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هدیه به خوانندگانپای درس علی)ع(

رهبر معظم انقالب: انقاب اســامی بزرگ ما تمام مســلمانان دنیا را 
امیدوار کرده است.

اخبار ادبی و هنری

تقدیر  پروانه معصومی از فرج اهلل سلحشور!
پروانه معصومی، بازیگر ســینما و تلویزیون به تمجید از فرج اهلل سلحشور، 

کارگردان سریال »یوسف پیامبر« پرداخت.
معصومی تصریح کرد: قضاوت بیرونی درباره ایشان بسیار زیاد است که نباید 

افراد را این گونه به سرعت قضاوت کرد.
این بازیگر به ذکر خاطره ای از بازی در ســریال »یوسف پیامبر« پرداخته و 
به فارس گفته است: ساعت شش صبح باید در اتاق گریم حاضر می شدم زمانی 
که برای گریم نشستم صدای تاوت قرآن به گوشم رسید احساس کردم یکی از 
دوستان صوت قرآن را پخش می کند. در روزهای بعد که از مجری گریم پرسیدم 
گفتند؛ آقای سلحشــور قرآن می خواند. برایم خیلی جالب و در عین حال دور از 
ذهن بود زیرا اکثر کارگردان ها بعد از اینکه گریم ها به اتمام می رسد، سر صحنه 
حاضر می شــوند. اما ایشــان جزء اولین افرادی بودند که سر صحنه می آمدند و 

حتی در ساعاتی قرآن تاوت می کردند.
استقبال گسترده مردم لبنان 

از محصول مشترک ایران و حزب اهلل

فیلم »ابوزینب« با استقبال گسترده مردم لبنان مواجه شد.
بــه گزارش خبرنگار کیهان، این فیلم که با نــام »راز پنهان« به کارگردانی 
علی غفاری، محصول مشــترک سینمای ایران و حزب اهلل لبنان است و به یکی 
از اســطوره های مقاومت، مشــهور به ابوزینب می پردازد، از پنجشــنبه گذشته 
در ســینماهای لبنان به نمایش درآمد. مرتضی شــعبانی تهیه کننده این فیلم 
به خبرنگار کیهان گفت: به مناســبت سالگرد پیروزی مقاومت اسامی و عقب 
نشــینی رژیم صهیونیســتی از جنوب لبنان، فیلم »ابوزینب«)راز پنهان( از 31 

اردیبهشت در پنج سینمای لبنان روی پرده رفت.
وی دربــاره واکنش مردم لبنان به این فیلم اظهار داشــت: خوشــبختانه 
»ابوزینب« بازتاب های بسیار خوبی داشت و با استقبال مردم لبنان مواجه شده 
است. چون فیلم با مخاطب جهان عرب و به ویژه لبنانی ها به خوبی ارتباط برقرار 
می کند. حتی »سی ان ان« هم چند روز قبل خبری را منتشر کرد و نوشت که 

اولین فیلم تولید شده توسط حزب اهلل، شاهکار کرده است.
تهیه کننده »ابوزینب« درباره حمایت تبلیغاتی حزب اهلل لبنان از این فیلم هم 
بیان کرد: هم شبکه های تلویزیونی حزب اهلل همچون شبکه های المنار، المیادین و 
... و هم سایت های وابسته به آنها پوشش خبری و تبلیغاتی خوبی برای فیلم انجام 
داده اند. عاوه بر آنها نیز بسیاری دیگر از سایت های لبنانی، تیزرهای »ابوزینب« را 
منتشر کرده اند. وی همچنین درباره واکنش مخالفان حزب اهلل به نمایش این فیلم 
نیــز گفت: به هر حال در جامعه لبنان جریان ها و تفکرات متفاوتی وجود دارد و 
برخی از این جریان ها با مقاومت مخالف هستند. چون فیلم »ابوزینب« از مقاومت 
حمایت می کند، طبیعی است که مخالفان مقاومت این فیلم را بزنند. اما به خاطر 
اســتقبال خوب مردم لبنان، این مخالفت ها تأثیری بر روند نمایش این فیلم در 
لبنان نخواهد داشت. شعبانی در پایان درباره برنامه اکران »ابوزینب« در ایران هم 
خبر داد: در حال رایزنی برای نمایش عمومی این فیلم در اکران عید فطر هستیم. 
چون نوبت اکران عید فطر، همزمان با روز قدس اســت و به نظر ما بهترین زمان 

برای نمایش این فیلم، همان موقع است.
یادگار مرحوم امیر حسین فردی در جشنواره شهر

یک فیلم مستند با موضوع مسجد جواداالئمه)ع( در بخش مسابقه پنجمین 
جشنواره فیلم شهر حضور یافته است.

بــه گزارش خبرنگار کیهان، مســجد جواداالئمه)ع( یکــی از مراکز مبارزه 
فرهنگی با رژیم ستمشاهی در جنوب تهران بود. اما آنچه سبب شهرت و تبدیل 
این مسجد به پایگاه مبارزه انقابی شد، حضور مرحوم امیرحسین فردی بود که 
توانســت در مدتی کوتاه، پنج هزار جوان عاقه مند به فعالیت فرهنگی و هنری 
را به عضویت این مسجد در آورد. از میان این جوانان، هنرمندان مطرحی چون 
مرحوم رسول ماقلی پور، فرج اهلل سلحشور، بهزاد بهزاد پور، شهید حبیب غنی 
پور و ... ظهور کردند که فیلم مستند »شکوفه های زمستان« هم با همین موضوع 

ساخته شده است.
ایــن فیلم به کارگردانــی تورج کانتری در بخش مســابقه پنجمین دوره 
جشنواره فیلم شــهر به نمایش در می آید. این جشنواره تا 10 خرداد در تهران 

در حال برگزاری است.
شــایان ذکر است مرحوم فردی نزدیک به 30 ســال مدیر مسئول کیهان 

بچه ها را برعهده داشت.
سردرآوردن سردبیر ساواکی گزارش فیلم 

از العربیه!
سردبیر مجله تعطیل شده »گزارش فیلم« از سایت تلویزیون وهابی- عبری، 

العربیه مشهور به العبریه، سردرآورد!
به گزارش خبرنگار کیهان، هوشــنگ اســدی که عاقه ویژه ای به انتخاب 
اسامی مستعار مؤنث نظیر »بهار ایرانی« دارد، مطلبی سراسر کذب و توهین و به 

نفع وهابیون تروریست، در سایت العربیه قرار داد.
اســدی که پیش از انقاب عضو ساواک بود در این مطلب، مقاومت اسامی 
را هدف توهین قرار داده اســت. وی که به عنوان توده ای، ســالها به همکاری با 
ســاواک مشغول بود، در حالی با رسانه آل سعود همکاری کرده و به نظام دینی 
ایران و محور مقاومت هتاکی کرده است که هر روز تعداد زیادی از مردم بی گناه 

یمن، زیر بمبهای سعودی به شهادت می رسند.
اسدی و همسرش نوشابه امیری، ســالها مجله گزارش فیلم را اجاره کرده 
بودند و بوســیله آن، به ســینمای انقاب می تاختند. نوشــابه امیری تلفنچی 
مخصوص ســناتور مصباح زاده بود و از گرایش های چپ برخوردار بود! آن دو هم 

اینک به عنوان پناهنده در پاریس به سر می برند.

پیشنهاد ضرغامی به آمریکایی ها 
برای خواندن یک کتاب

رئیس ســابق ســازمان صدا و سیما در صفحه شــخصی خود، به مقامات 
آمریکایی پیشنهاد داد که کتاب »آن ۲3 نفر« را بخوانند.

سید عزت اهلل ضرغامی رئیس سابق سازمان صداوسیما در صفحه اینستاگرام 
خود به درخواست غربی ها برای مصاحبه با دانشمندان ایرانی واکنش نشان داد.

وی این درخواســت غربی ها را با درخواســت صدام بــرای عکس یادگاری 
گرفتن با اســرای ایرانی در جنگ تحمیلی مقایسه می کند و می نویسد: »کتاب 
آن ۲3 نفر سرگذشــت ۲3 نوجوان است که در جریان جنگ تحمیلی به اسارت 
گرفته می شوند. صدام برای بهره برداری تبلیغاتی با آنها عکس می گیرد تا به دنیا 
بگوید ایران متوســل به کودکان شده است. این نوجوانان قهرمان برخورد بسیار 
سردی از خود نشان می دهند و پیشــنهاد صدام برای آزادیشان را نمی پذیرند. 
نویســنده کتاب راوی قصه هم هســت، جنــاب آقای یوســف زاده ... از جمله 
درخواســت آمریکایی ها در مذاکرات، اجازه مصاحبه )بخوانید بازجویی!( از ۲3 
نفر از مسئوالن و کارشناسان هســته ای است. به آنها پیشنهاد دهید کتاب آن 

۲3 نفر را بخوانند.
گفتنی اســت ســرویس ادب و هنر کیهان، با نویسنده کتاب »آن ۲3 نفر« 

گفت وگویی انجام داده است که یکشنبه آینده منتشر می شود.

برای 175 غواص آسمانی

دل به دریا می زدید اما قبلش، دلتان را به آســمان ها گره زده 
بودید. آبی دریا و آبی آسمان پیش چشم شما یکی بود، اصا تمام 
رنگ ها برای شما یکی شده بود، حتی رنگ سیاهی آن گور دسته 

جمعی! چرا که همه رنگ ها برای شما رنگ خدا گرفته بود.
دنیا برای همیشه ثبت کرد که با دستان بسته هم می توان پرواز 

کرد. پرواز تا بی نهایت!
فکــرش هم قلب آدم را پاره پاره می کند. در آن نفس های آخر 
چه گفتید و چه خواستید؟! حیف، هیج خبرنگار و رسانه ای در آن 
لحظات آنجا نبود، تا عمق رذالت و قساوت بشر و در کنارش، عمق 
زیبایی کوچ دسته جمعی 175 مرغ دریایی عاشق را به تصویر بکشد.

شاید با نفس هایی که به شماره افتاده بود هم »یاحسین« گفتید 
که روز میاد سید و سرور شهیدان موال حسین )علیه السام( پرده از 
مظلومیتتان برداشته شد. اگر شما نبودید عیار مردی و مردانگی برای 
همیشه پنهان می ماند، آمدید تا یادآوریمان کنید چگونه زیستن را.

رفتید، اما دنبال پست و مقام و شهرت نبودید، اصا شما به دنبال 
مقصر جنگ هــم نبودید، که حاال عده ای بیایند و مقصر عملیات 

کربای چهار را پیدا کنند. مقصر مظلومانه جان دادن شما را!!
مقصــر قبــل از اینکه صــدام و بعثی ها باشــند، آواکس های 
آمریکایی هستند که آمار و اطاعات عملیات کربای چهار دقیق 
به دســت عراقی ها دادند و رزمندگان زیــادی را به خاک و خون 

کشیدند!
اما بدانید از شماست که ما سربلندیم، از مظلومیت شماست که 
دستان مظلومین جهان را با افتخار گرفته ایم و حمایتشان می کنیم. 
از اقتدار و مردانه جان دادن شماســت که امروزه مقتدرانه پشــت 
ســر ولی زمانمان در برابر زیاده خواهی های زیاده خواهان خواهیم 
ایستاد. از مظلومیت شماست که دستان مظلومین جهان را با افتخار 

گرفته ایم و حمایتشان می کنیم.
و در یــک کام دنیا بداند ما موج های زنده اروندیم که با هیچ 

قطعنامه ای آرام نمی گیریم.
سمیرا خطیب زاده

مبانی یقین
امام علی)ع(: یقین نیز بر چهار پایه اســتوار اســت: 1- 
بینش زیرکانه 2- دریافت حکیمانه واقعیت ها 3- پند گرفتن 
از حوادث روزگار 4- و پیمودن راه درســت پیشینیان. پس 
آن کس که هوشــمندانه به واقعیت ها نگریست، حکمت را 
آشکارا بیند، و آن که حکمت را آشکارا دید، عبرت آموزی را 
شناسد، و آن کس که عبرت آموزی شناخت، گویا چنان است 

که با گذشتگان می زیسته است.
نهج البالغه- حکمت 31

برکت بازگشت پیکر مطهر غواصان شهید 
پویش یادآوری و بازنشر جنایات آمریکا 

در جنگ تحمیلی
سرویس اجتماعی-

پرده برداری از جنایت دیگری از جنایات صدام در جریان عملیات 
»کربالی 4« در منطقه ابوفلوس همزمان با بازگشــت پیکر پاک 175 
غواص ایرانی تازه تفحص شده، بازتاب های متفاوتی در فضای رسانه ای 
داخلی و خارج از کشور و در میان کاربران شبکه های اجتماعی مجازی 

به دنبال داشت. 
در جدیدترین واکنش،  تعدادی از شاعران جوان کشور پس از انتشار اخبار 
کشف و بازگشــت پیکرهای 175 شهید غواص به میهن، با سروده های خود به 
موج مردمی پاسداشــت شجاع دالن شهید، پیوستند. همچنین جمعی دیگر از 
جوانان انقابی با بازنشر مطالب منتشر شده در صفحات پیشکسوتان بسیجی و 
سپاهی و ارتشی  کمیته مردمی یادآوری خیانت های اطاعاتی و نظامی منافقین 

و آمریکا در جریان عملیات کربای 4 را ایجاد کردند.
جالب توجه اســت که پس از فراگیری فرهنگ جهاد و شــهادت و تقدیر از 
پایمردی و فداکاری رزمندگان اســام در جریان هشــت سال جنگ تحمیلی، 
گروهی از رســانه های معاند سیاست شبهه افکنی و تخریب فرماندهان ایرانی را 

در دستور کار قرار داده بودند.
یکی از خطوط خبری که رســانه های وابســته به جریان معاند انقاب در 
خصوص شــهدای مظلوم غــواص دنبال کردند، تمرکز بــر عملکرد فرماندهان 
عالی رتبــه جنگ در ادامه عملیــات کربای 4 پس از آگاهــی از لو رفتن این 
عملیات بود. فعاالن این خط خبری، تاش کردند با پنهان کردن نقش حامیان 
بین المللی صدام، صرفاً بر نقش فرماندهان در شــهادت رزمندگان تأکید کرده و 
هیچ اشــاره ای به پشتیبانی های اطاعاتی دولت  های غربی به ویژه آمریکا در این 
زمینه ننمایند. به همین جهت حرکت ارزشی همزمان جوانان جنگ ندیده نسل 
سوم و چهارم انقاب و پیشکسوتان جهاد و شهادت در یادآوری جنایات آمریکا و 
کمک های نظامی و اطاعاتی همه قدرت های شرقی و غربی در حمایت از رژیم 
بعث عراق، در موقعیت کنونی، باطل السحر یاوه گویی های رسانه هایی همچون 
بی بی ســی، رادیو فردا و خبرنگاران بدنامی همچون کاملیا انتخابی فر از رسانه 
صهیونیســتی العربیه با هدف »تضعیف روحیه ایرانیان« و مدیریت یک جنگ 

روانی وحدت ستیز است. 
این در حالی است که اسناد متقن و معتبر بین المللی، یکی از دالیل اصلی 
لو رفتن عملیات کربای 4 را انتقال اطاعات مربوط به عملیات توسط سرویس 
جاسوسی آمریکا به عراق و همچنین همکاری جریان های سیاسی معاند داخلی 
برای جاسوســی نظامی و جمع آوری اطاعات از تحرکات نیروهای ایرانی عنوان 

می کند.
گفتنی است عضو شــورای مرکزی فراکسیون روحانیت مجلس با اشاره به 
جنگ روانی دشــمن درخصوص تفحص 175 شهید غواص، در توصیفی دقیق 
متذکر شده بود: قاتان غواصان شهید ایرانی همان بعثی هایی هستند که امروز 
هم با حمایت آمریکا و غرب در کنار داعش، علیه مردم شــیعه و ســنی عراق 

جنایت می کنند.
حجت االســام محمد رجایی ، نماینــده مردم گناباد در مجلس شــورای 
اسامی، با اشاره به تفحص 175 شهید غواص و شیطنت رسانه های ضدانقاب 
در این زمینه، گفت:  در زمان جنگ تحمیلی صدام و رژیم بعث در مقابل ما قرار 
داشتند که همه حمایت ها از سوی غرب به صورت آشکار از آنها صورت می گرفت 

و حاکمان فعلی عراق در کنار انقاب اسامی ایران بودند.
به نظر می رســد هدف اصلی رسانه های ضدانقاب از »روضه خوانی« همراه 
با »اشــک تمســاح« برای غواصان دشمن شــکن ایرانی، ایجاد تفرقه میان دو 
ملت مســلمان ایران و عراق و تضعیف جبهه متحد شیرمردان لشکر فراملیتی 
قاســم ســلیمانی در مبارزه با لشکر مشــترک باقی مانده حزب جنایتکار بعث 
و تروریســت های داعش بوده اســت. رســانه هایی که پیش از این در برهه های 
مختلف مخالفت خود را با ترویج فرهنگ شهادت و حتی تدفین شهدا در مراکز 
دانشــگاهی اعام کرده و لکه های ســیاهی از خیانت و تزویر و وطن فروشی در 

کارنامه خود ثبت کرده اند.

سردار سلیمانی:

آمریکا برای مقابله با داعش هیچ غلطی نکرده است
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی تاکید کرد: اگر کسی ملت را از خطر داعش 
آگاه نکند و برای دفع این بال تالش نکند در مصیبت 

آینده شریک است و این عین منافع ملی است.
به گزارش ایرنا، ســردار سرلشــگر قاسم سلیمانی عصر 
یکشــنبه در گردهمایی بزرگ ایثارگران و رزمندگان استان 
کرمان که به مناسبت سالروز فتح خرمشهر در حسینیه ثاراهلل 
کرمان برگزار شد، افزود: طاعون و بای داعش که سر بریدن 
انســان برای آن آسان تر از سر بریدن گوسفند است و صدها 
نفر را خواباندن و ســربریدن و فریاد اهلل اکبر سر دادن خطر 

بزرگی است.
وی تاکید کرد: در درون جامعه بحثی مطرح است به نام 
منافع ملی که بعضی دانسته و برخی نادانسته منافع ملی را 

تعریف به غلط می کنند.
ســلیمانی گفــت: ایــن افرادتعریــف جامــع، کامل و 
منصفانــه ای در چارچوب منافع ملی به ملت ارایه نمی کنند 
و بر امواج سیاســی ســوار و آن را به مناقشه، حربه و رقابت 

سیاسی تبدیل می کنند.
وی افــزود: اگر در همســایه ما طاعــون و با آمد برای 
ســامت خود مرزهای خود را قرنطینه، همه عوامل ورود و 
خروج را کنترل و به آن کشــور برای عدم سرایت طاعون به 
کشورمان کمک می کنیم. بنابراین در مورد داعش هم همین 

کار را بکنیم.
وی تصریــح کرد: چطور بــرای ریزگردها و گرد و خاک 
جلســه منطقی می گذاریم که البته درست و منطقی است و 
توجه به آن به حق اســت ولی باید بدانیم که طاعون داعش 
هم که ســربریدن انسان برایش آســان تر از گوسفند است و 
صدها نفر را خواباندند، ســر بریدند و فریاد اهلل اکبر سر دادند 

نیز خطر بزرگی است.
وی اظهار کرد: اگر کســی ملت را از این خطر آگاه نکند 

و برای رفع این با تاش نکند در مصیبت آینده شــریک و 
این یک عامل بزرگ است و رفع آن عین منافع ملی ماست.

وی افزود: بدانید آن کسی که می گوید سر مار در ایران 
است و باید سر مار را له کرد و از بین برد، همان خبیثی است 
که در »لیله المبیت« برای پیغمبر اســام)ص( نقشه کشید 

لذا این هم همان فکر است.
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفــت: جریانی که دنیا آن 
را تروریســت می داند، امروز اعــام حکومت می کند، خطبه 

می خواند و قتل عام وحشیانه می کند.
وی افزود: آقای اوباما! فاصله پایگاه اسد که هواپیماهای 
آمریکا در آنجا مستقر هستند با رمادی چند کیلومتر است؟ 
چطور می شود شما به بهانه حمایت از آن ملت در آن کشور 

مستقر شوید و اتحاد ایجاد کنید، اما هیچ اقدامی نکنید این 
جز شریک بودن در توطئه و ضلعی از توطئه نیست؟!

وی تاکید کرد: داعش توطئه خطرناک برای جهان اسام 
است واهلل اگر کسی در تشخیص آن شک کند باید به فکر و 

عقل خود شک کند.
سرلشکر ســلیمانی تصریح کرد: نخســتین عاملی که 
سبب ســاز موفقیت ما شد و در آینده هم تاثیر اساسی دارد، 

عامل مذهب است.
سردار سلیمانی با اشاره به اینکه ما در کنار نحر عظیم و 
خنکی نشســته ایم و نمی دانیم فقدان رهبری در یک جامعه 

چــه اثرات مخربی دارد، گفت: یک جامعه بدون رهبر متقی، 
حکیم، اخاق محور و انسان محور نمی تواند موفق شود.

وی خاطرنشان کرد: اولین خصوصیت رهبری در جامعه 
ما تقواســت و در جامعه ما چه در زمــان امام و چه اکنون 
مخلص ترین، خالص تریــن، با تقواترین و اخاقی محورترین 
شــخصیت که از همه خصوصیات انسانی و اخاقی مراقبت 

می کند رهبر ماست.
سلیمانی تاکید کرد: یک ضلع از منافع ملی حفظ و دور 

نگه داشتن یک ملت از کشتار وحشیانه است.
وی اظهار کرد: امروز برای مقابله با این پدیده خطرناک 
)داعش( جز جمهوری اســامی کســی در تقابل با آن قرار 

ندارد.
فرمانده نیروی قدس تصریح کرد: ما نیاز به نفت و خاک 
عراق و چیزی از عراق و هیچ کشور دیگری نداریم و به همه 

آنها کمک کننده هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل موفقیت ما وحدت است، 
افزود: در هر اختاف سیاســی اگر بر اصول پایبند باشــیم 

اختافی نخواهد بود و اختاف بر سر بهتر و بدتر است.
فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشان کرد: اصول انقاب 
توجه به رهبری و قبول اصل والیت فقیه است و فقط به بیان 
کردن نیست باید به حکمت، تشخیص و ترسیم رهبری نیز 
توجه کنیم و این گونه نباشد که اگر ایشان مطلبی را فرمودند 
ما خاف آن بگوییم. وی اظهار کرد: با پایبندی به اصول راه 
ما به پیروزی ختم می شــود، بر مشــکات غلبه می کنیم و 

دشمنان ما راهی به جایی نمی برند.
در پایان این گردهمایی که جمــع کثیری از جانبازان، 
ایثارگران و خانواده های شهدا حضور داشتند لوح سپاس به 

چند پدر شهید استان کرمان اهدا شد.

نگاه

ســخنگوی قوه قضائیه در نشســت خبری خود 
توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت محمدرضا رحیمی، 
شایعه بازداشت احمدی  مقدم و دستگیری اخاذان از 
خانواده متهمان کیفــری داد و گفت: برای متهم نفتی 

کیفرخواست صادر شده است.
به گزارش فارس، غامحســین محسنی اژه ای سخنگو و 
معاون اول قوه قضائیه در هفتاد و نهمین نشست خبری خود 
با اصحاب رســانه، پاسخگوی ســواالت متعدد خبرنگاران در 

مورد پرونده ها و موضوعات مختلف بود.
صدور کیفرخواست پرونده متهم نفتی

محســنی اژه ای در ابتدای نشت خبری به موضوع زمین 
خواری اشــاره کرد و گفت: در راستای مبارزه با زمین خواری 
7 میلیون متر مربع از زمین هــای اطراف تهران که به ناحق 
تصرف شده بود به نام دولت سند خورد و از متصرفان گرفته 

شد.
محســنی اژه ای همچنین از صدور کیفرخواست پرونده 
متهم نفتی خبر داد و گفت: کیفرخواست این فرد صادر شده 

و پرونده به دادگاه می رود تا هرچه سریعتر رسیدگی شود.
اژه ای در پاســخ به ســؤالی مبنی بر احاله کیفرخواست 
میلیاردر نفتی بــه دادگاه کیفری یا انقــاب گفت: با توجه 
به موضوع دادخواست و کیفرخواســت این پرونده به دادگاه 

انقاب می رود.
اعالم اسامی برخی از متهمان پرونده فساد 

3 هزار میلیاردی با احکام قطعی
معاون اول قوه قضائیه اظهار داشــت: پرونده تعدادی از 
محکومان پرونده فســاد 3 هزار میلیاردی که به دیوان عالی 
کشور رفته و احکامشان نقض شده بود به شعبه دیگری رفت 
و حکم صادر شــد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم 

اعتراض کرد.
وی افزود: با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم عرض 
تجدید نظر رفت و مورد رســیدگی قــرار گرفت و تعدادی از 

افراد را محکوم کرد.
محسنی اژه ای با اعام اینکه به دلیل قطعی شدن احکام، 
اسامی محکومان اعام می شود، گفت: غامحسین نوایی عضو 
هیئت مدیره و نایب رئیس شــرکت فوالد ایران و عباســعلی 
احمــدی هر یک به دو ســال حبس، جعفر دارابی مســئول 
واحد خرید گروه صنعتی فوالد به دو ســال حبس، یارمحمد 
محمدی مدیرعامل ســابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، 
کاوه نجات دهقان به 3 ســال حبس، امیر رمضانی طارمی به 
یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا 
مردعلی به یکســال حبس، داریوش میشانی فر معاون رئیس 
بانک صادرات شعبه اهواز به 7 سال حبس و 10 سال انفصال 
و همچنین بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 
3 ســال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی 

محکوم شدند.
وکالت به بانک پارسیان در رابطه با وصول طلب بدهکار 

6500 میلیارد تومانی
وی در رابطه با پرونده بیمه توسعه ایران، گفت: تعاماتی 
بیــن قوه قضاییه و دولت انجام شــد که براســاس آن بیمه 
مرکزی متکفل تعهدات بیمه توســعه ایران شد و 135 نفر از 

در جمع خبرنگاران

اژه ای آخرین وضعیت پرونده های مهم قضایی را تشریح كرد

بیمه گذاران آزاد شدند.
ســخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: متهم این پرونده ۲ 
ملک تجاری و مسکونی را به بیمه مرکزی منتقل کرده است 
تا بخشی از تعهدات وی جبران شود که خود وی ادعا می کند 
این دو ملک بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که البته 

باید کار کارشناسی شود و به بیمه مرکزی منتقل شود.
وی در رابطــه با پرونده بدهکار بــزرگ بانکی که 6500 
میلیارد تومان بدهی داشت، به بانک پارسیان وکالت داده شده 
است تا از اموال و اماک وی بخشی از طلب وصول شود چرا 

که عمده معوقات مربوط به بانک پارسیان بود.
موافقت مقام معظم رهبری با عفو 393 مجرم زن 

در سال جاری
محسنی اژه ای اظهارداشت: در سال 94 به مناسبت های 
مختلف، اقداماتی برای عفو یا تخفیف مجازات مجرمین صورت 
گرفت که توسط ریاست قوه به مقام معظم رهبری پیشنهاد 
می شد که در این رابطه 393 نفر زن در سال 94 مشمول عفو 

شدند و رقمی بیش از این نیز مشمول تخفیف شدند.
وی تاکید کرد: اخیراً متأســفانه برخــی افراد با عناوین 
جعلی به خانواده های متهمیــن دارای پرونده های کیفری یا 
حقوقــی مراجعه می کنند و از آنها اخــاذی می کنند که قوه 
قضاییه به جّد به دنبال شناســایی و دســتگیری آنهاست و 

تاکنون 5 نفر از آنها دستگیر شده و در بازداشت هستند.
بانک مرکزی در مورد موسسات متخلف 

باید شکایت کند
حجت االسام محسنی اژه ای در خصوص فعالیت برخی 
از مؤسسات غیرمجاز بانکی، گفت: در حال حاضر یک کمیته 
فرا قوه ای تشــکیل شده که وضعیت مؤسسات و شرکت های 

اعتباری را بررسی می کند.
وی افــزود: برخی از این مؤسســات کــه بطور طبیعی 
نمی تواننــد اقدامات پولی انجام دهنــد در صورتی که بانک 
مرکزی شکایت نکند ممکن است وضعیت شان به درازا بکشد. 
بنابراین مواردی که بانک مرکزی احساس می کند خاف است 

باید شکایت کند و می کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بحث تخصصی کردن 
ضابطــان قضایی هم اقدامات صورت گرفته اما اگر براســاس 
قانون جدید آیین دادرسی کیفری بخواهیم بررسی کنیم باید 

منتظر باشیم تا اول تیرماه اصل قانون اجرا شود.
بازداشت پسر فرمانده سابق ناجا و پسر شهردار تهران 

کذب محض است
محســنی اژه ای در پاسخ به ســوالی درباره اینکه اخیراً 
برخی از ســایت های خبری و وباگ ها مدعی شدند 1۲ نفر 
از افراد مســئول در بنیاد تعاون ناجا دستگیر شده اند و حتی 
این افراد مدعی شده اند که خود فرمانده سابق ناجا و پسرش 
و همچنین پســر شهردار تهران دســتگیر شده اند، گفت: در 
موضوع اول که مربوط به افراد بازداشــت شده در بنیاد تعاون 
ناجا بود باید بگویم اگر پرونده ای تشکیل شده و اتهامی متوجه 

افراد باشد دستگاه قضایی با آن برخورد می کند.
وی گفت: البته درباره دستگیری پسر فرمانده سابق ناجا 
و پسر شهردار تهران این مطالب کامًا کذب است و من هم در 
سایتهای ضد انقاب آن را دیدم. قطعاً کسانی که این شایعات 
را مطرح می کنند اگر از آنها شکایتی شود قطعاً تحت تعقیب 

قرار خواهند گرفت.
تکذیب خبر مرخصی رفتن رحیمی

اژه ای در پاســخ به ســؤالی در رابطه به مرخصی رفتن 
آقای محمدرضا رحیمی گفت: ایشان در حال حاضر در زندان 

هستند و به مرخصی نرفته اند.
محســنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار قضایی فارس 
درباره اینکه رئیس پلیس آگاهی کشــور چندی قبل عنوان 
کرده بود که 30 درصد جرائم به وســیله ســاح ســرد رخ 
می دهد و همچنین در ســال گذشــته هم ماده ای به قانون 
مجازات اســامی درباره منع حمل ساح سرد اضافه و تأیید 
شد، اظهار داشت: البته متأسفانه در باب ساح سرد ما با این 

مسئله مواجه ایم که برخی از وسایل کارکردی دوگانه دارند.
وی افــزود: برای مثــال یک چاقو در دســت یک خانم 

خانه دار مصرفی نظیر کارهای عمومی آشپزخانه دارد و همان 
چاقو در دست یک مجرم آلت قتاله است.

اژه ای تصریــح کرد: البته در آن بخشــی که در رابطه با 
برخورد دستگاه قضا با مجرمان جرائم خشن و حمل کنندگان 
ســاح ســرد پرســیدید باید بگویم که برابر نظر رئیس قوه 
قضاییه اســتفاده از ساح ســرد و گرم در آنجایی که موجب 
اخافت الناس شود شــبیه هم بوده و مجازاتی یکسان خواهد 

داشت.
دستگیری یک مظنون 

در پرونده حادثه اسیدپاشی اصفهان
ســخنگوی دســتگاه قضاییه در خصوص آخرین اخبار 
پرونده حادثه اسیدپاشــی اصفهان گفت: اخیراً یک نفر را به 
عنوان مظنون دســتگیر کردند و دالیل و شواهدی پیدا شد 
که وی مظنون پرونده اسیدپاشی اصفهان است. البته این فرد 
به یک دلیل دیگری بازداشت شد و هنوز ارتباطش با پرونده 

اسیدپاشی ثابت نشده است.
دستور ممنوع التصویری خاتمی مطلق است

خبرنگاری گفت: مدتی است که از دستور دادستانی مبنی 
بر ممنوع التصویــری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصاحات 
می گذرد اما شاهد این بودیم که در صدا و سیما تصویر ایشان 
منتشر شد. آیا دستور دادســتان صرفاً به رسانه های مکتوب 
بوده و صدا و سیما مبرا است که اژه ای گفت: دستور دادستان 
مطلق بوده و قطعاً اگر خاف دســتور دادســتان باشد فرقی 

ندارد کجا تخلف کند. قطعاً برخورد می شود.
اژه ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با پیگیری قوه قضاویه 
در خصوص فردی که به بابک زنجانی دوم معروف شده است، 
گفت: روابط عمومــی وزارت نفت چنین موضوعی را تکذیب 

کرده است و چنین فردی وجود ندارد.
بازداشت سردار احمدی مقدم کذب است

محســنی اژه ای در رابطه با اخباری مبنی بر بازداشــت 
سردار احمدی مقدم اظهار داشت: به هیچ  وجه اتهامی متوجه 
ایشان نیست و برخی رسانه ها این شایعات را منتشر کرده اند 

که به شدت تکذیب می شود.
 محســنی اژه ای در رابطه با زمان پایــان یافتن پرونده 
کهریزک با توجه به نزدیک شدن به ششمین سال وقوع این 
ماجرا اظهار داشت: این پرونده دو بخش داشت که یک بخش 
آن مربوط به نیروی انتظامی و زندان بود که رســیدگی شد و 
حتی حکم قصاص نیز صادر شــد که اولیای دم از این حکم 
صرف نظر کردند. وی افزود: بخش دوم مربوط به فرد مورد نظر 
شــما است که قراری در دادســرا صورت گرفت و به این قرار 
اعتراض شــد و به دادگاه رفت و دادگاه آن قرار را لغو کرد و 
پرونده مجدداً به دادسرا رفت و برای بخشی از آن حکم صادر 
شــد و بخش دیگر نیز اکنون در حال رسیدگی و نزدیک به 
پایان است. وی خاطرنشان کرد: در نشست قبلی در رابطه با 
مسئوالن دولت های نهم، دهم و یازدهم که لیست اموال خود 
را ارائه نداده بودند صحبت هایی شــد که از آن زمان تاکنون 
آقای عزیزی و ملک زاده لیســت اموال خود را ارائه کرده اند و 
تنها آقای محمدزاده اقدامی نکرده است. اژه ای افزود: در دولت 
یازدهم نیز لیست اموال 4 مسئول ناقص بود که یک نفر از این 

4 نفر در طول 3 هفته گذشته آن را کامل کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از آمادگــی این مرکز برای همکاری های 

مطالعاتی و پژوهشی با پکن خبر داد.
به گزارش فارس، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که به منظور شرکت در اولین اجاس 
سازمان های غیردولتی و مطالعاتی کشورهای عضو »سیکا« و 
ماقات بــا برخی از مقامات این کشــور و همچنین بازدید از 
مراکز فعال در حوزه های مطالعاتی و پژوهشــی به چین سفر 
کرده است ، روز یکشنبه  با حضور در هوآوی و مرکز تحقیقاتی 
و پژوهشی وابســته ، با مدیران و مسئوالن ارشد این مجموعه 

دیدار و از بخش های مختلف بازدید کرد.
علی اکبر والیتی  در ادامه و در جلسه مشترک با مسئوالن 
مربوطه که فروزش معاون مرکز تحقیقات، صفری سفیر سابق 
جمهوری اسامی ایران در چین، سعید محمدی مشاور مرکز 
و  تعدادی از فعاالن اقتصادی مقیم نیز حضور داشــتند ضمن 
ابراز خرسندی از این بازدید توجه به مباحث پژوهشی، مطالعات 
کاربردی و زیرساختی را در هواوی بسیار با اهمیت و قابل توجه 
دانســت و افزود: زمینه های همکاری های علمی و پژوهشــی 

ارزشــمندی  در بخش های مختلف مرکز و همچنین در دیگر 
مجموعه های علمی و پژوهشــی ایران وجود دارد  که می تواند 
در جهت گســترش همکاری ها مورد توجه و بهره برداری قرار 
گیرد و مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در این زمینه آمادگی برقراری ارتباط و تعامات فیمابین 
را اعام می نماید. در ادامه این بازدید مســئوالن ارشد هواوی 
نیز عاقه مندی خود را بــرای همکاری در زمینه های مختلف 
ابراز نموده و گزارشــی از اقدامات خــود ارائه کردند . گفتنی 
است والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام به منظور شــرکت در اولین اجاس ســاالنه 
ســازمان های غیردولتی و مطالعاتی کشورهای عضو »سیکا« 
با عنوان  »تعامل و تدابیر اعتمادســازی در آســیا« که از روز 
دوشنبه )4 خرداد( به مدت دو روز در شهر پکن برگزار می شود 
به چین سفر نموده و عاوه بر سخنرانی در این اجاس با برخی 
مقامات دیدار و از مراکز مطالعاتی و پژوهشی بازدید می نماید. 
حدود ۲00 نفر از اعضای دولت های عضو، سیاستمداران، مراکز 
غیر دولتی و پژوهشی، سفرای خارجی مقیم چین و همچنین  

کارشناسان بین المللی در این نشست دو روزه شرکت دارند.

والیتی در پکن خبر داد

آمادگی همکاری مركز تحقیقات استراتژیک با مراكز علمی چین

حضور  با  اصولگرایان  همگرایی  سه جانبه  نشست 
نمایندگانی از جمعیــت ایثارگران و جبهه پایداری به 

میزبانی حزب مؤتلفه اسالمی برگزار شد.
عصر دیروز)دوشنبه( نشست سه جانبه همگرایی و وحدت 
تشــکل های اصولگرایی میان حزب مؤتلفه اسامی، جمعیت 
ایثارگران و جبهه پایداری به میزبانی حزب مؤتلفه اســامی 

برگزار شد.
در این نشســت که با حضور نمایندگانی از حزب مؤتلفه 

به میزبانی حزب مؤتلفه اسالمی

نشست سه جانبه همگرایی اصولگرایان برگزار شد

حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای 
وزارت امور خارجه عازم مسکو شد.

به گزارش مهر، حســین امیرعبداللهیان، معاون عربی 
و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان عازم مسکو شد.

وی در این ســفر با میخائیل باگدانف، نماینده پوتین 
در امور خاورمیانه و معاون وزارت امور خارجه روســیه در 

خصوص تحوالت منطقه رایزنی می کند.
مذاکره درباره ضرورت پایان دادن به تجاوز سعودی به 
یمن و تمرکز بر راهکار سیاســی، بررسی تحوالت سوریه، 
عراق و بحریــن و همچنین مبارزه با تروریســم از جمله 
اهداف این مرحله از گفت وگوهای منطقه ای تهران و مسکو 

است.

امیرعبداللهیان عازم مسکو  شد

اســامی، جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری برگزار شد بار 
دیگر بر ضرورت وحدت اصولگرایان تأکید شد.

به گزارش تســنیم،در این جلسه اعضا با بررسی شرایط 
موجود سیاســی بر وحدت و یکپارچگــی حداکثری تمامی 

احزاب و تشکل های اصولگرا تأکید کردند.
گفتنی است نشست های همگرایی و وحدت اصولگرایان 
میــان حزب مؤتلفه اســامی، جمعیت ایثارگــران و جبهه 

پایداری ادامه خواهد داشت.

بی
طی

ر خ
ید

ر ح
میا

 کا
س:

عک

حماسه سرای ســال های دفاع مقدس گفت: اگر 
دشــمن جرأت رویاروئی با ما را نداشته به دلیل برکت 
والیت فقیه، تدبیر و شــجاعت رهبری است که آدم 

احساس غرور می کند.
»حاج صادق آهنگران« در گفت و گو با ســایت بســیج 
مداحان با اشــاره به بیانات رهبرمعظم انقاب درباره حضور 
متعهدانه جوانــان در صحنه های کارزار گفت: همان طور که 
رهبر معظم انقاب فرمودند ما امروز جوانانی داریم که اگر هر 
گونه تهدیدی برای کشور وجود داشته باشد اگر نگویم بیشتر، 
بهتــر و پاکارتر از جوانان دوران ابتدای انقاب و دفاع مقدس 

هستند، کمتر هم نیستند.
وی گفت: بنــده هر  وقت برای حضور در مراســمات و 
یادواره های شــهدا در سراسر کشــور حضور پیدا می کنم با 
جوانانی روبرو می شوم که هیچکدام آنها انقاب و دفاع مقدس 
را درک نکرده اند بلکه همه آنها از جوانان و نوجوانان دهه دوم 
و سوم انقاب هستند و به ندرت پیش آمده که از رزمنده ها و 
پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در بین این مجموعه ها حضور 
داشته باشد و این مسئله نشان دهنده آمادگی نسل جوان ما 

در برابر دشمنان و توجه نسل های بعد انقاب به شهداست.
مداح و حماسه سرای خوزستانی سال های دفاع مقدس 
در پاسخ به سوالی درباره لزوم توجه به مداحی حماسی اظهار 
کرد: امروز مداحان خوب زیادی در سراسر کشور وجود دارد 
اما تنها درخواســت بنده از عزیزان دست اندرکار مداحی این 
است که به مداحی حماســی توجه ویژه داشته باشند و این 
حرکت را ادامه دهند چون ما همیشــه در جنگ با دشــمن 

هستیم.
آهنگران با تاکید بر احیای روحیه مقاومت در بین جوانان 

گفت: نباید فتیله حماسه خوانی در کشور پایین کشیده شود. 
مداحی حماســه، مورد عاقه امام خمینــی)ره( بود، ما باید 

روحیه امام)ره( را بدانیم تا مسیرمان را مشخص کنیم.
وی با ذکر خاطره ای از مداحی خود در نمازجمعه ســال 
59، 60 گفت: اوایل جنگ اشــعاری را خواندم که شعر قوی 
داشت. شــعرش را یکی از عزیزان شاعر به سفارش خود من 
سروده بود، موضوع شعر درباره موشک باران دزفول بود. پس 
از اینکه شعر را در نماز جمعه خواندم. بعد از مدتی از دوستانم 
شــنیدم که امام عزیز چند بار تذکر داده اند و پیغام فرستاده 

بودند که به ایشان بگویند اشعار حماسی بخوانند.
آهنگران درباره علت تذکر حضرت امام)ره( گفت: شعری 
که من در نماز جمعه خواندم »بهر آزادی قدس از کربا باید 
گذشت... خیز  ای  رزمنده« بود اما قبل آن متنی را خواندم که 
شاید دو خط بیشتر هم نبود منتهی به لحاظ محتوایی ضعف 
داشت یعنی شعر حماســی نبود، امام یک لحظه هم تحمل 

روحیه ضعف را نداشت.
وی حضور همــه جانبه مردم را یکــی از دالیل ناتوانی 
دشــمنان در برابر ملت ایران عنوان کرد و خاطر نشان کرد: 
حضور مــردم در راهپیمایی های ۲۲ بهمــن و روز قدس و... 
هر بار دشــمن را ناامید تر از قبل می کند، اگر تا امروز دشمن 
جــرأت رویارویی با ما را نداشــته اســت اوال به دلیل برکت 
والیت فقیه، تدبیر و شجاعت رهبری بوده است و آدم احساس 
غرور می کند از نعمت حضور و برکت چنین رهبری مقتدری 
که به واسطه آن ملت ایران واقعا امروز  سربلند است.  دیگری 
مردم خوبی اســت که محکم پشت سر این ارزش ها و والیت 
هستند و دشــمن جرأت تعرض را به فکر خود هم نمی تواند 

راه دهد.

صادق آهنگران: امام یک لحظه تحمل روحیه ضعف را نداشت

اســتاد درس خارج حوزه گفت: بعضی از انسان ها 
احترام نــان را نگه نمی دارند و به نــان بی احترامی 
می کنند و نــان را به نوعی پرتاب می کنند که اینگونه 

اعمال در اسالم و دین مطرود و ناپسند است.
به گــزارش خبرگزاری حوزه، این مرجــع تقلید در دیدار 
صنف نانوایان قم به بیان ســیره نبوی اکرم)ص( درباره احترام 
به نان اشــاره کرد و افــزود: پیامبر گرامــی)ص( هر زمان نان 
می گرفتند می بوســیدند و با احترام بــا این نعمت بزرگ الهی 
رفتار می کردند و در باره احترام به نان نیز ســفارش های زیادی 

به مردم می کردند. وی اظهار داشت: متاسفانه برخی از اعمال 
در جامعه به وقوع می پیوندد که ناپســند است و از جمله آن 
اعمال، اینکه بعضی از انسان ها احترام نان را نگه نمی دارند و 
بــه نان بی احترامی می کنند و نان را به نوعی پرتاب می کنند 

که اینگونه اعمال در اسام و دین مطرود و ناپسند است.
آیــت اهلل علوی گرگانی در توصیه بــه نانوایان گفت: اگر 
کسی به شما کم لطفی کرد و نسبت به نان بی احترامی کرد 
شــما به او تذکر بدهید که نان احتــرام خاصی دارد اگر نان 

نباشد نماز و روزه نخواهد بود.

آیت اهلل علوی گرگانی:

حرمت نان در جامعه باید حفظ شود


