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توزیع گسترده کتاب های غیرقانونی 
در کالنشهرها

در س��ال های اخیر شاهد عرضه بی حس��اب و کتاب و غیرقانونی 
برخی کتاب ها در سطح بازار بوده ایم.

به گزارش کیهان، یکی از دغدغه های عمده عرصه فرهنگی کشور 
عرضه غیرقانونی کتاب ها از سوی برخی ناشران است که متاسفانه در 

سال های اخیر شاهد افزایش بی رویه این پدیده بوده ایم.
کتاب های آموزشی و دانشگاهی به خصوص کتاب های »کنکوری« 
همواره به اقتضای شرایط تحصیلی کشور دارای مخاطبان زیادی است 
و به همین دلیل بازار نشر و تکثیر غیرقانونی این دسته از کتاب ها نیز 

داغ تر از سایر آثار است.
ناش��ران اصل��ی آث��ار نیز همواره در تالش هس��تند ت��ا از طریق 
دستگاه های مربوط به مطالبه حقوق خود بپردازند اما این که تا چند 
درصد در این امر به توفیق دست یافته اند را می توان از افزایش روزانه 
دست فروشان و یا انتشاراتی های غیرقانونی در سطح بازار مشاهده کرد.
البته به تازگی اتحادیه ناشران و کتابفروشان در اقدامی به صدور 
بیانیه ای با مضمون برخورد دستگاه انتظامی با عامالن تکثیر غیرمجاز 

کتاب ها پرداخته است.
مافیای آپارتاید سینمای جهان

 یک فیلم را ندیده خرید!
درحال��ی که هنوز حتی یک عک��س هم از فیلم جدید کارگردان 
مجرم ایرانی منتشر نشده، یکی از شرکت های سرمایه داری برای خرید 

حق نمایش این فیلم اعالم آمادگی کرد!
به گزارش خبرنگار کیهان، جعفر پناهی با وجود اینکه به دلیل 
جرائم امنیتی حق فعالیت س��ینمایی ندارد، همچنان به س��اخت 
فیلم های��ش به صورت غیرقانونی ادامه می دهد! أثر »این یک فیلم 
نیست« او با وجود ضعف شدید ساختاری اما به عنوان یکی از ۱۵ 
نامزد اولیه برای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم مستند انتخاب 
ش��ده بود! فیلم بعدی پناهی نیز با نام »پرده« از جش��نواره برلین 
20۱3 جایزه گرفت. اما قابل تامل ترین خبر اینکه فیلم جدید پناهی 
با وجودی که به صورت مخفیانه س��اخته ش��ده و حتی موضوع و 
داس��تان آن نیز مبهم اس��ت، مورد حمایت یک کمپانی فرانسوی 

قرار گرفته است!
تمام��ی این اتفاق��ات، بیش از آنک��ه در حوزه هنر و مناس��بات 
فرهنگی بگنجد، یک سیاست ورزی مکارانه علیه ایران و گویای تالش 
جشنواره های غربی برای ایجاد نوعی آپارتاید سینمایی در جهان است.

تأثیر این جوایز و حمایت ها باعث ش��ده، بسیاری از هنرمندان و 
سینماگران برجسته و توانمند ایرانی ناشناخته بمانند، اما افرادی که 
فاقد جایگاه معتبری در س��ینمای کشورمان هستند، صرفا به خاطر 
فعالیت سیاس��ی و ضدایرانی مطاب��ق منافع غرب، در جهان مطرح و 

مشهور  شوند.
هرچن��د نمی توان در این زمینه مس��ئوالن فرهنگ��ی، قضایی را 
در گذش��ته و حال بی تقصیر دانس��ت. چرا که یک مجرم امنیتی که 
طبق قانون و حکم قضایی از ساخت فیلم محروم شده، این امکان را 
می یابد که فیلم س��اخته و به جشنواره های خارجی ارسال کرده و از 

آنها جایزه هم بگیرد؟ 
مسابقه کاریکاتور »داعش« کلید خورد

مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور داعش در واکنش به اهانت 
به پیامبر اعظم)ص( برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، با ش��روع موج جدیدی از فعالیت های 
نژاد پرستانه غرب علیه مسلمانان، با محوریت وقایع مربوط به هفته نامه 
»ش��ارلی« فرانسه، کاریکاتوریست های ایرانی نیز برای مواجهه با این 
فعالیت ه��ا، اقدام به برپایی دو مس��ابقه کاریکاتور »هولوکاس��ت« و 
»داعش« نمودند. مس��ابقه هولوکاس��ت، از چند روز قبل و با انتشار 
فراخوان، کار خود را شروع کرد. مسابقه داعش نیز از دیروز با منتشر 

کردن فراخوان خود، کلید زده شد.
این مس��ابقه توس��ط سازمان اوج و با مش��ارکت انجمن هنرهای 
تجسمی انقالب و دفاع مقدس و حوزه هنری برگزار می شود و مهلت 

شرکت در این مسابقه تا ۱0 اردیبهشت ۱394 است.
برگزاری جشنواره تئاتر فجر

 در بی تدبیری و ناامیدی
س��ی وسومین جش��نواره تئاتر فجر در اوج بی تدبیری و ناامیدی 

درحال برگزاری است.
به گزارش تسنیم،سی وسومین جشنواره تئاتر فجر از نیمه گذشته 
است. جش��نواره ای که در سکوت و خستگی در حال برگزاری است. 
جش��نواره ای که حتی در سطح اطالع رسانی عمومی نیز جای خالی  
زیاد دارد. امسال تئاتر فجر سکوت غم باری دارد. سکوتی که نشانی از 
رضایت، هرگز در پس آن نیست بلکه به زعم برخی هنرمندان از در 

هم ریختگی و بی برنامه بودن رنج بسیار می برد.
اما چرا باید تئاتر فجر این روزها »فقط« برگزار شود؟ بدون هیچ 
جریانی و یا حرفی برای گفتن، ریشه این اتفاقات را باید در گذشته 
نه چندان دور جست وجو کرد. در اتفاقاتی که گویا یک عادت برای 
معاونت های هنری وزیر ارشاد شده است. سال گذشته هم پیش از 
جش��نواره تئاتر فجر بود که ناگهان قادر آشنا برکنار شد و  حسین 
طاهری به تئاتر آمد. آمدنی که یک س��ال هم دوام نداش��ت و مرد 
معتمد علی مرادخانی)معاون هنری وزیر ارشاد( خانواده تئاتر را با 
انبوهی از مشکالت اضافه شده تنها گذاشت و اتفاقاً حجم زیادی از 
آنها را هم در نامه خود منتس��ب به مدیر باالی سر خود دانست. تا 
حدی که حتی اس��تعفایش را خطاب به او ننوش��ت و وزیر ارشاد را 

مخاطب خود قرار داد.
حاال آقای مرادخانی در س��کوت به دیدن نمایش ها می نش��یند. 
نمایش هایی که یکی در میان خوب و بد هستند. اما باز هم نمی  توان 
آثار خوب جش��نواره را به خاطر برنامه ریزی معاونت هنری ارشاد در 
حوزه تئاتر دید. از نشس��ت اول این طور برآورد ش��ده بود که »همه 
چیز جشنواره روی هواست« و این هنرمندان هستند که خودجوش 
برای حفظ شأن تئاتر تالش می کنند. تالشی که گویا سایه حمایتی 

هم بر سر آن نیست.
وزارت ارشاد در حوزه موسیقی

 فارغ از سیاست های نظام عمل می کند
به تازگی آلبوم جدیدی از یک خواننده پاپ وارد بازار شده است 
که بخوبی نشان می دهد؛ وزارت ارشاد در باب موسیقی فاقد سیاستی 

همپای سیاستهای کالن فرهنگی نظام دینی است.
آلبوم یاد شده حاوی ترانه های دو شاعر معاند است که پیشتر از 

آنها، ترانه های هتاکانه ای منتشر شده است.
یکی از این ترانه س��راها،فردی اس��ت هوادار فتن��ه 88 که ترانه  
حمایت آمی��ز وی ازفتنه ،توس��ط یک خواننده معت��اد فراری خوانده 

شده است!
جالب اس��ت که یکی از ترانه های آلبوم مد نظر،به وضوح درباره 
زنی اس��ت که می خواهد فرد مورد عالقه اش، عشق نخست خود را 
رها کند! ترانه ای که قبال نظایر آن در جش��نواره هشتم شعر فجر که 
دبیرش، آن را بهترین دوران جشنواره شعر فجر معرفی می کند، هدف 

تشویق وزارت ارشاد قرار گرفت!

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع(
 خطاب به سردار کمالی:

چنین ادبیاتی شایسته یک مقام مسئول
 در جمهوری اسالمی نیست!

بس�یج دانش�جویی دانش�گاه امام صادق)ع( با انتشار نامه ای به 
اظهارات جانش�ین اداره منابع انس�انی س�تاد کل نیروهای مس�لح 

واکنش نشان داد.
در بخش هایی از این نامه آمده اس��ت:  مطالبه دانش��جویان از ستادکل 
نیروهای مسلح این نبوده است که چرا متخلفان و استفاده کنندگان از اسناد 
جعلی بخشیده شده اند، چرا که بخشیدن مجرمی در این سطح نه در چارچوب 
اختیارات آن نهاد است و نه توقع ما از مسئولین باالدستی نظام- که در راستای 
اعتالی انقالب اسالمی قدم برمی دارند- این است. اعالم نظر اخیر حضرت عالی 
در اعالم تصمیم بر انجام وظیفه قانونی خود نیز برخی ابهامات ناشی از پاسخ 
اولیه تان را مرتفع ساخت و این امید را در ما زنده کرد که زین پس عدالت قربانی 
مصلحت اندیش��ی های بی مورد نگردد. اما پاس��خ عجیب شما به مطالبه گری 
دانشجویان در خصوص علت وجود تبعیض بین آحاد ملت در برابر قانون، ما 
را شگفت زده کرد. در این نامه با یادآوری اینکه »چنین ادبیاتی شایسته یک 
مقام مسئول در جمهوری اسالمی نیست، تصریح شده که دانشجویان با تشر 
و توهین دس��ت از مطالبه گری برنمی دارند. گفتنی اس��ت بسیج دانشجویی 
دانش��گاه امام صادق)ع( در نامه قبلی خطاب به سرلشکر فیروزآبادی نسبت 
به اجازه خروج س��رباز فراری هایی که جعل کارت پایان خدمت کرده بودند 
اعتراض و نوش��ته بودند: ما خواس��تار پاسخ به این سؤال هستیم که آیا واقعاً 
این رفتار مجوزی برای ارتکاب جرایمی از این دست از این پس نخواهد شد؟! 
چرا نباید شاهد چنین اوضاعی در بین سایر ورزشکاران دیگر رشته ها و حتی 
سایر اقشار جامعه نباشیم؟ آیا از این دست نامه ها برای تیم ملی کشتی، تیم 
ملی کبدی، تیم ملی شطرنج، تیم های المپیادهای علمی کشور و سایر اقشار 
صادر خواهد ش��د؟ آیا صرف فوتبالیس��ت بودن به معنای مصونیت در برابر 
قانون است؟ و اگر قرار باشد قانون را با این گونه نامه ها بی اثر کنیم اصال چه 
احتیاجی به قانون بود و اینجاس��ت که هر انس��انی که مفهوم عدالت را درک 

می کند خواهد گفت فاین تذهبون...؟
در واکنش به این مطالبه گری س��ردار موسی کمالی در باره انتقاد بسیج 
دانشگاه امام صادق)ع( از صدور مجوز سربازان برای جام ملت های آسیا اظهار 
داشت: »نمی دانم این مسئله چه ربطی به بسیج دانشگاه امام صادق)ع( دارد 
که بخواهد اصال در این باره اظهارنظر کند. اینها یک سری بحث های عامیانه 
است که برخی دائما آن را مطرح می کنند. فکر می کنم یک سری افراد عادت 

کرده اند درباره هر موضوعی که به آنها ارتباطی ندارد هم ورود کنند.«
گفتنی اس��ت همزمان با صدور مجوز خروج س��ربازان متخلف موجی از 
اعتراضات نس��بت به این اقدام صورت گرفت و اجازه خروج سربازان متخلف 
تیم ملی را خالف قانون اساس��ی و عدالت دانس��ته بودند و با مطالبه گری از 

ستاد کل نیروهای مسلح خواستار اجرای عدالت شده بودند.
طبق این گزارش »مهرداد پوالدی« بازیکن تیم ملی فوتبال که به لطف 
مس��ئوالن)!( و به صورت غیرقانونی با تیم ملی به اس��ترالیا س��فر کرده بود 
به ایران بازنگش��ت و در دوبی از تیم ملی جدا ش��د تا به تیم باش��گاهی خود 

»الشحانیه« قطر برود!
نامه سرگشاده دانشجویان در واکنش

 به اتفاقات اخیر شورای انقالب فرهنگی:
همین مانده که رئیس جمهور

 به خاطر اظهارنظر افراد، آنها را تنبیه نماید!
پس از خبرهای منتشر شده پیرامون اتفاقات اخیر جلسه شورای 
عالی انقالب فرهنگی، دانش�جویان در نامه ای سرگش�اده خطاب به 
رئیس و اعضای شورا تاکید کردند: »فقط همین مانده که رئیس جمهور 

منتقدان را به جرم انتقاد تنبیه نماید!«
در بخش هایی از این نامه آمده است: ریشه عصبانیت و پرخاشگری آقای 
رئیس جمهور، انتقادات مطرح شده در شورا نسبت به عملکرد وزارت خارجه 
و شخص آقای ظریف به ویژه در ماجراهای اخیر فرانسه و هتک حرمت پیامبر 
اعظم)ع( اس��ت که البته در بخش دیگری از جلسه و در خالل طرح موضوع 

انتخاب یکی از روسای دانشگاه ها رخ داده است.
از آق��ای رئیس جمهور بایس��تی پرس��ید که آیا یک انتق��اد غیرعلنی و 
غیررسانه ای، آن هم در موضوعی مانند توهین به پیامبر اعظم)ص(، این قدر 
جای عصبانیت و ناراحتی دارد؟! آیا برخورداری رئیس عالی ترین نهاد فرهنگی 
کشور از سعه صدر و تحمل انتقاد، انتظار زیاد و نابجایی است؟! آیا این جنجال 
و این عصبیت در ادامه همان رویکرد آقای روحانی در بی سواد خواندن، تازه به 
دوران رسیده بودن، بی شناسنامه بودن و به جهنم حواله کردن منتقدان است؟!

فقط همین مانده که رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی اعضای شورا را 
به خاطر اظهارنظرشان تنبیه نماید!«

وزارت علوم اعالم کرد
فعالیت غیرقانونی »دانشگاه لینکلن« مالزی 

در ایران
مرک�ز همکاری ه�ای علم�ی بین الملل�ی وزارت علوم ب�ا صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد فعالیت مجموعه ای به نام نمایندگی دانش�گاه 

لینکلن مالزی غیرمجاز و غیرقانونی است.
روابط عمومی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد: فعالیت مجموعه ای با نام نمایندگی دانش��گاه لینکلن 
مالزی مجاز نیست. در این اطالعیه آمده است: در خصوص فعالیت مجموعه ای 
با نام نمایندگی دانشگاه لینکلن مالزی در استان های کشور به استحضار ملت 
ش��ریف ایران می رساند طی استعالم به عمل آمده از دفتر گسترش آموزش 
عالی، هیچگونه مجوزی برای انعقاد تفاهم نامه بین این دانشگاه با دانشگاه های 
کشور صادر نشده، لذا فعالیت آن مجموعه از نظر وزارت علوم غیرقانونی است.

ویژگی های کافران
»دوزخی��ان، بهش��تیان را صدا می زنند ک��ه: )محبت کنید و( 

مقداری آب، یا از آنچه خدا به شما روزی داده، به ما ببخشید. آنها 

)در پاسخ( می گویند: خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است.«

»همانه��ا که دین و آیین خود را س��رگرمی و بازیچه گرفتند، 

و زندگ��ی دنیا آنان را مغرور س��اخت، ام��روز ما آنها را فراموش 

می کنی��م، همان گونه که لقای چنی��ن روزی را فراموش کردند و 

آیات ما را انکار نمودند.«                         االعراف- 50 و 51

اخبار دانشگاه

هدیه به خوانندگان

وزیر امور خارج�ه تاکید کرد که تحریم ها 
هیچ فای�ده ای ب�رای حل موضوع هس�ته ای 

ایران ندارد.
»محمدج��واد ظری��ف«، وزیر ام��ور خارجه، روز 
گذشته)سه ش��نبه( در سفر به ارمنستان با وزیر امور 
خارج��ه این کش��ور دی��دار کرد. پس از ای��ن دیدار، 
کنفران��س مطبوعات��ی مش��ترک ظریف ب��ا همتای 

ارمنستانی برگزار شد.
ظریف در این کنف��راس مطبوعاتی گفت: روابط 
دوستانه خوبی بین این دو کشور برقرار است و همواره 
نیز روابط س��نتی و تاریخی با مردم خوب ارمنستان 

وجود داشته است.
وزی��ر امور خارجه با تبریک س��ال نو میالدی به 
مردم ارمنستان، افزود: دوازدهمین کمیسیون مشترک 
همکاری های دو کش��ور با نتایج بسیار خوبی قبال در 
تهران برگزار ش��ده اس��ت و امیدواریم روابط این دو 

کشور در حوزه های مختلف توسعه یابد.
وی با بیان اینکه در این س��فر توافق های بس��یار 
خوبی داشتیم و امیدواریم عملیاتی شود، اظهار داشت: 
»ای��ران همواره خواهان صلح و ثبات و دوس��تی بین 
کشورهای همسایه بوده و امیدوارم مناقشه قره باغ با 

دوستی و همفکری حل شود.«
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی با اش��اره به موضوع 
هسته ای گفت: برای نشان دادن صلح آمیز بودن برنامه 

هسته ای ایران مشکلی نداریم.
ظری��ف با تاکید بر اینکه تحریم ابزار خوبی برای 

در نشست خبری مشترک با همتای ارمنستانی

ظریف: همه تحریم ها باید برداشته شود

حل و فصل مشکالت نیست، افزود: »امروز به یک راه 
حل نزدیک هس��تیم و طرف مقابل هم باید از اهرم 
فش��ار دست بردارد. طرف مقابل باید بداند نه تنها با 
ملت ایران بلکه با هیچ ملتی نمی توان از طریق فشار 
گفت وگو ک��رد و امیدواریم با واقع بینی طرف مقابل، 

به راه حل برسیم.«
وی با تاکید بر اینکه رس��یدن به راه حل به ضرر 
هیچ کسی نیست و به نفع همه کشورها هست، ادامه 
داد: »رس��یدن ب��ه راه حل در مذاک��رات به نفع همه 
کش��ورها به ویژه کشورهای این منطقه است و روابط 

را تسریع می کند.«
وزی��ر امور خارج��ه گفت: »تعداد قاب��ل توجه و 
بس��یاری از کشورها با ایران به عنوان رئیس جنبش 
عدم تعهد برای حق فعالیت صلح آمیز هسته ای هم نظر 

هستند.«
ظریف با اشاره به اینکه توافق شده همه تحریم ها 
علیه ایران برداشته شود، افزود: »ما در اصول اختالف 
نداریم اما آنچه مشکل ایجاد می کند، جزئیات است. 
البت��ه در این زمینه نیز بحث های بس��یار خوبی بین 

همکاران انجام شده است.«

رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی توضی��ح داد: گرچه 
اختالف نظ��ر جدی در مورد جزئیات وجود دارد اما با 

اراده سیاسی طرف مقابل حل و فصل می شود.
ظریف همچنین در پاسخ به سوالی درباره توافقات 
انجام ش��ده در مورد س��امانه S300 و حل شدن این 
موضوع، اظهار داشت: »وزرای دفاع ایران و روسیه در 
این زمینه مذاکراتی انجام داده اند و خوشحالم که در 
این مذاکرات زمینه های همکاری گسترده تری بین دو 

کشور فراهم شده است.«
وی با بیان اینکه برای تحویل س��امانه S300 به 
ایران گفت و گوهایی انجام شده است اظهار امیدواری 
ک��رد که این گفت وگوها هر چه س��ریع تر به راه حل 

بینجامد.
 تعمیق روابط دوجانبه

به گزارش تسنیم، »ادوارد نعلبندیان« وزیر خارجه 
ارمنس��تان نیز در این کنفرانس مشترک مطبوعاتی 
گفت: »تعمیق و توسعه روابط دو کشور برای ما حائز 
اهمیت است و با توجه به برگزاری دوازدهمین اجالس 
مشترک دو کش��ور در تهران، اجرایی شدن توافقات 
انجام ش��ده را بسیار مهم می دانیم و امیدواریم که به 

زودی عملیاتی شود.«
وی با اش��اره به گفت وگوهای خود با وزیر خارجه 
جمهوری اس��المی ایران، افزود: »ما در مورد مناقشه 
قره باغ نیز گفت و گو کردیم و ارمنس��تان  به موضع 
ایران درباره حل مس��المت آمیز این مناقش��ه احترام 

می گذارد.«

در حال�ی که انتقادات فراوانی به اقدامات 
ناشایس�ت تیم مذاکره کننده هس�ته ای از 
جمل�ه ق�دم زدن وزیر خارجه ب�ا کری و نیز 
س�فر وی در اثنای توهین غرب به نبی معظم 
اسالم به فرانسه وارد شده است تیم رسانه ای 
دولت در یک فرار به جلو مدعی ش�ده است 
که تیم سابق هسته ای نیز چنین کاری انجام 

داده است !
به گزارش کیهان، روزنامه ایران در شماره دیروز 
خود در نوش��ته ای با عنوان »استاندارد دوگانه برای 
قدم زدن هس��ته ای« مدعی شد : مخالفان در حالی 
پیاده روی ۱۵ دقیقه ای ظریف با همتای امریکایی خود 
را زیر س��ؤال برده اند که مشابه همین اقدام در سال 
2009 و در حاش��یه  نشست ایران و ۱+۵ که هدایت 
تیم مذاکره کننده ایران را سعید جلیلی عهده دار بود، 

اتفاق افتاده است.

این روزنامه در ادامه ادعای خود نوشت :  بر اساس 
گزارشی که برخی منابع داخلی به نقل از نشریه غربی 
ساندی تایمز منتشر کردند، سعید جلیلی به صورت 
اتفاقی و بدون برنامه ریزی قبلی، به پیشنهاد نماینده  
انگلیس، در فضای سبز با معاون وزیر خارجه امریکا به 
مدت 4۵ دقیقه قدم زده و گفت و گو کرده است؛ اتفاقی 
که هرگز رس��انه ای نشد و با کوچک ترین واکنشی از 

سوی همین جریان های مخالف روبه رو نشد.
اما واقعیت ماجرا چه بود که روزنامه ایران این گونه 

دست به جعل و تحریف زده است ؟!
در حالی که جریده ایران مدعی است در آن برهه 
خبری از این دیدار در رسانه ها منتشر نشد روزنامه 
کیهان 26 مهر ماه سال ۱388 به این موضوع پرداخته 

و کلیت ماجرا را تشریح کرد. 
بر اس��اس گزارش های متقن و مس��تند موجود » 
بعد از پایان دور اول مذاکرات ایران و ۱+۵ و در حالي 

که دکتر جلیلي آماده خروج از س��الن مذاکرات بود ، 
نماینده یکي از کش��ورهاي اروپایي نزد نماینده ایران 
آمده و درخواس��ت ویلیام برنز براي دیدار با وي را به 
اطالع او مي رساند و پاسخ دکتر جلیلي را مي شنود که 
»حرفي براي در میان گذاشتن با نماینده آمریکا ندارم«.

اصرار نماینده کش��ور اروپایي بي نتیجه مي ماند 
و لحظاتي بعد خاویر س��والنا براي وس��اطت مراجعه 
مي کن��د ک��ه او نیز با پاس��خ منفي رئی��س هیئت 
مذاکره کننده ایراني روبه رو مي ش��ود. در این هنگام 
و در حالي که دکتر جلیلي آماده ترک محل اجالس 
ب��ود، ویلیام برنز وارد ش��ده و ضم��ن تعارفات اولیه 
اع��الم م��ي کند باید ن��کات با اهمیت��ي را به اطالع 
دکتر جلیلي برس��اند و دکت��ر جلیلي با بیان این که 
گفت وگ��وي جداگانه اي با نماین��ده آمریکا ندارد، از 
وي م��ي خواهد نظرات خود را در دور بعدي اجالس 
و در بستر گفت وگوي ایران و کشورهاي ۱+۵ مطرح 

کند...ویلیام برنز که با برخورد سرد جلیلي و خودداري 
وي از گفت وگو روبرو شده بود، محل را ترک مي کند.
دیدار یاد شده بالفاصله با عنوان »مذاکره رودرروي 
نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه اجالس ژنو« روي 
سایت خبرگزاري هاي آمریکایي و اروپایي و شبکه هاي 

رادیو تلویزیوني آنها مي رود و...
کل ماجرای گفت و گوی جلیلی با ویلیام برنز آن 
بود که ذکرش رفت ول��ی روزنامه ایران تالش کرده 
است تا اقدام ناشایست وزیر امور خارجه در قدم زدن 
نامتعارف با کری را با ادعاهای کذب شست و شو دهد !
گفتنی است فیلم انتظار طوالنی برنز برای دیدار 
با جلیلی و پاسخ منفی جلیلی به وی نیز موجود است 
که همه نشان از کذب بودن ادعای روزنامه ایران دارد . 
دفتر سعید جلیلی نیز ادعای روزنامه ایران و سایر 
نشریات زنجیره ای در این زمینه را تکذیب کرده و آن 

را کذب محض خواند . 

دروغ پردازی زنجیره ای ها برای توجیه یک حرکت نابجا

چگونه انتظار طوالنی ویلیام برنز برای مالقات با جلیلی ناكام ماند؟

مراسم گرامیداشت سردار شهید محمدعلی 
اهلل دادی ب�ا حض�ور مقامات و ش�خصیت های 

لشکری و کشوری برگزار شد.
مراس��م گرامیداش��ت سردار ش��هید محمدعلی 
اهلل دادی  روز گذشته با حضور مقامات و شخصیت های 

لشکری و کشوری برگزار شد.
در این مراسم سرلشکر صفوی مشاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا، سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه، سردار اس��ماعیل احمدی مقدم فرمانده 

نیروی انتظامی، محمدرضا صادق مش��اور رس��انه ای 
رئیس جمهور، س��ردار رمضان شریف مسئول روابط 
عمومی کل سپاه پاس��داران، حجت االسالم شیرازی 
نماین��ده ولی فقیه در نیروی قدس س��پاه، حس��ین 
شیخ االس��الم مش��اور امور بین الملل رئیس مجلس، 
عدنان محمود س��فیر سوریه در ایران و سید حسین 

هاشمی استاندار تهران نیز حضور داشتند.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، این مراس��م در مس��جد 
امیرالمومنین )ع( شهرک شهید محالتی برگزار شد.

با حضور سردار قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت سردار اهلل دادی در تهران 

برگزار شد

سخنگوی وزارت کشور خبر داد

بازداشت ۲۰ تن از عوامل گروهک تروریستی جیش العدل

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد : در ۲ هفته 
گذشته نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان طی 
یک عملی�ات موفق و فوق الع�اده ۲۰ نفر از عوامل 
جیش الع�دل را در یک خانه تیمی دس�تگیر کرده 

است.
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور  روز گذشته در 
دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: بخشنامه 
وزیر کشور مبنی بر استعفای مدیران متقاضی کاندیداتوری 
انتخابات مجلس صادر شد، بنابراین مدیرانی که قصد حضور 
در انتخابات مجلس را دارند تا اول اسفندماه سال 93 باید 

استعفا دهند.
وی افزود: هم اکنون تعدادی از مدیران وزارت کشور از 
جمله معاونان اس��تانداران برای حضور در انتخابات استعفا 

داده اند.
امیری با اشاره به سفر وزیر کشور عراق به تهران، گفت: 
تفاهم نامه هایی بین دو طرف از جمله برقراری رفاه مناسب 

برای زائران صورت گرفت.
وی درباره برگزاری انتخابات شورایاری ها، اظهار داشت: 
در شرایط فعلی برگزاری انتخابات شورایاری ها امکان پذیر 
نیس��ت، چرا که قانونی برای برگزاری آن در وزارت کش��ور 
وج��ود ن��دارد و آقای وزیر کش��ور این موض��وع را به آقای 

چمران گفته اند.
قائم مقام وزیر کش��ور تصریح کرد: اگر شوراها تاکید به 
برگزاری انتخابات شورایاری ها دارند باید طرحی 3 فوریتی 
به مجلس بدهند که اگر قانون شد ما خود را ملزم به اجرای 

آن خواهیم کرد.

دادگاهی ایالتی در آمریکا، مامور پیشین سازمان 
سیا را به دلیل افشای طرح خرابکاری این سازمان در 

برنامه هسته ای ایران گناهکار اعالم کرد.
»جفری اس��ترلینگ« مامور سابق س��ازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )CIA( به دلیل افشای اطالعات سری درباره 
طرح محرمانه خرابکاری این سازمان در برنامه هسته ای ایران 
ب��ه خبرنگار نیویورک تایمز، توس��ط دادگاه ایالت ورجینیا 

گناهکار شناخته شد.
ش��بکه خبری »العربیه« به نق��ل از روزنامه آمریکایی 
واش��نگتن پس��ت اعالم کرد که دادگاه، جفری استرلینگ 
را در 9 اتهام مجرم ش��ناخت که یکی از آنها، افشای بدون 

مجوز اطالعات مربوط به دفاع ملی است.
دادستانی آمریکا همچنین جفری استرلینگ را متهم 
کرده که جان برخی از مردم را در معرض خطر قرار داده و 
تالش ه��ای ایاالت متحده به منظور جلوگیری از طرح های 

هسته ای ایران را در معرض شکست قرار داده است.
جفری اس��ترلینگ 47 ساله در سال 20۱0 هم متهم 
ش��ده بود اطالعات محرمانه ای را در اختیار »جیمز ریزن« 

خبرنگار این روزنامه آمریکایی قرار داده است.
گفته می شود در آن برنامه محرمانه، سیا یک کار شناس 
هسته ای روسیه ملقب به »مرلین« را استخدام کرده بود تا 
نقش��ه های ناقص یا غلط را در اختیار ایران بگذارد و برنامه 

هسته ای این کشور دچار مشکل شود.
به گ��زارش فارس،»جیمز ری��زن«   خبرنگار نیویورک 
تایمز، در کتابی تحت عنوان »وضعیت جنگ« که در سال 
2006 چاپ شد این تالش ها را بی فایده توصیف کرده است.

مامور سیا به دلیل
 افشای طرح خرابکاری 

در برنامه هسته ای ایران 
مجرم شناخته شد

عضو کمیته مرکزی جنبش فتح فلسطین گفت: 
کرانه باختری از کمک ایران استقبال می کند.

»ع��زام االحمد« عض��و کمیته مرک��زی جنبش فتح 
فلس��طین، تاکید کرد که ایران یک کش��ور اسالمی بزرگ 
است و همواره از فلسطین دفاع و حمایت کرده است و آن 

را یک تکلیف دینی و انسانی می داند.
وی که از دوستان و همکاران نزدیک »محمود عباس« 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین است، گفت: اطمینان 
دارم محمود عباس )ابومازن( در انتظار دریافت دعوت نامه 

رسمی برای سفر به تهران است.
عزام االحمد در این گفت وگو که همزمان با سفر او به 
لبنان در سفارت فلسطین در بیروت و قبل از نشستش با 
مسئوالن گروه های فلسطینی برای بررسی اوضاع اردوگاه ها 
به ویژه عین الحلوه انجام شد، به سؤاالت مختلفی از جمله 
درباره روابط ایران و فلس��طین، حمله رژیم صهیونیس��تی 
ب��ه القنیطره، بحران س��وریه، روابط بین جنبش های فتح 
و حم��اس و اوض��اع اردوگاه عین الحل��وه در جنوب لبنان 

پاسخ گفت.
عضو کمیته مرکزی جنبش فتح درباره تاکید تهران بر 
ضرورت کمک به مسلح شدن کرانه باختری مانند نوار غزه 
برای مقاومت در مقابل تجاوزهای دشمن صهیونیستی گفت: 
بیشترین رویارویی بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی در 
کرانه باختری روی می دهد. دش��من صهیونیستی درصدد 
ایجاد جدایی بین کرانه باختری و نوار غزه اس��ت تا بتواند 
هر دوی این مناطق فلسطینی را تحت کنترل خود درآورد.

وی خاطرنش��ان ک��رد: کرانه باخت��ری از کمک ایران 
استقبال می کند. این سیاس��تمدار فلسطینی اضافه کرد: 
اگر در مبارزه با اسرائیل جدیت داریم باید وحدت را حفظ 
کنیم، باید فلس��طین را به صورت یکپارچه ببینیم و همه 
ت��الش خود را در جهت این وحدت ب��کار ببندیم و نباید 
هیچ یک از ابزارها و شیوه های مبارزه را از نظر دور سازیم.

عزام االحمد افزود: حمله به گروهی از مجاهدان مقاومت 
در منطقه القنیطره سوریه، با هدف غبارآلود کردن فضا و 
بر هم زدن آرامش انجام گرفت و هدف اصلی این جنایت 
تضمین موفقیت جناح راست رژیم صهیونیستی در انتخابات 

پیش رو بود.
به گزارش ایرنا، این سیاستمدار فلسطینی تصریح کرد: 
کسانی که به دنبال نابودی سوریه هستند خیر و صالح را 
برای سوریه و حتی برای فلسطین نمی خواهند، این موضع، 
موضع مقامات رسمی فلسطین و محمود عباس است و من 
به عنوان عضوی از کمیته مرکزی جنبش فتح این موضع 

را از جانب آن نیز اعالم می کنم. 

عضو کمیته مرکزی 
جنبش فتح فلسطین:

کرانه باختری از کمک 
ایران استقبال می کند

وی در خصوص عدم برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱0 
احزاب ادامه داد : علت عدم تشکیل جلسه کمیسیون ماده 
۱0 احزاب جلسه طوالنی برخی از نمایندگان با وزیر کشور 

بود که بنده هم در آن جلسه حضور داشتم.
امیری تاکید کرد: در 2 هفته گذش��ته نیروی انتظامی 
سیس��تان و بلوچستان طی یک عملیات موفق و فوق العاده 
20 نفر از عوامل جیش العدل را در یک خانه تیمی دستگیر 
کرده است. که در بین این دستگیرشدگان، قاتل معلم های 
سرباز و تعدادی از مولوی های اهل سنت مانند جنگی زهی 

در بین آنان حضور داشته اند.
س��خنگوی وزارت کشور خاطرنش��ان کرد: وزیر کشور 
در حکمی مقیمی معاون جدید سیاسی وزارت کشور را به 
عنوان نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱0 احزاب 
منصوب کرد. از این پس جلسات کمیسیون ماده ۱0 احزاب 

به ریاست آقای مقیمی برگزار می شود.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه نشست خبری گفت: پرونده 

گروهبان دانایی فر همچنان در حال پیگیری است.
امیری تصریح کرد: عامل یا عوامل اسیدپاشی اصفهان 
هنوز شناس��ایی نشده اند و پرونده در حال پیگیری است و 
حجم باالیی از افراد مشکوک تحت بازرسی قرار گرفته اند.

سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از نشست خبری 
خود در پاسخ به س��والی، افزود : استاندار قم استعفا نداده 
و مش��غول کار است. معاون وی برای کاندیداتوری مجلس 

استعفا داده است.
به گزارش تسنیم امیری در پاسخ به سوالی در خصوص 
علت لغو مراسم بزرگداشت مرحوم مهندس بازرگان، تصریح 
کرد : بنده در این خصوص از اس��تاندار تهران سوال کردم 
که ایش��ان فرمودند هیچ درخواست مجوزی برای برگزاری 
این مراسم از استانداری تهران نشد و طبیعتا برگزاری این 

مراسم خود به خود لغو شد.

بقیه از صفحه ۲
توکلی رسیدگی به پرونده های مالی را امری دشوار دانست و تأکید 
کرد: اگر در چنین پرونده هایی هماهنگی نباش��د کار دشوارتر می شود 

اما بنده دولت وقت را مقصر می دانم.
قوه قضائیه نباید منفعل شود 

علیرض��ا زاکانی نماینده مردم تهران نیز در این همایش گفت: قوه 
قضائیه نباید در برخورد با کس��انی که پرونده فسادشان قطورتر است، 
منفعل شود و اتفاقات امروز کشور حکایت می کند کسانی که در اواخر 
دهه 70 و در دهه 80 منشأ فساد بوده اند در حال حاضر دارند برمی گردند 

و اسنادش نیز در دست ماست.
وی ادامه داد:  کسانی که در پرونده کرسنت 8۵0 هزار دالر رشوه 
گرفته بودند به عنوان وارد کننده بنزین مدال می گیرند. نماینده مردم 
تهران در مجلس ادامه داد: مسئول الحاقیه 6 کرسنت که لکه سیاهی 
بود و با اعتراضات ما هم مواجه شد در حال حاضر مسئولیت می گیرد 

و وقتی امروز تصمیمی می گیرد ۵ سال آینده صدایش در می آید.

نباید مردم را ناامید کرد 
وی با بیان اینکه کس��انی که کارش��ان لکه ننگ نظ��ام بود امروز 
مس��ئولیت دستشان اس��ت تصریح کرد: بنابراین این مسیر تمام شده 
نیست و شروع یک راه است اما نباید نا امید بود و معتقدیم باید هزینه 

داد و در آینده نیز به پیچیدگی های فساد افزوده می شود.
زاکانی در عین حال گفت: نباید در فساد مسیری را رفت که مردم 
ناامید شده و دشمن فاسد بخواهد برای مخدوش کردن چهره پاک نظام 

اسالمی از آن بهره بگیرد.
گفتنی است سیدنظام الدین موسوی دبیرکل انجمن روزنامه نگاران 
مسلمان در مراسم تقدیر از فعاالن سیاسی و رسانه ای پیشتاز در مبارزه 
با مفاسد اقتصادی درباره صدور حکم رحیمی اظهار داشت: ما این موضوع 
را امروز از زبان نمایندگان شجاع، خدوم و بصیری که طی این سال ها 
فارغ از نگاه سیاسی و جناحی فرایند را به سمتی پیش بردند که دستگاه 
قضایی توانست در برابر یک مفسده اقتصادی که می توانست آفت نظام 

باشد، ایستاد و آن را به فرجام رساند، می شنویم.

در مراسم تقدیر از فعاالن مبارزه با فساد
نادران: رهبر معظم انقالب  بانی مبارزه با فساد در کشور هستند


