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هاينونن عليه فعاليت هاي هسته اي 
ايران پرونده سازي مي كرد  

ــازي و جعل  ــرويس، از پرونده س خبرگزاري اينترپرس س
ــتعفي  ــوي اولي هاينونن، معاون مس ــدرك عليه ايران از س م

پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي خبر داد.    
ــزارش داد، هاينونن،  ــا، اين خبرگزاري گ به گزارش ايرن
ــال فعاليت  ــته اي كه بعد از 5 س مهندس فنالندي انرژي هس
ــس بين المللي انرژي اتمي  ــاون پادمان هاي آژان در مقام مع
ــل و محرك اصلي در  ــتعفا خبر داد، عام ــم خود به اس از تصمي
ــوراي  ــاز وكار حمايت از قطعنامه هاي ش تبديل آژانس به س
ــن كه در جعل  ــران بود. هاينون ــازمان ملل عليه اي ــت س امني
ــت، توهم  مجموعه اي از مدارك و اطالعات امنيتي نقش داش
ــليحات هسته اي ايران را به كانون توجه  برنامه تحقيقاتي تس
ــرد و افكار عمومي  ــي انرژي اتمي تبديل ك ــس بين الملل آژان
ــمت اين توهم سوق داد كه ايران مخفيانه در پي  غرب را به س
ساخت بمب است. اظهارات دو نويسنده صهيونيست حاكي از 
ــت كه بسياري از مقامات آژانس در مصاحبه ها از ترديد  آن اس
ــبت به مدارك هاينونن صحبت كرده اند و تعدادي از  خود نس
مقامات ارشد آژانس باور داشتند كه مدارك، ساخته دست يك 
ــازمان امنيتي غربي است. از طرف ديگر هاينونن از راهبرد  س
استفاده از مدارك امنيتي براي در موضع دفاع قرار دادن ايران 
ــات صحت مدارك جعلي  ــتيباني مي كرد. رويكرد وي اثب پش
نبود بلكه ايران را موظف مي دانست كه با ارائه مدارك واقعي 

ثابت كند مرتكب فعاليت هاي مذكور نشده است. 

سايه خبر

ادامه از صفحه اول
ايشان رسانه ملي را، مركز هدايت فكري جامعه برشمردند 
و با اشاره به تعبير حضرت امام خميني(ره) درباره صدا و سيما 
ــون قله اي عظيم و  ــگاه بزرگ بايد همچ افزودند: اين دانش
ــان، زالل معارف الهي ، انساني،  سرچشمه اي هميشه جوش
ــي را در زندگي مردم جاري سازد   اجتماعي، فرهنگي و سياس
ــي را در مقابل  ــم، تكاليفي اساس ــيار مه ــه اين جايگاه بس ك
ــووالن، دست اندركاران و همكاران هنرمند صدا و سيما   مس

قرار داده است. 
ــمنان ملت ايران را  ــالمي، استفاده دش رهبر انقالب اس
ــذاري در افكار عمومي،  ــراي تأثيرگ ــي ب از هنرهاي نمايش
ــتند و  ــه هنرها دانس ــم اين گون ــت عظي ــانه اي از ظرفي نش
خاطرنشان كردند: ملت بزرگ، زنده و هد فمند ايران، داراي 
ــت و از اين لحاظ نيز بايد  ــعادت آفريني اس پيام هاي ناب و س
ــي اهتمام ورزيد و در اين  حقيقتا در اعتالي هنرهاي نمايش

زمينه سرمايه گذاري مادي و معنوي كرد. 
ــان، با اشاره به سخنان برخي هنرمندان در اين ديدار  ايش
درباره دغدغه هاي روحي و رواني در ساخت آثار هنري و نيز 
ــكالت ناشي از پرداختن به برخي انتقادات افزودند: روح  مش
ــا هنرمندان در اين زمينه  ــت، ام هنرمند، لطيف و ظريف اس
حساسيت زيادي نشان ندهند و با اعتماد به نفس به كار بسيار 

مهم خود بپردازند. 
ــي دغدغه هاي هنرمندان  ــان در همين مقوله، برخ ايش
ــي ايرادهايي كه به  ــتند و افزودند: بعض ــي دانس را غيرواقع
ــود درست است و مواردي  ــريال ها و فيلم ها گرفته مي ش س

وجود دارد كه الزم است حتما رعايت شود. 
عبور از خط قرمزهاي اخالقي ضررهاي فراوان 

دارد
ــط قرمزهاي  ــور از خ ــت اهللا خامنه اي، عب ــرت آي حض
اخالقي، ديني و فرهنگي را داراي ضررهاي فراوان خواندند و 
خاطرنشان كردند: در برخي سريال ها نيازي به طرح اين گونه 
موارد، اصوال وجود ندارد و به هر حال مسائلي كه شرع مقدس 

الزم دانسته است، در توليدات هنري كامال رعايت شود. 
ــائل  ــان، ترويج ارتباط غلط زن و مرد را از جمله مس ايش
ــمردند و در تشريح مفهوم صحيح انتقاد  كامال غيرالزم برش
ــه عنوان يك عنصر ضروري افزودند: به موازات طرح نقاط  ب
منفي و تاريك جامعه، بايد با طرح نقاط مثبت و ترسيم مبارزه 
ــريال با زشتي ها و پليدي ها،  شخصيت ها و قهرمان هاي س
ــاط منفي، طرد و  ــه در نهايت، آن نق ــه اي عمل كرد ك بگون
ــن صورت، طرح نقاط منفي،  ــوند چرا كه در غير اي مغلوب ش
ــياه نمايي تبديل مي شود و در  عمال به نق زدن هاي مكرر و س

جامعه يأس و نوميدي ترويج مي كند. 
ــه افزودند: در هر  ــالمي در همين زمين ــر انقالب اس رهب
ــتان وسرگذشتي، در چالش خير و شر، انگيزه هاي سالم  داس
ــز، هنرمندانه به تصوير  ــر ني موجود براي مبارزه با جريان ش
ــيده شود تا فضاي واقعي جامعه در ذهن مخاطب ترسيم  كش

گردد. 
ــران در مقابل جبهه  ــتادگي تاريخي ملت اي ــان ايس ايش
ــتكبار را منشا دشمني صريح و آشكار قدرت هاي بزرگ با  اس
ــي  ــن ملت خواندند وافزودند: دوران كنوني از لحاظ سياس اي
دوراني استثنايي است، اما بدون ترديد ملت بزرگ ايران اين 
گذرگاه دشوار را نيزپشت سر خواهد گذاشت و در هر حركتي 
ــي بايد واقعيت مسلم اين دوران  از جمله آثار هنري و نمايش
ــا ملت ايران را  ــمني قدرت هاي زورگو ب  تاريخي، يعني دش
ــمني ايفا  ــش خود را در مقابله با اين دش ــت و نق در نظر داش

كرد. 
حضرت آيت اهللا خامنه اي دروغ هاي فضاحت بار دشمنان 
ــر و همكاري  ــي، حقوق بش ملت ايران را در زمينه دموكراس
ــالح و مواد  ــاني كه س ــدند و افزودند: كس با ملت ها يادآور ش
شيميايي را براي جنايت آفريني در حق ملت ايران، در اختيار 
ــه ظاهر فرهنگي  ــبكه هاي ب ــدام قرار مي دادند امروز ش ص
ــكيل مي دهند تا همان هدف را دنبال كنند و اين واقعيت  تش

نبايد از چشم كسي پوشيده بماند. 
تالش شبكه هاي بيگانه براي شكستن حريم 

عفاف و حجاب
ــه تاريخ كهن اين  ــاره ب حضرت آيت اهللا خامنه اي، با اش
ــرزمين، ملت ايران را از لحاظ تاريخي ملتي حقيقتا عفيف  س
ــبكه هاي  ــب خواندند و با يادآوري تالش بي وقفه ش و نجي
ــتن حريم عفاف و حجاب و ويران كردن  بيگانه براي شكس
بنيان خانواده در ايران افزودند: آنهايي كه با اين ملت ادعاي 
ــينمايي و تلويزيوني  ــتي مي كنند با توليد فيلم هاي س دوس
ــگ اين ملت  ــا تاريخ و فرهن ــمني خود را ب ــي، دش ضد ايران
پرافتخار آشكار كرده اند و در چنين شرايطي هر كار نمايشي 
ــورت گيرد تا در جهت  ــياري كامل ص ــي، بايد با هوش سياس

اهداف دشمن نباشد. 
انتظار رهبري از جامعه هنرمندان

ــريح انتظار رهبري نظام از  ــالمي در تش رهبر انقالب اس
ــت اندركاران عرصه هاي فيلم  جامعه هنرمندان به ويژه دس
ــياري و  ــما در آثار خود با هوش ــريال تأكيد كردند: اگر ش و س
ــتادگي تاريخي ملت ايران را به زيبايي  ــي، ايس دشمن شناس
ــيم كنيد، خود، قهرمان يك داستان حقيقي مي شويد و  ترس
اثر نمايشي شما نيز مطمئنا جذاب تر و گيراتر خواهد بود و اين 
ــت كه از جامعه هنرمندان و به ويژه هنرمندان  ــاله اي اس مس

فعال در صدا و سيما توقع مي رود. 
ــمند  ــاي فاخر و ارزش ــي از تالش ه ــا قدردان ــان ب ايش
ــريال ها و فيلم هاي  ــت اندركاران س ــدان توانا و دس هنرمن
ــر لحظه اين گونه آثار فاخر،  ــت ه تلويزيوني افزودند: در پش
ــكار و خالقيت وجود دارد و بايد  ــي از كار و تالش و ابت درياي

واقعا قدردان اين گونه كارها بود.
تشكر از رئيس و مديران رسانه ملي 

ــه اي همچنين از آقاي ضرغامي،  حضرت آيت اهللا خامن
ــران بخش هاي مختلف  ــيما، مدي ــازمان صدا و س رئيس س
ــانه ملي به ويژه بخش هنرهاي نمايشي صميمانه تشكر  رس
ــمند، ميان  ــد: با وجود اين تالش هاي ارزش ــد و افزودن كردن
ــت كه  ــود فاصله زيادي اس وضع كنوني و آنچه بايد انجام ش
مي توان با استفاده از ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
و تالش بيشتر براي اعتالي برنامه ها به خصوص برنامه هاي 

نمايشي، اين فاصله را كاهش داد و پر كرد. 
ــيدعزت اهللا ضرغامي، رئيس  ــدار س ــداي اين دي در ابت
سازمان صدا و سيما در سخناني با اشاره به جايگاه رسانه ملي 
ــگاه عمومي كه وظيفه هدايت و مديريت  به عنوان يك دانش
ــيما نقش و  ــي را بر عهده دارد، گفت: صدا و س ــكار عموم اف
ــمن دارد  ــگاه ويژه اي در عرصه مواجهه با جنگ نرم دش جاي
ــانه ملي مهندسي و مديريت پيام در  ــاس، رس و  بر همين اس
ــي را از طريق  برنامه هاي مختلف از جمله برنامه هاي نمايش
ــانه، به طور  ــن راهبردها، اهداف و اولويت ها در افق رس تعيي

جدي در دستور كار قرار داده است. 
ــانه ملي با اشاره به نتايج نظرسنجي ها مبني بر  رئيس رس
ــترده مردم به فيلم ها و برنامه هاي نمايشي توليد  عالقه گس
داخل  افزود: در 6 سال گذشته برنامه ريزي گسترده اي براي 
ــده  ــريال در داخل انجام و تالش ش توليد و تأمين فيلم و س
ــكيل شوراي  ــت. وي گفت با تعيين ضوابط خاص و تش اس
ــيما در مراحل  ــتفاده از مركز نظارت صدا و س راهبردي و اس
تحقيق فيلمنامه، پيش توليد، توليد و پس از توليد، سعي شده 
ــوا و جذاب نظارتي  ــد برنامه هاي پرمحت ــت در روند تولي اس

دقيق انجام شود. 
ــاالنه بيش از  ــي س ــاره به بررس ــي با اش ــاي ضرغام  آق
2000 طرح و فيلمنامه در شوراهاي طرح و برنامه شبكه هاي 
ــيما خاطرنشان كرد: در حال حاضر مجموع توليد  مختلف س
ساالنه برنامه هاي نمايشي اعم از سريال، فيلم و انيميشن در 
ــبكه هاي ملي و استاني، 2000 ساعت است كه در مقايسه  ش

با سال 82، پنج برابر شده است. 
وي مجموع پخش برنامه هاي نمايشي، فيلم و انيميشن 
ــيما را بيش از  ــبكه هاي داخلي و برون مرزي صدا و س  در ش
33 هزار ساعت در سال بيان كرد و گفت: اين رقم در مقايسه 

با سال 82،  9 برابر افزايش يافته است. 
ــريال هاي  ــزان توليد و پخش س ــانه ملي مي رئيس رس
ــد و پخش  ــي و تولي ــريال هاي خارج ــر س ــي را دو براب ايران
ــده برشمرد  فيلم هاي ايراني را 44 درصد فيلم هاي پخش ش
ــال گذشته، 20 سريال با موضوع  ــان كرد: در 6 س و خاطرنش
ــالمي توليد و پخش شده كه 2 برابر توليد تمامي  انقالب اس

سال هاي قبل از اين دوره است. 
ــي ديگر نيز با موضوعات  ضرغامي افزود: ده ها اثر نمايش
ــخصيت هاي  ــم، طرح و معرفي ش اعتقادي، نقد صهيونيس
ــدارهاي اجتماعي،  ــته ملي و ديني، دفاع مقدس، هش برجس
جنبش نرم افزاري علمي، كار و كارآفريني، ترويج كتابخواني، 
دستاوردهاي هسته اي و روشنگري درباره جريانات انحرافي 

توليد و پخش شده است. 
ــانه  ــيدعزت اهللا ضرغامي با يادآوري تالش هاي رس س
ــترش نهضت آزادانديشي و بسط ايمان  ملي در تعميق و گس
ــن بينانه ديني، به برخي اقدامات ديگر در رسانه ملي در  روش
ــريال هاي بلند شبانه،  ــريال از جمله توليد س حوزه فيلم و س

ــال گذشته،  ــتاني تلويزيوني در 6 س ــاخت 650 فيلم داس س
ــد تله تئاتر،  ــوزه طنز، افزايش تولي ــاي جديد در ح تجربه ه
ــيقي در مجموعه هاي نمايشي، راه اندازي  ــاماندهي موس س
ــته هاي جديد در مقاطع «كارشناسي، كارشناسي  برخي رش
ــبكه مستقل فيلم و سريال  ــد و دكتري»، و راه اندازي ش ارش
ــانه  ــاره كرد و گفت: رس به زبان عربي در ماه هاي آينده، اش
ملي با گام هاي استوار در ميدان جنگ نرم ايستاده است و در 
ــير از تمام ظرفيت هاي فكري و هنري جامعه كمك  اين مس

خواهد گرفت. 
وي بر لزوم حمايت بيش از پيش دستگاه هاي مختلف از 
صدا و سيما در عرصه جنگ نرم تأكيد كرد و افزود: رسانه ملي 
ــخت و پيچيده  براي اداي صحيح وظايف خود در اين نبرد س
ــو، نيازمند حمايت نخبگان  ــه عرصه هاي جديد و ن و ورود ب
ــگاه، افزايش تحمل و انتقادپذيري افراد حقيقي  حوزه و دانش
ــطحي و  ــي، پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي س و حقوق
ــان خطاهاي تاكتيكي و  ــدن مي عجوالنه، و تفاوت قائل ش

راهبردي است. 
ديدگاه هاي هنرمندان و دست اندركاران 

رسانه ملي
همچنين در اين ديدار تعدادي از كارگردانان، نويسندگان 
ــان ديدگاه هاي خود  ــون به بي ــينما و تلويزي ــران س و بازيگ

درخصوص مسائل مختلف هنري پرداختند. 
ــريال هاي  ــعود جعفري جوزاني كارگردان فيلم و س مس
ــريال در چشم باد در صحبت هاي خود  تلويزيوني از جمله س
ــووالن هنري در  ــينما و عملكرد مس ــه انتقاد از وضعيت س ب
ــينما زمينه الزم  ــت و گفت: در عرصه س ــن بخش پرداخ اي
ــتقل و البته متعهد وجود  ــينماگران مس براي حضور فعال س
ــليقه نازل توزيع كنندگان، يا  ــينماگران يا بايد به س ندارد و س
ــتورات حزبي برخي مسووالن هنري و يا برخي كارهاي  دس

افراطي تن دهند. 
ــه رهنمودهاي رهبر انقالب  ــا تأكيد بر لزوم عمل ب وي ب
ــينما، خواستار  ــالمي براي اعتالي فرهنگي در حوزه س اس
ــووالن هنري به سينماگران امتحان داده، ايجاد  اعتماد مس
فضاي الزم براي ورود كارگردانان به عرصه هاي نو و مسائل 
ــينماگران و هنرمندان، و پرهيز از  ــورت با س روز جامعه، مش
ــليقه شخصي در عرصه هنر و سينما  تنگ نظري و اعمال س

شد. 
ــيروس مقدم، كارگردان سريال ها و فيلم هاي مختلف  س
ــاره به تأسيس  ــينمايي نيز در اين ديدار با اش تلويزيوني و س
ــبكه هاي ماهواره اي بيگانه براي اثرگذاري بر  روزافزون ش
ــراي پيروزي در مقابله با  ــيما ب افكار عمومي گفت: صدا و س
ــد به امكانات مادي  ــنگين فرهنگي بيگانگان، باي هجوم س

حقيقي و حقوقي كامل مجهز باشد. 
ــينمايي – تلويزيوني با انتقاد از برخي  اين كارگردان س
ــف صنف ها،  ــه «نقاط ضع ــن ب ــا در پرداخت محدوديت ه
ــتار  ــف اجتماعي» خواس ــاي مختل ــازمان ها و گروه ه س
ــرهاي مختلف  ــووالن و قش ــتانه تحمل مس افزايش آس

اجتماعي شد. 
محمدرضا ورزي از كارگردانان سريال هاي تلويزيوني از 
جمله عمارت فرنگي و سال هاي مشروطه به ضرورت ارتباط 
ــازان صدا و سيما در سريال هاي  مراكز پژوهشي با برنامه س
تاريخي اشاره كرد و گفت نياز است مورخين طراز اول كشور 
ــازان تاريخي پاسخ مثبت  ــت همكاري برنامه س به درخواس
دهند و به جاي نقد پس از ساخت سريال، نظراتشان را هنگام 

فيلمنامه نويسي بيان كنند. 
ــريال هاي تاريخي صدا و سيما با اشاره  اين كارگردان س
ــريال ها  ــه نياز به فضاهاي خاص براي فيلمبرداري اين س ب
ــيع كامًال  ــي جديد و وس ــهرك تلويزيون ــاخت ش افزود: س

ضروري است. 

پروانه معصومي بازيگر سينما و تلويزيون يكي از مسائل 
ــخص نبودن جايگاه واقعي زنان در  مهم عرصه هنري را مش
سينما و تلويزيون دانست و با انتقاد از رويكرد برخي فيلم ها و 
سريال ها به دليل توجه نكردن به مسائل واقعي كشور گفت: 
ــائل و موضوعات  ــريال ها فقط به مس ــي فيلم ها و س در برخ
ــهرهاي بزرگ پرداخته مي شود  پايتخت نشينان و برخي ش
ــاكنان ديگر  ــائل و موضوعات مورد توجه س و توجهي به مس

شهرها و بويژه روستاهاي كشور نمي شود. 
ــريال ها و فيلم هاي مختلف  ــيني بازيگر س ــهاب حس ش
ــاره به روزهاي  ــينمايي نيز در اين ديدار با اش تلويزيوني و س
ــريال شوق پرواز و پرداختن به زندگي  پاياني فيلمبرداري س
سرلشكر شهيد خلبان عباس بابايي در اين سريال گفت: بايد 
ــزرگان و نخبگان  ــخصيت ب ــا پرداخت زيبا و هنرمندانه ش ب
ــي، علمي، فرهنگي، ديني و ورزشي، نسل  اجتماعي، سياس

جوان را در درك هويت ملي خود كمك كرد. 
ــربازان عرصه  ــدان، س ــيني گفت: هنرمن ــهاب حس ش
ــجاع، مبتكر  ــتند و بايد همچون «رزمندگان ش فرهنگ هس
ــنگين خود در عرصه  ــم دفاع مقدس»، به وظيفه س و مصم

فرهنگ عمل كنند. 
محمدحسين لطيفي از كارگردانان سينما و مجموعه هاي 
ــمان، وفا و روز سوم نيز با اشاره  تلويزيوني از جمله نردبان آس
به تأثير فيلم ها و كارهاي مذهبي و ديني بر مخاطبان، گفت 
ــجاعت دارد و نبايد به بهانه  ــه ش ــن عرصه نياز ب ــه اي ورود ب
ــاخت فيلم هاي مذهبي و ديني  برخي ضعف ها از ورود به س

غافل شويم. 
مشكالت فني ساخت فيلم هايي با مضمون دفاع مقدس، 
ــوق مولفين و مصنفين حوزه  ــرورت حمايت قانوني از حق ض
ــخنان اين كارگردان  ــريال، از ديگر محورهاي س فيلم و س

سينما و سيما بود. 
ــينما و تلويزيون از جمله  ــجاده چي نويسنده س مهدي س
نويسنده سريال هاي خاك سرخ و شهريار با اشاره به جايگاه 
ــينمايي و تلويزيوني خواستار توجه  نويسندگان فيلم هاي س
ــكاالت قانون  بيش از پيش به اين ضعف و برطرف كردن اش
فعلي مالكيت معنوي شد. وي همچنين شرايط كنوني سينما 
ــب خواند و خواستار نگاه واقع بينانه و كارشناسي به  را نامناس

مشكالت عرصه سينما شد. 
ــنده و كارگردان  در ادامه اين ديدار ضياءالدين دري نويس
سريال ها و فيلم هاي تلويزيوني و سينمايي با تشكر صميمانه 
ــكالت نخبگان  ــائل و مش از توجه ويژه رهبر انقالب به مس
ــه اي متكثر و  ــت: جامعه ايران، جامع ــري و فرهنگي گف هن
ــب رضايت مردم و  ــن جامعه اي، جل ــت و در چني متنوع اس
كاستن از شكاف فرهنگي قشرهاي مختلف، وظيفه سنگين 
ــانه ملي براي تحقق آن، نيازمند  ــت كه رس و پيچيده اي اس

حمايت كامل است. 
نويسنده و كارگردان سريال هاي مختلف تاريخي از جمله 
كاله پهلوي، فشارهاي ناشي از اظهار نظرهاي غيرتخصصي 
ــردن نقش هاي منفي را از جمله  ــت در باورپذير ك و محدودي
ــتار نوعي  ــت و خواس ــريال ها دانس ــكالت اين گونه س مش
تغييرات در روش و اصول نظارتي دستگاه هاي ذي ربط شد. 
ــينما از جمله  ــم طالبي كارگردان تلويزيون و س ابوالقاس
ــتابان» گفت: فيلمسازان ضمن  ــريال «به كجا چنين ش س
ــن به چالش هاي  ــالمي، پرداخت ــه دفاع از انقالب اس دغدغ
فراروي آن را هم ضروري مي دانند، اما هنگام انتقاد از برخي 

دستگاه ها و نهادها با مشكالت زيادي مواجه  مي شوند. 
ــي از برخي  اين كارگردان افزود: اگر امكان آسيب شناس
مشكالت نباشد، مجموعه هاي تلويزيوني در نهايت كارهاي 

متوسط و بدون خاصيت خواهد شد. 
ــت هنرمندان حاضر، از نزديك با رهبر  در پايان اين نشس

انقالب اسالمي صميمانه گفتگو كردند. 

شوراي نگهبان مصوبه مجلس 
در باره دانشگاه آزاد را رد كرد

ادامه از صفحه اول
و اين شورا به دستور امام خميني(ره) شكل گرفته است و 
تاييد رهبر معظم انقالب را هم به همراه خود دارد؛ لذا اعضاي 
شوراي نگهبان اصل اين طرح را مغاير با موازين شرع و قانون 
اساسي شناختند و مغايرت آن را با اصول 57 و 110 قانون 

اساسي اعالم كردند.
اصل 57 درباره استقالل قوا و فعاليت آنها زير نظر واليت 
مطلقه فقيه و اصل 110 در برگيرنده وظايف و اختيارات رهبري 

است.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اين كه عالوه بر 
اشكاالت شرعي و قانون اساسي، طرح فوق داراي ابهامات 
ديگري نيز هست، گفت: طرح حمايت از تاسيس و تقويت 
موسسات و مراكز آموزش غيردولتي در موارد مختلف آن 
داراي ابهام است. وي به اين ايرادات اشاره اي نكرد و گفت: 
چنانچه مصوبه مجلس بار ديگر در اختيار شوراي نگهبان قرار 

گيرد، اين ابهامات اعالم مي شود.
علت تعويق جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي علت تعويق جلسه 
هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمي براي تعيين رئيس جديد اين 
دانشگاه را بررسي روندهاي حقوقي و قانوني اساسنامه جديد 

اين دانشگاه اعالم كرد.
منصور كبگانيان در گفتگو با فارس، با اشاره به تعويق 
جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد گفت: برگزاري اين جلسه 
براي بررسي و تنظيمات دقيق تر حقوقي و قانوني اساسنامه 
ابالغ شده دانشگاه آزاد از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي 

براي مدت كوتاهي به تعويق افتاده است.
وي افزود: شوراي عالي انقالب فرهنگي با هماهنگي 
مراجع ذي ربط و پس از حصول اطمينان از تمام ابعاد و زواياي 
حقوقي و قانوني اساسنامه دانشگاه آزاد گزارش كاملي را در 

اين زمينه ارائه خواهد كرد.
كبگانيان با بيان اين  كه اين گزارش به دفتر مقام معظم 
رهبري نيز ارائه خواهد شد، تصريح كرد: با وجود نگراني برخي 
از كارشناسان از توقف اجراي اساسنامه دانشگاه آزاد برداشت 
بنده اين است كه اين توقف كوتاه مدت خواهد بود و بعد از 
بررسي هاي كارشناسي، اساسنامه دانشگاه آزاد با استحكام و 
قوت بيشتري اجرا خواهد شد.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
اين موضوع در جلسه اين هفته شوراي عالي انقالب فرهنگي 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت؟، اضافه كرد: از نظر بنده چون 
يك جلسه از نقشه جامع علمي كشور عقب هستيم، ترجيح اين 
است كه اين موضوع در اولويت باشد، اما تصميم نهايي در اين 

زمينه برعهده رئيس شورا خواهد بود.

پيام رئيس جمهور به مناسبت 
سالروز حمله ناو آمريكايي 
به هواپيماي مسافربري ايران

ــالروز حمله  ــت و دومين س رئيس جمهور همزمان با بيس
ناو جنگي وينسنس آمريكا به هواپيماي مسافربري ايران در 
ــته اي در  ــياه برجس خليج فارس، در پيامي اين اقدام را لكه س

كارنامه ننگين ليبرال دمكراسي آمريكا دانست.
ــت جمهوري،  ــانه هاي رياس ــزارش دفتر امور رس به گ
ــن فاجعه غم انگيز  ــن پيام تصريح كرد: اي ــژاد در اي احمدي  ن
ــاني نه يك تصادف قابل درك كه در واقع اعالن جنگ  انس
ــاري ابدي براي  ــرمندگي و شرمس ــريت و نقطه ش عليه بش
سازمان  هاي مدعي حقوق بشر و مبارزه با تروريسم به شمار 

مي رود.
ــي كه  ــدال لياقت ــتي م ــه راس ــرد: ب ــان ك وي خاطرنش
رئيس جمهور منفور وقت آمريكا به فرمانده جاني و جنايتكار 
ــيد، در قاموس فرهنگ كدام  ــنس بخش ناو هواپيمابر وينس
ــتي تعريف شده  ــان برخوردار از منطق، عقل و نوع دوس انس
ــهادت 290  ــت. رئيس جمهور در اين پيام ياد و خاطره ش اس
ــان بي گناه و مظلوم را گرامي داشت و وجدان هاي بيدار  انس

بشري در اقصي نقاط جهان را به قضاوت دوباره طلبيد.
ــهداي سقوط هواپيماي ايرباس،  مراسم گراميداشت ش

ديروز با گلباران آب هاي خليج هميشه فارس همراه بود.

 كميته  مشترك 
 جامعه مدرسين و روحانيت مبارز

 تشكيل مي شود
در جلسه مشترك جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين 
ــم ضمن بحث و تبادل نظر درخصوص برخي  حوزه علميه ق
ــراي هماهنگي و  ــترك ب ــد كميته اي مش ــائل، مقرر ش مس

همكاري بيشتر ميان طرفين تشكيل شود.
به گزارش فارس، بعدازظهر جمعه جلسه مشتركي ميان 
ــه روحانيت مبارز  ــوزه علميه قم و جامع ــين ح جامعه مدرس

تهران در دفتر جامعه مدرسين حوزه علميه قم برگزار شد.
ــزدي دبيركل جامعه  ــه كه آيت اهللا محمد ي در اين جلس
ــركل جامعه روحانيت  ــين و آيت اهللا مهدوي كني دبي مدرس
مبارز تهران به همراه اعضاي جامعتين حضور داشتند، درباره 
ــائل مورد نظر طرفين گفتگو و تبادل نظر شد و در نهايت  مس
نتيجه اين جلسه مشترك منتج به تشكيل كميته اي مشترك 

براي محورهاي مشخص شده و راهكارهاي آن شد.

تصميم مهم ايران 
 براي واكنش به قطعنامه

ــوراي اسالمي با اشاره  علي الريجاني، رئيس مجلس ش
ــي كشتي هاي ايراني كه در قطعنامه شوراي  به بحث بازرس
امنيت ذكر شده، گفت: ايران دراين باره تصميم مهمي براي 
ــس در مصاحبه با  ــت. رئيس مجل ــه به مثل گرفته اس مقابل
ــت برخي كشورها از ابزار خشن  خبرنگار مهر افزود: اگر بناس
ــتي ايران كه  ــه كاروان هاي كش ــبت ب ــتفاده كنند و نس اس
ــته  ــوالت متعارف را حمل مي كنند، رفتار ايذايي داش محص

باشند، بايد بدانند كه ايران مقابله به مثل خواهد كرد.
ــوراي اسالمي در پاسخ به سوالي مبني  رئيس مجلس ش
ــورها اقدام  ــوي برخي كش بر اين كه آيا اجراي قطعنامه از س
خصمانه عليه ايران به شمار مي رود، گفت: يك وقت در زمان 
ــود و يك زمان در  ــانه اي اين موضوع مطرح مي ش بحث رس
ــده؛  ــام اجرا در طول اين مدت، حرف هاي متنوعي زده ش مق
ــت  اما خيلي ها كه مي گويند قطعنامه را اجرا مي كنيم، در پش
ــرارداد مي بندند. الريجاني  ــا ما ق ــان ب صحنه شركت هايش
درباره درخواست غرب براي شكل گيري دور جديد مذاكرات 
ــران و گروه 1+5 تصريح كرد: غربي ها و آمريكايي ها  بين اي
ــير فريبكارانه را دنبال مي كنند. از يك طرف از ابزار  يك مس
ــوراي امنيت به ناحق نسبت به ايران سنگ اندازي  زور در ش
ــي مي دهند كه ما كماكان  مي كنند و از طرف ديگر پز سياس
ــتيم. رئيس قوه مقنن ه تاكيد كرد: به اعتقاد  آماده گفتگو هس
ــالم نيست و دنبال اين هستند كه  من، قصد آنان گفتگوي س
ــد بگويند گفتگوها موفق نبود تا راه را براي  ــو كنند و بع گفتگ

كارهاي بعدشان هموار كنند و اين تئوري آنان است.
درخواست 1+5 براي ادامه مذاكره

ــوي ديگر، كشورهاي عضو گروه 1+5 بدون اين كه  از س
به شروط ايران پاسخ دهند خواستار آن شدند كه ايران به پاي 
ميز مذاكرات بازگردد.به گزارش جام جم آنالين، در حالي كه 
روز پنجشنبه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا قانون مصوب 
ــنگتن عليه  ــديد تحريم هاي واش مجلس آمريكا مبني بر تش
ــرد اما گروه 1+5 كه آمريكا نيز جزئي از اين  ــران را امضا ك ته

گروه است، خواستار بازگشت ايران به پاي ميز مذاكره شد.

صدا و سيما و بويژه بخش هنرهاي نمايشي، نقش بسيار مهمي در حال و آينده كشور برعهده دارد 

گزارش وزير كشور به مجلس 
در مورد طرح عفاف و حجاب

وزير كشور اين هفته با حضور در مجلس شوراي اسالمي 
ــي را درباره اقدامات انجام شده در مورد طرح عفاف و  گزارش

حجاب به كميسيون فرهنگي ارائه خواهد كرد.
حضور وزير كشور در مجلس براي سه شنبه تنظيم شده تا 

درباره طرح توسعه عفاف و حجاب مطالبي را مطرح كنند.
ــه كاري پيش رو بحث  ــالمي در هفت ــوراي اس مجلس ش
ــاس قرار  ــور را نيز دنبال خواهد كرد و براين اس ــته اي كش هس
است اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ــته اي را با حضور علي اكبر صالحي رئيس  تحوالت انرژي هس
ــائل پيرامون موضوع  ــازمان انرژي اتمي بررسي كنند. مس س
ــته اي كشورمان از جمله قطعنامه شوراي امنيت و شرايط  هس
اعالم شده از سوي رئيس جمهور براي مذاكره با غرب در جلسه 
ــه كميسيون امنيت ملي مجلس با حضور معاونان  هيات رئيس

وزارتخانه هاي امورخارجه و اطالعات نيز بررسي خواهد شد.
ــرح فوريتي مقابله  ــيون ط همچنين اعضاي اين كميس
ــور صيانت از  ــه منظ ــس ب ــكا و انگلي ــاي آمري ــا توطئه ه ب
ــته اي را  در دستوركار اين هفته  ــتاوردهاي صلح آميز هس دس
ــاي هيات تحقيق و تفحص از  ــود دارند و در ادامه نيز اعض خ
ــهم تاثير جمهوري  ــي عضويت و ميزان حضور و س چگونگ
ــازمان ها و مجامع بين المللي باتوجه به  ــالمي ايران در س اس
ــه كميته دفاعي  ــد. هيات رئيس منافع ملي انتخاب خواهند ش
اين كميسيون نيز نشست مشتركي با امين شاه صفي فرمانده  
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و معاون وي در 

اين هفته خواهد داشت. 
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