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در پرتو وحی

پاداش نیکی ده برابر، جزای بدی مثل آن
»هرکــس کار نیکی به جــا آورد، ده برابر آن پاداش دارد، و 
هر کس کار بدی انجام دهد، جز بمانند آن، کیفر نخواهد 

دید، و ستمی بر آنها نخواهد شد.«
االنعام- 160

اخبار ادبی و هنری
رئیس انجمن موسیقی بسیج هنرمندان:

جشنواره  بین المللی سرود 
و آهنگهای انقالبی را برگزار می کنیم

رئیس انجمن موســیقی بســیج هنرمندان از برگزاری جشنواره بین المللی 
سرود و آهنگهای انقالبی در تهران خبر داد.

جمشــید جم در گفت وگو با کیهان با اشــاره به حوادث منطقه و جنگ در 
ســوریه، عراق و یمن، گفت: ســرود و آهنگهای انقالبی سالحی کارآمد در برابر 

هجمه فرهنگی دشمنان و ابزاری مؤثر در ابالغ مظلومیت جهان اسالم است.
خواننده سرود ماندگار »یار دبستانی من« گفت: انجمن ما بر آن است پس 
از برپایی جشنواره ســرود و آهنگهای انقالبی در سطح کشور، گروههای سرود 
در کشورهای اسالمی را شناسایی و از آنها برای شرکت در جشنواره بین المللی 

دعوت کند.
جم با اشــاره به ظرفیت هنرمندان نوجوان و جوان انقالبی و بســیجی در 
سراسر ایران گفت: هنر ما باید شناسایی، ساماندهی، آموزش و ارائه عرصه عمل 

به هنرمندان متعهد باشد. نگاه به این ضرورت، استراتژی انجمن است.
وی با انتقاد از بی اعتنایی برخی دستگاههای فرهنگی به سرودهای انقالبی 
گفت: سرودهای انقالبی حامل ارزشهای انقالب ماست و همین سرودها بود که 
در روزهای انقالب، موجب آشنایی بیشتر نسل جوان با نهضت اسالمی و تهییج 

آنان به رویارویی با رژیم سفاک طاغوت و ضد انقالب شد.
این تهیه کننده رادیو با اشــاره به سخنان حضرت امام خامنه ای در دیدار با 
اعضای هیئت دولت، گفت: وقتی رهبرمان تأکید می کنند گاه به دلیل مســائل 
فرهنگی خوابشــان نمی برد؛ ما باید بــه ضرورت جهاد فرهنگــی و تولید آثار 

متعهدانه بیش از گذشته توجه کنیم.
وی افزود: دشمن امروز با سالح موسیقی بی رحمانه به نسل جوان ما یورش 
می آورد. ما با ســالح هنر، تا چه اندازه،  مقابله به مثل کرده ایم و اســتراتژی مان 

چیست؟
مخالفت وزیر ارشاد 

با »لج بازی« معاون سینمایی خود
درحالی که رئیس ســازمان ســینمایی بر حذف عنوان »فجر« از نام بخش 
بین الملل جشنواره فیلم فجر اصرار دارد، وزیر ارشاد با این تغییر مخالفت کرد.

به گزارش کیهان، حدود دو هفته قبل بود که حجت اهلل ایوبی رئیس سازمان 
ســینمایی و معاون سینمایی وزارت ارشاد در حکم انتصاب سیدرضا میرکریمی 
به دبیری بخش بین الملل سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر، نام »فجر« را 
حذف کرد و فقط از نام »جشــنواره فیلم ایران« استفاده کرد. تغییری که خیلی 
زود، واکنش و اعتراض اهالی فرهنگ و هنر انقالب را در پی داشت. با این حال، 
رئیس سازمان سینمایی به جای اصالح و یا حتی توضیح حذف فجر، به تهدید و 
تحقیر منتقدان مشغول شد. تا اینکه وزیر ارشاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی 

آب پاکی را روی دست معاون سینمایی خود ریخت.
دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، شنبه شب در برنامه »نگاه 
یک« ســیما حضور یافت و به صراحت نظر مخالف را با تصمیم حجت اهلل ایوبی 
ابراز داشــت. وی تصریح کرد: معتقدم در نامگذاری، فجر کلمه مقدسی است و 

تنها متعلق به دهه فجر نیست و می توانیم آن را در هر زمانی به کار ببریم. 
به رغم سخن وزیر ارشاد، هنوز اقدام رسمی برای اصالح نام بخش بین الملل 

جشنواره فیلم فجر از سوی سازمان سینمایی صورت نگرفته است.
وزیــر ارشــاد در این برنامه همچنیــن با بیان اینکه در حــوزه فرهنگی از 
جمله ادبیات، ســینما، تئاتر و موسیقی با ســلیقه های مختلفی روبرو هستیم، 
افزود: نیروهایی داریم که دل در گروی اســالم و انقالب دارند و تالش می کنند 
ارزش های انقالب را با بهره گیری از ابزارهای در اختیار، تقویت و تحکیم کنند.

جنتی تاکید کرد: یکی از وظایفی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برعهده 
گرفته، تقویت این جبهه و نیروهای مومنی است که در این حوزه تالش می کنند.
وی ادامه داد: گروهی دیگر نیز هســتند که شــاید در این حد انگیزه برای 
مسائل ارزشی نداشته باشند اما در عین حال عالقه مند به خدمت در حوزه های 

فرهنگی از جمله سینما، تئاتر، موسیقی و کتاب هستند.
وزیر ارشــاد افــزود: در این جهت نیز تمام تالش های ما این اســت که در 
چارچــوب قانون عمل کنیم؛ قانون در جاهایی محدودیت هایی ایجاد کرده و ما 

باید آنها را کامال رعایت کنیم و آنها را رعایت می کنیم.
پیام اولین زن محجبه مجلس اروپا 

به »الهام چرخنده«
اولین زن مســلمان محجبه راه یافته به پارلمان یک کشور اروپایی از »الهام 

چرخنده« تشکر کرد.
چند وقت پیش بود که انتشــار یک مطلب در اینستاگرام »الهام چرخنده« 
بازتاب زیادی را در رســانه های اجتماعی و حتی رســانه های رسمی آنالین به 
دنبال داشــت. الهام چرخنده، بازیگر سینما و تلویزیون که مدتی پیش حجاب 
چادر را برای خود برگزید و با حاشیه سازی های انحصارطلبان افراطی عرصه هنر 
مواجه شــد، با انتشار تصویری از »ماهینور«، نماینده محجبه و مسلمان بلژیکی 
در صفحه اینستاگرام خود، پیروزی اولین زن محجبه را در انتخابات پارلمانی این 

کشور به وی تبریک گفت.
انتشار این دل نوشته، سایت مشــرق را بر آن داشت تا با این خانم محجبه 
بلژیکی تماس بگیــرد و عالوه بر انتقال پیام یک زن محجبه ایرانی به وی، با او 
و فعالیت هایش بیش تر آشــنا شویم. وقتی پیام خانم چرخنده را برای »ماهینور 
اوزدمیــر« نیز در واکنش به این اقدام گفت: »من از خواندن پیام خانم چرخنده 
بســیار خوشــحال شــدم. ما هیچ گاه همدیگر را مالقات نکرده ایم، اما به لطف 
حجــاب، پیوندی میان ما برقرار شــده که نه زبان های متفــاوت ما و نه فاصله 
جغرافیایی مان در آن خللی وارد نکرده اســت. زنان محجبه باید در مورد حجاب 
خود رســاتر صحبت کنند و درباره معنای حجاب در دین ما و لزوم مجاز بودن 

مسلمانان به داشتن حجاب در غرب موضع بگیرند.«
وی همچنین اظهار داشت: »در جامعه ما استانداردهای دوگانه و استثنائاتی 
به وجود آمده که تنها هدفشان از بین بردن آزادی ما در عمل به دینمان است. 
حجــاب را یک تهدید می بینند. بنابراین کار من این اســت که با این تصورات 
غلط، مبارزه، و از مردم در مقابل نژادپرســتی و خارجی ستیزی محافظت کنم، 
چراکه این یک اصل اساســی در هر جامعه دموکراتیکی است. بسیار مهم است 
که این کار را به شــکل یک آموزگار انجام بدهیم و مردم را با تصورات غلط در 

مورد اسالم آشنا کنیم«
   دفاع سایت معاون مطبوعاتی 

از مظهر فیلمفارسی
سایت منسوب به معاون مطبوعاتی دولت »تدبیر و امید« به دفاع تمام قد از 

عنصر معلوم الحال سینمای فاسد فیلمفارسی پرداخت!
خبر آنالین، به قلم فردی که در مراسمی با قطعه شعری بی صله به مداحی 
برای مســعود کیمیایی پرداخته بود، به ســعید کنگرانی به دلیل افشاگری اش 

نسبت به عوامل فیلمفارسی و به خصوص مسعود کیمیایی، اهانت کرد.
جالب اســت بدانید مسعود کیمیایی از جمله فیلمسازانی است که در پیش 
از انقالب کارهای خود را با ســرمایه گذاری دفتر اشرف پهلوی و مهدی میثاقیه 

تهیه کننده بهایی سینما ساخت و به نمایش درآورد.
»پرویز ثابتی« معاون امنیت داخلی یا رئیس اداره کل ســوم ســاواک، در 
کتاب »در دامگه حادثه« چاپ لوس آنجلس، از دلواپسی اشرف پهلوی نسبت به 
کیمیایی صحبت می کند و - نقل به مضمون- می گوید که »اشرف دو بار با من 
تماس گرفت و خواهان آزادی داریوش - )اقبالی -خواننده معتاد  سلطنت طلب 
و حامی فتنه 88 ( و مسعود کیمیایی شد که به او گفتم ما کیمیایی را دستگیر 

نکرده ایم!«
کنگرانی در گفت وگو با نشریه تحلیلی »عصر اندیشه« از فساد دربار پهلوی و 
سینمای وابسته به دربار و فیلمفارسی پرده برداشته است. این بازیگر از خریدن 
دختران فقیر برای بازی در فیلم های سکسی توسط تهیه کنندگانی مانند  عباس 
شباویز، تهیه کننده فیلم قیصر گفته و پشت صحنه این فیلم هدف حمایت دفتر 

اشرف را افشا کرده است!
در همین حال، علیرضا نوری زاده، مدیر و مجری شبکه »ایران فردا« وابسته 

به رژیم آل سعود نیز به سعید کنگرانی حمله کرده است.

بررسی راه های »نفوذ« آمریکا / اول: نفوذ فرهنگی

صهیونیست ها 
به دنبال جای پا و ما...!

سمیراخطیب زاده
ســخنرانی های اخیر رهبر معظم انقالب که با تأکیدات فراوان ایشــان نیز 
همراه بود دارای کلید واژه هایی اساســی اســت و تحلیل و تعمیق بیشــتری را 
می طلبد. ایشان در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السالم(، با اشاره 
به بســتن راه نفوذ آمریکایی ها فرمودند: »آنها به خیال خودشان، در این جریان 
مذاکرات هســته ای این توافقی که حاال نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، 
نــه در آمریکا... نیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وســیله ای 
پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشــور. ما این راه را بســتیم و این راه را به طور 
قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها را در کشورمان اجازه خواهیم 
داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با 
همه توان که این توان هم بحمداهلل امروز توان زیادی است مقابله خواهیم کرد؛ 
اجــازه نخواهیم داد. در منطقه هم همین جــور؛ در منطقه هم آنها می خواهند 
نفوذ ایجاد کنند؛ حضور برای خودشان دست و پا کنند و اهداف خودشان را در 

منطقه دنبال کنند.«
بی شک بیانات ایشان به مثابه نقشه راهی است که شناخت و درک درست 
این »نقشه راه« ما را در پیمودن مسیر درست انقالب یاری می رساند. اما در این 
مطلب برآنیم تا راه های نفوذ فرهنگی دشــمن را بشناسیم و با بصیرت و درکی 

درست، این راه نفوذ را سد نماییم.
جای تردید نیست که دغدغه مسایل فرهنگی از دیرباز در بیانات مقام معظم 
رهبری موج می زند. از سال ها قبل استفاده از تعابیری چون »تهاجم فرهنگی«، 
»شبیخون فرهنگی«، »جنگ نرم« از یک طرف نشان از عمق تیزبینی معظم له 
از شناخت درست جریانات و جبهه های نفوذ فرهنگی دشمن داشت و از سویی 
دیگر نشــان از بیم ها و نگرانی هایی داشت که از رصد تحوالت فرهنگی جامعه 
دریافت می نمودند و مسئوالن و متولیان امور فرهنگی جامعه را به هوشیاری هر 
چه تمام تر فرا می خواندند. بماند که کم توجهی و انکار برخی از آقایان و مسئوالن 
عرصه های فرهنگی در مواجهه با دغدغه های ایشــان در دوره های اخیر قصه پر 
غصه ای اســت که مقام معظم رهبری را بدانجا می رساند که در دیدار با هیئت 
دولت این گونه تعبیر می کنند: »گاهی اوقات مشــکالت فرهنگی خواب شب را 

از چشمانم می رباید...«
با توجه به مقدمه بیان شده اهمیت مقابله با سناریوی راهبردی نظام سلطه 
در جبهه فرهنگی بیش از پیش آشکار می شود. لذا پرداختن به برخی محورها و 

منافذ رخنه دشمن هر چند کوتاه و مختصر، مورد بررسی قرار گیرد.
سبک زندگی ایرانی اسالمی از جمله مؤلفه هایی است که بارها و بارها توسط 
نظریه پردازان فرهنگی دشمن مورد توجه قرار گرفته است و می توان با قاطعیت 
اذعان نمود نخســتین محوری است که نظام سلطه برای رخنه و نفوذ فرهنگی 
به فضای داخلی جامعه ایران بدان امید بسته است، حوزه سبک زندگی و تغییر 
ذائقه فرهنگی جامعه است. فضاسازی های رسانه ای را که برای حضور نمادهایی 
همچون »مک دونالد« در روزهای پســابرجام انجام گرفت، در همین چارچوب 
می تــوان ارزیابی کرد. فراموش نکنیم که آمریکا پیش تر هم از چنین نمادهایی 
برای اعالم حضور در کشورهای بلوک شرق استفاده کرد. چنان که برژینسکی در 
توصیف چگونگی نفوذ و فروپاشی شوروی می گوید: »ما نه روی قدرت سیاسی و 
نه روی قدرت نظامی و اقتصادی تکیه کردیم، ما تنها از طریق فرهنگ و استفاده 
مؤثر از رسانه ها توانستیم به این هدف برسیم. رسانه هایی که به صورت هدفمند 

و متمرکز بر نفوذ به درون شوروی به راه انداخته شدند.«)1(
رســانه ها را می توان از مهم ترین ابزارها و مؤلفه های تغییر ســبک زندگی 
برشمرد. اســتفاده از نمادها و برندهای صد در صد غربی و به حاشیه راندن هر 
آنچه به عنوان مظهر و نمادی از تمدن اسالمی در جامعه شناخته می شود، گامی 

در این مسیر است.
پشت پرده تالش برای ورود ارکستر برلین به ایران

این روزهــا خبرهایی از ورود و برگزاری یک ارکســتر آلمانی نیز به گوش 
می رســد که اهداف پشــت پرده حاکی از آن است که پروژه نفوذ فرهنگی وارد 
مراحل تازه و مهمی شده است. چندی پیش هم خبر حضور ارکستر فیالرمونیک 
برلین در ایران در رسانه ها بازتاب فراوانی داشت. جالب است بدانیم »دانیل بارن 
بویم« رهبر ارکســتر فیالرمونیک دارای تابعیت اسرائیل است و حضور این تبعه 
رژیم صهیونیستی در کشورمان بدون شک مقدمه ای برای رفت و آمدهای بیشتر 

صهیونیست ها به ایران خواهد بود.
اما تسامح و تساهل مسئوالن و متولیان فرهنگی برای ورود و خروج اتباع و 
خبرنگاران کشــورهایی چون رژیم صهیونیستی و انگلیس این روزها ذهن مردم 
را ســخت به خود مشغول ساخته اســت. به نظر می رسد که این اتفاقات را باید 
در ذوق زدگی هر چه تمام تر کشورهای غربی و اروپایی برای ورود- بخوانیدنفوذ 
هر چه بیشــتر در ایران- جست وجو کرد که مشــروعیت بخشی به رفت و آمد 
صهیونیست ها مهم ترین آنهاســت. هرچند که در ادامه با توجه به جنجال های 
رسانه ای که برپا شد، در نهایت این حضور در ایران لغو شد و حسین نوش آبادی، 
سخنگوی وزارت ارشاد، اعالم کرد: وقتی معلوم شد برخی از رهبران و مسئوالن 
این ارکســتر هویت اســرائیلی دارند، بالفاصله با این موضوع برخورد شد و این 

ارکستر اجازه اجرا در ایران را نخواهد داشت.
چنــدی پیش هم خبر نصب بنری عجیب در یکــی از خیابان های تل آویو 
بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داخلی داشت. بر روی این بنر نوشته 
شده بود: »بزودی در این مکان سفارت ایران در اسرائیل بازگشایی خواهد شد.« 
در این بنر پرچم جمهوری اســالمی ایران و رژیم غاصب صهیونیســتی در کنار 
! از دروغ یا راست بودن این خبر که بگذریم نفس انتشار  هم به چشــم می خورد
چنین خبرهایی در شبکه های اجتماعی با هدف کلید خوردن عادی سازی روابط 
ایران با دشمنان دیرینه و به نحوی استحاله باورها و اعتقادات اساسی جمهوری 

اسالمی ایران در سیاست خارجی همچون استکبارستیزی است.
پایان سخن آن که هوشــیاری هر چه بیشتر مسئوالن و متولیان فرهنگی 
کشــور در برابر پروژه نفوذ فرهنگی به ایران که در رویدادهای پســا تحریم در 
حال شکل گرفتن اســت از اوجب واجبات است. چرا که با توجه به هشدارهای 
مقام معظم رهبری- که در ابتدای مطلب اشــاره شد- به بهانه گسترش روابط 
باکشــورهای دیگر و مذاکرات هســته ای نباید زمینه نفوذ سیاسی، فرهنگی و 

اقتصادی آنان را فراهم کرد.
ــــــــــــــــــــــــ

)1( ر.ک: رنجبران، داود، 1388، جنگ نرم، تهران، ساحل اندیشه تهران، ص 11.

هدیه به خوانندگان

آیت اهلل مجتهدی تهرانی)ره(: ما هــر وقت با خدا کار داریم 
می گوئیم خدا. چقدر خوب است در همه حال بگوئیم خدا.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته گذشته 
در بازرسی صورت گرفته از بند 7 و 8 زندان 
اوین، از مهدی هاشمی یک گوشی تلفن همراه 

با سیم کارت و ۳۰ قطعه سکه طال کشف شد! 
حجت االسالم محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه 
در هشــتاد و چهارمین نشست خبری با خبرنگاران 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان باهنر 
و رجایــی و هفته دولت با بیــان اینکه قوه قضائیه 
آمادگــی کامل دارد تا به دولت کمک کند گفت: ما 
بارها اعــالم کرده ایم که آمادگی داریم برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی همچنیــن در جهت ارتقاء امنیت 
ســرمایه گذاری در داخل، مبارزه بــا موانع تولید، 
اصالح سیستم بانکی برای سهولت مصرف کنندگان 
واقعــی، مبارزه جدی تر با هر نوع جرائم اقتصادی یا 
غیراقتصادی، حمایت از تولید و فعالیت های ســالم 
اقتصادی، مقابله بــا قاچاق کاال و رانت و همچنین 
اصالح مقررات و اجرا، دولت را کمک و همراهی کنیم.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به پرونده دو تن 
از متهمین جاسوســی برای غرب گفت: این دو نفر 
بازداشت شدند و دادگاه و محاکمه آنها برگزار شد که 

هر کدام به ده سال حبس محکوم شدند.
اژه ای همچنیــن در خصوص مجرمین فتنه 88 
اظهار داشــت: یکی از این متهمین که فراری بود و 
به صورت غیابی محکوم شــده بود در داخل کشور 
شناســایی و بازداشــت شــد و پرونده وی در حال 

رسیدگی است.
وی در پاســخ به سوالی در مورد بازرسی از بند 
مهدی هاشمی و کشف وسائل غیرمجاز از وی گفت: 
طبق ضوابط زندان هر از گاهی بازرسی هایی صورت 
می گیــرد که در هفته گذشــته از بند 7 و 8 طبق 
گزارش واصله، بازرسی صورت گرفته و از وی گوشی 
همراه و ســیم کارت و تعدادی سکه و نیم سکه در 

حدود 30 قطعه کشف شده بود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص قتل وکیلی 
در شهریور 93 در شیراز گفت: ضاربان این وکیل که 
وی را به ضرب گلوله به قتل رســانده بودند امسال 
همگی از ضارب تا کســی که اسلحه را تهیه کرده و 
معاونت در قتل داشته دستگیر شدند و آخرین نفر 
آنها در 2 شــهریور ماه بازداشت شد؛ لذا پرونده آنها 

کامل شده و در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای همچنین در خصوص متخلفین 

اژه ای خبر داد

كشف تلفن همراه و 30 سکه طال
از مهدی هاشمی در اوین

جرائم رایانه ای و فضای مجازی گفت: تعدادی با اسم 
مســتعار در فضای مجازی اقدام به اعمال مجرمانه 
می کردند، فساد و فحشا را ترویج می دادند و توهین 
به مقدسات داشــتند که این تعداد نیز شناسایی و 
بازداشــت شدند و در جریان دادگاه، هر کدام از آنها 

به 18 ماه تا 12 سال حبس محکوم شدند.
ســخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلف انجام 
شده در سازمان آب و فاضالب شهرستان ساوجبالغ 
گفت: مأمور این اداره که توانســته بود مقدار قابل 
توجهی وجه نقد از مشــتریان به صورت غیرقانونی 
اخذ کند شناســایی و بازداشت شد و پرونده وی در 

حال رسیدگی است.
وی همچنین در واکنش به خبر منتشــر شده 
در برخی ســایت های بعضاً وابسته به ضدانقالب در 
خصوص بازداشــت معاونت حفاظت اطالعات قوه 
قضائیــه با نام احمدی گفت: این خبر کذب محض 
اســت؛ فردی متخلف در یکی از اســتان های غربی 
کشور خود را منتسب به معاونت حفاظت اطالعات 
قوه قضائیه دانسته بود که این فرد شناسایی و دستگیر 

شد که البته نام این فرد احمدی نیست.
محسنی اژه ای افزود: پرونده وکیلی که با عنوان 
مطالعه پرونده موکلش مخفیانه اقدام به جعل سند 

کرده بود تحت تعقیب است.
معــاون اول دســتگاه قضا بــا ابراز تأســف از 

ساخت وسازهای انجام شده در اطراف گردنه حیران 
گفت: متأسفانه این ساخت و سازها از سال 82 آغاز 
شده و این سوال باقی است که مسئولین ذیربط در 
این 12 سال چه اقداماتی در جهت جلوگیری از این 

اعمال انجام داده اند؟
وی ادامــه داد: این منطقه حدود 2 هزار هکتار 
است که هزار هکتار آن در اختیار اداره منابع طبیعی 
است و هزار هکتار دیگر آن جزء مستثنائات است که 
البته در همین قسمت های مستثنی نیز حق انجام 

هر کار و هرگونه ساخت و سازی را ندارند.
اژه ای تصریح کرد: قریب به اتفاق این ساخت وسازها 
با مجوز انجام شده و باید دید کسانی که این مجوزها 
را صادر کرده اند صالحیت صدور مجوز را داشته اند یا 
خیر؟ برخی ادعا دارند کسانی که مجوز صادر کرده اند 
حق این کار را نداشته اند حال باید پرسید آیا با این 

افراد به عنوان تخلف اداری برخورد شده یا خیر.
وی گفت: مجوزهای صادر شده در چهار دسته 
داخل طرح هادی، خارج از طرح، مجوزهای براساس 
مقررات و مجوزهای بر خالف مقررات دسته بندی 
می شــوند که در مجوزهای صادر شــده امضاهایی 
از ســوی نمایندگان بنیاد مسکن، استانداری، راه و 
شهرســازی و حتی وزارت جهاد کشــاورزی استان 
دیده می شود که مشخصاً در بخش های طرح هادی 
کسانی که مجوز صادر کرده اند نباید این کار را انجام 

می دادند و این اقدام غیرمجاز است و مسئولین ذیربط 
موظف به جلوگیــری بوده اند همچنین باید گفت؛ 
در منطقه حیران به غیــر از تعداد معدودی، موارد 
موجود دارای جواز هستند که البته به این مجوزها 

خدشه وارد است.
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: پرونده دکل 
گم شده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه است.
وی همچنین در خصوص پرونده شهید خلیلی 
گفت: این پرونده از جنبه شخصی با گذشت خانواده 
شــهید خلیلی تمام شده اما جنبه عمومی آن هنوز 

تمام نشده است.
محســنی اژه ای در پاســخ به ســؤالی در مورد 
ممنوع التصویــر بودن رئیس جمهــور اصالحات و 
محدودیت قانونی رســانه ها اظهار داشت: دستور در 

حد اخبار و تصویر است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اظهارات 
رئیس جمهور در خصوص احراز صالحیت ها و عدم 
احراز صالحیت ها گفت: من نشــنیده ام که رئیس 
جمهور به صراحت گفته باشــد ما چیزی به عنوان 
عدم احراز صالحیت نداریم، بارها عرض کرده ام که 
التزام به قانون به نفع کشــور و همه اســت و گاهی 
افراد قانون را از جانب خودشان تفسیر می کنند که 

تفسیر شخصی است.
این مقام ارشد قوه قضائیه شورای نگهبان را یکی 
از نهادهای مفید و مؤثر در نظام عنوان و تصریح کرد: 
وظایف شــورای نگهبان روشن است؛ هم نظارت بر 
انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس دارد و هم در 
خصوص قوانین وظیفه دارد که اگر مصوبه ای خالف 

قانون و شرع باشد تذکر دهد.
وی افزود: در خصوص نظارت هم که تفسیر شده 
و شورای نگهبان نظارتش استصوابی است و در همه 

مراحل و بخش های انتخابات می تواند نظر دهد.
این مقام ارشــد قوه قضاییه شــورای نگهبان را 
جزو نهادهایی دانســت که امتحان خود را در طول 
30 و چند ســال عمر انقالب پس داده اســت و در 
این خصوص اظهار داشت: در زمان امام خمینی)ره( 
کسانی که علیه اصل نهاد شورای نگهبان و وظایف آن 
حرفی می زدند امام با محکمی با آنها برخورد می کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص رد مال و جزای 
مادی مهدی هاشمی گفت: در خصوص این موضوع 

دادسرا تصمیم می گیرد و حکم را اجرا می کند.
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روز گذشته سفرای جدید کشورهای سنگاپور، 
مغولســتان و ایرلند در دیدارهای جداگانه ای 
رئیس جمهور  تقدیم  را  خود  اســتوارنامه های 

کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
حجت االســالم حسن روحانی روز یکشنبه و در دیدار 
ســفیر جدید مغولســتان، ضمن یادآوری مناسبات 
تاریخی و اشــتراکات فرهنگی دو کشور، برای توسعه 
همکاری ها و از جمله مناسبات فرهنگی و علمی میان 

ایران و مغولستان ابراز آمادگی کرد.
وی با اشاره به دیدار خود با رئیس جمهور مغولستان 
در حاشیه اجالس شانگهای اظهار امیدواری کرد، سطح 

همکاری های تهران–اوالن باتور در دوره ماموریت سفیر 
جدید مغولستان بیش از پیش ارتقا یابد.

اتگان دامبین یام ســفیر جدید مغولســتان نیز 
پــس از تقدیم اســتوارنامه خود با اشــاره به تمایل 
فراوان  کشــورش به گسترش همکاری های سیاسی، 
علمی، فرهنگی و اقتصادی میان دو کشــور، از دعوت 
وزرای نفت و صنایع ایران برای سفر به مغولستان خبر 
داد و خواستار حضور و همکاری شرکت های ایرانی در 
زیرساخت های این کشور نظیر نفت، برق، راه سازی و 

کشاورزی شد.
حجت االسالم حســن روحانی  در هنگام دریافت 
استوارنامه »برندن وارد« سفیر جدید ایرلند، اشتراک 

نظر دو کشــور را درباره بسیاری از مسائل منطقه ای 
تشــریح و اظهار داشــت: ایران و ایرلند می توانند با 
رایزنی های بیشتر برای اهداف مشترک نظیر مبارزه با 
معضل تروریسم و  خشونت در منطقه و جهان تالش 
کنند چرا که پدیده شوم  تروریسم، جز در سایه رایزنی، 

همفکری، مشارکت و همکاری از بین نخواهد رفت.
ســفیر جدید ایرلند نیز پس از تقدیم استوارنامه 
خود، به وجود زمینه های الزم برای ارتقای همکاری های 
دوجانبه و منطقه ای اشاره کرد و اظهار داشت: جمهوری 
اســالمی ایران بازیگری کلیدی در منطقه خاورمیانه 
اســت و بویژه باید پس از مذاکرات هســته ای نقش 

فعال تری در مسائل منطقه ای داشته باشد.

رئیس جمهور کشورمان در دیدار اونک کنگ یونگ 
سفیر جدید سنگاپور با بیان اینکه میان ایران و سنگاپور 
همواره روابط خوبی را شاهد بوده ایم، اظهار داشت: البته 
در سال های اخیر روابط تجاری و اقتصادی دو کشور با 
ظرفیت های موجود فاصله داشته که امیدواریم با تحول 

الزم به سطح قابل قبولی افزایش یابد.
وی با تاکید بر این که با توجه به ســوابق دوستی 
دو کشــور هیچ مانعی در مسیر گسترش روابط وجود 
ندارد، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد 
تا روابط خود با ســنگاپور را در بخش های مختلف از 
جمله حوزه انرژی، تبادل علم و فناوری و همکاری های 

فرهنگی گسترش دهد.

سفرای جدید سنگاپور، مغولستان و ایرلند استوارنامه های خود را تقدیم رئیس جمهور كردند

پیکر پاسدار شهید احمد حیاری شهید 
مدافع حرم، پیش از ظهر دیروز در شهرستان 

شوش تشییع و خاکسپاری شد.
به گزارش ایرنا، پیکر پاک این شــهید مدافع 
حرم که با حضور مردم شــوش از مقابل مسجد 
جامع این شهر برگزار شد، پس از طواف در حرم 
مطهر حضرت دانیال نبی)ع( تا آرامگاه ابدی اش 
در گلزار شــهدای شوش تشــییع و خاکسپاری 

شد.
در این آیین یکی از نمایندگان مردم خوزستان 
در مجلس خبرگان رهبری در جمع مردم در حرم 
حضرت دانیال نبی)ع( گفت: امروز شهدای ما نه 

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم در شوش

تنها در دفــاع از مرزهای جغرافیایی ایران، بلکه 
در عراق، ســوریه و لبنان به شــهادت می رسند 
و این نشــان دهنده اوج گرفتن انقالب اسالمی 

است.
آیت اهلل محسن حیدری افزود: حضور پرشور 
مــردم در ایــن آیین، نشــانه درک، شــعور و 
احساس مسئولیت نســبت به فرهنگ شهادت 
و شهادت طلبی اســت و جواب دندان شکنی به 

اینگونه تروریست ها است.
در این آیین جمع زیادی از خانواده های شهدا، 
مدیران اجرایی و نمایندگان مردم خوزستان در 
مجلس خبرگان رهبــری، فرماندهان نظامی و 

انتظامی شــیوخ و بزرگان طوایف، اقشار مختلف 
مردم عرب، لر، بختیاری و از شهرستان های اهواز، 

دزفول، اندیمشک شرکت داشتند.
پاسدار شــهید احمد حیاری فرمانده دالور 
گردان امام حسین)ع( شوش چهارم شهریور 94 
در منطقه الذقیه سوریه به دست تروریست های 

تکفیری به شهادت رسید.
آیین وداع با پیکر پاسدار شهید احمد حیاری 
شهید مدافع حرم در شهرستان شوش، شامگاه 
شنبه در آستانه مقدس دانیال نبی)ع( برگزار شد.

شهرستان شوش 612 شهید تقدیم انقالب و 
اسالم کرده است.

رضا فرهمند قهرمان و چهره مقاوم مبارزات 
ستم شــاهی در سن 6۳ ســالگی در شهرری 
درگذشــت و طی مراســم باشــکوهی پیکر 
آزادگان  و  در قطعه جانبازان  شکنجه دیده اش 

بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.
رضا فرهمند، از اعضای اصلی و هسته های انقالبی 
دوران ستم شــاهی در شهرری در ســال 1331 در 
یک خانواده متدین و مذهبی متولد شــد و در دوران 
دبیرســتان به گروه هــای انقالبی پیوســت و در راه 
سرنگونی رژیم پهلوی تالش فراوان داشت که باالخره 
در سال 1353 توسط ساواک دستگیر و در بیدادگاه 
رژیم ستمشــاهی به حبس ابد محکــوم و در دادگاه 
تجدیدنظر به 15 سال زندان محکوم شد. رضا فرهمند 
در دوران محکومیت روزهای ســختی را زیر شکنجه 
جالدان سپری کرد و هرگز تسلیم شکنجه گران نشد 

و بر عهد خود با اسالم و انقالب پایدار ماند.
کیهان درگذشــت این آزاده سرافراز را به 
خانواده و بازماندگان و همرزمان وی تســلیت 
می گوید و برای آن عزیز از درگاه خداوند متعال 

آرامش و جزای خیر آرزو می کند.

رضا فرهمند 
مبارز آزاده و جانباز دوران ستمشاهی 

به دیار باقی شتافت

پیکرهای 77 شهید تازه تفحص شده دفاع 
مقدس روزچهارشنبه از طریق مرز بین المللی 

شلمچه وارد میهن اسالمی می شوند.
سرهنگ حسین عشقی مسئول تفحص شهدای 
ایران در عراق گفت: این شهدا در منطقه عملیاتی 
فاو، شــرق دجله و زبیدات در کشــور عراق و در 
عملیات های والفجر یک، خیبر و بدر در تک دشمن 

بعثی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
سرهنگ عشقی افزود: پیکرهای پاک این شهدا 

در بیســت و ســومین مرحله تفحص برون مرزی 
کمیته جســت وجوی مفقودین ستادکل نیروهای 

مسلح در خاک عراق کشف شده است.
وی گفت: مراسم اســتقبال از شهدا ساعت 9 
صبح روز چهارشنبه و با حضور مقامات لشکری و 
کشوری، نیروهای مسلح، خانواده شهدا و قشرهای 

مختلف مردم در مرز شلمچه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مســئول 
تفحص شهدای ایران در عراق گفت: این شهدا پس 

از ورود به کشور، بعداز ظهر همان روز با حضور مردم 
شهید پرور در شهرستان هویزه استقبال می شوند 
و مراسم شبی با شهدا نیز پس از اقامه نماز مغرب 
و عشــاء در کنار پیکرهای پاک این شهدا برگزار 

می شود.
وی افزود: کاروان شــهدا پــس از بدرقه مردم 
شــهید پرور هویزه به پادگان شــهید محمودوند 
اهواز رفته و سپس برای انجام آزمایش ها به تهران 

منتقل می شوند.

پیکرهای ۷۷ شهید چهارشنبه وارد كشور می شود

نگاه

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور:

نتایج آزمون ارشد 
امروز اعالم می شود

مشاور عالی ســازمان سنجش آموزش کشــور از اعالم نتایج نهایی 
آزمون ورودی دوره کار شناســی ارشد ناپیوسته ۹۴ در امروز دوشنبه نهم 

شهریورماه خبر داد.
حسین توکلی اظهار داشت: اســامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره 
کار شناسی ارشد ناپیوســته 94 امروز روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به 

نشانی  www.sanjesh.org قرار می گیرد.
مشــاور عالی سازمان سنجش آموزش کشــور گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب 
رشــته ضرورت دارد براساس برنامه زمانی مربوطه به سایت سازمان سنجش مراجعه 
کنند و بعد از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشــته و مطالعه دقیق آن نسبت به 
انتخاب حداکثر 100 کد رشته محل از میان کد رشته محل های تحصیلی مورد عالقه 
اقدام نمایند و کد رشته محل های انتخابی را به ترتیب اولویت عالقه در فرم ثبت نام 
وارد نمایند. توکلی ادامه داد: از میان 429 هزار و 688 داوطلب مجاز به انتخاب رشته، 
307 هزار و 661 داوطلب نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند که از این تعداد 155 

هزار و 803 نفر زن و 151 هزار و 858 نفر مرد بوده اند.


