
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

شــهید آوینی )ره(: پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا 
رفته اند، اما حقیقت آن اســت که زمان، ما را با خود برده است و 

شهدا مانده اند.

پای درس علی)ع(

کارکردهای قرآن در مسیر بندگی خدا
امام علی)ع(: »این قرآن است که با آن می توانید راه حق را بنگرید، و 

با آن سخن بگویید، و به وسیله آن بشنوید. بعضی از قرآن از بعضی 

دیگر سخن می گوید، و برخی بر برخی دیگر گواهی می دهد، آیاتش در 

شناساندن خدا اختالفی نداشته و کسی را که همراهش شد از خدا جدا 
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هاروی واینشتاین سینمای ایران کیست؟
به دنبال رســوایی های جنســی در هالیوود که با هاروی واینشتاین 
)تهیه کننده معروف هالیوودی( آغاز شد و به بسیاری دیگر از تهیه کنندگان 
و بازیگران سینمای آمریکا رسید، گزارشی در یکی از وب سایت ها، حکایت 

از جست وجوی هاروی واینشتاین سینمای ایران داشت! 
سالهاست که خبرها و گزارش های متعدد حاکی است که این سینما 
از این یک فقره ســینمای هالیوود هم عقب نمانده تا جایی که مرحوم 
سلحشــور در پاسخ به آنهایی که قصد داشتند آنجلینا جولی )هنرپیشه 
معروفــه هالیوودی( را به ایران بیاورند، بــا احترام به هنرمندان متعهد 
سینمای ایران به کنایه گفت که برخی بازیگران زن خود یک پا آنجلینا 
جولی هستند! سال گذشته هم 30 بازیگر زن متاهل در نامه ای به معاون 
وقت ســیمای رسانه ملی نسبت به فساد و روابط آلوده در پشت صحنه 
سینما و تلویزیون گالیه و دلیل کم کاری  خود را پرهیز از فضاهای غیر 

اخالقی بیان کردند.
اما اینک با علنی شدن فساد جنسی در هالیوود، همچنان که عده ای 
در سینمای ایران از غرب تقلید کرده و می کنند و هالیوود را الگوی خود 
قرار داده و می دهند، در این یک فقره هم برخی در جست وجوی مصادیق 
تقلید از سینمای هالیوود و به دنبال افرادی مشابه هاروی واینشتاین در 

سینمای ایران هستند. 
رغم تالش شیفتگان غرب، هنوز بسیاری از عوامل  اما به هرحال و علی 
و دست اندرکاران و هنرمندان سینمای ایران با آنچه در غرب اتفاق افتاده 
و می افتد، فاصله بعیدی داشــته و اغلب معتقد به ارزش ها و اعتقادات 
دینی هستند، چنان که برخی از آنها در راهپیمایی اربعین حضور داشته 
یا در مراسم مذهبی فعال هستند و همین نامه گروهی از بازیگران زن و 
حساسیت آنها نسبت به فضاهای غیر اخالقی ولو به قیمت بیکار شدن، 

خود نشان از همین اعتقادات و باورهای دینی و اخالقی دارد. 
اما این ویژگی از مســئولیت مدیران و متولیان ســینما و تلویزیون 
نمی کاهد که بایســتی بیش از این مراقب حوزه های مدیریتی خود بوده 
تا خدای ناکرده در این حوزه ها، چنان فضایی حاکم نشود که هنرمندان 
اخالق گرا و معتقدان به باورهای دینی منزوی گردیده و بیکار شــوند و 
در مقابل، افراد بی بند و بار و سوءاســتفاده گر، جوالن دهند. چنان نباشد 
که بازیگری به جرم شرکت در راهپیمایی اربعین- »ا-ب« )چنان که در 
مصاحبه تلویزیونی اظهار داشــت( یا برخی اظهارات اعتقادی و دینی، 

بایکوت شود و برای ایفای نقش در هیچ فیلمی دعوت نشود!

سوءاستفاده از زلزله
 علیه جمهوری اسالمی ایران

به دنبال وقوع زلزله در بخش های غربی کشور، برخی از ضدانقالبیون 
فرصت طلب در فضای مجازی علیه نظام دینی مطالبی دروغ و ســخیف 

منتشر کردند.
کانال صهیونیســتی آمد نیوز که توســط مدیر بخش فارسی رادیو 
اسرائیل-منوچهر ساچمه چی - و پادویی یکی از آقازاده های فراری و فاسد 
اداره می شود، دیدگاهی جعلی را درباره زلزله از طرف متدینین منتشر کرد.
یکی از مجرمان اینترنتی نیز، عکس فروریختن یک ســاختمان در 
کشوری عربی را ساختمان مسکن مهر معرفی کرد)!( تا بدبینی و القای 

ناکارآمدی نظام را هدف گرفته باشد.
باید گفت؛ اجزای جریان نفوذی رسانه ای و فعال ضد انقالب داخلی 
و خارجــی، کامال هماهنگ عمل می کننــد. نمونه ای از این هماهنگی ، 
سه شــنبه گذشته، در ماجرای تعبیر تیتر کیهان به تیتری مغایر امنیت 

ملی، در فضا و شبکه های اجتماعی مشهود بود.
گاف مدیر به اصطالح سینمایی

مســئول نظارت و ارزشیابی سازمان ســینمایی، مسئول نظارت و 
تصمیم گیری درباره شبکه های اجتماعی را  اشتباه گرفت!

پس از ورود آیت اهلل احمد خاتمی به توئیتر، ابراهیم داروغه زاده زیر 
صفحه توئیتر وی نوشــت: »سالم و درود، لطفا دستور بدهید به برکت 

حضور شما توئیتر رفع فیلتر بشود.«
این درحالی است که این مدیر محترم سینمایی با یک جست وجوی 
ســاده در اینترنت به راحتی متوجه می شد که اساسا مسئولیت فیلتر یا 
رفع فیلتر شــبکه های اجتماعی برعهده امام جمعه موقت تهران نیست 
و این وزارت ارتباطات و همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر 
نظر دادستان کل کشور هستند که می توانند در این باره دستور دهند.

ای کاش مسئول نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی که به طور 
همزمان مســئولیت برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر را هم 
برعهده  دارد، بیش از شبکه های اجتماعی، برای تولید و نمایش پرحجم 
فیلم های نازل و وضعیت آشــفته و بی برنامه و نبود چشم انداز روشن و 
همچنین هزینه های نامشــخص دوره قبل جشــنواره فیلم فجر فکری 
می کرد! جشــنواره ای که تنها سه ماه تا برگزاری آن باقی مانده و هنوز 

بسیاری از برنامه ها و حتی مسئوالن آن نامشخص هستند.
یک بازیگر:

همه چیز در سینمای ما 
بزن برویی شده است!

غالمحسین لطفی، بازیگر سینما و تلویزیون معتقد است که وضعیت 
امروز سینمای ما نسبت به قبل بهتر نشده است.

وی در گفت وگو با جام جم اظهار داشــت: متاسفانه االن همه چیز 
بزن برویی و سطحی شده است و من اول هر فیلمی را نگاه کنم، می دانم 

ته آن، چه می شود. 
لطفی تصریح کرد: برای همین فیلم های ســینمای ایران را در این 
ســال ها نمی بینم و برای دیدن آنها بلیــت نمی خرم. البته از حق نباید 
گذشــت که جرقه های خوبی هم در این سینما وجود دارد، منتها تعداد 
این جرقه ها کم اســت. کارگردان های قدیمی هم که... البته خوشحالم 
که آقای کیمیایی همچنان فیلم می ســازد، اما متاسفانه سال هاست که 
فیلم های ایشان دیدن ندارد. از »گوزن ها« به این طرف آقای کیمیایی به 

شکل وحشتناکی سقوط کرده است.

»کیهان« تاوان کدام گناه را می دهد؟
دکتر محمدحسین رجبی دوانی

روزنامه »کیهان« براســاس شــکایت دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی، توسط دادســتانی تهران 
به سبب »اقدام برخالف سیاســت های اصولی و بّین 
جمهوری اسالمی در مسائل و امنیت منطقه ای« برای 

دو روز توقیف شد.
روزنامه »کیهان« براســاس شــکایت دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی توســط هیئــت نظارت بر 

مطبوعات به مدت دو روز توقیف شد.
روزنامه »کیهان« طبق حکم شــعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه با اعالم 
سرپرســت اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد برای دو روز توقیف 

شد.
هر کدام از این خبرها درست و بقیه نادرست باشد، آنچه مسلم است روزنامه کیهان به 
اتهام »اقدام مغایر امنیت ملی« توقیف شده است. شگفتا از دادستانی، شورای عالی امنیت 
ملی و دبیرخانه اش، هیئت نظارت بر مطبوعات، دادســرای فرهنگ و رســانه و اداره کل 
مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد و... که چقدر سریع با احساس مسئولیت 
درباره مصالح نظام جمهوری اســالمی و امنیت ملی عکس العمل نشــان می دهند و به 

وظایف)!( خود عمل می کنند!!
سالهاســت که اشخاص و جریان های سیاســی زاویه دار با نظام در موضع گیری های 
رسمی و در مطبوعات خود و سایر رسانه ها امنیت ملی و مصالح نظام را به چالش کشیده و 
بعضاً با دشمنان قسم خورده نظام همگام و هم زبان شده اند اما دریغ از یک برخورد مناسب 

قضایی یا دولتی و اجرایی.
اما وقتی روزنامه کیهان که در صف مقدم جبهه دفاع از انقالب اسالمی و ارزش های 
آن و مورد بغض و کینه رسانه های پلید استکباری و منحرفان داخلی قرار دارد، مطلبی را 
از جنبش انصاراهلل یمن بازگو می کند، اقدام آن مغایر امنیت ملی تشخیص داده و توقیف 
می شــود.گویا زمانه کاماًل عوض شده است اگر کسی به واسطه برخورداری از پشتیبانی 
قــدرت و ثروت و موقعیت سیاســی، چوب حراج به امنیت ملی بزند، ایــرادی ندارد اما 
دلســوزان انقالب و نظام چنانچه در برابر دشمنان کشــور موضع بگیرند باید تاوان پس 
دهند. »کیهان« تاوان ایســتادگی در مقابل دیپلماسی ذلت و خفت را پس می دهد؛ آنها 
که حاال پس از اتالف چندین ســال از عمر دولت و ســرمایه های مادی و معنوی نظام به 
»دیوانگــی« در اعتماد به آمریکا و مذاکره با آن اعتراف کرده اند و از خرج کردن دروغین 
وجود مقدس امام حســین)ع( برای سیاست دیوانه وار خود مبنی بر »درس مذاکره« آن 
حضرت ابا نداشتند و آنچه را که کیهان و سایر دلسوزان نظام و انقالب از آغاز هشدار داده 
بودند، اینک از ســوی دشمن عملی شده یافته اند، درصدد انتقام از آنان برآمده اند که چرا 

»دیوانگی« ما را برمال کرده اند!
اگرچه روزنامه کیهان خالی از اشکال نیست ولی چه کسی است نداند این روزنامه و 
شخص مدیر مسئول مبارز و انقالبی و والیتمدار آن سپر بالی امنیت ملی در توطئه های 
خائنانه عناصر منحرف مدعی اصالحات از ســال 76 تاکنون به ویژه در جریان فتنه های 
آمریکایی سال 78 و 88 بوده اند. مگر کیهان از همان آغاز »اعتماد کردن دولت به شیطان 
بزرگ« و »فریب خوردن از لبخندهای آنان« در جریان مذاکرات هسته ای هشدارها نداد 
که ناجوانمردانه توسط رئیس جمهور و اطرافیان و همراهانش بارها مورد توهین و استهزاء 
قــرار گرفت؟ آیا آن هشــدارها مغایر امنیت ملی بود یا نابودکردن دســتاوردهای عظیم 

هسته ای کشور در اعتماد به دشمن در ازای »برجام تقریباً هیچ«.
اگر تیتر روزنامه کیهان که مطابق با خبری مسلم و قطعی و به صورت کاماًل حرفه ای 
منعکس شــد مغایر امنیت ملی و مستوجب برخورد و توقیف باشد و »دادستانی« به این 
سرعت نسبت به آن عکس العمل نشان دهد، این موارد را که در ذیل می آید، حداقل غیر 

از »گرا دادن به دشمن« مصداق چه چیز دیگری می توان دانست؟
1- مگر در موقعیتی که سیاســت نظام مبتنی برحفظ حاکمیت فعلی سوریه اعالم 
شده بود، آقای هاشمی رفسنجانی در سخنانی که به شدت مورد استقبال آمریکا و اذنابش 
قرار گرفت، نگفت دولت سوریه علیه مردم آن کشور سالح شیمیایی به کار برده است؟ و 
دولت اوباما بر مبنای همین حرف کاماًل مغایر با مصالح و سیاست نظام، اعالم کرد ایران 
که متحد ســوریه است، اعتراف به کاربرد سالح شیمیایی حکومت سوریه کرده و در پی 
تصویب قطعنامه ای در سازمان ملل برای حمله به سوریه بود که با وتوی روسیه مواجه شد.
2- در بحبوحه تهدیدات گسترده رژیم تبهکار آمریکا علیه ایران اسالمی چه کسی 
بود که گفت »امروز دنیا دنیای گفتمان است و نه موشک ها«؟ و مگر رهبر معظم انقالب 
در پاســخ به این سخن سست نفرمود اگر این حرف با آگاهی بیان شده باشد، »خیانت« 

است؟ راستی چه کسی بود؟!
3- آیا این ســخن که »ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی به جای پرداختن به امور 
دفاعی در عرصه اقتصادی ســرمایه گذاری کردند و پیشــرفت نمودند و دولت دوم آقای 
روحانی هم باید چنین کند« در جهت منافع ملی بود؟ آیا ســخنان رهبر معظم انقالب 

حفظه اهلل تعالی را در حیرت از بیان چنین سخنانی فراموش کرده ایم؟
4- آیا در اوج خصومت استکباری آمریکای ددمنش که هر روز اعالم می کرد گزینه 
نظامی علیه ایران روی میز اســت، همان شخص در سخنانی کاماًل خالف مواضع رسمی 
و علنــی و راهبردی حضرت امام خمینی)ره( اعالم نکرد که »امام خواهان ایجاد رابطه با 
آمریکا و حذف شــعار مرگ بر آمریکا« بود؟ و مگر به خاطر امثال این نسبت های ناروا به 
ساحت امام)ره( نبود که رهبر معظم انقالب هشدار صریح »تحریف حضرت امام و راه امام« 

را در 14 خرداد سال 94 دادند؟
5- آیا سخنان رئیس جمهور در تسویه )یا تصفیه( حساب با دولت قبل مبنی بر این 
که »من کشور را با خزانه خالی تحویل گرفتم« آن هم در موقعی که نمایندگانش مشغول 
مذاکرات ژنو بودند، در جهت منافع ملی بود که باعث شد دشمن بخشی از امتیازاتی را که 

برای ما قائل شده بود، پس بگیرد؟
6- مگر سخنان رئیس »موفق«! دیپلماسی این دولت در تریبون رسمی مبنی بر این 
که »آمریکا می تواند ظــرف ده دقیقه تمام توان دفاعی ما را نابود کند« در جهت تأمین 
منافع ملی ما بود؟! ســخنان سخیفی که برمبنای دیپلماسی ذلت و خفت آن هم به نام 
ســرافرازترین کشور جهان بیان شد و حتی از حلقوم یک مقام سیاسی کشوری حقیر و 

کوچک و ضعیف هم بیرون نمی آید.
7- در موقعیتی که ســپاه سرافراز پاسداران انقالب اسالمی در برابر تمام توطئه های 
استکبار جهانی در کشور و منطقه ایستاده است، رئیس جمهور در هجمه ای بی سابقه )که 
معلوم نیست به انتقام کدام کار سپاه بود( اعالم کرد »نهادی که تفنگ و پول و رسانه دارد، 

فسادآور است...« آیا امنیت ملی کشور را به چالش نکشید؟
8- هنگامی که در حین مذاکرات هسته ای، رئیس جمهور در مأل عام اعالم می کند 
آب خوردن ما، مشکل ریزگردها، اشتغال و ازدواج جوانان ما و... به این مذاکرات بسته است، 
آیا امنیت ملی و عزت و غرور ملی ما زیر سؤال نرفت؟ آیا کشور ما با این همه استقامت و 

پایداری بر اصول خود، با این مواضع و سخنان تحقیر نشد؟
9- شــاهکار رئیس جمهور به عنوان »رئیس شــورای عالی امنیت ملی« در حفظ و 
پاســداری »امنیت ملی« به هنگام »مبارزات« انتخاباتی ایشان به نمایش درآمد، آنجا که 
برای از میدان به در کردن رقیب، 38 ســال انقالب را از سوی آنان سراسر زندان و اعدام 
خواند، و شهر موشکی سپاه را مورد حمله و هجمه قرار داد که چرا در موقع مذاکرات ما با 

آمریکا به نمایش درآمد؟ مذاکراتی که آخر خود ایشان آن را »دیوانگی« خواند.
10- آیا آن سیاستمدار شجاع »خودکارپران« مذاکره کننده که در توجیه گاف بزرگی 
که برای بازدید دشــمن از مراکز نظامی داده بودند، با »شــجاعت تمام« گفت که هنگام 
بازدید آنها بر روی دستاوردهای نظامی محرمانه خود پارچه می کشیم که آنها را نبینند!! 

امنیت ملی را پاس می داشت یا به آن چوب حراج می زد؟!
11- آیا وقتی مشاور دانشمند)!( رئیس جمهور در امور اقلیت ها اعالم کرد »امپراتوری 
ایران به پایتختی بغداد مانند گذشــته در طول تاریخ احیا شده است« امنیت ملی کشور 
را مد نظر داشت که با اعتراض و واکنش منفی دولت عراق روبرو شد؟ بگذریم که این آقا 
نمی داند پایتخت امپراتوری ایران »تیسفون« در مدائن بوده است و »بغداد« در سال 145 

هجری در خالفت منصور عباسی ساخته شد!
12- آیا هنگامی که »شــهیندخت« دولت در ادامه افاضات حساسیت برانگیز خود 
اعالم کرد »روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن اعدام شده اند و 
بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند«، امنیت ملی کشور خدشه دار نشد؟ ادعای 
دروغینی که با استقبال گسترده معاندان نظام مواجه شد و حتی دادگستری سیستان و 

بلوچستان علیه وی اعالم جرم کرد! راستی سرانجام اعالم جرم آن دادگستری چه شد؟!
چرا در برابر این دست از آسیب زدن ها به امنیت ملی هیچ مرجعی احساس مسئولیت 
نمی کند؟ چرا قوه قضائیه و دادســتان به عنوان مدعی العموم در مقابل این موارد سکوت 
می کند و حتی اگر در موردی مانند اظهارات رئیس جمهور در ایام انتخابات، اعالم می کنند 
که »در وقت مقتضی« با این موارد خالف برخورد خواهد شــد ولی معلوم نیست پس از 
شش ماه کی وقت مقتضی فراخواهد رسید. دادستانی و هر مسئولی که در توقیف کیهان 
این قدر سرعت عمل از خود نشان می دهند، چرا هنگامی که روزنامه های رسوای مدعی 
اصالحات در جریان انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا، بیش از خود آمریکایی ها برای 
پیروزی کاندیدای یک حزب تبهکار آمریکا بر کاندیدای دیگر حزب تبهکار غش و ضعف 
نشــان می دهند و حتی روزنامه حقیری پیشاپیش پیروزی کلینتون را جشن می گیرد، 
درباره امنیت ملی و توهین به شعارها و ارزش های انقالب احساس مسئولیت نمی کنند و 
با این رسانه های خودباخته و خودفروخته برخوردی صورت نمی گیرد؟ اینجاست که معلوم 

می شود کیهان تاوان گناه ایستادگی در مقابل دیپلماسی ذلت و خفت را پس می دهد.

صفحه 3
سه شنبه ۲3 آبان 13۹۶ 

۲۵ صفر 143۹ - شماره ۲1۷۶۹

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز )دوشنبه( در دیدار جمعی 
از مســئوالن و فعاالن فرهنگی اســتان های 
آذربایجان شرقی و قم، با تجلیل از پدیده باشکوه 
و حیرت انگیز راهپیمایی اربعین و با دعا و آرزوی 
قبولی زیارت زائران، از دست اندرکاران برگزاری 

این مراسم تقدیر و تشکر کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای راهپیمایی عظیم اربعین 
را نشانه گسترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و 
آمادگی برای شهادت، در همه دنیای اسالم دانستند 
و افزودند: حضور این جمعیت عظیم از نقاط مختلف 
دنیا با وجود تهدیدهای تروریستی، پدیده ای عظیم 
و نشــان دهنده اوج گرفتن تفکر مبارزه در راه خدا و 

آمادگی عمومی و همگانی در این راه است.
دفتــر  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
رهبری ، رهبر انقالب اسالمی پدیده  الهی  معظم  مقام 
و معنوِی راهپیمایی اربعین را بی ســابقه و غیرقابل 
توصیف خواندند و با تشکر از دست اندرکاران برگزاری 
این حرکت عظیم گفتند: از دولت عراق که وســایل 
برگزاری این حرکت با شــکوه را فراهم کرد، از ملت 
عزیز عراق که اینگونه مخلصانه و شادمانانه از زائران 
حضرت اباعبداهلل علیه السالم پذیرایی کرد، از جوانان 
مبارز عراقی و حشد شعبی و دست اندرکاران تأمین 
امنیت مراسم، و از مسئوالن عتبات در نجف اشرف و 
کربالی معلی، قلباً تشــکر می کنیم و برکات الهی را 

برای آنان خواستاریم.

رهبر انقالب ضمن تشکر از ملت و دولت عراق:

پدیده  عظیم  اربعین نشانه گسترش روح جهاد 
و شهادت در راه خداست

در پی وقوع حادثه تلخ و مصیبت بار زمین لرزه 
در غرب کشور که به جان باختن و زخمی شدن 
انجامید، حضرت  از هم میهنان عزیــز  جمعی 
آیت اهلل العظمی خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی با صدور پیامی ضمن تسلیت به مّلت 
ایران به خصوص مردم عزیز استان کرمانشاه، 
تأکید کردند: همه دستگاه های لشکری و کشوری 
با همه همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان 

بشتابند.

متن پیام رهبر معظم انقالب اســالمی به شــرح 
زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأســف و اندوه فراوان خبر زمین لرزه در غرب 
کشور را که به جان باختن جمعی از هم میهنان عزیز و 
زخمی شدن جمعی بیشتر انجامیده و خسارات بسیاری 
پدید آورده است، دریافت کردم. وظیفه  مسئوالن آن 
است که در همین اولین ساعات با همه  هّمت و توان به 
یاری آسیب دیدگان به ویژه در زیر آوار ماندگان بشتابند 

و با بهره گیری سریع از همه  امکانات موجود، از افزایش 
تلفات جلوگیری کنند. ارتش و سپاه و بسیج، با نظم و 
سرعت به آواربرداری و انتقال مجروحان کمک کنند 
و دستگاه های دولتی چه نظامی و چه غیرنظامی همه  
توان خود را برای یاری آسیب دیده ها و خانواده های آنان 
به صحنه آورند. اینجانب از اعماق دل، این حادثه تلخ 
و مصیب بار را به ملّت ایران به خصوص به مردم عزیز 
استان کرمانشاه و به ویژه به خانواده های مصیبت زده 
تســلیت عرض می کنم و متضرعانه از خداوند متعال 

می خواهم که این محنت و رنج را مایه  جلب رحمت و 
فضل خود قرار دهد و بر صبر و پایداری و مقاومت ملّت 
عزیزمان بیفزاید. از همه  کسانی که می توانند به نحوی 
در ســبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر 
باشند درخواست می کنم که به یاری آسیب دیدگان 

بشتابند.
والسالم علیکم و رحمت اهلل
سّید علی خامنه ای
۲۲ آبان ۱۳۹۶

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی درپی حادثه تلخ و مصیبت بار زمین لرزه در غرب کشور

همه دستگاه ها با سرعت و همه توان به یاری آسیب دیدگان بشتابند

درچه- خبرنگار کیهان:
مراسم تشییع و تدفین جانباز ۷۰درصد حسن صمدی دینانی که صبح 
روز اربعین به فیض شهادت نائل شد ظهر دیروز در شهر درچه برگزار  شد.
 حســن صمدی جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی و از جانبازان قطع نخاعی 
اصفهــان بود که پس از تحمل 31 ســال  درد و رنج صبــح روز اربعین به یاران 

دیرینه اش پیوست.
مراسم تشییع این شهید سرافراز ظهر دیروز از میدان امام خمینی)ره( شهر 
درچه با حضور جمع کثیری از مردم و مسئوالن درچه به سمت گلزار 14 معصوم 

شهدای دینان انجام و در جوار شهدای دینان به خاک سپرده شد.
حجت االسالم سیدعلی درچه زاده امام جمعه موقت درچه بر پیکر این شهید 

نماز اقامه کرد.
 شهید حسن صمدی از جمله جانبازانی بود که به عنوان الگوی اخالقی نیکو 

در میان همرزمانش شناخته می شد.
این شــهید از جمله ورزشکاران بوچیای جانبازان قطع نخاعی گردن بود که 

در رقابت های ورزشی موفق به کسب رتبه های برتر شده بود.

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: استعفای 
ناگهانی و  و  امری غیرمترقبه  لبنان،  نخســت وزیر 
مشکوک تلقی شد و امیدواریم آقای حریری هرچه 
زودتر به لبنان بازگردد و مراحل قانونی استعفای خود 

را در کشور لبنان انجام دهد.
به گزارش فارس، بهرام قاســمی در نشست هفتگی با 
خبرنگاران زلزله در اســتان های غربی کشور و کشورهای 
پیرامون و از جمله عراق را به خانواده های قربانیان تسلیت 

گفت.
وی درخصــوص تحوالت اخیر در لبنان و اســتعفای 
ســعد حریری و برخی تحلیل ها مبنی بر اینکه این استعفا 
به منظور هدف قرار دادن ایران و حزب اهلل صورت گرفته و 
طرحی آمریکایی  بوده که به همراه عربســتان آن را تعقیب 
می کردند، گفت: ما هنوز هم به طور جد از روند توســعه و 
پیشرفت، آرامش و ثبات در لبنان حمایت می کنیم و اتفاقی 
که در لبنان رخ داد و استعفای نخست وزیر این کشور، امری 
غیرمترقبه و ناگهانی و مشکوک تلقی شد و امیدواریم با توجه 
به سخنانی که شب گذشته آقای حریری بیان کرد هر چه 
زودتر به لبنان بازگردد و مراحل قانونی استعفای خود را در 

کشور لبنان انجام دهد.

وی ادامه داد: آنچه کــه در لبنان مورد تفاهم و توافق 
گروه ها، دولت و ریاســت جمهــوری قرار گیرد، قطعا مورد 
حمایت ما است و ما از هرگونه اقدام مثبت و عواملی که به 

ثبات و امنیت در لبنان کمک کند، حمایت خواهیم کرد.
خبرنگاری درباره نقش ایران در ســوریه پس از داعش 
ســؤال کرد که ســخنگوی وزارت خارجه در این باره بیان 

داشــت: حضور ما در ســوریه برای مبارزه بــا داعش و با 
درخواســت و طلب یاری دولت سوریه بود و در صورتی که 
ســوریه بتواند بر همه مشکالت فائق بیاید و داعش تمام و 
کمال این کشور را ترک کرده و سرکوب شود، قطعا ما روابط 
دوستی و راهبردی خود را با سوریه ادامه خواهیم داد و در 
بازسازی و اقتصادی حضور جدی خواهیم داشت، ولی شکل 

و نوع همکاری های ما متفاوت خواهد بود.
قاســمی در پاسخ به ســؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه 
برخی رســانه های اصالح طلب پیشنهاد مذاکره موشکی را 
مطرح می کنند و نظر شما در این خصوص چیست؟ تصریح 
کرد: بارهــا اعالم کرده، تکرار کرده و تکرار می کنیم که ما 
در مورد مباحث موشــکی و دفاعی ایران با هیچ کشــور و 
فردی گفت وگو نخواهیم داشت و این موضع ما است و حق 
جمهوری اســالمی است که در مورد مسائل دفاعی خود با 
تمام ویژگی هایی که در جمهوری اسالمی می توان دنبال و 
پیدا کرد و مسائل منطقه ای، بتواند موضوع دفاعی و مباحث 

موشکی را دنبال و سیاست های خود را اعمال کند.
وی ادامه داد: آنچه که دیگران باید درمورد آن پاســخ 
و توضیح دهند و این توقع وجود دارد، ارســال ســالح های 
گران قیمت، پیشرفته و انبوه به کشورهای منطقه است که 
باید تولیدکنندگان و صادرکنندگان این اقالم به کشورهای 
منطقه که می تواند موجی از ناآرامی، تنش و ناامنی را ایجاد 

کند، پاسخگوی اقدام خود باشند.
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی گفت: گذر زمان این 
وضعیت را حادث خواهد کرد و شاهد آن خواهیم بود و آنها 

آثار مخرب سیاست های غلط خود را خواهند دید.

رئیس  قوه قضائیه گفت: اصلی ترین هدف هر سه 
قوه این است که مشکل سپرده گذاران موسسات مالی 
حل شــود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان 

بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی قضایی، 
ضمن ابراز تســلیت و همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله 
غرب کشور، تاکید کرد: مســئوالن کشوری و استانی باید 
از تمام توان خود برای کمک رســانی به مجروحان و درمان 

حادثه دیدگان استفاده کنند.
آملی الریجانی با بیان اینکه امدادرسانی و رسیدگی به 
مجروحان با توجه به برودت هوای مناطق غربی کشور، همت 
و تالش همه دستگاه های اجرایی و نهادهای خدمت رسان را 
می طلبد، افزود: در تماس تلفنی با روسای کل دادگستری 
اســتان های غربی، گزارشــی از وضعیت مناطق زلزله زده 
دریافت شــد و در حال حاضر مسئوالن قضایی استان های 
درگیر زلزله برای پیگیری مســائل و حل مشکالت موجود 

در منطقه حضور دارند.
وی اظهار داشــت: گرچه وظیفه اصلی امدادرســانی با 
دستگاه های اجرایی بوده  اما دستگاه قضایی نیز آماده ارائه 
هرگونه خدمت میسور به مردم حادثه دیده است، درخصوص 
تامین امنیت شهرهای زلزله زده نیز به روسای کل دادگستری 

استان های مربوطه تاکیدات ویژه ای شده است.
برپایی راهپیمایی اربعین 

خارج از اختیار دولت هاست
رئیس  قوه قضائیه با  اشاره به برگزاری راهپیمایی عظیم 
اربعین، برخی تحلیل های حاشیه ای درباره راهپیمایی اربعین 

را ناشــی از کج اندیشی، جهل یا عناد توصیف کرد و افزود: 
اینکه قریب به 20 میلیون نفر از کشورهای مختلف به سوی 
یک نقطه حرکت کنند خارج از اختیار دولت هاســت و آن 
را تنها امری الهی می توان قلمداد کرد. بســیار باعث تاسف 
اســت که برخی افراد که خود را روشــنفکر و اصالح طلب 
می خوانند، دولت ها را پشــت این حرکــت عظیم معرفی 
می کننــد در حالی که هیچ دولتی امــکان و قدرت هدایت 

چنین جمعیتی را ندارد.
تالش ۳ قوه 

برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی
آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با  اشاره 
به جلسه اخیر سران سه قوه، گفت: گرچه بار اجرایی کشور 
بــر دوش دولت و رئیس جمهور محترم اســت اما قطعاً قوه 
قضائیه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا 
بسیاری از کارهای مهم به ویژه در عرصه های اقتصادی جز 
با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسالمی 

با دولت امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلســه اخیر 
سران سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران 
موسســات مالی بوده است، اظهار داشــت: متاسفانه بر اثر 
برخی سوء نظارت ها گرفتاری هایی از جانب موسسات مالی و 
اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است. در حال 
حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی ترین 
هدف هر ســه قوه این است که مشکل سپرده گذاران حل 
شــود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و 

جبران خسارت صورت گیرد.
رئیس  قوه قضائیه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت 

و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت های قانونی 
و اعتباری گفت: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این 
زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی 
بوده است که بر همین اساس در بدو شکل گیری این مشکل، 
دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی 

را هم انجام داده است.
آملــی الریجانــی افزود: بســیاری از افــراد درگیر در 
پرونده های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به 
ســر می برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن 
مســئوالن و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل 

نمی کند.
وی تاکیــد کرد: قــوه قضائیه برای کمــک به مردم و 
حمایــت از آنان به میــدان آمده و تالش کــرده تا اموال 
مالباختگان موسســه اعتباری فرشــتگان باز گردانده شود 
و مــورد حیف و میل قــرار نگیرد. بر همین اســاس طی 
همــکاری بســیار خوبی که بــا مجلــس و دولت صورت 
گرفته، تالش شــده تا ســقف 200 میلیون تومان به همة 
ســپرده گذاران تا این مبلغ یا باالتر پرداخت شود که با این 
تدبیر، مشــکل 98 درصد سپرده گذاران حل می شود. البته 
رقم ســپرده های دو درصد باقی مانده نیز قابل توجه است 
که باید برای آن چاره اندیشــی کرد و اهمیت قضیه اقتضا 
 می کند که دســتگاه های مربوطه به فکر حل این مشــکل 

باشند.
رئیس  دســتگاه قضا با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی 
بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
است، اظهار داشت: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم 
یا موسســات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین 

نیز دچار نقیصه هایی بود که این کاســتی ها رفع شده است 
و در حال حاضر بانک مرکزی مســئول نظارت بر بانک ها و 
 موسسات مالی است که باید این نظارت ها مستمر و قاطعانه 

باشد.
لزوم تامین امنیت سرمایه گذاری

آیت اهلل آملــی الریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه برای 
کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، 
دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین 
امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی تردید برای ساختن 
کشــور به سرمایه های معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه 
بســیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج 
از کشور خواستار به کار انداختن سرمایه های خود در ایران 
هســتند. از دولت محترم خواسته ایم که مجرای استفاده از 
این سرمایه ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت 
ســرمایه گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضائیه 

باید تضمین های الزم را در این زمینه ارائه کند.
وی افزود: ما متعّهد شده ایم که در چارچوبی معقول و 
به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب ها 
بهره بــرداری کنند، زمینه هــای الزم را برای تامین امنیت 
سرمایه گذاری های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علی القاعده 
باید بسترهای الزم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر 
همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیالت 

از جهت قوانین و مقررات هستیم.
رئیس قــوه قضائیــه از پیگیری این موضوع توســط 
نمایندگانی از هر ســه قوه و همچنین تاکید ویژه سران قوا 
بر لزوم تامین هر چه بیشــتر »امنیت ســرمایه گذاری« در 

کشور خبر داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

امیدواریم حریری هرچه زودتر به لبنان بازگردد

تشییع جانباز شهید در شهر درچه

عضو کمیســیون آموزش مجلــس گفت: نباید 
دانشگاه بزرگ فرهنگیان با وظایفی که برنامه ششم 
توسعه بر عهده آن قرار داده است، بدون رئیس اداره 

شود.
اســداله عباســی درخصوص تعیین تکلیف نیروهای 
حق التدریس و نهضت سوادآموزی، به فارس گفت: با توجه 
به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعالم کرده 
است، 94 درصد این نیروها از حدود 180 هزار نفر، همگی 
خانم هستند و با توجه به نیازی که برخی مناطق محروم به 

نیروی مرد دارند، توازن الزم ایجاد نمی شود.
عباســی ادامه داد: تا زمانی که دولت با جذب موافقت 
نکند، به دلیل اینکه این در قالب طرح است و مغایر با قانون 

اساسی شناخته می شود، رد خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر باید به نقطه مشترکی برسیم؛ 
در حالی که آمارها ضد و نقیض است و آمار دقیقی در این 
خصوص وجود ندارد و بــه این خاطر تصویب این طرح به 
تعویق می افتد.تالش می کنیم این موضوع را به نقطه قطعی 
برســانیم و به صحن علنی مجلــس بیاوریم و در نهایت به 

قانون تبدیل شود.
عضو کمیســیون آموزش مجلس  با  اشاره به جذب این 
نیروها از طریق آزمون اســتخدامی، متذکر شد: با توجه به 
اینکه برخی افراد دارای سنوات باالتر و برخی دیگر سنوات 
پایین تری دارند و احتمال ضایع شــدن حق عده ای وجود 
دارد، در اینجا نیز ایراداتی اســت که تالش می کنیم آن را 

برطرف کنیم.
عباسی درخصوص عدم پرداخت سرانه به مدارس، بیان 

داشــت: آموزش و پرورش در حال حاضر با کمبود بودجه 
روبه رو است و بخشی از حق التدریس های کارکنان ستادی 
در سال جاری پرداخت نشده است و از طرف دیگر بخشی 

از مطالبات فرهنگیان نیز باقی مانده است.
وی افزود: بخشی از بودجه به سرانه مدارس اختصاص 
دارد که باید پرداخت شــود که آن نیز آن طور که در شأن 
مدارس اســت، پرداخت نشــده و امیدواریم وزیر آموزش 
و پرورش و ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی اقدام الزم را 

انجام دهند.
عضو کمیســیون آموزش مجلــس درخصوص تعیین 
رئیس دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد: باید رئیس این دانشگاه 
تعیین شود و اداره کردن به صورت سرپرست ظلم در حق 
دانشگاه فرهنگیان است؛ به هر حال نباید این دانشگاه بزرگ 

با وظایفی که برنامه ششم بر عهده آن قرار داده است، بدون 
رئیس و با سرپرست اداره شود.

عباسی تأکید کرد: در هیچ جای دنیا چنین چیزی اتفاق 
نیفتاده اســت و این موضوع در اداره دانشگاه استثناء است؛ 
ضمن اینکه کم لطفی و نگاه غیر کارشناسانه ای وجود دارد که 
بعضی از افراد نسبت به دانشگاه فرهنگیان دارند و امیدوارم 

دید بازتری نسبت به این موضوع داشته باشند.
وی درخصوص اعالم نتایج تحقیق و تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان، گفت: در حــال حاضر باید این نتایج تا 
پایان آبان ماه در کمیسیون اعالم و در کمیسیون مشترک 
با گروه تحقیق و تفحص بررســی شــده و به هیئت رئیسه 
مجلس ارائه داده شــود و هیئت رئیسه نیز زمان اعالم آن را 

در صحن علنی مشخص کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

اداره كردن دانشگاه فرهنگیان با سرپرست ظلم به این دانشگاه است
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رئیس  قوه قضائیه:

هدف اصلی هر ۳ قوه حل مشکل سپرده گذاران مؤسسات مالی است

وزیر خارجه اسبق اردن در گفت وگو با خبرگزاری 
روســی، ضمن هشــدار به مصر و اردن در مورد 
پیامدهای ورود آنها به درگیری عربستان با ایران، از 
 مقامات این ۲ کشور خواست برای آرام کردن اوضاع

 هماهنگ شوند.
به گزارش فارس، وزیر خارجه اسبق اردن از مقامات این 
کشور و مصر خواست وارد درگیری عربستان با ایران نشوند.

کامل ابو جابر، در مصاحبه  با خبرگزاری اســپوتنیک 

روسیه درباره وقوع درگیری ها و تنش ها در منطقه هشدار 
داد و از اردن و مصــر خواســت بــرای آرام کردن منطقه 

هماهنگ شوند.
عبــداهلل دوم، شــاه اردن این هفته پیامــی از جانب 

عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور مصــر دریافت کرده 
اســت که گفته می شــود مربوط به روابط دوجانبه این دو 
کشــور، تحوالت منطقه و ضــرورت هماهنگی و همکاری 

دوجانبه است.

توصیه مقام سابق اردنی:

به نفع اردن و مصر است كه در تنش عربستان با ایران ورود نکنند
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