
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

شــیخ رجبعلی خیاط)ره(: دل جای خداست، صاحب این خانه 
خداست. آن را اجاره ندهید.

پای درس علی)ع(

عوامل تشتت و ضد وحدت دینی
امــام علی)ع(: »هانا شــا برادران دینی یکدیگریــد، چیزی جز درون 

پلید، و نیت زشت، شا را از هم جدا نساخته است، نه یکدیگر را یاری 

می دهید، نه خیرخواه یکدیگرید، و نه چیزی به یکدیگر می بخشید، و نه 

با یکدیگر دوستی می کنید.«                          نهج البالغه، خطبه 114
اخبار ادبی و هنری

 چه کسی در سازمان سینمایی 
پشت فیلم حامی فتنه ایستاده است؟

در حالی که رسانه ها از لغو اکران یک فیلم حامی فتنه خبر دادند، اما موضوع 
حمایت سازمان سینمایی از فیلم یاد شده، قابل تامل به نظر می رسد.

شــنیده های خبرنگار کیهان حاکی است؛ با وجود مخالفت وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی و همچنین رئیس  سازمان سینمایی با نمایش عمومی یک فیلم 
توقیف شــده که به تحریف وقایع ســال 88 می پردازد؛ یکی از مدیران سازمان 
ســینمایی در پشت صحنه، موضوع فشــار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را 
برای نمایش فیلم مدیریت می کند. به تصریح بسیاری از منتقدین،  فیلم مذکور 
کاری درجه ســوم است. از این رو اصرار برخی عناصر و خاصه برخی منتسبین 
به ســازمان سینمایی برای نمایش کاری ضعیف و در عین حال هوادار فتنه 88 
عجیب به نظر می رسد! پیش از این قرار بود که فیلم یاد شده، از روز چهارشنبه 

29 آذر در سینماهای کشور نمایش داده شود.
مستند توقیفی وزارت بهداشت 

امشب در شبکه مستند
مستند جنجالی »ترخیص« امشب روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

مستند  »ترخیص« به واکاوی فقدان شفافیت در نظام بهداشت و درمان ایران 
می پردازد. به همین دلیل هم وزارت بهداشت، مانع نمایش در برخی دانشگاه ها 
شــد. با این حال، شبکه مستند ســیما در قالب برنامه »به اضافه مستند« این 
مســتند را پخش و نقد و بررسی می کند.این مستند در شهرهای تهران، مشهد 
و پاوه تصویربرداری شده است و بیمارستان هایی همچون بیمارستان شریعتی، 
بیمارستان امام خمینی، بیمارستان آتیه، بیمارستان عرفان و بیمارستان الله از 
لوکیشن های آن هســتند. عالوه  بر این، شخصیت هایی همچون مرضیه وحید 
دستجردی، قاسمعلی خراسانی، فاطمه نیری، سید رضا مظهری و مهدی ثنایی 
مقابل دوربین این فیلم آمده اند و پاسخگوی سؤاالت راوی داستان شده اند.پس 
از پخش مستند، مســعود پزشکیان، نایب رئیس  مجلس شورای اسالمی و سید 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی مهمان 
برنامه خواهند بود. مهمانان این برنامه هر دو از جامعه  پزشکی هستند. هم چنین، 
محمدتقی فهیم و آرش خوشخو به  نقد و بررسی فرمی این فیلم مستند خواهند 
پرداخت.گفتنی است که مستند ترخیص قرار بود در روز یک شنبه 29 آذرماه در 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی شود. درحالی که از پیش مجوزهای 
الزم برای رونمایی این فیلم از مسئوالن دانشگاه گرفته  شده و توسط مسئوالن 
ذی ربط بازبینی و تأیید شــده بود به یک باره با فشار وزارت بهداشت مراسم لغو 
شــد. این مستند برای اولین بار در برنامه  این هفته »به  اضافه مستند« رونمایی 
و اکران خواهد شــد. این مســتند 46 دقیقه ای به کارگردانی مهدی انصاری و 
تهیه کنندگی محمدجواد رئیسی توسط موسســه نجوای زالل هنر در سازمان 
هنری رســانه ای اوج تولید شده اســت.برنامه »به  اضافه مستند« با اجرای علی 
 صدری نیا، تهیه کنندگی ســید محمدحســین میــری و کارگردانی محمدرضا 
رضاییان سه شــنبه هر هفته ساعت 20:30 از شبکه مستند سیما پخش خواهد 

شد. بازپخش آن روزهای چهارشنبه  ساعت 9 و جمعه ها ساعت 13:30 است.
»منشور سینما« و »درآمدی بر 

سینمای استراتژیک« رونمایی شدند
با حضور تعدادی از هنرمندان و فعاالن فرهنگی کشور از کتاب های »منشور 
سینما« و »درآمدی بر سینمای استراتژیک« که نشر جامعه اسالمی هنرمندان 
به تازگی آنها را منتشــر کرده اســت رونمایی شــد. به گزارش سینماپرس، در 
این مراســم که صبح دیروز در تاالر امیرحســین فردی حوزه هنری برگزار شد 
ســینماگرانی همچون: جواد شمقدری، جمال شــورجه، سیداحمد میرعالیی، 
هوشــنگ توکلی، جهانبخش ســلطانی، مهــدی عظیمی میرآبادی، حســن 
علیمردانی، اکبر حر، مهدی فیوضی، ســعید الهی، حبیب اهلل بهمنی و... حضور 
داشتند. جمال شورجه در ادامه این مراسم با ابراز انتقاد از عدم حضور مسئوالن 
فرهنگی و دولتی در این مراســم گفت: بنده انتظار داشتم تعدادی از مسئوالن 
در این جلسه شــرکت کنند که متأسفانه حضور نداشتند و باز هم نشان دادند 
به سینمای استراتژیک بی توجه هستند. ما موظف هستیم فرمایشات امام راحل 
)ره( و مقــام معظم رهبری در حوزه ســینما و فرهنگ و هنر را بازنشــر کنیم 
که خوشــبختانه این اتفاق در کتاب »منشور ســینما« انجام شده است. پرویز 
فارســیجانی گردآورنده کتاب »منشور سینما« نیز در ادامه این مراسم گفت: ما 
در سینما به شــدت دچار پسرفت و عقبگرد شده ایم و حال سینمای مان خوب 
نیست. سینمای ارزشی و انقالبی این روزها از کم رمقی و بی توجهی شدید در رنج 
است. تعریفی برای سینمای ارزشی و انقالبی در کشور وجود ندارد و ما در فضایی 
غم انگیز به جشــنواره هایی نزدیک می شویم که به اسم سینمای انقالب اسالمی 
برگزار می شــوند اما اثری از انقالب اســالمی در آنها دیده نمی شود. محمدرضا 
شاه حسینی نیز در رابطه با کتاب »درآمدی بر سینمای استراتژیک« گفت: این 
کتاب پژوهشــی در باب چیستی و چرایی و چگونگی سینمای استراتژیک است 
که البته به ســبب آنکه درآمدی بر سینمای استراتژیک است، ابعاد چیستی و 
چرایی به صورت ویژه مورد بررســی قرار گرفته و در ادامه این مسیر پژوهشی و 
در کتاب هایی دیگر بحث چگونگی بیشــتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در 
ادامه سامانه تعاملی نشر آنالین nashronline.com که توسط جامعه اسالمی 
هنرمندان به عنوان یک سامانه اینترنتی برای عرضه کتاب های ارزشی در عرصه 
فرهنگ و هنر راه اندازی شــده معرفی و آغاز به فعالیت آن نیز اعالم شد. این دو 

کتاب برای خریداری عمومی مردم از طریق این سامانه مهیاست.
معاون مطبوعاتی جدید وزیر ارشاد از راه رسید

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد روز گذشته در صفحه شخصی 
خود در شــبکه های مجازی نوشت: »قرار است به زودی دکتر محمد سلطانی فر 
معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد بشــوند. ســوابق موثر علمی و حرفه ای ایشان 

نویدبخش توسعه و ارتقای کیفی رسانه هاست.«
انتظامی سال 92 و همزمان با وزارت علی جنتی در دولت یازدهم به معاونت 
مطبوعاتی منصوب شده بود. محمد سلطانی فر استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و 
تحقیقات است که پیش از این سابقه مدیرمسئولی برخی نشریات نظیر روزنامه 
انگلیسی »ایران نیوز« و »صبح اقتصاد« را در کارنامه داشته است. وی همچنین 
در بهمن 92 از ســوی علی جنتی، وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

عنوان مدیرکلی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها منصوب شده بود.

آزار وسیع کودکان در استرالیا؛ 
یک فاجعه و تراژدی ملی!

بر اســاس گزارش تحقیقی کمیسیون سلطنتی تحقیقات استرالیا، بیش از ده ها 
هزار کودک در طول ســال ها در موسســه ها و نهادهای عمومی استرالیا اذیت و آزار 
جنســی شــده اند، به شــکلی که تعیین عدد دقیق قربانیان این آزارها عمال ممکن 
نیســت. سرویس جهانی BBC ضمن انتشار نتایج این تحقیق که در طول پنج سال 
از سوی عالی ترین مرکز تحقیقات عمومی اســترالیا انجام شده، گزارش کرده است 
که این تحقیق بر اســاس گفت و گو با 1۵ هزار نفر درباره داشــتن تجربه آزار دیدن 
جنســی و شهادت بیش از هشت هزار کودک قربانی آزار و اذیت جنسی و همچنین 
هزاران نامه از کودکان قربانی در سراســر اســترالیا تنظیم شده است. بر اساس این 
گزارش، کودکان مورد  اشاره اغلب در مدرسه ها، موسسات و نهادهای عمومی و 
باشگاه های ورزشی مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفته اند. انتشار نتایج تحقیقات 
درباره آزار و اذیت جنســی کودکان در اســترالیا به حــدی تکان دهنده بود که 
»مالکوم ترنوبل«، نخست وزیر استرالیا نتایج این گزارش را تاسف بار خوانده و آن 
را یک فاجعه و تراژدی ملی توصیف کرده است. پیش از این نیز کیهان با انتشار 
اخبار و گزارش های مســتند و موثق از منابــع غربی، معضل تعرضات و جنایات 
جنسی در غرب که خصوصا طی دو سال اخیر بیشتر در معرض افشا قرار گرفته 
را به عنوان فاجعه بشــر غربی مطرح کرده بود. فاجعه ای که با رسوایی های اخیر 
در هالیوود بیش از پیش در اخبار رسانه ها جای گرفت. نکته قابل ذکر اینکه این 
فجایع انسانی در کشــورها و جوامعی اتفاق می افتد که مدعی تمدن و پیشرفت 
و رعایت حقوق زنان و کودکان بوده و از این جهت جوامع و کشــورهای دیگر )و 
اغلب مخالف خود( را متهم به عدم رعایت حقوق یادشده می کنند. این در حالی 
اســت که در اغلب گزارش هایی که خود موسسات و نهادهای پژوهشی و آماری 
غرب درباره فاجعه تعرضات جنسی ارائه می دهند، به ندرت کشورهای غیر اروپایی 
دیده می شوند و اغلب رتبه های لیست رکوردداران تجاوزات و تعرضات جنسی را 
کشــورهای به اصطالح متمدن غربی  اشغال کرده اند! همان ها که در سازمان ها و 
موسسات دست ساخته خویش مانند یونسکو، برای به اصطالح رعایت حقوق زنان 
و کودکان، اسنادی مانند سند 2030 تجویز می کنند که خودشان را به این فاجعه 
کنونی دچار گردانده و حاال آن را به کشورهای دیگر نیز حقنه می کنند! متاسفانه 
برخی وادادگان و شــیفتگان و خودباختگان غرب در داخل کشور نیز کورکورانه 

به اجرای این گونه اسناد ضد بشری تحت عنوان ترقی و تمدن اقدام می ورزند!

برگزاری آیین اختتامیه یازدهمین دوره 
مسابقات دارالقرآن امام علی)علیه السالم(

آیین اختتامیه یازدهمین دوره مســابقات سراســری دارالقرآن 
امام علی)علیه الســالم( در مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی 

)سرچشمه( برگزار شد.
آیت اهلل نــوری همدانی از مراجع عظام تقلید طی پیامی به یازدهمین دوره 
مســابقات دارالقرآن امام علی)علیه السالم( خاطرنشــان کرد: نکته مهمی را که 
در اینجا الزم می  دانم متذکر شــوم، آن اســت که برای فراگیری آموزش قرآن 
مخصوصا بــه کودکان، نوجوانان و جوانان، توجه اصلــی باید معطوف به وزارت 
آموزش و پرورش باشــد، اگر درس قرآن در مدارس با کیفیت مناســب برگزار 
شود و معلمین خوبی برای این درس توسط وزارت آموزش و پرورش با همیاری 
حوزه  های علمیه تعیین شود، امید آن هست که از این فرصت پدید آمده حداکثر 
استفاده به عمل آید و میلیون ها کودک و نوجوان که در دامن آموزش و پرورش 
قــرار دارند، در پرتو دروس قرآن و تعلیمات دینی، آموزش های الزم را از قرآن و 
متون دین فرا بگیرند.  در ادامه این پیام آمده است: البته این به آن معنا نیست 
که وظیفه آموزش قرآن فقط برعهده آموزش و پرورش باشــد، در ارتباط با قرآن 
کریم همه مســئولند و هرکس به قدر توان خود باید در جهت رفع مهجوریت از 
قرآن تالش نماید و همانطور که پیامبر اکرم)صل اهلل علیه و آله و سلم( فرمودند: 
»َخْیُرُکْم َمْن تََعلََّم الُْقْرآَن َوَعلََّمُه؛ بهترین شما کسی است که قرآن را فرا بگیرد و 

به دیگران آموزش دهد«، بنابراین تعلیم و تعلم قرآن یک وظیفه عمومی است.
آیت اهلل سیدهاشم رسولی محالتی، عضو ارشد دفتر امام راحل و مقام معظم 
رهبری، در این مراســم ابراز داشت: باید قدردان افرادی باشیم که این مسابقات 
را با این وسعت و گسترش و با ثبت نام بیش از هفت هزار نفر برپا کردند. در این 
مســابقات شاهد حضور 800 حافظ قرآن بودیم که انجام این مسابقات، هزینه و 
اداره و مدیریت آن کار مشکلی است و باید دعا کنیم تا توفیقات آن شامل همه 

نیروهایی که در برگزاری این مسابقات نقش داشتند، شوند.
محمد انصاری، بانی و مؤســس دارالقرآن امام علی)علیه السالم( نیز در آیین 
اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات قرآن خواهران دارالقرآن امام علی)علیه السالم( 
خاطرنشان کرد: همه شما می توانید همانطور که آموزش دیده اید، از 10 تا 100 
نفر را آموزش دهید. همچنین، مهدی قره شیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن  الکریم 
در این مراسم ضمن تشکر از بانیان این برنامه، بیان داشت: در آزمون های حفظ 
تخصصی که در سطح کشور برگزار می شود، بیش از 83 درصد شرکت کنندگان 

از بانوان هستند و این افتخاری برای بانوان این کشور اسالمی و قرآنی است.
وی با  اشاره به مسئولیتی که برعهده بانوان قاری و حافظ قرآن است، گفت: 
هر کدام از شــما باید بنیانگذار و بانی جلسه آموزش قرآن چه در بخش حفظ و 
چه در بخش قرائت در کشور باشــید، اگر مجموعه شرکت کنندگان که در این 
مســابقات حضور پیدا کردند که حدود چهار هزار نفر است از همین امروز قصد 
کنند که بانی اداره جلسه قرآن در کشور شوند شاهد جهش قرآنی خواهیم بود.

همچنین مرتضی نجفی قدسی، مدیر دارالقرآن امام علی)علیه السالم( که دیگر 
سخنران این مراســم بود، اظهار داشــت: همه بزرگان دینی، حوزه های علمیه و 
مجامع قرآنی باید به  آموزش و پرورش توجه کنند چرا که بستر واقعی و گسترده 
برای هدایت نسل جوان و تربیت قرآنی در آموزش نهفته است؛ میلیون ها دانش آموز 
در کالس هــای آموزش و پرورش تحصیل می کنند در حالی که معلم قرآن ندارند 
و یا معلم دیگری به ســر کالس می رود که با قرآن آشــنایی چندانی ندارند. وی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها چاره کار این است که آموزش و پرورش باید به 
دنبال افراد برجسته و نخبه علمی برود چه بسا بهترین و بیشترین نتایج را می توان 
از آمــوزش و پرورش دریافت کرد و باید آموزش و پرورش را احیا کنیم؛ هر کاری 
که ما انجام دهیم نفعی که از آموزش و پرورش حاصل می شود در هیچ کجای دیگر 
حاصل نخواهد شد. آیت اهلل رسولی محالتی در آیین اختتامیه یازدهمین مسابقات 
دارالقرآن امام علی)علیه السالم( هدیه  تبرکی ای را از سوی رهبر معظم انقالب برای 
قرآنیان این دوره از مسابقات اهدا کرد. پایان بخش این دوره از مسابقات دارالقرآن 
امام علی)علیه السالم( تجلیل از رتبه های اول تا سوم هر رشته در سه مقطع سنی 
زیر 16 ســال، 16 تا 30 سال و باالی 30 سال بود که با اهدای لوح سپاس، دسته 

گل و تبرکی رهبر معظم انقالب و اعطای هدایای نقدی بود.
متولی آستان مقدس شاهچراغ)ع(:

رقص و پایکوبی در نمایشگاه گردشگری 
تداعی کننده جشن هنر زمان طاغوت بود

متولی آستان مقدس شاهچراغ)ع( هتک حرمت به ساحت سومین 
حرم اهل بیت)ع( در نمایشگاه گردشگری پارس را محکوم کرد.

بــه گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز، متولی آســتان مقدس احمدی و 
محمدی)ع( در بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدامات هنجارشکنانه و دور از شأن 
ســومین حرم اهل بیت)ع( در ایران اسالمی خواستار برخورد شدید با مسّببان 
این رویکرد ضد اسالمی و انقالبی شد. در بیانیه آیت اهلل سیدعلی اصغر دستغیب  
آمده اســت:  با کمال تاسف بار دیگر در شــیراز جنت طراز و سومین حرم اهل 

بیت)علیهم السالم( صحنه تجاهر به فسق و خالف شرع بّین تکرار شد.
در مراسم نهمین نمایشگاه بزرگ گردشگری پارس با محتوای مبتذل رقص 
و پایکوبی مختلط مرد و زن، جشن هنر دوره طاغوت و افتتاحیه پایتختی جوانان 
جهان اســالم تداعی شد. عجبا که این برنامه مســتهجن و رسوا را کسانی برپا 
کردند که مدعی حفاظت از میراث فرهنگی این سرزمین هستند و عجب تر آنکه 
مسئوالن کشوری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به این فعل حرام 

و اشاعه منکر از ناحیه مدیران مربوطه استان فارس بی تفاوت گذشتند.
اکنون مردم متدیّن و والیی این خطه  اســالمی خصوصاً عشــایر غیور و با 
ایمان از این رفتار ســخیف و ناهنجار آزرده خاطر بوده و خواستار برخورد شدید 

با مسّببین این رویکرد ضد اسالمی و انقالبی هستند.
برخورد قانونی  با حاشیه سازان نمایشگاه پارس 

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه برخورد قانونی الزم 
با حاشیه ســازان نمایشــگاه پارس صورت می گیرد، گفت: دغدغه بزرگان دین و 
علما برای مســئوالن سازمان میراث فرهنگی بســیار ارزشمند است. به گزارش 
خبرگزاری تســنیم از شیراز محمد محب خدایی در مورد اتفاقی که در خارج از 
فضای نمایشــگاهی در روز دوم نمایشگاه گردشگری پارس در شیراز روی داده 
است اظهار داشــت:   عوامل اجرایی برگزاری نمایشگاه پارس در استان فارس و 
همچنین مسئوالن سازمان میراث فرهنگی هم همگام با علما، بزرگان، دانشجویان 
و تمام اقشار جامعه از این رویداد دل چرکین، متأسف و متأثر هستند و دغدغه 
بزرگان دین و علما برای مسئوالن سازمان میراث فرهنگی بسیار ارزشمند است. 
وی با بیان اینکه این اتفاق خارج از فضای نمایشگاهی و در فضای باز روی داده 
اســت، افزود:  پیگیری ها برای برخورد قانونی الزم با افرادی که در بروز این اتفاق 
نقش عمدی یا سهوی داشته اند آغاز شده است. محب خدایی با تأکید بر شناسایی 
فرد و یا افراد خاطی اضافه کرد: تمام اقدامات الزم برای جلوگیری از بروز چنین 

اتفاقاتی در نمایشگاه های آتی انجام می شود. 

صفحه 3
سه شنبه ۲۸ آذر 13۹۶ 
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اروپایی پیشنهاد  به کشورهای  رئیس قوه قضائیه 
داد به جای مذاکره بر ســر توانمندی موشکی ایران 
اجازه دهند که جمهوری اسالمی به موضوعات دفاعی 
و موشــکی آنها ورود پیدا کند و بــا آنها به مذاکره 

بپردازد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی قضایی با  
اشــاره به انواع هجمه ها به دستگاه قضایی، گفت: مسئوالن 
دســتگاه قضایی، قضات و کارکنان قــوه قضائیه هرگز نباید 
از این هجمه ها ناامید شــوند و در کارشان کاستی یا نقصی 
پدید آید زیرا دشــمن با حمالت، هجمه هــا و ارزیابی های 
غیرمنصفانــه خود دقیقاً به دنبال ایجــاد تردید و در نتیجه 
پدیدآوردن کاســتی در کار و خدمت رسانی دستگاه قضایی 
اســت که بر این اساس بهترین پاسخ دندان شکن به دشمن، 

خدمت رسانی بیشتر و حل مشکالت مردم است.
آملی الریجانی افــزود: ما در کنار خدمت رســانی باید 
نســبت به تبیین و روشــنگری درباره خدمات و تالش های 

مجموعه دستگاه قضایی نیز اهتمام داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه دشــمن بیرونی و جاهل درونی از خأل 
اطالع رســانی قوه قضائیه سوءاستفاده می کنند، خاطر نشان 
کرد: مســئوالن قضایی باید در حد ضــرورت و تا جایی که 
نحوه پاسخگویی شبیه به جدل و کشمکش نشود، به شبهاتی 
که مطرح می شود پاسخ دهند و به تبیین کارهایی که انجام 

می شود بپردازند.
رئیس قــوه قضائیه ادامه داد: به عنــوان مثال، در مورد 
شخصی که محکوم می شــود گاهی بزرگ نمایی می کنند و 
با انتشــار مطالب خالف واقع به بهانه های حقوق بشری، از 
این شــخص یک قهرمان می ســازند در حالی که اتهامات و 
محکومیت این فرد، آن چیزی نیســت که در رسانه هایشان 
بیان می کنند. در این قبیل موارد دســتگاه قضایی باید برای 
جلوگیری از شــایعه پراکنی ها و تشــویش اذهــان و افکار 
عمومی، پس از قطعیت رأی، برخــی از جزییات موضوع را 

به اطالع مردم برساند.
ادعاهای اخیر آمریکا علیه ایران ناشی از انزوا و 

شکست آن است
آملــی الریجانی در ادامه با  اشــاره بــه ادعاهای اخیر 

نیکی هیلی نماینده آمریکا در ســازمان ملل مبنی بر اینکه 
موشــک های پرتاب شده از ســمت یمن به ریاض، ساخت 
ایــران بوده اســت، اظهار داشــت: طرح چنیــن ادعاهای 
بی اساسی ناشی از شکست های متعدد منطقه ای و بین المللی 
آمریکاست. آنها با صرف وقت و هزینه های کالن تالش کردند 
که با پدیدآوردن گروه تروریستی داعش در منطقه به اهداف 
خود دســت یابند و طبق برنامه ریزی های خود، در مدت 20 
ســال به بهانه حضور داعش و مبارزه بــا آن، چهره منطقه 
را تغییر دهند اما با حضور مقتدرانه جمهوری اســالمی در 
کنــار برادران خود در منطقه، داعش به نقطه پایان رســید 
و ســر حامیانش به سنگ خورد. از ســوی دیگر، آمریکا در 
بحث انتقال پایتخت رژیم صهیونیســتی از تل آویو به قدس 
شــریف با وجود البی های فراوان، منزوی شــد و همچنان 
شــاهد اعتراضات مردم در کشــورهای مختلف و به ویژه در 

سرزمین های  اشغالی هستیم.
وی با بیان اینکه همه این موارد، عزم آمریکا را برای ایجاد 
اجماع علیه جمهوری اسالمی جزم کرده است، ادعاهای اخیر 
»نیکی هیلی« را شبیه شــوهای تلویزیونی دانست و خاطر 

نشان کرد: در این مورد هم جز عربستان و رژیم صهیونیستی 
هیچ کشــوری به این ادعاها توجه نکرد و خود سازمان ملل 
نیز این ادعاهای واهی و بی اساس را که با نمایش دادن چند 

قطعه فلز مطرح کردند، نپذیرفت.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بهتر است آمریکایی ها با 
عبرت گرفتن از تجربیات مکرر خود از این ایذاهای بی اساس 
و بی فایده دســت بردارنــد، گفت: آنها مطمئن باشــند که 
نمی تواننــد با این کارها ایران را بر ســر توانمندی دفاعی و 
موشکی خود پای میز مذاکره بکشانند. اروپایی ها هم تالش 
نکنند که با زمزمه کردن بعضی حرف ها مذاکرات موشکی را 
در قالب توافق برجام دنبال کنند زیرا ایران در مسائل دفاعی 

خود با هیچ کشوری مذاکره نمی کند.
آملی الریجانی با طرح این سؤال که آیا چنین مذاکراتی 
برای خود اروپایی ها قابل تحمل است، به کشورهای اروپایی 
پیشنهاد داد که اگر به مذاکره بر سر توانمندی های موشکی 
عالقه مند هســتند، اجازه دهند که جمهوری اســالمی به 
موضوعات دفاعی و موشــکی آنها ورود پیدا کند و با آنها به 

مذاکره بپردازد.

رئیس قوه قضائیه:

آیا مذاکرات دفاعی و موشکی برای خود اروپایی ها قابل تحمل است؟

ترورها  اسالمی موج  انقالب  ابتدایی  سال های  در 
بیشتر معطوف به ترور شخصیت های سیاسی و امنیتی 
کشــور بود اما پس از طرح موضوع پرونده هسته ای 
ایران و دستیابی کشورمان به سطوح باالیی از دانش 
هسته ای و پس از آنکه دشــمن نتوانست روند رشد 
فزاینده علمی کشور را با تحریم و تهدید متوقف کند، 

دست به کار ترور دانشمندان هسته ای شد.
بر همین اساس، در 22 دی ماه سال 88 اولین دانشمند 
هسته ای ایران به نام دکتر مسعود علی محمدی جلوی درب 
منزلش ترور شده و به شهادت می رسد. حدود یک سال پس 
از این واقعه، در تاریخ 8 آذر 89 دوتن دیگر از دانشــمندان 
هســته ای کشــورمان هــدف تیم های ترور ســرویس های 
اطالعاتی دشمن قرار گرفتند که یکی از این عملیات ها منجر 
به شــهادت دکتر مجید شهریاری، اســتاد فیزیک دانشگاه 
شهید بهشتی شد و عملیات دیگر با هوشیاری دکتر فریدون 

عباسی ناکام ماند.
چند روز پس از ترور شــهید شهریاری، وزارت اطالعات 
از دســتگیری عامل ترور شــهید علی محمدی خبر داد. در 
واقع وزارت اطالعات موفق شــده بود مجید جمالی فشــی 

عامل  ترور شــهید علی محمدی را دســتگیر کند. اعترافات 
جمالی فشــی مشخص کرد که ســازمان اطالعاتی اسرائیل 
طراح و اجراکننده ترور دانشــمندان هســته ای کشــورمان 
اســت، ولی هنوز مشــخص نبــود که چه کســی اطالعات 
دانشمندان هسته ای کشورمان را در اختیار دشمن قرار داده 

است.
اوایل مرداد ماه ســال 90 شــهید داریوش رضایی نژاد 
ســومین دانشمند هســته ای کشــورمان نیز جلوی چشم 
خانواده اش به شهادت می رســد. در دی ماه همان سال نیز 
شهید مصطفی احمدی روشن چهارمین دانشمند هسته ای 

کشورمان نیز هدف ترور قرار گرفته و به شهادت می رسد.
نکتــه قابل توجــه در تمامی این ترورها آن اســت که 
تمام دانشمندان هسته ای کشــورمان به شیوه ای مشابه و با 
چسباندن بمب های مغناطیســی به درب خودروهایشان به 
شــهادت می رسند به جز شهید رضایی نژاد که با شلیک چند 
گلوله ترور می شود. تمامی این شواهد نظر سیستم اطالعاتی 
کشــور را به این نکتــه معطوف می کند کــه اتاق عملیات 
مشــترکی تمام ایــن ترورها را برنامه ریــزی، هدایت و اجرا 
کرده است. اما نکته مبهم این پرونده آن است که؛ چه کسی 

اطالعات مربوط به دانشــمندان هسته ای ایران را در اختیار 
دشمن قرار داده است؟

در اردیبهشت ماه سال 94 فردی به نام احمدرضا جاللی 
توسط دستگاه اطالعاتی کشور بازداشت می شود. جاللی که 
دکتــرای عمومی خود را در ایران گرفته بود، دوره تخصصی 
پزشکی هسته ای را در کشور سوئد گذرانده بود. وی به دلیل 
تخصصــش، به عنوان پزشــک امیــن در پروژه های خاص 
تحقیقات هسته ای کشــور دعوت به همکاری می شود. وی 
در ســال 87 برای ادامه تحصیل به سوئد و بلژیک می رود  و 
به علت تدریس در دانشــگاه های اروپایی و شرکت در مجامع 

علمی به شهرت می رسد.
جاللی درباره فعالیتش در خارج از کشــور می گوید که 
پس از مقطع دکترا با یک شرکت اروپایی همکاری می کند و 
در ادامه نیز با شرکت هایی در آمریکا و اروپا همکاری می کرده 
اســت. وی به دلیل ارتباط نزدیک با دانشــمندان هسته ای 
کشور لیســتی از اطالعات آنان را به موساد تحویل می دهد 
و این اطالعات مبنای اصلی موســاد برای ترور دانشــمندان 

کشورمان می شود.
جاللی که در پوشش همکاری با آژانس امنیتی اتحادیه 

اروپا اقداماتش را انجام می داده اســت درباره درخواست های 
موساد  می گوید: آنها در ابتدا عکس هایی از مراکز هسته ای 
به من نشــان می دادند و از من می خواستند اطالعاتی از این 
مراکز در اختیار آنها قرار بدهم. پس از آن اطالعات جدیدی 
از من درباره دانشمندان هسته ای کشور می خواستند که این 

افراد دقیقاً چه اقداماتی را انجام می دهند.
وی همچنین درباره توصیه هایی که عوامل موســاد به 
او می کردنــد، عنوان کرده که، »آنها به من می گفتند درباره 
ارتبــاط با ما چه در قالب دوســتی، چه در قالب همکاری با 

اتحادیه اروپا هیچ مطلبی در داخل کشور عنوان نکنم«.
موساد سیستم ارتباطی خاصی را در اختیار جاللی قرار 
داده بــود و طبق اظهارات وی، در زمانی که می خواســتند 
صحبت های مهمی با او انجام دهند ابتدا یک تماس با گوشی 
همراه او برقرار می کردند و سپس از او می خواستند در ساعت 
مشخصی از گوشی همراه مخصوصی که موساد در اختیار  او 

قرار داده است استفاده کند.
به گزارش تسنیم، وعده ارائه اقامت در یکی از کشورهای 
اروپایــی و کار در آن کشــور از جمله دالیل اصلی گرفتاری 

جاللی در دام اطالعاتی موساد بوده است.

پیکرهای پاک 55 شهید دوران دفاع مقدس صبح 
دیروز با استقبال جمعی از مردم خرمشهر، خانواده های 
شهدا و مسئوالن، از مرز شــلمچه در خوزستان وارد 

کشورمان شد.
رئیس کمیته جســت وجوی مفقودان ستاد کل نیروهای 
مســلح در این باره به خبرنگاران گفت: عملیات جست وجوی 
پیکرهای شــهدا در محورهای غرب و جنوب عراق )واسط( و 
مناطق مختلف از جمله جزایر اروند، شلمچه، مجنون و شرق 

دجله انجام شده است.
سرتیپ پاسدار سیدمحمد باقرزاده افزود: تفحص پیکرهای 
شهدا با تقویت دستگاه های مهندسی سرعت بیشتری گرفته 

است.
وی اظهارکرد: این شهدا شامل 20 شهید ژاندارمری، 10 
شهید ارتش جمهوری اسالمی ایران مربوط به تک دشمن در 
ســال 67 در منطقه زویدات و 23 شــهید مربوط به عملیات 
رمضان در منطقه کتیبان و 2 شهید در غرب اروندرود و مربوط 

به عملیات کربالی 4 هستند.
پیکرهای ۵۵ شهید دفاع مقدس ایران در مقابل 46 جسد 

کشته شدگان رژیم بعث در مرز شلمچه تبادل شد.

 فرمانده کمیته جســت وجوی مفقودان دفاع مقدس در 
حاشیه مراسم استقبال از پیکر ۵۵ شهید دفاع مقدس از پایان 
ام الرصاص« عراق در  عملیات  تفحص در مناطق »فــاو« و »

سال اخیر خبر داد.  6
وی بــر ادامه تفحص در خاک عراق تاکید کرد و گفت: با 
وجود پایان عملیات تفحص در مناطق »فاو« و »ام الرصاص«، 

عملیــات تفحص همچنان در 9 جزیــره دیگر و همچنین در 
مناطقی از جمله منطقه عمومی شــلمچه تا کوشک عراق و 
جزایر مجنون شــمالی و جنوبی، شرق دجله و زویدات ادامه 
دارد. فرمانده کمیته جســت وجوی مفقودان دفاع مقدس در 
ادامه به بازگشت ۵۵ شهید دوران دفاع مقدس امروز و از مرز 
بین المللی شلمچه اشــاره کرد و گفت: این شهدا در عملیات 
تفحصی که در ماه رمضان انجام شــد کاوش شــدند که 30  
شــهید از ۵۵ شــهید مربوط به تک دشــمن در سال 67 در 
منطقه زویدات هســتند. وی افزود: از30 شهید که مربوط به 
تک دشمن است 20 شــهید ژاندارمری و ناجای فعلی و 10 

شهید مربوط به ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
سردار باقرزاده ادامه داد: عالوه بر این، در منطقه عمومی 
شــرق بصره در محدوده نهر کتیبان 23 شهید که به عملیات 
خیبــر و رمضان مربوط هســتند تفحص شــدند و در غرب 
رودخانه اروند هم دو شــهید کاوش شــدند کــه به عملیات 

کربالی 4 مربوط هستند. 
وی بیــان کرد: امروز در مجموع ۵۵ شــهید ایران دوران 
دفاع مقدس در مقابل 46 جســد کشته شدگان رژیم بعث در 

مرز شلمچه تبادل شد.

ورود پیکر مطهر 55 شهید دفاع مقدس به میهن اسالمی

 پیکر پاک شهید سید علی احمد جعفری از شهدای 
مدافع حرم صبح دیروز در مشهد تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور اقشــار مختلف مردم و 
خانواده شــهدای مدافع حرم مشهد پیکر این شهید واالمقام 
بعد از طواف در بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج )ع( و اقامه 
نماز، برای خاکسپاری به گلزار شهدای بهشت رضا)ع( منتقل 

شد و در کنار دیگر همرزمانش آرام گرفت.
شــهید جعفری از رزمندگان افغانستانی لشکر فاطمیون 
بــود که به صــورت داوطلبانه بــرای دفــاع از حرم حضرت 
زینب )س( به ســوریه اعزام شــد و در ســن 28 سالگی در 
 نبــرد با تروریســت های تکفیــری به فیض عظیم شــهادت 

نائل آمد.

پیکر پاک شهید مدافع حرم در مشهد تشییع شد برگزیدگان نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدند

دادســتان کل کشور گفت: در امر مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با وجود تمام مراقبت هایی که می شود شاهد 
ورود کاالهای قاچاق با حجم وسیع از مرزهای رسمی و 

غیررسمی کشور هستیم.
به گزارش فارس، حجت االسالم محمدجعفر منتظری در 
همایــش تخصصی پلیس مبارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی استان های سراســر کشور که صبح دیروز برگزار شد، 
گفت: یکی از راه های ضربه زدن به کشــور، آســیب زدن به 
پایه های اقتصاد مقاومتی و تعطیلی کارخانجات و کارگاه هایی 

است که برای مردم اشتغال زا هستند.
منتظری افزود: بحث مشکالت اقتصادی امروز در کشور 
ما یک امر پنهان و ناشناخته نیست، کسانی که دست اندرکار 

مسائل کشور هستند این موضوع را به صراحت می گویند.
وی اظهار داشــت: افزایش کشفیات کاالی قاچاق حاکی 
از چیست؟ اینکه نگذاشــتیم کاالها وارد بازار شود، یا اینکه 
به میزان افزایش کشــف افزایش ورودی هم داشته ایم؟ این 
 دقیقا مثــل مواد مخدر اســت و به هیچ عنوان خوشــایند 

یست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسئله مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز شوخی بردار نیست،گفت: عناصر اصلی قاچاق کاال و 
ارز برای اینکه بتوانند به مقاصد شوم خود برسند دست به چه 
کارهایی که نمی زنند، از آلوده کردن مقامات تصمیم گیرنده، 
نفوذ در سیســتم، تا پاشیدن دانه برای اینکه عناصر موثر در 
مبارزه با قاچاق را گرفتار کنند، پس برای مبارزه با این امر هم 

باید خود را آماده کنیم. 
منتظری تصریح کرد: ما در یک تحلیل و بررسی ببینیم 
چــرا موضوعی را که رهبری اکیدا روی آن دســتور دادند و 
قوانیــن الزم را هــم داریم، آمدنــد برای مبــارزه با قاچاق 
مجموعــه ای تحت عنوان ســتاد مبارزه با قاچــاق و دفتر و 
دســتک هم برایش راه انداختند اما موفــق نبود. چرا با این 
اوصاف باید شــاهد ورود این حجــم از قاچاق حتی از طریق 

گمرکات رسمی باشیم.
وی گفت: وقتی ما می بینیم برخی از مقامات و کسانی که 
باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان 
یا به نحوی ســهم دارند یا فرزندانشــان یا کسانی که به آنها 
وابسته هستند، آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه 
برســد. وقتی از یک مقام مسئول به صراحت می شنوم برخی 
دســت اندرکاران دولتی نمی خواهند مبــارزه جدی با قاچاق 
بشــود، وقتی می بینیم ستاد مبارزه قاچاق کاال و ارز عماًل به 

تعطیلی کشیده شده چه می توان گفت؟
دادســتان کل کشــور ادامه داد: مرزهای آبی و زمینی 
و هوایی هرکدام به یک نوعی مشــکل دارنــد، آیا اینها قابل 
کنترل و اصالح نیســت؟ بنده خودم رفتم و از نزدیک از بندر 
شهید رجایی دیدن کردم. نحوه ورود و کنترل و دستگاه های 

کنترل کننده را دیدم و جلســاتی با مسئوالن امر گذاشتیم، 
پــس از آن در دیــدار با رئیس جمهورگفتم که بندر شــهید 

رجایی از لحاظ کنترل و ورود کاالی قاچاق تقریباً رهاست.
وی افــزود: من به صورت رندومــی یک هفته روزهایش 
را دیدم، بین 2۵00 تا 3000 کانتینر جا به جا می شــد.کال 
دو دستگاه ایکس ری داشــتند، گفتم این دو دستگاه چقدر 
کار می کند، گفتند از 7 صبح تا 12 شــب. حساب کردیم هر 
دستگاهی حداکثر 10 درصد کانتینرهایی که خارج می شود 

را رصد می کند.
دادســتان کل کشــورگفت: نه از باب گله از باب اینکه 
موجب توجه شود می گویم هنوز در ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز رئیس جمهور نماینده خود را معرفی نکرده اســت، این 
نشان از چه دارد؟ آیا اهتمام الزم را ندارند یا آدم مناسب را؟

منتظــری افزود: اگر کوتاهی و برخی ضعف ها را شــاهد 
هستیم این ســتاد باید پیگیر باشد و نواقص را برطرف کند. 
من یــک بار دیگر هم گله کردم و عده ای از عرض من گالیه 
کردند. آیا من اشتباه می گویم؟ من نمی گویم تالشی نیست 
امــا آنچه که می بینیم در بازار این همه کاالی قاچاق اســت 

نشان دهنده چیست؟
وی اظهارداشــت: ما یک گزارشــی از یکی از اســتان ها 
داشتیم که 1128 کانتینر کاالی قاچاق کشف می شود، این 
1128 کانتینر سوزن است که بگذارند در قوطی کبریت؟ آیا 
عبور این 1128 کانتینر کار آســانی اســت؟ نیروی انتظامی 
عملکرد نه مطلوب امــا قابل قبولی در بحث مبارزه با قاچاق 
کاال دارد اما این گره های دیگر در جاهای دیگری وجود دارد 

که شناسایی کرده و اعالم هم کرده  ایم.
افزایش 72 درصدی کشفیات پرونده های 

باالی 500 میلیون تومان در ۸ ماهه امسال
رئیس پلیس آگاهی ناجا نیز در این همایش با بیان اینکه 
کل پرونده های قاچاق در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته، نزدیک به 24 درصد افزایش داشته است، از 
افزایش 26 درصدی پرونده های مکشوفه طی این مدت خبر 

داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی 
افزود: بالغ بر ۵0 درصد واردات کاال از استان هرمزگان و بندر 
شهید رجایی انجام می شود که یکی از اهداف ما در این رابطه، 
حضور پلیس در این بندر است که این امر از برنامه های امسال 

و سال آینده پلیس آگاهی به شمار می آید.
مقیمی با اشــاره به موفقیت های پلیس مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در حــوزه ماموریتــی آن، از افزایــش 72 درصدی 
کشــفیات پرونده های باالی ۵00 میلیــون تومان خبر داد و 
گفت: پرونده های باالی 100 میلیون تا ۵00 میلیون تومان، 
36 درصد  و همچنین پرونده های کمتر از 100 میلیون تومان 

24 درصد افزایش داشته است.

دادستان کل کشور:

برخی مقامات یا خودشان به نحوی در قاچاق كاال سهم دارند یا فرزندان و وابستگانشان

اســتعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جــوان وزارت آموزش 
و پرورش و جمعی از شــخصیت های دانشگاهی در محل سالن 
همایش های کتابخانه ملی جمهوری اســالمی ایران برگزار شد، 
از 11 طرح برگزیده این جشــنواره با اهدای لوح و جایزه تجلیل 

به عمل آمد.
دبیر نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سخنانی با بیان 
اینکه 672 طرح به دبیرخانه نوزدهمین جشنواره خوارزمی ارسال 
شده بود، گفت: پس از بررسی های اولیه 383 طرح به گروه های 

تخصصی ارســال و از بین آنها 26 
طرح به هیئــت داوران ارجاع و در 
 نهایــت 11 طرح انتخــاب نهایی 

شدند.
علیرضــا اللهیاری در تشــریح 
ویژگی طرح های برگزیده نوزدهمین 
جشنواره خوارزمی اظهارداشت: این 
11 طرح منتخب متشکل از چهار 
طرح بنیادی، دو طرح توســعه ای، 
ســه طــرح کاربــردی و دو طرح 
نوآورانــه اســت که پــس از احراز 
استاندارد های الزم از سوی داوران 
 به عنوان طرح های برگزیده انتخاب 

شدند.
اللهیاری بــا تاکید بــر اینکه 
حــدود ۵1 درصــد از طرح هــای 
برگزیده جشــنواره جوان خوارزمی 
تجاری ســازی می شــوند، افزود: 6 
طرح از این 11 طرح حمایت  مالی 

جوان  جشنواره  نوزدهمین 
خوارزمی بــا معرفی و تجلیل 
کار خود  به  برگزیده  11طرح  از 

پایان داد.
به گزارش ایرنا، این جشنواره هر 
سال از سوی سازمان پژوهش های 
علمــی و صنعتی ایــران و با هدف 
شناسایی، معرفی، جذب و پرورش 
اســتعدادهای جــوان کشــور در 
زمینه هــای مختلف علم و فناوری، 
ارج نهادن و تقدیر از پژوهشــگران 
و نوآوران و ترویج فرهنگ نوآوری 
و کاربردی کــردن نتایج تحقیقات 

برگزار می شود.
در آئین نوزدهمین جشــنواره 
جــوان خوارزمــی کــه دیــروز با 
قائم مقام  باقــری  عبدالرضا  حضور 
وزیــر علوم، تحقیقــات و فناوری، 
فاطمه مهاجرانی رئیس  مرکز ملی 

شــده اند که طرح در مرحله نیمه صنعتــی و دو طرح در مرحله 
تولید صنعتی قرار دارند.

به گفته وی، با بیان اینکه برگزیدگان جشــنواره خوارزمی از 
تسهیالت بنیاد ملی نخبگان بهره مند خواهند شد.

گزارشی از روند اقدامات وطن فروشانه احمدرضا جاللی

جاسوسی كه اطالعات دانشمندان هسته ای را در اختیار موساد قرار می داد


