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پای درس علی)ع(

شگفتی از ضد ارزش ها
امام علی)ع(! »در شگفتم از بخیل: به سوی فقری می شتابد که 

از  آن می گریزد، و سرمایه ای را از دست می دهد که برای آن تالش 

می کند. در دنیا چون تهیدســتان زندگــی می کند، اما در آخرت 

چون سرمایه داران محاکمه می شود. و در شگفتم از متکبری که 

دیروز نطفه اش بی ارزش، و فردا مرداری گندیده خواهد بود، و 

در شگفتم از آن کس که آفرینش پدیده ها را می نگرد و در وجود 

خدا تردید دارد! و در شــگفتم از آن کس که مردگان را می بیند 

و مرگ را از یاد برده است، و در شگفتم از آن کس که پیدایش 

دوباره را انکار می کند، در حالی که پیدایش آغازین را می نگرد، 

و در شگفتم از آن کس که خانه نابود شدنی، را آباد می کند اما 

جایگاه همیشگی را از یاد برده است«.
نهج البالغه- حکمت 1۲6

هدیه به خوانندگان

آیت اهلل شهید بهشتی)ره(: شهادت در راه آرمان الهی معشوق ماست، 
هیچ شنیده ای که عاشقی را از معشوق بترسانند؟!

اخبار ادبی و هنری
اختتامیه جشنواره کاریکاتور

»فرزند بیشتر، زندگی شادتر« 
امروز در شبکه افق

اختتامیه جشنواره کاریکاتور »فرزند بیشتر، زندگی شادتر« امروز در 
قالب یک برنامه تلویزیونی در شبکه افق برگزار می شود.

شــاهین کالنتری دبیر اجرایی جشــنواره کاریکاتور »فرزند بیشتر، 
زندگی شادتر« در گفت وگو با کیهان، از استقبال قابل توجه هنرمندان و 
مردم از این جشــنواره خبر داد و اظهار داشت: 430 اثر به این جشنواره 
ارســال شده بود که گویای اســتقبال باالی هنرمندان است. همچنین 
در طول زمان برگزاری نمایشــگاه 120 اثر برگزیده که تا 15 مرداد در 
فرهنگســرای بهمن ادامه دارد، جمعیت زیادی از مردم به تماشای این 
آثــار می آمدند. یکی از نکات جالب این بود که عمده بازدید کنندگان از 

این نمایشگاه کاریکاتور، با خانواده و فرزندان خود همراه بودند.
وی درباره برگزاری مراســم اختتامیه جشــنواره کاریکاتور »فرزند 
بیشتر، زندگی شادتر« توضیح داد: این مراسم امروز سه شنبه 13 مرداد 
در استودیوی شبکه افق سیما و  در دو بخش روی آنتن می رود، بخش 
اول ساعت 17 تا 18 و بخش دوم ساعت 22 تا 23. در این برنامه چهار 
کارشناس در حوزه های خانوادگی، مذهبی، بین المللی و اقتصادی حضور 
می یابند، آثار جشــنواره به نمایش در می آیند، از نفرات برگزیده تقدیر 

می شود و دو انیمیشن نیز رونمایی می شوند.
کالنتــری در پایان گفت: آثار برگزیده جشــنواره کاریکاتور »فرزند 
بیشــتر، زندگی شــادتر« عالوه بــر اینکه در قالب یک کتاب منتشــر 
می شوند، در شهرستان ها هم نمایشــگاه هایی برگزار خواهد شد، چون 
درخواست های زیادی برای برگزاری نمایشگاه آثار جشنواره شده است. 
از همین جا هم به همه مراکز و کانون ها و مساجد کشور اعالم می کنیم 
که اگر مایل به برگزاری نمایشگاه باشند، می توانند از طریق سایت نشریه 
»بزنگاه« یا راه های ارتباطی برنامه »افقاتور« شبکه افق سیما درخواست 

خود را اعالم کنند تا ما آثار را در اختیارشان قرار دهیم.
با ترانه »آمریکا آمریکا«

انتشار شعرها و ترانه های ضدآمریکایی ملل 
کلید خورد

قطعه موســیقی »آمریکا 
آمریکا« به عنوان نخســتین 
اثر از کتاب و آلبوم »مجموعه 
ملل«  ضدآمریکایــی  شــعر 

منتشر شد.
مدیر  صفایــی  محســن 
باشــگاه شــعر و موســیقی 
راه در گفــت وگــو با کیهان، 
از  پــس  داشــت:  اظهــار 
برگزاری جشــنواره موسیقی 

ضد آمریکایی طبس، فعالیتــی را کلید زده ایم که هدف آن جمع آوری 
شــعرهای ضدآمریکایی شــاعران بزرگ جهان و همچنین شاعرانی از 
جریان های فکری مختلف داخل ایران اســت. در این مجموعه، اشعاری 
با مضامین مختلف ضدسرمایه داری، ضدامپریالیستی و ضدسلطه تحت 
عنوان »مجموعه شعر ضدآمریکایی ملل« گردآوری شده است. شاعران 
عرب، ترک، ایرانی، اســپانیولی، آلمانی و ... در این مجموعه شــعرهایی 

دارند.
وی افــزود: این مجموعه قرار اســت در قالب یک کتــاب و آلبوم 
صوتی منتشــر شود، اما قبل از آن، برخی از شعرها به صورت 14 قطعه 
موســیقی، یا با صدای خوانندگان یا به شکل دکلمه در فضای مجازی 

منتشر می شود. 
صفایی عنوان کرد: ترانه »آمریکا آمریکا« با صدای محمدرضا طاهر 
نژاد نخستین قطعه از این آلبوم است. هفته آینده نیز شعر »این آمریکا 
چیســت؟« علی محمد مودب و در هفته سوم شعری از نزار قبانی و ... 
به همین ترتیب هر هفته یک قطعه روی سایت »راه نوا« قرار می گیرد. 
مدیر باشــگاه ترانه و موسیقی راه همچنین از برنامه ویژه این مرکز 
بــرای 13 آبان خبر داد و گفت که جزئیات ایــن ویژه برنامه هنری در 

آینده اعالم خواهد شد.
احمد عالمه  دهر،  بازیگر »مختارنامه« 

درگذشت
احمــد عالمــه  دهــر هنرمند 
پیشکســوت در ســن ۶2 سالگی 

درگذشت.
این بازیگر، ســال گذشته و در 
حین بازی در سریال »پرده نشین« 
در حرم رضوی دچار ســکته مغزی 
شــد و به اغما رفــت. وی از همان 
موقع بستری بود. وی سرانجام، روز 

11 مرداد از دنیا رفت. 
مراسم تشییع پیکر این هنرمند، 

ســاعت 9 امروز در مقابل تاالر وحدت برگزار شده و در قطعه نام آوران 
بهشت زهرا)س( آرامی می گیرد.

گفتنی اســت، احمد عالمه دهر دارای مــدرک درجه دو هنری از 
وزارت ارشاد بود و پیش از این در سریال »مختارنامه« هم نقش آفرینی 

کرده بود.
مدیران فرهنگی 

و شبه روشنفکران دوزیست!
مدیر شبکه مستند سیما پس از پخش فیلم مستندی در ستایش از 
رژیم پهلوی و به کارگردانی فردی با سابقه همکاری با بی بی سی، فرار به 

جلو را بر عذرخواهی برگزید.
درحالی که پخش فیلم مســتندی که تاریخ رژیم پهلوی را تحریف 
کرده، موجب ترویج نوعی فراموشــکاری تاریخی درباره همه جنایات و 
خیانت های رژیم ستمشــاهی می شــود، تاجیک، رئیس شبکه مستند 
با انتشــار اطالعیه ای، منتقدان را به »برداشــت های غلط، سلیقه ای و 

جهت دار« متهم کرد!
در همین حال، رجانیوز در تحلیلی بر رفتار دوگانه نســل سوم شبه 
روشنفکران )که کارگردان مستند مذکور نیز از همین طیف است( نوشت 
که این گروه با دیدن سرنوشــت شبه روشنفکران نسل های قبل به این 
نتیجه رسیده اســت که تنها راه موفقیتش این است که هم از امکانات 
نظام جمهوری اســالمی ازجمله صداوسیما استفاده کند و هم در زمین 

دولت های غربی بازی کنند. 
در ایــن تحلیل می خوانیم: مهم ترین علت تربیت این نســل جدید 
دوزیســت که از منتهاالیه کافه های شبه روشــنفکری تا گوشه  محراب 
مسجد بالل صداوسیما برایش تفاوتی ندارد، [برخی] مدیران صداوسیما 
در این ســال ها هستند که این نســل را تا این حد متظاهر بار آورده اند. 
مدیرانی که با اســتعمال مکرر و تنفربرانگیز و واژگون اصطالح »جذب 
حداکثری«، حاضرند با هر هنرمند ضدانقالبی، در انقالبی ترین پروژه ها 
وارد مذاکره شــوند. حاضرند برای »دیده شــدن«، با ســلطنت طلبانی 
که هنوز در هوای دوران »آریامهری« ســیر می کنند و به عشــق کافه 
»کوچینی« های تهران قدیم و گیالس های آن مســتند می ســازند، بر 
پخش نســخه های سانسور شــده  توافق کنند. مدیرانی که به زعم خود 
دارند هنرمندان شبه روشــنفکر را از خارج رفتن و از جذب بی بی ســی 
شــدن نجات می دهند و به دامان نظام مقدس جمهوری اســالمی باز 
می گردانند. غافل از اینکه شبه روشــنفکرها خوب می دانند که خارج از 
کشور خبری نیست و هر چه جایزه  جهانی است، تا وقتی به دست شان 
می رسد که در ایران کار می ســازند و ناسزا بار حکومت می کنند...البته 
ســال ها طول می کشد تا مدیران جوان متوجه این عقبه  تاریخی شوند. 
آنها هنوز فکر می کنند ضدانقالب ها را با پخش نسخه جرح و تعدیل شده 
جذب جمهوری اســالمی کرده اند. اما خیلی زود موهوم بودن این نگاه 
مشخص خواهد شــد. کافی است تا منتظر اثر بعدی همین فیلمسازان 
جذب شده بمانید تا نتیجه  جذب را با گوشت و پوست و استخوان درک 

کنید!

به بهانه کودک سوزی رژیم صهیونیستی

اینان از نسل حرمله اند!
تنهــا 18 مــاه از زندگــی 
معصومانــه اش گذشــته بــود، 
را می گویم،  دوابشه«  »علی سعد 
همان نوزاد بیگناه فلسطینی که 
در آتش کینه رژیم صهیونیستی 
زنده زنده در آتش سوخت. رژیمی 
کــه من بعد باید به همراه صفت 
کودک کشی، کودک سوزی را نیز 

به یدک بکشد.
شهرک نشــین های غاصــب 
صهیونیستی بعد از آن خانه شان 

را ویران و پدر و مادرش را هم به شدت زخمی کردند. تازه بعد از آن 
رفتند سراغ خانه همسایه و آنجا را نیز در آتش سوزاندند.

سنگ هم اگر صدای ناله این طفل را می شنید آب می شد و آتش را 
خاموش می کرد، دل این جماعت بی رحم، از سنگ هم سنگ تر است!

اینان از نسل حرمله اند، با آتش رفاقت دیرینه ای دارند، دیروز با تیر 
ســه شعبه بر گلوی پسر، دل پدر را آتش زدند و امروز آتش می زنند 
خانه و کاشانه مظلومان فلسطینی را، آتش می زنند طفل شیرخواره را!!

بگذار »علی ســعد دوابشــه« بعد از آن زجر دنیایی آرام بخوابد، 
بگذار بخوابد، شاید این تنها خواب شیرینش در این 18 ماهه زندگی 
باشد. در تقویم سراسر درد و رنج زندگیش، مارش بلدوزرهای غاصب، 
لــرزش دیوار خانه ها هنگام فرو ریختن، ضجــه و فریاد مادران تنها 
صدای آشــنایی است که طفل شــیرخوار فلسطینی، روزش را با آن 

آغاز کرده است.
راستی مدعیان حقوق بشــر کجایند؟! چرا دوباره در بوق و کرنا 
نمی کنند و درباره نقض حقوق بشر بیانیه نمی دهند و جلسه شورای 
امنیت تشکیل نمی دهند؟! آیا به زعم آنان طفل 18 ماهه بشر نبود؟!

اما روزگار بر همین منوال نمی ماند، به یقین آتش خشم مسلمانان 
دودمانشان را خواهد سوزاند! و آتش خشم خداوند از آن هم باالتر است!
سمیرا خطیب زاده

مردم شهیدپرور اســتان البرز دیروز در آیینی 
باشکوه پیکر پاک شــهید علی حسنی از مدافعان 

حرم را در بخش چهارباغ این استان تشییع کردند.
به گزارش ایرنا، پیکر مطهر این شهید گرانقدر در میان 
حزن و اندوه فراوان از مصالی نمازجمعه ملک آباد چهارباغ 
تا گلزار شــهدای روستای قوهه در این بخش بر دوش امت 

حزب اهلل تشییع شد.
امام جمعه بخش چهار باغ استان البرز در آیین تشییع 
این شــهید واالمقام گفت: شهدای حرم به تاسی از شهدای 
هشت سال دفاع مقدس، به صورت داوطلبانه برای پاسداری از 
دین مبین اسالم و دفاع از حرم مطهر آل نبی)ص( به میدان 

جهاد با دشمنان اسالم رفتند و شربت شهادت نوشیدند.
حجت االسالم قادر محمدی اظهار داشت: امروز گروه های 
تکفیری با حمایت مستکبران به جنگ اسالم راستین آمده اند.
وی اظهار کرد: شــهدای حرم درس ایثار و آزادگی را از 
مکتب ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( آموختند 

و پای در میدان مبارزه با دین ستیزان گذاشتند.
محمدی ادامه داد: پیام شــهدای گرانقدر مدافع حرم 
همانند شــهدای بزرگ اسالم و انقالب اسالمی پایداری در 

راه دین مقدس اسالم است.
مردم شــهیدپرور این اســتان تاکنون افتخار تشییع 
باشــکوه پیکرهای مطهر پنج تن از شــهدای حرم را به نام 

خود ثبت کرده اند.
پیکر مطهر شهید علی حسنی پس از تشییع با درخواست 
خانواده اش در گلزار شهدای روستای قوهه بخش چهار باغ 

به خاک سپرده شد.
بخش چهار باغ در غرب کرج مرکز استان البرز قرار دارد.

وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی برای کشورهای 
عربی که در چهار روزنامه عربی منتشــر شد، با پیشنهاد 
بانک  تشــکیل مجمع گفت وگوی منطقه ای و اسالمی و 
سوخت اتمی خواســتار از بین  بردن ریشه تنش و عدم 

اعتماد در منطقه شد.
به گزارش تســنیم، محمد جود ظریف بطور همزمان دیروز 
صبح در چهار روزنامه الشــروق مصر، السفیر لبنان، الرای کویت 
و الشــرق قطر، در مقاله ای با عنــوان »الجار ثم الدار؛ یک توصیه 
اخالقی یا یک ضرورت راهبردی« نوشت: در سنت دیرین منطقه 
مــا و در دیِن حنیِف اســالِم همه ما توصیــه حکیمانه ای وجود 
دارد:الجار ثــم الدار. رفاه و امنیت تنهــا در محیطی برخوردار از 
این دو نعمت بزرگ دست یافتنی است.اولویت اول ایران، روابطی 
خوب با همسایگانش است که این موضوع از ابتدای دولت جدید 

ایران به صراحت اعالم و پیگیری شــده اســت. ظریف با اشاره به 
اینکه نباید با بحث های فرقه ای و اختالفات شــخصی از همکاری 
ســر باز زد، نوشــت: منطقه ما در ناآرامی و خطرات جدی به سر 
می برد. هر چند ایران، بــا تکیه بر یک جمعیت منعطف و مقاوم 
در برابر ســلطه گری و با ارائه افق های جدیدی از تعامل سازنده، 
به لطف خدا در ثبات و امنیت به ســر می برد. اما تجربه می گوید 
که بی ثباتی مرزی نمی شناسد و امنیت هیچ کشوری نمی تواند در 

محیطی ناآرام تضمین شود.
وی ادامه داد: توافق وین یک شروع ضروری برای منطقه بود 
و نه تنها به ضرر هیچ یک از همسایگان ما نیست، بلکه دستاوردی 
برای تمامی منطقه اســت، چرا که به یــک تنش غیرضروری و 
دوازده ســاله که بیش از همه منطقه ما را تهدید می کرد، خاتمه 
داد. تأســیس مجمع گفت وگوی منطقه ای  و ســپس اسالمی، و 

انجام گفت وگوهای جدی و همکاری برای از بین  بردن ریشه تنش 
و عدم اعتماد در منطقه یک نیاز اساسی است.

وزیر خارجه ایران نوشــت: ارکان ایــن گفت و گو، احترام به 
حاکمیت، تمامیت ارضی و اســتقالل سیاســی تمامی کشورها، 
مرزهای غیرقابل نقض، عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها، 
حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات، ممنوعیت تهدید یا استفاده 
از زور و اشــاعه صلح، ثبات، پیشرفت و سعادت در منطقه است.

امنیت پایدار از طریق نا امن کردن دیگران به دست نمی آید. این  
همکاری یک روند شیرین اصالح و دوستی میان برادران و اعضای 

یک خانواده است.
ظریف با اشــاره به اینکه در هیچ نقطه ای از دنیا اهمیت این 
ساز و کارها مشهودتر از منطقه خلیج فارس و بعد از آن خاورمیانه 
اســالمی نیســت، افزود: هیچ کس نمی تواند با گروههایی خشن 

و افراطی نظیر به اصطالح دولت اســالمی- که نه دولت اســت و 
نه اســالمی- در عراق مبارزه کند، در حالی که همزمان در حال 
گســترش موثر آنها در یمن و سوریه است. اگر قرار باشد که یک 
موضوع را از میان فجایع جاری منطقه برای شروع مباحثات جدی 
وی با اشــاره به  انتخاب کنیم، یمن یک نمونه خوب خواهد بود.
اینکه همزمان می توان مسائل تروریسم و افراط گرایی، جلوگیری 
از جنــگ و همکاری علمی را دنبال کرد، نوشــت: همکاری های 
هسته ای صلح آمیز می تواند یک نمونه بارز از این گونه همکاری ها 
باشــد. از موارد قابل پیگیری در این همکاری ها می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد: اســتفاده از امکانات غنی ســازی به عنوان مرکز 
منطقه ای برای تولید سوخت اتمی با همکاری کشورهای اسالمی 
منطقه در بعد فنی و همچنین تشدید تالش های بین المللی برای 
ایجاد منطقه عاری از سالح هسته ای در خاورمیانه در بعد سیاسی.

پیشنهاد ظریف در چهار روزنامه عربی:

تأسیس مجمع گفت و گوی منطقه ای برای خودداری از تهدید و جنگ

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز با 
حضور جمعی از اهالی رســانه برگزار و در آن به 

موضوعات مختلف قضائی اشاره شد.
به گــزارش خبرگــزاری میــزان، حجت االســالم 
والمســلمین غالمحسین محســنی اژه ای در هشتاد و 
دومین نشســت خبری خود با اشــاره به پرونده بابک 
زنجانی گفت: اولین جلســه دادگاه بابــک زنجانی 11 
مهرماه تعیین شــده اســت که علنی بودن یا نبودن آن 

بستگی به نظر دادگاه دارد.
تعیین جلسه رسیدگی به پرونده 

تعرض به علی مطهری
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با پرونده تعرضی 
که در شیراز به یکی از نمایندگان مجلس شده بود گفت: 
در این رابطه پرونده ای تشــکیل شــده و امروز دادگاه 

رسیدگی به این پرونده برگزار می شود.
وی تصریح کــرد: در موردی کــه چندی پیش در 
اردبیــل اتفاق افتاد و یک پزشــک متخصص با ضربات 
چاقو کشته شــد قبل از اینکه این موضوع مورد بررسی 
قرار گیرد برخی افراد در جامعه پزشــکی و خارج از آن 
اظهار نظرهایی کردند که بعداَ مشخص شد یک مسئله 
شخصی منجر به قتل شــده و این قتل مطلقاَ ربطی به 
بیمار و پزشــک نداشته است؛ اما این گونه اظهار نظرها 
موجب شــد که هم جامعه پزشکی و هم مقتول متضرر 

شوند.
ســخنگوی دســتگاه قضا تصریح کرد: این جریان 
موجب تاثر شــد و از طرفی مشخص شد که مسئله آن 
گونه که گفته شــده نبوده است و به دلیل دامن زدن به 
این موضوع مسائلی بیان شد که شاید نباید بازگو می شد.

6 ادعای خالف  واقع  
درباره حادثه بیمارستان ممسنی

حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای گفت: 
اتفاق دیگری در ممسنی پیش آمد و در آنجا پزشکی با 
رادیو ایران مصاحبه ای کرد که وقتی من مطالب آن را با 
واسطه شنیدم گفتم اشتباه شده و بعید می دانم پزشکی 
که مســئول است و در نظام پزشــکی نیز فعالیت دارد 
چنین حرفی بزند اما نوار صحبتهای وی تهیه شــد که 
طی آن خبرنگاری از این پزشــک اصل ماجرا را پرسیده 

است و وی توضیحاتی در رابطه با آن داده است.
سخنگوی دســتگاه قضا اظهارداشت: خبرنگاری از 
آن پزشــک پرسید که  نظر شما در مورد این اتفاق چه 
بوده و اصل ماجرا چیســت که وی اینگونه جواب داده 
اســت )اصل ماجرا که در ممسنی اتفاق افتاد این است 
که یک پزشک خانم مشغول ویزیت بیماری بوده و یک 
قاضــی به وی امر می کند که مریــض او را ویزیت کند 
که پزشک خانم پاسخ می دهد که من مشغول هستم و 
مریضی اینجاست که وضعیتش اورژانسی است و پس از 
این پاســخ مورد غضب قاضی قرار می گیرد و با ماموری 
به این خانم حمله می شود و به وی شالق می زنند و بعد 

بازداشتش می کنند(.
وی تصریح کــرد: گفتن این مســائل برای جامعه 
پزشــکی زیبنده نیســت و بــرای گوینده ایــن حرفها 
مشــکل حقوقی وقانونی ایجاد می شود، چرا که ۶ مورد 
از صحبتهایــی کــه در این مصاحبه بیان شــده خالف 
واقع است و حتی نسبتی با واقعیت ندارد بنابراین نباید 

براساس شنیده ها صحبت کرد.
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای در 
خصــوص حادثه های اخیر در بندرعباس توضیح داد: در 
روزهای هشــتم و نهم مرداد ماه دو آتش سوزی صورت 
گرفت که یکی در مجتمع ســتاره جنوب و دیگری در 
هتل هرمز که براســاس تحقیقات انجام شده حادثه رخ 
داده در مجتمع ســتاره جنوب عمدی نبوده اســت، اما 
آتش سوزی در هتل هرمز طبق گفته تحقیقات عمدی 

رخ داده است.
وی ادامه داد: متأســفانه در این حادثه افرادی فوت 
شدند و بنا به تحقیقات انجام شده و بررسی های اولیه دو 
نفر در همان روزهای اول بازداشت و فرد دیگری هم که 

متواری بود دستگیر شد.
صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت 
برای متهمین پرونده سیگار مالبرو

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به یکی از پرونده های 
قدیمی که در نشست خبری مطرح شده بود توضیح داد: 
پرونده مربوط به سیگار مارلبرو بارها در نشست خبری 
مطرح شــده بود و متهمین در این پرونده تحت تعقیب 
قرار گرفتند. کیفر خواست نیز در این پرونده صادر شده 
و بــرای هفت نفر قرار مجرمیت صادر شــد و پرونده به 
دادگاه ارسال شده اســت و قرار است تعیین وقت برای 

این پرونده صورت بگیرد.
صدور کیفرخواست برای 3 نفر 
در رابطه با پرونده میلیاردر نفتی

محســنی اژه ای در پاســخ به این ســوال که گفته 
می شود حسابهای میلیاردر نفتی در خارج از کشور خالی 
از وجه بوده و پول ها به حســاب افراد دیگری واریز شده 

است، قوه قضائیه در این خصوص چه اقداماتی انجام داده 
اســت، گفت: متأسفانه بنا به نقل قول بازپرس  صداقت 
الزم در متهم نبود و وی همیشه مدعی بود وجوه در دو 
بانک در خارج از کشــور وجود دارد ولی متأســفانه این 

مسئله صحت نداشت.
وی با اشاره به اعزام هیئتی از ایران برای رسیدگی به 
گفته های میلیاردر نفتی به خارج از کشور اظهار داشت: 
هیئتــی از بانک مرکــزی و وزارت اطالعات به خارج از 
کشــور رفته و دو بانکی که متهم مدعــی بود به دلیل 
تحریم نمی تواند پولهایش را از بانک پس بگیرد بررسی 
کردند، اما متأســفانه وجهی به نــام وی دربانک وجود 
نداشــت. از بانک مرکزی و وزارت اطالعات برای ردیابی 

اموال وی درخواست رسیدگی صادر شده بود.
ســخنگوی دســتگاه قضا با اشــاره به اینکه هنوز 
مشخص نیســت بخش عمده ای از بدهی وی کجاست، 
افزود، دســتگاه قضــا از طریــق وزارت اطالعات دنبال 
این وجوه بــود. اخیراَ هم خود متهم نامه ای به برخی از 
مســئولین و نمایندگان نوشته اســت که در آن به عدم 
خالفی خود اشــاره کرده اســت. وی اعالم کرده که اگر 
االن هم خودم باشم پولها را برمی گردانم ولی متأسفانه 

تا االن این اتفاق محقق نشده است.
اژه ای خطاب به متهــم و همراهانش گفت: در این 
راســتا یا خود متهم یا نمایندگان و یا بســتگانش اگر 
می دانند پولها کجاســت و در جایی وجــود دارد اعالم 
کنند، چرا که به نفع خودشان است، چرا که اگر در ابتدا 

هم اعالم می کردند قطعاَ در سیر پرونده تأثیرگذار بود.
وی در پاســخ به این ســوال که در این پرونده چه 
تعداد افراد دیگر محاکمه می شوند، توضیح داد: برای سه 
نفر کیفرخواست صادر شده است، البته برای افراد دیگر 
نیز پرونده همچنان مفتوح اســت و تعیین وقت دادگاه 

می شود.
پرونده شکایت رئیس جمهور سابق 

از معاون اول رئیس جمهور در حال رسیدگی است
سخنگوی دستگاه قضا درباره شکایت رئیس جمهور 
ســابق از جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: هر 
کس شکایتی داشته باشد این شکایت ثبت می شود این 
شکایت نیز در دادسرا ثبت شده و به بازپرسی رفته است 
و در مرحله کارهای دادسرایی است؛ در دادسرا هر کسی 
شکایت کند از او مستندات می خواهند و از کسی که از 
او شکایت شده نیز دفاع می خواهند و مراحل دادسرایی 

باید طی شود.
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای درباره 
موارد اتهامی پرونده فوق گفت: از بیان جزئیات معذورم و 
در برخی موارد عناوین اتهامی عوض  می شود اما پرونده 
مورد نظر ثبت و ارجاع شده و در مرحله رسیدگی است.

امیدوارم حکم مهدی هاشمی اجرا شود
وی درباره اینکه اجرای حکم مهدی هاشمی در چه 
مرحله ای قرار دارد، گفت: حکم پرونده قطعی شده و از 
مرحله تجدید نظر به مرحله بدوی برگشته و برای اجرای 

احکام رفته و به دنبال اجرای حکم هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با ابراز امیدواری از اینکه این 
پرونده هرچه زودتر اجرایی شــود، گفت: این پرونده نیز 
مانند سایر پرونده ها برای اجرای حکم ممکن است زمان 
ببرد زیــرا بین زمان قطعیت حکم تا اجرا معموالَ زمانی 

وجود دارد و خیلی غیرمتعارف نیست.
وی درباره دســتور رئیس قوه قضائیه برای برخورد 
با عوامل کوتاهی کننده در موضوع ســیل، گفت: یکی از 
وظایف دســتگاه قضا این است که در مواردی که حقوق 
عمومی مطرح اســت دادســتان ورود کند و ســالهای 
پیش نیز در مواقع وقوع ســیل هیئت ها به استانها اعزام 
می شــدند مانند زمانی که به مازندران فرستاده شدند و 

اقداماتی انجام گرفت که موثر بود.
اژه ای تصریح  والمسلمین محســنی  حجت االسالم 

کرد: رئیس دســتگاه قضا این بار از سازمان بازرسی کل 
کشور خواســتند که در این زمینه بررسی کنند که آیا 
مسئوالن قضائی کوتاهی کرده اند یا خیر البته شاید نشود 
جلوی همه خسارات ســیل را گرفت، اما می شود آن را 
کنترل کرد و باید دید آیا مطابق قانون کار خود را انجام 

داده اند و کوتاهی داشته اند یا نه.
حکم پرونده مرتضوی تا 10 روز آینده 

صادر می شود
وی درباره اظهارات ســعید مرتضــوی پیرامون عدم 
حضور وزیر کار و رئیس ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
دادگاهش گفت: اگر متهمــی در دادگاه تقاضای احضار 
کسی را داشــته باشد این گونه نیســت که هر کسی را 
که درخواســت کرد الزام قانونی برای احضار و دعوت وی 
به دادگاه باشــد، مگر اینکه مطلبی را که احضار شــونده 
خواهد گفت متوقف به تحقیق از او، شــهادت او و اینکه 
تعیین کننده در سرنوشــت پرونده تشخیص داده شود و 
این مطلب را قاضی پرونده حکم داده و تشخیص می دهد.
سخنگوی دســتگاه قضا تصریح کرد: اگر جایی این 
موضوع الزام نداشته باشــد انجام نمی شود و بستگی به 
حکم و تشخیص قاضی است که حضور افراد احضار شده 

می تواند به نحوی به روند پرونده کمک کند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای افزود: معاون 
حقوقی و مدیرکل ذیربط این پرونده آمده اند و مطالبی که 

مورد نظر آقای مرتضوی بود را به دادگاه ارائه کردند.
وی با اشــاره به اینکه از مقام باالتر از قاضی پرونده 
شنیده است که جلسه روز شنبه گذشته آخرین جلسه 
پرونده ســعید مرتضوی بــود، گفت: آقــای مرتضوی 
درخواست کرده عالوه بر دفاعیات شفاهی دفاعیه کتبی 
خود را نیز ارائه دهد و طی چند روز آینده دفاعیات کتبی 
وی ارائه خواهد شد و دادگاه نیز نهایتاَ طی 10 روز آینده 

حکم را صادر می کند.
اژه ای درباره ســاخت  و سازهای غیرمجاز در حریم 
شــهرها و روستاها و اینکه 500 هزار ساخت و ساز فاقد 
مجوز بخصوص پیش از ســال 85 وجود دارد و اینکه آیا 
دستگاه قضا این موضوع را تأیید می کند یا خیر گفت: از 
اینکه تعداد دقیق چه میزان است اطالعی ندارم، اما آنچه 
که مکرر گفته شــده این است که دولت، مجلس و قوه 
قضائیه به لحاظ کمیســیون اصل 90 در مجلس به این 
موضوع حســاس هستند و موارد زیادی نیز شنیده شده 
که چطور برخی زمین ها که بدون مجوز و یا دارای مجوز 

ناقص هستند تخریب شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: مشکل اصلی باید 
بین دســتگاهی که مجوز می دهد حل شود و مشخص 
گردد که در دولت یا نظام چه کســی حق ارائه مجوز را 
دارد و اینکه آیا شــورای شهر یا شورای روستا حق ارائه 
تغییر کاربری دارند یا اینکه دهدار می تواند مجوز بدهد 
یا خیر یا اینکه فالن نحوه ســاخت در حریم محســوب 
می گردد یا نه و اینکه ســاخت و ســاز داخل محدوده 
اســت یا خارج از آن این موضوعات باید حل شــود زیرا 
در بســیاری از موارد منابع طبیعی، جهاد کشــاورزی و 

شهرداری ها با هم تعارض دارند.
وی تصریح کرد: این مسائل در ستاد مبارزه با مفاسد 
طرح شده است و وزیر کشــور مسئول رسیدگی به آن 
شــده که این بخش در طرح های جامع و تفصیلی برای 
شهر و روستا در نظر گرفته شود و تنها کسانی که اجازه 
صدور مجوز تغییر کاربری یا ســاخت را دارند این کار را 

انجام دهند.
رئیس دفتر رئیس جمهور سابق نه بازداشت شده 

و نه به دادگاه احضار شده است
خبرنــگاری در خصوص اینکه رئیس دفتر ســابق 
رئیس جمهور به پرونده بقائی ورود پیدا کرده و بازداشت 
شده است پرسید که حجت االسالم و المسلمین محسنی 
اژه ای پاســخ داد: هر دوی این مطلب کذب محض است 

و وی نه به دادگاه احضار شده و نه بازداشت شده است. 
اگر جایی هم توسط رسانه ای این مطلب عنوان شده اگر 
جنبه عمومی پیدا کند دادســتان می تواند به آن ورود 
کند و رسانه ای را که تخلف کرده تحت تعقیب قرار دهد.

بخشی از پرونده سه هزار میلیاردی 
مختومه شده است

ســخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به ســوالی در 
خصوص پرونده ســه هزار میلیاردی که بخش دوم آن 
هنوز رسیدگی نشده و بخش اول آن مختومه شده است، 
گفت: بخشی از پرونده مختومه شده، افراد مرتبط با این 
پرونده نیز از 300 نفر گذشته است. در این پرونده هم به 
تدریج کیفرخواست صادر شده و افراد به ترتیب اولویت 

به دادگاه احضار شدند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای گفت: در 
خصوص این پرونده با مشکل مضاعفی روبه رو شده ایم 
که آقای ســراج قباَل قاضی این پرونده بود پس از مدتی 
تغییر کردند و قاضی دیگری به عنوان دادرس این پرونده 
را دســت گرفت که وی هم منتقل شده اما این پرونده 

هنوز مطرح است.
وی ادامه داد: مواردی هم که قباَل کیفرخواست صادر 
شده ولی هنوز حکم داده نشده و مواردی هم هست که 
اعاده دادرسی کرده اند که برخی در دیوان عالی رد شد و 
برخی هم پذیرفته شــد و به دادگاه برگشته که برخی از 
آنها رسیدگی شده برخی هم در حال رسیدگی است. در 

واقع کل این پرونده هنوز مختومه نشده است.
ورود دادستان به جرائم جنبه عمومی فضای مجازی

خبرنگاری از محسنی اژه ای در خصوص پیامک های 
تبلیغاتی که بعضا به صورت انبوه برای مشترکان ارسال 
می شــوند و برخی از این پیامک هــا جنبه کالهبرداری 
دارد، پرســید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به آن 
گفت: در خصوص مســائل فضای مجازی، شورای عالی 
فضای مجازی که رئیس جمهور، رئیس آن است مستمراً 
جلســاتی دارند البته چندین ماه است که این جلسات 

برگزار نشده است.
وی افــزود: همچنیــن کارگروه تعییــن مصادیق 
مجرمانه که ۶ وزارتخانه عضو آن هستند و دادستان کل 
کشور رئیس این کارگروه است، در مواردی طبق قانون 
می تواند تصمیماتی را بگیرد؛ اما هیچکدام از اینها نافی 

اختیارات قوه قضائیه نیست.
ســخنگوی دســتگاه قضا اضافه کرد: اگر در فضای 
مجازی اتفاقی بیفتد که جنبه عمومی داشــته باشــد، 
دادســتان به عنوان مدعی العموم وارد می شــود اما اگر 
موضوع جنبه عمومی نداشــته باشــد باید شاکی وجود 
داشته باشد تا موضوع قابل رسیدگی باشد. همانطور که 
در بســیاری از موارد چه در تهران و چه در شهرستانها 
مســائلی که جنبه عمومی دارد دادســتان وارد شده و 

تصمیماتی را اتخاذ می کند.
مقامات دولتی در خصوص میزان ارز در خارج از کشور 

شفاف سازی کنند
حجت االســالم و المســلمین محســنی اژه ای در 
پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه 
در خصوص افرادی که پس از تحریم ها ممکن اســت به 
دنبال ســوء استفاده باشــند، ورود پیدا می کند یا خیر، 
گفت: قــوه قضائیه در این موضوع وارد نمی شــود. این 
وظیفه دولت است که در این خصوص برنامه ریزی کند.

وی افــزود: امیدواریم مقامات دولتی شفاف ســازی 
کنند که باالخره چه میزان ارز در خارج از کشور داریم.

در خصوص پرونده بورسیه ها 
شکایتی به دادگستری نشده است

ســخنگوی دستگاه قضا در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه در ارتباط با پرونده بورســیه ها شکایتی شده یا 
خیر، تصریح کرد: تا جایی که اینجانب پیگیری کردم از 
طرف آنها شــکایتی به دادگستری نشده است و نامه ای 
را به اینجانب نوشــته بودند که من آن را برای بررســی 
به دادســتان تهران ارجاع دادم و دادستان هم آن را به 

مجتمع مربوطه قضایی ارجاع داده است.
وی ادامه داد: هنوز آنها به عنوان شاکی خصوصی به 
میدان نیامده اند، اما اگر مدعی هستند که به آنها ظلم و یا 
اجحاف شده است حتما رسیدگی می شود. اگر کمیسیون 
اصل 90 مجلس شورای اسالمی و یا دستگاههای نظارتی 
دیگر مدارکی بفرســتند، حتما دادســتان بــه آن ورود 

می کند و آن را مورد رسیدگی قرار می دهد.

امیر  اسماعیلی:

تحت هیچ شرایطی سامانه های موشکی 
خاموش نمی شوند

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: پدافند هوایی همواره 
در حال مأموریت اســت و تحت هیچ شرایطی سیستمهای 
راداری و الکترونیکی و ســامانه های موشکی و دیده بانی آن 

خاموش نمی شوند.
بــه گزارش فارس، امیر فرزاد اســماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتــم االنبیاء)ص( به همراه چند تــن از معاونین به منظور 

ارزیابی سامانه های پدافندی موجود در منطقه پدافند هوایی جنوب 
غرب کشور از این منطقه پدافندی بازدید کرد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( پس از بازدید از 
سایت های راداری و موشکی این منطقه گفت: پدافند هوایی همواره 
در حال مأموریت اســت و تحت هیچ شرایطی سیستمهای راداری و 
الکترونیکی و سامانه های موشکی و دیده بانی آن خاموش نمی شوند 

و به طور مداوم در حال انجام وظیفه هستند.
وی افزود: قرارگاه پدافند هوایی 24 ساعته و بدون تعطیلی همواره 
در حال رصد نقطه به نقطه آسمان کشور است به طوری که امروز با 
تالش تمامی همکاران به گسترش باالی 3۶00 نقطه در کشور رسیده 
است و ما بسته به نوع تهدیدات و نوع گسترش نیروهای فرامنطقه ای، 

فضای کشور را رصد می کنیم.
فرمانــده قرارگاه پدافند هوایی ادامــه داد: موضوع پدافند هوایی 
یک موضوع دانش بنیان است و تجهیزات آن هم کاماًل تخصصی و از 

تکنولوژی باالیی برخوردار است.
 وی افزود: به لطف خدا توانســته ایم این تجهیزات پیچیده را در 
داخل کشور تولید و در نقاط مختلف کشور از آنها بهره برداری کنیم.

وی در پایان گفت: امنیتی که امروز در کشــور داریم امنیت بی 
نظیری است و مطمئناً یکی از عوامل ایجاد و پایداری این امنیت، در 

کنار سایر نیروهای مسلح، قرارگاه پدافند هوایی است.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی: 

شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل 
بلندتر از گذشته خواهد شد

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه 
فلسفه انقالب اسالمی بدون استکبارستیزی بی معناست، گفت: 
قراردادن گزینه نظامی در مقابل ایران تجربه ای شکست خورده 

است.
آبخضر در گفت وگو با فــارس در واکنش به اظهارات دولتمردان 
آمریکایی مبنی بر روی میز بودن گزینه نظامی خاطرنشان کرد: مقامات 
آمریکایی باید بدانند که پیش از این گزینه را با در اختیار گرفتن عنصر 
نامیمونی مثل صدام حریص که دارای حرص و طمع و توسعه طلبی 
بود امتحان کرده اند و وی به نمایندگی از استکبار جهانی جنگ بزرگی 

را علیه ملت ایران و انقالب اسالمی تحمیل کرد.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ادامه داد: این جنگ 
خسارات بســیاری را به ملت ایران وارد کرد اما با همه این توطئه ها 
انقالب اسالمی ایران به عقب بازنگشت بلکه شتاب فوق العاده ای یافت.

آبخضر همچنین در پاســخ به ســؤالی درباره استکبارســتیزی 
تصریح کرد: انقالب اســالمی بدون استکبارستیزی بی معنی است و 
برخی که مواضع سیاســی آنها اول انقالب محل تامل داشته و دنبال 
فرصتی بودند که ارتباطی توسط ایران و استکبار و مخصوصاً آمریکا 
برقرار شود فکر می کردند که در این مذاکرات ممکن است این اتفاق 
بیفتــد و متأســفانه در برخی از گفتار روزنامه ها و اشــخاص چنین 

رگه هایی هویدا شد.
قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی ادامه داد: مردم 
کشــورمان در زمان های الزم حتما شــعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

صهیونیست را بلندتر از گذشته خواهند گفت.

وزیر امــور خارجه کشــورمان در دیدار همتای 
صربستانی خود از روش های نخ نمای غرب در استفاده 

ابزاری از حقوق بشر انتقاد کرد.
»ایوتسا داچیچ« وزیر امور خارجه صربستان که به تهران 

در دیدار وزیر خارجه صربستان

ظریف از روش های نخ نمای غرب در استفاده ابزاری از حقوق بشر انتقاد كرد

سفر کرده اســت، دیروز)دوشنبه( با محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.

دو طرف در این دیدار پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه ای 
و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند. 

ظریف با اشــاره به روابط دیرینه و خوب دو کشــور ابراز 
امیدواری کرد همکاری های دو کشــور در بخش های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، حوزه انرژی، کشاورزی، پارلمانی، فرهنگی، 

علمی و دانشگاهی گسترش یابد. 
او با اشــاره به توانمندی های بســیار بــاالی اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران از ابراز عالقه و آمادگی طرف صرب 
برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در آینده 
نزدیک در تهران استقبال کرد و افزود: در همین رابطه هیاتی 
اقتصــادی از بخش های مختلف دولتی و خصوصی جمهوری 

اسالمی ایران در آینده راهی بلگراد خواهد شد. 
به گزارش ایســنا، وزیــر امور خارجه ایران با اشــاره به 
پیشرفت های چشم گیر جمهوری اسالمی ایران در حوزه های 
مختلف حقوق بشــری از جمله نقش برجسته زنان در ایران، 
از روش های قدیمی و نخ نمای کشــورهای غربی در استفاده 
ابزاری از حقوق بشــر برای فشار به کشورهای مستقل انتقاد 

کرد. 
در ادامه ایــن دیدار،داچیچ، معاون نخســت وزیر و وزیر 
امور خارجه صربســتان گفت: بلگراد مایل است در حوزه های 
مختلف سیاســی، اقتصادی و پارلمانی با جمهوری اسالمی 

ایران فصل جدیدی از روابط را آغاز کند. 
وی در همیــن رابطه خواســتار برگــزاری چهاردهمین 

کمیسیون مشترک دو کشور در آینده نزدیک شد. 

تشییع پیکر مطهر 
شهید مدافع حرم در البرز

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
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