
اخبار كشور

کارشکنی علیه سریال »موسی)ع(« 
ادامه دارد!

برخی از افراد، جریان ها و رسانه ها همچنان در پی کارشکنی علیه ساخت 
سریال »موسی)ع(« هستند. این درحالی است که این پروژه در مرحله پیش 
تولید قرار دارد و حتی بازیگر نقش »آســیه« در آن هم انتخاب شده است و 
کار ساخت آن با بهبود »جمال شورجه« کارگردان این سریال آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، به رغم تمایل و حمایت مدیران ارشد سازمان 
صداوســیما از سریال »موســی)ع(« اما همچنان برخی از مدیران رسانه ای و 
همچنیــن بعضی از افراد و جریان ها عالقه مند به عدم تولید این ســریال و یا 
تغییر کارگردان آن هستند. به طوری که هر از گاهی شایعاتی را درباره آن در 
محافل یا در رســانه ها منتشر می کنند. با توجه به اینکه کارگردانی این پروژه 
برعهده مرحوم فرج اهلل سلحشور بود، خانواده آن مرحوم و همچنین مدیریت 
کالن رسانه ملی، جمال شورجه را بهترین گزینه برای کارگردانی آن می دانند. 
هر چند که شــورجه مدتی است در بستر بیماری قرار دارد اما پس از بهبود، 

کار تصویربرداری این سریال آغاز خواهد شد.
پروژه تولید سریال عظیم و فاخر »موسی)ع(« هم اکنون در مرحله انتخاب 
لوکیشــن و طراحی اولیه دکورها قرار دارد. همچنین، چند روز قبل، »پروانه 
معصومی« به عنوان اولین بازیگر این ســریال و ایفاگر نقش »آســیه« )مادر 

حضرت موسی( معرفی شد. 
»در برابر طوفان3« سال های 56 و 57 را 

بررسی می کند
فصل سوم مجموعه »در برابر طوفان« به بررسی وقایع منتهی به پیروزی 

انقالب اسالمی خواهد پرداخت.
بــه گزارش خبرنگار کیهــان، »در برابر طوفان3« بــه کارگردانی مهدی 
نقویان، به مناســبت چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، برای 

پخش در دهه فجر، در دست تولید است.
به گفته نقویان، این فصل از این مســتند، متفاوت از گذشــته به روایت 
وقایع سال های 56 و 57 خواهد پرداخت و متن آن، براساس تصاویر آرشیوی 
نوشته می شود. همچنین به سال های قبل از آن هم فالش بک زده می شود تا 

ریشه های اتفاقات، جست وجو شود.
مجموعه »در برابر طوفان 3« در 10 قســمت 60 دقیقه ای در دهه فجر 

سال 1398 از رسانه ملی پخش خواهد شد. 
وحشت آمریکا

 از یک شبکه اجتماعی اینترنتی چینی
نیروی زمینی ایاالت متحده یک ارزیابی امنیتی درباره رســانه اجتماعی 

متعلق به چین موسوم به »تیک تاک« را آغاز کرده است. 
رایان مک کارتی، وزیر نیروی زمینی آمریکا، پنج شنبه گفت این ارزیابی 
پس از آن انجام می گیرد که نســبت به مدیریت داده های کاربران توسط این 

شبکه اجتماعی ابراز نگرانی های امنیتی شده است.
مک کارتی در گفت وگو با خبرنگاران در »انستیتو آمریکن انترپرایز« گفت 
او دستور این ارزیابی را برای تحقیق درباره خطرات احتمالی استفاده نظامی از 

این شبکه اجتماعی پرطرفدار برای جوانان آمریکایی صادر کرد.
در نامه ای به مک کارتی در هفتم نوامبر نوشته شده بود: 

»کارشناســان امنیت ملی نســبت به نحوه گردآوری داده ها توسط تیک 
تاک و استفاده از داده های کاربران، شامل محتوای تولید شده توسط کاربران 
و ارتباطات شان، آدرس های اینترنتی، داده های مربوط به مکان ها، ابرداده ها و 

دیگر اطالعات شخصی حساس ابراز نگرانی کرده اند.«
»تیک تاک« یک نرم افزار رسانه ای اجتماعی ساخت چین است که برای 
تهیه و به اشتراک گذاشتن ویدئوهای کوتاه لب خوانی، کمدی و استعدادیابی 
اســتفاده می شود. این نرم افزار ســال ۲017 از سوی »بایت دنس« برای بازار 
خارج از چین راه اندازی شــد. »تیک تاک« در لس آنجلس، نیویورک، لندن، 
پاریس، برلین، دوبی، بمبئی، سنگاپور، جاکارتا، سئول و توکیو دفتر نمایندگی 

دارد.
نگرانی آمریکا بابت انتقال داده هــا و اطالعات جوانان آمریکایی به چین 
در حالی علنی می شــود که هر روز میلیاردهــا پیام و داده اطالعاتی از اقصی 
نقاط جهان از طریق هزاران بازی و نرم افزار و ایمیل و شــبکه های اجتماعی 
آمریکایی به ســوی سرویس های اطالعاتی غرب به خصوص آمریکا و اسرائیل 
سرازیر است و براساس اعترافات برخی رسانه های غربی، از این طریق عالوه بر 
کسب انواع و اقسام اطالعات شخصی و عمومی و محرمانه و غیرمحرمانه، افکار 
و روحیات و احساسات و آمال و آرزوهای مردم دیگر کشورهای دنیا شناسایی 
و ارزیابی شده تا براساس آن برای ابعاد مختلف زندگی شان مثل کار و تفریح و 
ارتباطات و... برنامه ریزی و طرح ارائه شود و امروز و فردا و آینده شان در اختیار 

اربابان سرویس های یاد شده قرار گیرد.

اخراج مدیر ارشد شبکه cbs آمریکا 
به خاطر اجداد ژاپنی اش!

مدیر ارشــد بخش »برنامه های جایگزین« شبکه سی بی اس که از اصل و 
نسب ژاپنی است، به خاطر تبعیض نژادی از کار اخراج شد.

به گزارش فارس به نقل از روایتی، »ِگن ِمینارد« که اصالتاً ژاپنی اســت 
و مدیر ارشــد بخش »برنامه های جایگزین« شــبکه سی بی اس بود، به خاطر 

تبعیض نژادی از کار اخراج شد.
این مدیر ارشد شبکه تلویزیونی »سی بی اس« آمریکا شکایتی تحت عنوان 
تبعیض نژادی به عنوان بخشی از یک الگوی سیستماتیک برخورد ناشایست 
با مدیران غیر سفیدپوســت، که منجر به اخراج وی از این شبکه شده تسلیم 

دادگاه کرد.
او اظهار می کند که شــبکه »سی بی اس« علیرغم اینکه نزد افکار عمومی 
اعــالم می کند کــه گام های مهمی در ایجاد تنوع نژادی در ســطوح ارشــد 
مدیریتی خود برداشــته اما هنوز سطوح ارشد این رســانه بزرگ در انحصار 

سفیدپوستان قرار دارد.
مینارد اظهار داشــت که در جلسات مشخص شد که وی تنها مدیر ارشد 

غیر سفیدپوست در آن سطح است.
وی در شکایت خود نوشــته که در تمام این جلسات اگر به جز او کسی 
دیگــر از نژادی دیگر حضور داشــت حتمــا در ردیف های پشــتی بود و در 
ســطحی پایین تر عهده دار تصدی خود بود و دیگر کامال جا افتاده بود که غیر 
سفیدپوست ها باید در ردیف های پشتی بنشینند و حتی نوع لباس رسمی شان 

می بایست با مدیران سفیدپوست متفاوت می بود.
مهلت شرکت در دهمین جشنواره 

عمار تمدید شد
بر اســاس اعالم دبیرخانه جشــنواره مردمی فیلم عمــار، مهلت ثبت نام 
دهمین دوره این رویداد سینمایی تا 13 آذر و تحویل آثار به دبیرخانه تا 15 

آذر تمدید شده است.
بنابراین گزارش، در بخش رقابتی این جشــنواره نیز که شــامل فیلم های 
سفارشی و فراخوان دبیرخانه می شود، فیلمسازان و متقاضیان شرکت، می توانند 
آثــار خود را در بخش های »فیلم«، »نقد، مقاله و پژوهش های ســینمایی« و 
»فیلم ما« با مراجعه به تارنمای AmmarFilm.ir ثبت و حداکثر تا پنج روز 
پس از آن به دبیرخانه جشــنواره ارسال کنند. دهمین جشنواره مردمی فیلم 

عمار، دی ماه امسال در سینما فلسطین تهران برگزار می شود.
حسن عباسی از »رسانه و نظام سلطه« 

سخن می گوید
نشســت تبیینــی با ســخنرانی دکتر حســن عباســی و بــا محوریت 

وسلطه« در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار می شود. »رسانه 
سلسله نشست های تبیینی با سخنرانی دکترحسن عباسی و با محوریت 
»رســانه و سلطه« در حوزه هنری برگزار می شود. اولین نشست از این برنامه 

امروز چهارشنبه 6 آذر در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.
این نشست ها با هدف تبیین و تحلیل نشانه های نفوذ سلطه در رسانه های 
جهان و تشریح ابعاد رخنه و نفوذ در رسانه های فارسی زبان و تاثیرات مخرب 
آن بر فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی و افکار عمومی جامعه از جمله: 
شبکه های معاند فارسی زبان همچون BBC فارسی، ایران اینترنشــنال، من 

و تو و … پیش بینی شده است.

آیت اهلل جنتی در دیدار خانواده شهید ابراهیمی:

شهدای ما در مسیر اهل بیت)ع( حركت می كنند 
و همه در یک كاروان هستند

دبیر شــورای نگهبان گفت: وقتی یک ملتی با آمریکا و 
همه مســتکبران عالم دربیفتد، معلوم است که این مسیر 

شهادت و جانبازی دارد.
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با خانواده شهید مدافع 

امنیت، پاسدار مرتضی ابراهیمی دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، آیت اهلل جنتی طی 
ســخنانی خطاب به خانواده شهید ابراهیمی ضمن عرض تبریک و 
تسلیت به مناسبت شهادت این شهید مدافع امنیت، گفت: چشم مان 
با دیدن شما روشن می شود، انشاءاهلل در دنیا و آخرت سرافراز باشید.

وی با بیان اینکه شهدا عاشق شهادت بودند و خداوند این سعادت 
را نصیب شان کرد، اظهار داشت: آرزوی هر مسلمان شیعه این است 
که زندگی اش به شهادت ختم شود. این شهدا با پیامبر)ص( و اهل 

بیت)ع( محشور می شوند.
دبیر شــورای نگهبان یادآور شد: حضرت علی)ع( تنها آرزویش 
شــهادت بود و پس از ضربت خوردن در محراب عبادت در مسجد 
کوفه، فرمودند: »فزت و رب الکعبه« شــهدای ما هم در مسیر اهل 

بیت)ع( حرکت می کنند و همه در یک کاروان هستند.
آیت اهلل جنتی گفت: انشااهلل خداوند شهدا و جانبازان ما را با آل 

پیامبر)ص( محشور کند.
وی با بیان اینکه مبنای حرکت انقالب اسالمی ما شهادت بود و 
این مسیر )شهادت( تمام شدنی نیست، تاکید کرد: وقتی یک ملتی 
با آمریکا و همه مستکبران عالم دربیفتد، معلوم است که این مسیر 

شهادت و جانبازی دارد.
دبیر شــورای نگهبان در ادامه سخنان خود درباره فرزندان این 
شــهید بزرگوار نیز ابراز داشــت: فرزندان این شهدا را باید بر روی 
چشمان مان بگذاریم. این ها یادگار شهدا هستند و راه شهدا را ادامه 

خواهند داد.
آیت اهلل جنتی میثاق نامه شــهید را قرائت و خطاب به خانواده 
شهید مرتضی ابراهیمی، بیان داشت: هرچه آثار، صوت و دست خط 
از این شــهید دارید، در مجموعه ای جمع آوری کنید و در دسترس 

عموم قرار دهید.
وی ادامه داد: خداوند انتقام خون این شهدای مظلوم را از  اشرار و 
آمریکای جنایتکار بگیرد و مردم و خانواده شهدای ما را سربلند کند.

دبیر شورای نگهبان همچنین با اهدای یک جلد کالم اهلل مجید 
به خانواده شهید مرتضی ابراهیمی، گفت: انشاءاهلل همیشه با قرآن 

باشید و خداوند به شما عزت بدهد.
در ادامه این دیدار پدر شهید مرتضی ابراهیمی نیز طی سخنانی 
درباره ویژگی های شخصیتی این شهید بزرگوار گفت: فرزندم بچه 
هیئتی و عاشق بسیج بود و آرزوی شهادت داشت و نهایتا به آرزوی 

خود رسید.
وی افزود: شهید می گفت می دانم که شهید می شوم بنابراین به 

شما سفارش می کنم که پشتیبان والیت فقیه باشید.
طبق گفته خانواده شهید مرتضی ابراهیمی، این شهید بزرگوار 
قبل از شــهادت پنج میثاق نامه )برای همسر، پدر و مادر، فرزندان، 

خواهران و همکاران( تهیه کرده بود.
قوه قضائیه اعالم کرد

اعمال محدودیت  علیه 
اموال عناصر كلیدی شبکه »ایران اینترنشنال«

قوه قضائیه اعالم کرد که محدودیت های قضایی و حقوقی 
در مورد اموال عناصر موثر و کلیدی شبکه ایران اینترنشنال 

اعمال شده است.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، در پی اقدامات شــبکه 
سعودی- صهیونیستی ایران اینترنشنال به منظور ساماندهی اقدامات 
تروریستی، براندازانه و تجزیه طلبانه و تشویق به تخریب اموال مردم 
و رصد دقیق این تحرکات از ســوی سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در وزارت اطالعات جمهوری اســالمی ایران محدودیت های قانونی 

علیه عناصر کلیدی این شبکه معاند اعمال شده است.
بنابر این گزارش؛ شبکه های فارسی زبان و معاند که وابستگی های 
مالی و اطالعاتی به کشــور های غربی و برخی از مرتجعین منطقه 
دارند بر تشویق  اشرار و بازو های رسانه ای خود در جریان هرچه بدتر 

کردن اوضاع داخلی ایران سعی داشتند.
در همین رابطه شبکه سعودی- صهیونیستی »ایران اینترنشنال« 
با رصد دقیقی که از سوی نهاد های امنیتی و اطالعاتی صورت گرفته 
است تالش هایی در جهت برهم زدن امنیت کشور، تشویق و تحریک 
 اشرار، ساماندهی اقدامات تروریستی، اقداماتی با ماهیت براندازانه و 
تجزیه طلبانه و حمایت همه جانبه از  اشرار داشته و بخشی از شبکه ای 

است که اقدامات آن منجر به تخریب اموال مردم شده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و رصد دقیق عناصر کلیدی این شبکه، 
اقدامات سازماندهی شده این شبکه و عناصر آن در اتفاقات روز های 
اخیر به وضوح قابل مشــاهده است، بر همین مبنا عناصر کلیدی و 
موثر این شــبکه معاند که در خارج از کشور مشارکت مستقیم در 
تخریب اموال عمومی و شهروندان داشتند با محدودیت های قضایی 

و حقوقی در مورد اموال خود مواجه شده اند.
همچنین اخبار حکایت از انجــام اقدامات بین المللی در مورد 
این شبکه دارند که در مورد آنها در آینده اطالع رسانی خواهد شد.

افتتاح ۶۲۰ مهد قرآنی 
با محوریت مساجد در هفته بسیج

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور از افتتاح ۶۲۰ مهد 
قرآنی با محوریت مساجد در هفته بسیج خبر داد.

مینو اصالنی به ایرنا گفت: در هفته بسیج، 6۲0 مهدقرآنی افتتاح 
خواهد شد که با احتساب سه هزار مهد که در سال های قبل راه اندازی 

شده بود، سه هزار و 6۲0 مهد در سطح مساجد فعال خواهد بود.
اصالنی در خصوص علت راه اندازی مهدهای قرآنی اظهارداشت: 
دلیل راه اندازی این مهدها در مساجد تاکید ما بر مسجد محوری است 
چرا که مســجد محل تربیت دینی و متعهدانه و انقالبی هر انسانی 
اســت؛ بنابراین ما مساجد را برای تاسیس مهدها انتخاب کردیم و 
بنا داریم به دلیل اســتقبال خانواده ها، تا پایان سال 98 این تعداد 
را به چهار هزار مهد افزایش دهیم. در این مســیر، همکاری بسیار 
خوب سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش در جهت 

ارایه تاییدیه های الزم را نباید فراموش کرد.

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: اســالم آمریکایی چیزی به نام 
اسالم است که در خدمت منافع قدرت های استکباری 

و توجیه کننده اعمال آنهاست.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

شکست قطعی دشمنانی که اموالشان را 
برای مقابله با راه خدا خرج می کنند

»آنها که کافر شدند، اموالشان را برای باز داشتن )مردم( 

از راه خدا خرج می کنند، آنان این اموال را )که برای به دست 

آوردنش زحمت کشــیده اند، در ایــن راه( مصرف می کنند، 

اما مایه حســرت و اندوهشان خواهد شد، و سپس شکست 

خواهنــد خورد، و )در جهان دیگر( کافران همگی به ســوی 

دوزخ گردآوری خواهند شد.«                      انفال - 36
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در سالروز تشکیل بسیج، اجتماع بزرگ 
بسیجیان استان با عنوان »شکوه اقتدار« در 

سالن آزادی سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان، 
نماینده ولی فقیه در استان کردستان در این مراسم 
با تبریک سالروز تاسیس بسیج مستضعفین گفت: 
تشکیل نیروی مردمی بسیج از اقدامات امام راحل 
در صیانت از ارزش های واالی انقالب اســالمی و 

سد محکمی در مقابل توطئه های دشمنان است.
آیت اهلل حسینی شــاهرودی افزود: بسیج یک 
نهاد مردمی برگرفته از اعتقادات دینی اســت که 
با تبعیت از والیت در راســتای تحقق احکام دین 
اسالم و آرمان های متعالی شهیدان و امام شهیدان 

حرکت می کند.
مرادنیا استاندار کردســتان نیز در این مراسم 
از بســیج به عنوان یک نیروی مقتدر در راستای 

صیانت از ارزش های انقالب یاد کرد و گفت: انتقال 
در سالروز تشکیل بسیج، اجتماع بزرگ بسیجیان 
اســتان با عنوان »شــکوه اقتدار« در سالن آزادی 
سنندج برگزار شد. فرهنگ بسیجی به نسل جوان و 
نهادینه کردن آن در جامعه وظیفه ای همگانی است.
فرمانده ســپاه بیت المقدس کردســتان نیز از 
بســیج به عنوان یک هدیه الهــی به ملت ایران و 
انقالب اســالمی یاد کرد و گفت: خدمات بســیج 

به عنــوان یک نیروی مردمی پیرو والیت، همواره 
راهگشا بوده است.

سردار حســینی در ادامه به اغتشاشات اخیر 
در کشــور  اشــاره کرد و افزود: استکبار جهانی به 
ویژه آمریکا با شــعله ور ســاختن این اغتشاشات 
می خواســتند به نظام اسالمی ضربه وارد کند که 
توطئــه آنها با اراده پوالدین مــردم انقالبی نقش 

بر آب شد.

اجتماع بزرگ بسیجیان در سنندج

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هیچ  
رویدادی، مبارزه با فساد به عنوان اولویت 
اصلی دستگاه قضایی را به حاشیه نخواهد 

راند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای فراکسیون 
والیی مجلس شورای اسالمی، با اشاره به موضوع 
مبارزه با فساد، گفت: مبارزه با فساد اولویتی است 
که هرگز با هیچ رویدادی به حاشیه نخواهد رفت 
و این روند در جهت پیگیری اصالح ساختارهای 
فسادزا و برخورد با مفسدان با جدیت ادامه خواهد 
داشت. در این زمینه نیز هیچ تفاوتی میان مرکز 
کشور و سایر شهرها وجود ندارد و دستگاه قضایی 
در هر جا که فساد باشد، با آن مبارزه خواهد کرد.
رئیسی افزود: زیبنده نیست چهره نظامی که 
ریشــه های آن با خون پاک شهدا آبیاری شده و 
هر روز بر اســتواری آن افزوده می شود، با فساد 
برخی افراد و ناامیدســازی ها مخدوش شود؛ لذا 
شعله مبارزه با فساد هرگز به خاموشی و سردی 

نمی گراید.
وی با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی، 
از ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی 
در ایــن زمینه خبر داد و گفت: پلیس کارآزموده 
متخصص آشــنا به حقوق و قضا می تواند با علم 
قضایی و دانش پلیســی خود، بازوی توانمندی 

برای پلیس و قوه قضائیه باشد.
رئیس قــوه قضائیه همچنیــن از پیش بینی 

تشکیل دادگاه تجدیدنظر در غیر مراکز استان ها 
در الیحه اصالحیه قانون آیین دادرســی کیفری 

خبر داد.
رئیسی با تاکید بر لزوم کنترل قیمت ها، این امر 
را از وظایف بخش های مختلف در دولت دانست و 
در عین حال یادآور شد: ما وظیفه خود می دانیم 
که در کنترل قیمت ها به دســتگاه های مسئول 
کمک کنیم و به دادســتان ها نیز دستور داده ایم 

که این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
وی درخصوص مســئله تحقیق و تفحص نیز 

افــزود: تحقیق و تفحص مجلس برای ما محترم 
اســت، منتها گزارش ها باید همراه با استدالل و 
استناد کافی باشــد تا در قوه قضائیه با بن بست 
مواجه نشــود. البته برخی مصادیق هم در حال 

پیگیری است که امیدواریم به نتیجه برسد.
رئیس قــوه قضائیه همچنین دربــاره خروج 
زندان ها از شهرها گفت: به سازمان زندان ها دستور 
داده ایم که نسبت به انتقال زندان های واقع در شهر 

به حاشیه شهر با قید فوریت اقدام کنند.
رئیســی درباره حمایت از ســرمایه گذاری و 

کارآفرینی نیز اظهار داشــت: همکاران ما در هر 
دو بعد قضایی و نظارتی، حمایت از سرمایه گذار و 
کارآفرین را در دستور کار دارند. ما معتقدیم این 
حمایت باید یک حمایت واقعی در ابعاد حقوقی، 
قضایی و تسهیالتی باشد. در همین راستا، دفاتر 
حمایت از سرمایه گذاری در سازمان بازرسی کل 
کشــور فعال شده است تا موانع موجود در مسیر 

سرمایه گذاری و کارآفرینی برداشته شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اجرای قانون ثبت 
دارایی مسئوالن، پس از چند سال، این قانون را 
برای صیانت از آبروی مسئوالن و مدیران کشور 
دانســت و خاطرنشان کرد: باور من این است که 
قانون ضعیف، بهتر از بی قانونی اســت و تنها راه 
ســامان دادن به شئون کشور، پایبندی همگان با 

هر سلیقه، جناح و تفکری به قانون است.
رئیســی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز 
تاکید کرد: ما ضمن رسیدگی به مفاسد اقتصادی، 
تاکید کرده ایم که سیاه نمایی و طرح ادعای بدون 
دلیل به هیچ عنوان نباید مورد توجه باشد. خط 
قرمز ما در پیگیری مفاسد، اتهام زنی، برچسب زنی، 
سیاه نمایی و طرح ادعاهای بدون سند است و نباید 
اجازه دهیم چنین اقدامات غیرقانونی، غیرشرعی 

و غیراخالقی در کشور باب شود.
براســاس ایــن گــزارش، حــدود ۴0 تن از 
نمایندگان در این دیدار به مدت حدود دو ساعت 
بــه بیان دیدگاه ها، دغدغه ها و نقطه  نظرات خود 

پرداختند.

رئیس قوه قضائیه:

خط قرمز ما در مبارزه با فساد
 اتهام زنی و ادعای بی سند است

پیکر آیت اهلل سید ابوالفضل میرمحمدی 
در  تهران  اســتان  مردم  نماینده  زرندی 
مجلس خبرگان رهبــری و عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم،عصر دوشنبه با 
حضور روحانیان ، طالب و مردم ، تشییع و 
پس از اقامه نماز میت توسط آیت اهلل سید 
موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید در 
فاطمه  باالسر حرم مطهر حضرت  مسجد 

معصومه)س( به خاک سپرده شد. 
آیین بزرگداشــت  نخستین شــب ارتحال 
آیت اهلل ســید ابوالفضل میرمحمــدی زرندی 
نماینــده تهران در مجلس خبــرگان رهبری، 
دوشنبه شب با حضور روحانیان، علما، مسئوالن 
و قشــرهای مختلف مردم، از سوی رهبر معظم 
انقــالب در شبســتان امــام )ره( حرم حضرت 

معصومه )س( برگزار شد. 
در این آیین که آیات عظام  مراجع تقلید سید 
موسی شبیری زنجانی، حسین نوری همدانی، 
جعفر سبحانی و سید محمد علی علوی گرگانی، 
ســید احمد خاتمی عضو هیئت  رئیسه مجلس 
خبــرگان رهبری، عبــاس کعبی عضو مجلس 
خبرگان، سید محمد ســعیدی تولیت آستان 
مقدس حضرت معصومه، مرتضی مقتدایی نایب 
 رئیس جامعه مدرسین، محمدجواد فاضل لنکرانی 
عضو جامعه مدرسین، رضا استادی عضو شورای 
عالی مدیریت حوزه های علمیه، هادوی تهرانی و 
سید محمدجواد علوی بروجردی از اساتید حوزه، 

تشییع و خاكسپاری پیکر آیت اهلل میرمحمدی

حجج اسالم محمدی گلپایگانی رئیس  دفتر رهبر 
انقالب و سید جواد شهرستانی نماینده آیت اهلل 
ســید علی سیســتانی از مراجع تقلید حضور 
 داشــتند، یاد و نام آن عالم ربانی گرامی داشته 

شد.  
در ایــن آیین پس از تالوت آیه هایی چند از 
کالم اهلل مجید و ذکــر مصیبت مداح اهل بیت، 
اســتاد حوزه علمیه طی ســخنانی با  اشاره به 
مقــام و جایــگاه رفیع علمــی و فقهی مرحوم 
آیــت اهلل میرمحمدی به ویــژه در زمینه تاریخ 
و علوم قرآنــی، فقدان این شــخصیت بزرگ را 

ضایعه ای جبران ناپذیر دانست.
حجت االسالم  والمسلمین علی نظری منفرد 
اظهار داشــت: آن عالم وارسته نیم  قرن از عمر 
شریف و پربار خود را در عرصه فقاهت و تفسیر 

قرآن گذراند و با علمای صاحب نام و برجسته ای 
مباحثه های تفسیری داشت.

وی بــا بیان اینکه آیــت اهلل میرمحمدی در 
تفســیر و فقه دارای رساله می باشد، گفت: آن 
عالــم مجاهد در دوران خفقــان از یاران واقعی 

حضرت امام )ره( بود.
وی خاطرنشان کرد: آن فقید سعید پس از 
پیروزی انقالب نیز در خدمت امام بود و در دوران 
رهبری رهبر معظم انقالب هم همچنان با قلم و 

بیان خود از والیت دفاع کرد. 
وی خدمات ارزشــمند عضو فقید خبرگان 
رهبری و جامعه مدرسین را مورد توجه قرار داد 
و گفت: آیــت اهلل میرمحمدی در زمینه احداث 
و بازســازی مسجد و مراکز دینی و مذهبی نیز 

فعالیت های زیادی را انجام داد.

ابوالفضل میرمحمدی  مرحوم آیت اهلل سید 
زرندی نماینده مردم اســتان تهران در مجلس 
خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرســین حوزه 
قم، در سال  130۲ هجری  شمسی  در بخش  زاویه  
زرند از توابع  شهرستان  ساوه )استان مرکزی( در 

خانواده ای  مذهبی  دیده  به  جهان  گشود. 
آن مرحوم عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم و در جلســه افتتاحیــه دوره پنجم مجلس 
خبرگان رهبری، ریاســت سنی این مجلس را 

عهده دار بود.
پیکر این عالم، عصر روز دوشــنبه با حضور 
روحانیــان و فضالی حوزه، طــالب، برخی از 
مسئوالن و قشرهای مختلف مردم والیتمدار و 
انقالبی قم تشییع و در حرم حضرت معصومه )س( 

به خاک سپرده شد.

بیســت و چهارمین نشست کنفرانس 
اعضای کنوانسیون سالح های شیمیایی با 
تاکید بر مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا 

برگزار شد.
غالمحســین دهقانــی معــاون حقوقی- 
بین المللــی وزارت امور خارجه در بیســت و 
چهارمیــن نشســت کنفرانس ســاالنه اعضاء 
کنوانسیون سالح های شیمیایی، در سخنرانی 
خود ضمن یادآوری سی ودومین سالگرد حمالت 
شــیمیایی رژیم صدام بر علیــه غیر نظامیان 
کشــورمان در سردشــت و بیســت و دومین 
سالگرد الزم االجرا شدن کنوانسیون بین المللی 
سالح های شیمیایی، کمک های بین المللی به 
قربانیان حمالت شــیمیائی را ناچیز دانست و 
در این زمینه تحریم هــای یک جانبه آمریکا را 
غیرانسانی و شرم آور خواند. تحریم هایی که در 
مسیر تهیه دارو و دیگر نیازهای ضروری پزشکی 
قربانیان سالح های شیمیایی ایجاد مشکل کرده 

اســت. وی از جامعه بین المللی درخواست کرد 
تا با این تحریم ها که تروریسم اقتصادی بشمار 
آمده و نقض آشکار کنوانسیون بین المللی منع 

سالح های شیمیایی است، مقابله نمایند.
دهقانی همچنین خواهان تالش های هرچه 
بیشــتر کشورهای عضو ســازمان برای کمک 
بــه مصدومین شــیمیایی از محــل صندوق 
کمک هــای داوطلبانه به قربانیان شــیمیائی 
شــد. وی بر ضرورت مقابله اعضــاء با اقدامات 
آمریکا در جلوگیری از انتقال مواد و تجهیزات 
شیمیایی از جمله مواد اولیه دارویی به کشورهای 
 عضو به عنــوان جنایت علیه بشــریت، تاکید 

نمود.
وی ضمــن یادآوری این امــر که وضعیت 
آمریکا به عنوان تنها کشــور دارنده سالح های 
شیمیایی در جهان، تهدیدی برای صلح و امنیت 
بین المللی بشمار می رود، خواهان انهدام هرچه 
ســریع تر این ســالح ها و نظارت هرچه بیشتر 

سازمان منع سالح های شیمیایی بر روند امحاء 
سالح های شیمیائی آمریکا قبل از ضرب االجل 

تعیین شده گردید.
معاون وزیــر خارجه همچنین ضمن تاکید 
بر جهانشــمولی کنوانســیون منع سالح های 
شیمیایی و اهمیت این امر، امتناع لجوجانه رژیم 
صهیونیستی در الحاق به کنوانسیون مذکور را 
مانع اصلی تحقق جهانشمولی کنوانسیون مذکور 
عنــوان نمود و ضمن یادآوری این امر که رژیم 
صهیونیســتی دارای ذخایر فراوان سالح های 
کشــتار جمعی می باشد، خواهان انجام تمامی 
اقدامات الزم از سوی کشورهای عضو برای وادار 
نمودن این رژیم جهت پیوستن به کنوانسیون 

منع سالح های شیمیایی شد.
دهقانی ضمــن تاکید بر اهمیــت جایگاه 
کنوانســیون منع سالح های شــیمیایی برای 
جمهوری اســالمی ایــران به عنــوان آخرین 
کشور قربانی کاربرد وســیع این گونه سالح ها 

در قرن بیســتم، بر ضرورت رعایت اصل اجماع 
در تصمیم گیری های ســازمان تاکید نمود و از 
رویه جدید دول غربی مبنی بر سیاســی کردن 
موضوعــات مربوط به ســازمان تخصصی منع 
سالح های شیمیایی و سوءاستفاده از سازمان، 
انتقاد کرد و آن را برای آینده سازمان و اجرای 

موثر کنوانسیون بسیار مخرب توصیف نمود.
به گزارش تسنیم، بیست و چهارمین نشست 
کنفرانس اعضای کنوانسیون سالح های شیمیایی 
روز دوشنبه مورخ ۴ آذرماه در محل اجالس های 
بین المللــی الهه هلند آغاز به کار کرد و تا روز 
جمعــه 8 آذر ماه به کار خود ادامه خواهد داد. 
قابل ذکر است، سازمان های مردم نهاد فعال در 
زمینه قربانیان شیمیایی کشورمان در حاشیه 
نشست سال جاری کنفرانس اعضا، نمایشگاهی 
را ترتیب داده اند تا اعضا کنفرانس را با آخرین 
تحوالت مربوط به قربانیان سالح های شیمیایی 

آشنا سازند.

نماینده ایران بیان کرد

تاكید بر مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا
در كنفرانس اعضای كنوانسیون سالح های شیمیایی


