
 فیلم مستند »جغد جنگ« به شهدای تمام دنیا تقدیم شد

آیت اهلل محقق داماد: اکنون زمان صلح است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
همکاری های هسته ای با اروپا در دو سال آینده ادامه دارد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تحریم های اخیر آمریکا نقض 
اصول و قواعد بین الملل است، تاکید کرد که این تحریم ها قرار موقتی که 
دادگاه الهه در رابطه با تحریم های آمریکا علیه ایران صادر کرد را نیز نقض 

می کند.
برخی  آمریکا که  اخیر  بهروز کمالوندی درباره تحریم های  ایسنا،  به گزارش 
شرکت ها و افراد مرتبط با سازمان انرژی اتمی را نیز در بر می گیرد گفت: این 
تحریم ها از نظر ما و جامعه بین الملل غیرقانونی است و بنای اصولی و حقوقی 
بین المللی ندارد. این در حالی است که بر خالف قواعد بین المللی آمریکا تالش دارد 
آنها را به کشورهای دیگر نیز تحمیل کند هر چند برخی کشورها گفته اند که به این 
تحریم ها و فشارها پایبند نیستند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره سه پروژه 
نیروگاه بوشهر، رادیوایزوتوپ ها و بازطراحی اراک که از سوی آمریکا مستثنی شده 

است، گفت: چند پروژه ای که آمریکا در این تحریم ها مستنثنی کرده است یعنی 
نیروگاه بوشهر، تولید رادیوایزوتوپ های پایدار در سایت فردو و بازطراحی راکتور 
اراک پروژه هایی هستند که کشورهای چین و روسیه مسئولیت آن را به عهده دارند 
و این کشورها نیز بارها گفته اند که تحریم های آمریکا را قبول ندارند و اجرا نمی کنند 
بنابراین چه این پروژه ها را استنثا می کردند چه نمی کردند فرق چندانی نداشت؛ نه 

ایران و نه چین و روسیه زیر بار تحریم و فشار آمریکا نخواهیم رفت.
وی خاطرنشان کرد که »تحریم های آمریکا بیشتر از آنکه تاثیر عملی داشته باشد 
جنبه روانی دارد اما با سازوکارهایی که کشور اتخاذ کرده و نیز مکانیسم هایی که با 
اروپا و چین و روسیه طراحی می کنیم با این تحریم ها مقابله می کنیم. ما به لحاظ 
تولید و تکنولوژی مشکلی در بخش هسته ای نداریم و کارمان را طبق برنامه ریزی 

انجام شده پیش می بریم.«
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صفحه 4

از عیدانه تا جبرانی
بسته های حمایتی ماجرای تازه ای نیست

صفحه 2

چه ایرادی دارد بخشی از استادیوم 
ورزشی به بانوان اختصاص یابد

رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور:

اجازه همسر برای کوهنوردی زنان متاهل الزامی شد!
یک قانون جنجالی دیگر در مشهد

به باشگاه های کوهنوردی ابالغ شده است برای صیانت از بنیان و اساس 
خانواده ها، اجازه همسر برای شرکت خانم های متاهل و اجازه ولی قهری 

برای خانم های مجرد و نوجوانان تا سن 20 سال الزامی است.
رییس فدراسیون کوهنوردی نیز می گوید که مالک عمل فدراسیون 
آیین نامه های وزارت ورزش و یا آیین نامه های داخلی فدراسیون 

است.

هیات کوه نوردی خراسان رضوی در بخشنامه ای به باشگاه های استان 
اعالم کرد که اجازه همسر زنان متاهل و اجازه ولی زنان مجرد و زیر 20 سال 

برای شرکت در برنامه های طبیعت گردی و کوه نوردی الزامی است.
های  باشگاه  به  امسال  آبان   13 بخشنامه  این  گزارش آفتاب نیوز؛  به 
روزافزون  »گسترش  است:  آمده  آن  در  و  است  شده  ابالغ  کوهنوردی 
فعالیت های به اصالح ورزشی با عناوین تورهای طبیعت گردی، کوه پیمایی 

و ... به صورت مختلط که با برنامه های هدفمند یا کسب درآمد نامشروع 
نسبت به ترویج بی بند و باری اخالقی، کشف حجاب بانوان و رواج بی 
حیایی و بی قیدی و ... صورت می گیرد، منجر به ارتباطات غیراخالقی و 
نامشروع مردان و زنان گردیده و فرهنگ و ریشه اصیل ایران، اسالمی و 

بنیان خانواده ها را هدف قرار داده است.«

تنش در یک رابطه عاشقانه!
تحلیلگران مسائل بین الملل بررسی کردند
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تنها با اراده ای عاشقانه مقابله با ریزگرد ها میسر شدکاهش قدرت خرید دستمزدبگیران
معاون اول رئیس جمهوری:موافقان افزایش نرخ ارز بگویند چرا مشکالت کشور حل نشد؟ 

 همه فیلم ها که نباید
اکران شود !

ظریف:برای عادی سازی روابط با 
عربستان مشکلی نداریم

تراکم اکران، 
فیلم سوزی و چند 

داستان دیگر

از طرح عربستان 
برای ترور مقامات 
ایران اطالع داشتیم
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گروه فرهنگ و هنر : آیت اهلل سیدمصطفی محقق داماد، 
فیلم  از  رونمایی  آیین  در  عرفان  و  اخالق  برجسته  استاد 
مستند »جغد جنگ« گفت: »در کل عمرم شاهد جنگ هایی 
بودم که بشریت به نام خدا به جان یکدیگر افتادند. اکنون 

زمان، زمان صلح است.«
آیین رونمایی  آیت اهلل سیدمصطفی محقق داماد در 
از فیلم مستند »جغد جنگ« در کنار علیرضا محمدی، 
کارگردان این فیلم مستند، علی جنتی و عالقه مندان در 
تاالر قلم حاضر شد و اظهار کرد: »آنها می گویند ما برای 
خدا می جنگیم«؛ در کتاب »حقوق بین الملل: رهیافتی 
اسالمی« حدود ۷۰ صفحه درباره اصالت صلح نوشته ام و 
در روزنامه اطالعات چاپ شد و مورد استقبال قرار گرفت. 
دین ما اصل را بر صلح، دوستی و همزیستی مسالمت آمیز 
قرار داده است. این اشتباه است که بگوییم ما باید با هم 
بجنگیم و صلح استثنایی است. آنچه بر ما مجاز است، فقط 

دفاع مقدس است.«
خاطرنشان  عرفان  و  اخالق  برجسته  استاد  این 
دارد  این موضوع  به  اشاره ای  قرآن  در  کرد: »خداوند 
را  آهن  کردن  آب  قدرت  )ع(  داود  حضرت  به  که 
اجازه ساخت  پیامبر  به همین  اما خداوند  است  داده 
داده  را  زره  ساخت  اجازه  اما  است  نداده  را  شمشیر 
حمله.  و  تهاجم  نه  می خواهد،  دفاع  فقط  خدا  است. 
به  شمشیر  همه  )ع(  داود  حضرت  زندگی  زمان  در 
به  را  زره سازی  پیامبر  به دست  اما خدا  بودند  دست 
مردم یاد داد نه شمشیرسازی را.« به گزارش »ابتکار«، 
به محقق  محقق  احمدآبادی، معروف  مصطفی  سید 
پیوسته فرهنگستان  داماد، مجتهد، حقوقدان، عضو   
علوم ایران، عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ایران و استاد حوزه و دانشگاه 
و  تربیت کند  بسیاری  توانسته شاگردهای  است  که 
به  تأثیرگذاری  کتاب های  عرفان  و  اخالق  حوزه  در 
چاپ برساند.  او فرزند سید محمد محقق داماد و نوه 
دختری حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی )بنیان گذار 

حوزه علمیه قم( است. یکی از کتاب های مهم آیت اهلل 
سیدمصطفی محقق داماد قواعد فقه در پنج جلد به 

زبان فارسی است. 
او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ ریاست سازمان بازرسی کل 
کشور را عهده دار بوده است. او که دانش آموخته حوزه 
علمیه قم، دانشگاه تهران ودانشگاه کاتولیک لوون است، 
شهید  دانشگاه  و  بهشتی  شهید  حقوق دانشگاه  استاد 
مطهری، دانشگاه علوم اسالمی رضوی است  که توسط 
است.  شده  منتشر  تهران  در  اسالمی  علوم  نشر  مرکز 
این استاد اخالق مقاله مهمی به زبان انگلیسی به نام 
 Religious Minorities in the Islamic«
Republic of Iran« دارد. از ویژگی های  ایشان ، عالوه  
بر بهره گیری  از دو نظام  آموزشی  حوزه  و دانشگاه ، تسلط  
به  زبان های  عربی ، انگلیسی  و فارسی  و آشنایی  با زبان  

فرانسه  است .
مستند »جغد جنگ«، درباره دکترین ضد جنگ از 
به تفکیک  فیلم  این  از سوی دیگر  سوی اسالم است. 
جریان نوپدید و نوظهور وهابیت-که بیشتر در عربستان 
می پردازد.  مسلمانان  دیگر  از  است-  مستقر  سعودی 
رویکرد این فیلم به جنگ های ویران کننده بشری اینگونه 
است که اعالم می کند اغلب جنگ های جهانی به دلیل 
دوری از دین است. نکته جالب توجه این است که پس از 
پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ کشورهای پیروز 
در جنگ برای توقف جنگ های آینده سازمان ملل متحد 
را تاسیس کردند که این سازمان نه تنها کارایی ندارد بلکه 
در این روزها شاهد جنگ ویرانگری در کشور یمن هستیم 
که عربستان عامل اصلی آن است. تا به امروز نیز شاهد 
صلح ناچیزی در خاورمیانه و کشورهای آفریقایی بوده ایم.  

 اصالت هنر و کاری جدید
گفت:  سخنرانی اش  ادامه  در  داماد  محقق  آیت اهلل 
»امسال که من در هفتاد و چهارمین سال زندگی  خود 
هستم و حدود ۵۴ سال است که قلم در دست دارم و 

می نویسم و می گویم، در نتیجه تجربه هایی که به دست 
آوردم به این نتیجه رسیده ام که باید کار جدیدی کرد؛ 
بر همین اساس جناب محمدی ]کارگردان فیلم[ سخنان 
بنده را با هنرمندی  که داشتند، از طریق اصالت هنر به 
مخاطب ارائه دادند و با یک کار سمعی و بصری درصدد 

این برآمدند که پیام خود را به مخاطب ارائه بدهند.«
یک  بنده  صلح  جهانی  روز  »در  می دهد:  ادامه  وی 
سخنرانی  داشتم و این کارگردان عزیز سخن من را با هنر 
آمیخت. شاید هنرمند نباشم اما تا حدی این را متوجه 
هستم که کار هنری ایشان ارزشمند بوده است. ما در 
کشوری زندگی می کنیم که تجاوز، تحمیل و ویران سازی 
از جنگ را درک کرده ایم و چشیده ایم. امیدواریم خداوند 
تمام عزیزانی را که درصدد دفاع از وطن بودند، رحمت 

کند و من دست جانبازان و معلوالن عزیز را می بوسم.«
 یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول

علیرضا محمدی، کارگردان فیلم مستند »جغد جنگ« 
با تقدیر و تشکر از آیت اهلل سیدمصطفی محقق داماد و با 
بیان این مطلب که آنچه به ذهنمان رسید و احساس نیاز 
می کردیم را در قالب یک فیلم ۶۵ دقیقه ای تقدیم مخاطب 
کردیم، گفت: »آیت اهلل محقق داماد شاگردپروری کردند و 
گام به گام ما را در این اثر همراهی کردند. امیدواریم آفت 
معاشرت با ایشان گریبان نسل جدید و دانش پژوهان را 

نگیرد. این آفت از درک حقایق جلوگیری می کند.«
این کارگردان می گوید: »ما زیر سایه ایشان علوم مختلف 
را فرا گرفته ایم. در همین جا از تمام همکارانم تشکر می کنم 
که من را همراهی کردند و از مخاطبان به دلیل صحنه های 
خشنی که در فیلم وجود دارد، عذرخواهی می کنم اما تمام 
سعی خود را کرده ایم که بهداشت بصری و روانی را رعایت 
کنیم. امروز که یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول 
بود، بسیاری از جنگجویان و سازندگان سالح پایان این 
جنگ را جشن گرفتند؛ گرچه آنها همواره به دنبال بهره 

خود هستند و از تولید سالح سود می برند.«


