مقام معظم رهبري:

دبیر شورایعالی امنیت ملی:

دولتهای اسالمی علیه
جنایات میانمار اقدام کنند

رفراندوم در اقلیم کردستان
وجاهت و اعتبار قانونی ندارد

پایگاه اطالعرســانی مقــام معظم رهبــری :حضرت
آیــتاﷲ خامنهای صبح دیروز )سهشــنبه( در ابتدای
جلسه درس خارج فقه با اشاره به حوادث فاجعهآمیز
میانمار ،از سکوت و بیعملی مجامع جهانی و مدعیان
حقوق بشر در قبال این فجایع بهشدت انتقاد کردند...

گروه سیاســت :هرچه به زمــان برگــزاری رفراندوم
استقالل اقلیم کردستان نزدیک میشویم ،صفآراییها
درباره این موضوع روشــنتر از پیش میشــود .اگرچه
موضع جمهوری اســالمی ایــران از ابتــدا درباره این
موضوع مشخص بوده...
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معامله
»دو سر برد« روسها

نامه وکیل »احمدينژاد« به مجلس

در جشن خانه سینما رخ داد

ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮان »وﻧﯿﺰ«
»فروشنده« و »رگخواب « رکورددار بیشترین جوایز
فرهادي :آرزو ميکنم این جشن باعث همدلي شود
همین صفحه
با امضای قرارداد تأسیس شرکت ایرانی _ آلمانی

بنز رسما به ایران آمد
صفحه ۴

محسن هاشمی:

درﺑﺎره واﮔﺬارى اﻣﻼك
ﺣﺮفﻫﺎﯾﻰ دارم
صفحه ۱۷

ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارش

روایت سید حسن نصراﷲ
از دیدار با مقام معظم رهبري

نه ایران در دوره قاجار است
نه روسیه در دوره تزار

صفحه ۴
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ﺣﺮف اول

ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮان »وﻧﯿﺰ«

صفحه ۱۸

خدمت یا خیانت »تراریخته«
ﻣﻨﺼﻮر اﻣﯿﺪى

*

پیشبینی میشــود در سال ۲۰۵۰
جمعیــت جهــان بــه  ۹میلیارد
نفر برســد درحالیکــه هماکنون
نیز تأمین امنیــت غذایی جهان با
مشکل روبهروست .توجه کافی و
صحیح به عواملی مانند اراده سیاسی ،زیرساختها،
موانع تجاری ،سیاســتهای کشــاورزی ،ســرمایه و
قوانیــن تســهیلکننده در کنار حفــظ رویکرد علمی
به مســئله اصالح ژنتیک میتواند به رفع و کاهش
مشــکالتی که بشر تا چند ســال آینده با آنها روبهرو
میشــود ،کمک کند .با ورود محصوالت تراریخته به
کشــور بحثهای متفاوتی درباره آن آغاز شده است.
محصــوالت تراریخته مبحثی کامال علمی اســت و
زمانی کــه با بحث علمی به صــورت مجزا برخورد
میکنیــم ،یعنــی برخوردی غلــط و اشــتباه داریم.
ســالهاي طوالنی است که انســان گیاهان را در یک
جهت مشخص و برای مقاصد خود اصالح میکند.
در ســالهای گذشــته آنچنان روش اصالح گیاهان
تغییــر کرده که نمیتوان با صراحت درباره اینکه این
علم بهطــور کلی خوب یا بد اســت ،اظهارنظر کرد.
مهندسی ژنتیک و زیســتفناوری ،دستاوردی بشری
و متعلق به تمامی انسانهاســت که برآورد فعالیت
ژنتیکی انســان در ســالهای بســیار تا همین لحظه
بوده اســت .صحبــت درباره محصــوالت تراریخته
امری مطلق نیست .مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
روندی رو به رشــد با سرعت بسیار باال دارد و یکی از
علومی محسوب میشــود که سرعت رشد آن بسیار
باال بوده اســت .تراریخته بخشــی از این علم وسیع
اســت .بیشــک تراریخته میتواند به کمک انســان
بیایــد .با کمــک تراریخته میتوان غذای ســالمتری
داشــت .غذایی که بقایای آلودهسازها ،سم و کود در
آن وجود نداشــته باشــد ،غذایی ســالم نام میگیرد.
تراریخته میتواند به تولید این نوع محصوالت کمک
کند .همچنین محصوالت تراریخته میتواند به کمک
محیط زیســت بیایــد .زمانی که یک دســتاورد مهم
بشــری میتواند محیط زیست را تحتتأثیر خود قرار
دهــد ،در نتیجه میتواند به آن نیــز کمک کند .یکی
از فوایــد تراریخته در محیط زیســت ،کاهش مصرف
ســم و کود اســت .به هر میزانی که در محیط زیست
آلودهســازها کمتر شــود ،غذای آلــوده کمتری تولید
خواهد شــد .برای بررســی محصوالت تراریخته باید
آن را در یک پروســه بیوتکنولوژی دید .اگر در بررسی
تراریخته نگاه علمی در یک پروســه وجود نداشــته
باشد و با نگاه علم در لحظه نقد شود ،بیشک نتیجه
مطلوبی نخواهد داشت.
ادامه در صفحه ۲

گروه هنر ،بهناز شــیرباني :نوزدهمین جشن سینماي
ایران ،شــب پاسداشــت مســافران ونیز بود؛ در کنار
اهداي تندیس به برگزیدگان رشتههاي مختلف ،نام
دو نفر هم بارها بر زبان آمد :نوید محمدزاده که براي
بازي در فیلم »بدون تاریخ ،بدون امضا« جایزه بهترین
بازیگر مرد بخش »افقها«ي جشــنواره ونیز را بُرد و
وحیــد جلیلوند ،کارگردان این فیلم که جایزه بهترین
کارگرداني این بخش را به دســت آورد .تقریبا بیشتر
کساني که براي اهداي جایزه یا دریافت آن روي سن
آمدند ،یــادآوري موفقیت جلیلونــد و محمدزاده را
فراموش نکردند .هرچند اگــر بياعتنایي نوزدهمین
جشن سینماي ایران به فیلمهاي سینماي هنروتجربه
اتفــاق نميافتاد ،حق مطلب به همه ســینمایيها
بهخوبي در این جشــن ادا ميشد .این جشن شامگاه
بیســتویکم شــهریور همزمان با روز ملي سینما با
یك ســاعت تأخیر با حضور اهالي ســینما و رئیس
سازمان سینمایي در باشــگاه فرهنگي -ورزشي پیام
برگزار شــد .در کنــار چهارهزارنفري کــه خود را به
باشگاه پیام رسانده بودند ۳۰۰ ،هزار نفر هم از طریق
سامانه  TV netتماشاگر این مراسم به صورت زنده
بودند .این جشــن با صحبتهاي دبیر و هیئتمدیره
و پخش کلیپي در تقدیر از موفقیت نوید محمدزاده
و وحید جلیلوند در جشــنواره ونیز آغاز شد .احسان
کرمي ،مجري مراســم که با تأخیر رسیده بود ،ضمن
پوزش بابت تأخیر در اجراي جشن ،از وحید جلیلوند
دعوت کرد روي سن بیاید .جلیلوند در سخناني گفت:
»ممنونــم از لطف همه رفقا ،اهالــي و بزرگترهاي
ســینما .این جایــزه متعلق به من نیســت و متعلق
به همه بچههاي »بدون تاریخ ،بدون امضا« اســت؛
بهویژه علي برادرم که خدا ميداند چه زجري کشید.
این جایزه متعلق به همه بزرگترهاست .خدا رحمت
کنــد عباس کیارســتمي را که زمــان دریافت جایزه،
نميتوانســت از فرودگاه راحت بیاید بیرون .از اصغر
فرهادي عزیز ،سهراب شهیدثالث ،رخشان بنياعتماد
و همــه بزرگان یاد ميکنم که ایــن جوایز متعلق به
آنهاست« .در شــب اهداي تندیسهاي جشن خانه
ســینما ،تندیس بهترین فیلم به اصغر فرهادي براي
فیلم »فروشــنده« تعلــق گرفت .هارون یشــایایي،
رخشــان بنياعتماد و فرشته طائرپور این جایزه را به
هایده صفيیاري به نمایندگي از فرهادي اهدا کردند.
طائرپور در ســخناني گفت» :دلم ميخواهد به یك
موضوع اشاره کنم .بخشي از صندليها خالي است،
فکر کنم باید گفته شــود کارتهاي این مراسم ،شب
قبل چاپ شد و این مکان خیلي دیر قطعي شد .همه
آنهایي که اهل برگزاري چنین مراســمهایي هستند
ميدانند چقدر دشوار است این هماهنگي« .همچنین
اصغر فرهادي در پیامي ویدئویي از مدیران و داوران
این جشــن تشکر کرد و گفت » :بین همه جشنوارهها
که فیلم فروشنده در آنها شرکت کرد ،بیشترین جایزه

را از جشن ســینما گرفتهام .آرزو ميکنم این رهاورد
بیشــتر باعث نزدیکي و همدلي اهالي سینما شود«.
برنــده تندیس بهترین کارگرداني نوزدهمین جشــن
ســینماي ایران هم کسي نبود جز اصغر فرهادي که
مریــم نراقي به نمایندگي از فرهادي جایزه را گرفت.
تندیس بهترین فیلمنامه هم به اصغر فرهادي براي
فیلــم »فروشــنده« تعلق گرفت کــه بهدلیل غیبت
فرهــادي ،بابک کریمي این تندیــس را دریافت کرد.
تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد با حضور فاطمه
معتمدآریا و ایرج تهماسب به شهاب حسیني تعلق
گرفت که در غیاب حســیني ،بابک کریمي این جایزه
را دریافت کرد .تندیــس بهترین بازیگر زن را هم لیال
حاتمي براي فیلــم »رگ خواب« به خانه بُرد .جایزه
را ســاره بیات ،نوید محمدزاده و حمید نعمتاﷲ به
حاتمي اهــدا کردند .تندیس بهتریــن بازیگر مکمل
زن ،بــه پانتهآ پناهيها براي فیلــم »الك قرمز« اهدا
شد که در غیبت او ،شبنم مقدمي تندیس را دریافت
کرد .تندیس بهترین بازیگر مکمل مرد ،در دستان فرید
سجاديحسیني براي فیلم »فروشنده« جاي گرفت.
تندیس بهترین موســیقي نوزدهمین جشن سینماي
ایران ،به کارن همایونفر براي فیلم »اروند« اهدا شد.
همایونفر در صحبتي کوتاه با اشــاره به پیروزي تیم
پرســپولیس مقابل االهلي عربســتان ،گفت» :اینجا
زمیــن فوتبال اســت و من حس رونالــدو را گرفتم.
تبریــك به وحیــد جلیلوند و جایزههایــي که اصغر
فرهادي در آینده ميگیرد« .در ادامه این جشن ،هایده
صفيیاري با دعوت مجري ،روي ســن آمد و تندیس
بهترین تدوین را براي فیلم »فروشنده« دریافت کرد.
تندیس بهترین فیلمبرداري به فرشاد محمدي براي
فیلــم »رگ خــواب« تعلق گرفت .تندیــس بهترین
صداگذاری ،به بهمن اردالن براي فیلم »رگ خواب«
رســید و تندیس بهترین صدابرداري به بابك اردالن
براي فیلــم »رگ خواب« اهدا شــد.تندیس بهترین
طراحي صحنه را کیوان مقدم براي فیلم »فروشنده«
دریافت کــرد .تندیس بهترین طراح لباس ،به عباس
بلوندي براي فیلم »یتیمخانه ایران« رســید .تندیس
بهترین چهرهپردازي ،اهدا شــد به عبداﷲ اسکندري
و مهــرداد میرکیاني براي فیلــم »النتوري« .تندیس
بهتریــن جلوههاي بصري هم به ســینا قویدل براي
فیلم »رگ خــواب« اهدا شــد.تندیس بهترین فیلم
کوتاه داستاني این جشن ،به بهرام و بهمن ارگ براي
فیلم »حیوان« اهدا شــد .تندیس بهترین کارگرداني
مســتند ،به مهدي قنواتي براي فیلم »همجا« اهدا
شــد که قنواتي جایــزهاش را به امیر نــادري تقدیم
کرد و او را »امیر ســینماي ایران« خواند .جایزه دیگر
بهترین فیلم مســتند هم به محسن استادعلي براي
فیلم »زنانگي« اهدا شــد .تندیس بهترین جلوههاي
ویژه میداني را هم ایمان کرمیان براي فیلم ویالیيها
دریافت کرد.
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درباره سوریه مطرح شد

سفیر ایران در روسیه :

پرسپولیس با جادوي پروفسور صعود کرد

نسلکشی در قرن ۲۱
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سرخ تسخیر ناپذیر
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ﻧﻌﻤﺖ اﺣﻤﺪى  .ﺣﻘﻮقدان
اختــالف مســلمانان برمهای
با دولت مرکــزی برمه برمیگردد
به نحــوه جدایــی این کشــور از
هندوســتان تحت استعمار دولت
انگلیس .دولــت انگلیس در قرن
هجدهم کل منطقه هندوســتان بهانضمــام برمه را
مســتعمره خود کرد .تنوع و تکثــر قومی در منطقه
برمه و اختالف آنها با هندوســتان مســتعمره ،دولت
انگلیــس را واداشــت تــا در ســال  ۱۹۳۷به بخش
بودائینشــین مســتعمره ،خودمختاری بدهد و برمه
بریتانیا از مســتعمره هند جدا شــد .ایالــت »آراگان«
واقع در دهانه خلیج بنگال منطقهای مسلماننشین
اســت که حد فاصل بخش هندو و مسلماننشــین،
شبهقاره هند است؛ با استقالل پاکستان از هندوستان
و دوبخششــدن مناطــق مسلماننشــین تحت نام
پاکســتان شــرقی و پاکستان غربی ،ســرانجام دولتی
مسلمان در کنار مرزهای برمه تحت نام بنگالدش به
وجود آمد .برمه با جمعیتی  ۶۰میلیونی در مساحتی
حــدود  ۶۷۰هزار کیلومترمربع  ۸۹درصد از جمعیت
آن بودائی هستند .با تصرف تبت از سوی چین و اخراج
داالئی الما ،این برمه اســت که بودائیان میتوانند در
آن اولین دولتی را که با آئین بودائی اداره میشود به
وجود بیاورند اما نظامیان حاکم بر برمه به داالئی الما
اجازه نمیدهند اولین دولت بودائی را تشــکیل دهد.
از طرفی بیش از  ۱۱درصــد از جمعیت برمه بودائی
نیســتند که عمدتا مسلمانان منطقه آراگان محسوب
میشــوند .هدف دولت نظامی حاکم بر برمه ،از سال
 ۱۹۶۸نادیدهگرفتن جمعیت مسلمان ساکن در برمه
بهویــژه ایالت آراگان بوده ،دولت برمه مدعی اســت
مسلمانان ساکن ایالت آراگان ،برمهای نیستند.
ادامه در صفحه ۴
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ضمیمه رایگان امروز روزنامه شرق

ویژه استان کرمانشاه
از روزنامهفروشیها بخواهید

ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻃﺮح و ﻣﺮام اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮐﻪ ﺧﻮدﺳﺮان را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻠﻮى اراده آﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮد ،ﻗﺪﻣﻰ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﺳﻼم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
آیتاﷲ سیدمحمود طالقانی ،مقدمه تنبیهاالمه و تنزیهالمله
 ۳۸سال از رحلت مردی میگذرد که عمری را بر سر آرمانهای انسانی نهاد .طالقانی مردی انسانگرا ،عدالتجو و آزادیخواه
بود .برای او مهمتر از هر مکتب و مسلکی ،ذات انسانیت بود که نباید اسیر خودسری و برتریطلبی شود .این نوع نگاه ،طالقانی را از
دیوارهای سخت هر مرام و مسلکی بیرون آورد و تبدیل به پدری مهربان برای تمام جریانهای سیاسی کرد .هرچند مواضع طالقانی
مشخص و قاطع بود؛ اما این قاطعیت ،تنها در نقدها خودش را بروز میداد و آنجا که طالقانی با انسان مواجه میشد ،بسیار لطیف
و مسامحهجو بود .در سوگ آن مرد بزرگ ،به جستوجوی گوهرهای امروزین اندیشه و منش او مینشینیم؛ با این باور که بسیاری از
عناصر منشی ،روشی و اندیشهای طالقانی ،امروز میتواند سهمی در نهادن سر بیسامان شرایط امروز بر بالین توسعه داشته باشد.
به منظور گرامیداشت و تبین بینش ،منش و روش پدر طالقانی ،روز پنجشنبه مورخ  ۲۳شهریور ۱۳۹۶در کانون توحید )ساعت (۱۷
حضور خواهیم یافت.

ﺧﺎﻧﻮاده آﯾﺖاﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ
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