صفحه 3
چهارشنبه  ۲۵اردیبهشت ۱۳۹۸
 ۹رمضان  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۱۸۶

اخبار كشور
روحانی در دیدار با جمعی از علما و فرهیختگان اهل سنت:

در پرتو وحی
امانتها را به صاحبانش داده
و به عدالت داوری کنید

«خداوند به شــما فرمــان میدهد کــه امانتها را به
صاحبانش بدهید ،و هنگامی که میان مردم داوری میکنید،
به عدالت داوری کنید .خداوند اندرزهای خوبی به شــما
میدهد ،خداوند شنوا و بیناست».
نساء 58 -

بر خوان گسترده رحمت ()۷

به رنگ محبوب

 .۱همراه با صادقان:
ســیر الی اهلل ،سفری اســت با آداب خاص به خود .از جمله آداب
مهم این ســفر ،برگزیدن امام و پیشوا است که در آیه  ۱۱۹سوره توبه به
ِقین؛
الصاد َ
آن اشاره شده اســت« :یا أیّها ال ّ َ
ذین آ َم ُنوا اتَّقُوا اهللَ َو ُکون ُوا َم َع ّ
ای کســانی که ایمان آوردهاید! تقوای الهی داشته باشید و همراه صادقان
باشــید ».خداوند حکیم از مؤمنان میخواهد ضمن برداشتن توشه راه که
همان تقوای الهی اســت راهنمای این مسیر دشوار را نیز انتخاب کنند و
همراه صادقان باشند.
دالیل قطعی زیادی وجود دارد که مقصود از صادقان ،اهل بیت گرامی
پیامبر اکرم(ص) هســتند .از جمله رســول مکرم اسالم فرمودند« :مقصود از
جانشینان پس از او هستند تا روز قیامت».
صادقان در این آیه ،برادرم علی و
ِ
همچنین امــام رضا(ع) فرمودند« :الصادقون هم األئمــه؛ صادقان همان ائمه
اطهار هستند».
اما مراد از معیت با صادقان ،همراهی جسمی نیست زیرا چهبسا منافقان
نیز در کنار پیامبر بوده و در نماز به ایشــان اقتدا میکردند و در اجتماعاتشان
شــرکت داشــتند اما هیچکدام ،نفعی به حالشان نداشت .پس یقینا منظور از
همراهی ،تبعیت و پیروی اســت .خداوند در این آیه از مؤمنان میخواهد که
تابع و پیرو اهل بیت پیامبر باشند
 .۲قدم صدق:
صدق» ما
در زیارت عاشورا از خداوند میخواهیم گامهای راستی و «قدم ِ
عند َک
را در همراهی حســین(ع) ثابت و محکم بدارد«:و ّثبت لی َق َد َم صِ دق َ
َم َع الحســین ».قدم صدق نتیجه همراهی با صادقان است .کسانی که مطابق
دســتور الهی ،خاندان پیامبر را به عنوان مقتدا و پیشــرو پذیرفتند ،بیتردید
این همراهی در وجودشان تأثیر مثبت میگذارد و آنان را به رنگ محبوبشان
درآورده و به رتبه صادقان میرساند.
اما صدق چیســت؟ صدق صفتی کمالی است که باطن و ظاهر فرد را در
یک تراز قرار میدهد .به گونهای که گفتار و رفتار وی مؤید یکدیگر میشوند.
انســانی که به مقام صدق رسیده هیچ شائبهای در درونش وجود ندارد و آنچه
میگوید خود عامل به آن اســت .هر چند صدق ماننــد صفات کمالی دیگر
مراتب دارد و حد اعالی آن متعلق به معصومین علیهمالسالم است ،اما مومنان
با پیروی از امامان صادق به مراتبی از آن دست مییابند .در روایات اهل بیت
قدم صدق به محبت و والیت اهل بیت(ع) تفسیر شده است .بنابراین میتوان
گفت قدم صدق عبارت اســت از گام نهادن در مسیر قرب حق با استضاءه از
پرتو والیت و محبت اهل بیت علیهمالسالم.
 .۳مقعد صدق:
راســتی! همراهی با صادقان به کجا منتهی میشود؟ پاسخ سترگ این
ّقین فی َج ّناتٍ َو ن َ َه ٍر فی
پرســش در آیات آخر سوره قمر آمده است« :إن ال ُم َت َ
ِند َم ٍ
لیک ُمق َتدِر؛ اهل تقوا در باغها و رودهایی خواهند بود .در
صدق ع َ
َمق َعــ ِد ٍ
جایگاه صدق نزد فرمانروای مقتدر».
منتهای ســیر اهل تقوا در همراهی با صادقان« ،مقام عندیت» اســت.
مقامی بس رفیع ،جایگاهی بسیار ممتاز ،فراتر از اهل بهشت ،در کنار اهل بیت
رزق عنداهلل اســت ،همانگونه که قرآن درباره شهیدان فرموده:
و روزیشان ِ
«عند ربهم یُر َزقون ».آری! این جایگاه واال ســرانجام پیروی از خاندان عصمت
است .سخن را با حدیثی از پیامبر مکرم اسالم در این موضوع به پایان میبریم:
بشارتت باد علی جان! هر بندهای که دوستت بدارد و نسبت به تو محبت
ورزد ،خداونــد روز قیامت وی را همراه ما مبعوث خواهد فرمود .آنگاه حضرت
این آیه را تالوت فرمود :إن المتقین فی جنات و نهر...

سیدابوالحسن موسوی طباطبایی

از سوی ستاد اجرایی فرمان امام انجام شد

ارسال دومین محموله لوازم ورزشی
به مناطق محروم

معاون اجتماعی بنیاد احسان از ارســال محموله لوازم ورزشی
اهدایی ستاد اجرایی فرمان حضرتامام (ره) در سال  ۹۸به  ۱۶استان
کشــور خبر داد و گفت :سه استان ســیلزده خوزستان ،لرستان و
خراسان شمالی در بین این استانها قرار دارند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا ،محمد ترکمانه گفت :ســتاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) در راســتای خدمترسانی به مناطق محروم کشور در
قالب پویش لیگ احســان 100 ،هزار قلم کاال و تجهیزات ورزشــی را به این
مناطق ارسال میکند و این اقالم از طریق خانههای ورزش احسان که در کنار
مســاجد ،دهیاریها و دیگر مراکز عمومی دایر میشــوند در هر استان توزیع
میشــود .وی با بیان اینکه در هر بســته لوازم ورزشی اهدایی  12قلم کاال و
تجهیزات ورزشــی قرار دارد ،تصریح کرد :در دومین مرحله ارســال این اقالم
ورزشی  57بسته لوازم ورزشی به  16استان کشور ارسال شده است
معاون اجتماعی بنیاد احســان افزود :در بین  16اســتانی که این اقالم
ورزشــی ارسال شده است سه استان سیلزدهخوزســتان ،لرستان و خراسان
شمالی نیز قرار دارند.
ترکمانه خاطرنشــان کرد :طی یک هفته شش هزار نفر بهطور میانگین از
این لوازم ورزشی اهدایی بهرهمند میشوند.

انهدام باند مرتبط با قاتل طلبه همدانی
از سوی وزارت اطالعات

باند شرارت به سرکردگی ابراهیم محمدیان که ارتباط نزدیکی با
بهروز حاجیلو قاتل طلبه همدانی داشــتند و در فضای مجازی با لقب
پاشاخان هندی خط و نشان میکشیدند توسط وزارت اطالعات منهدم
شد.
به گزارش فارس ،جوالن باند شــرارت معروف به پاشاخان هندی در غرب
مازندران دیگر تاب و تحمل مردم منطقه را به تنگ آورده بود که ورود بهموقع
سربازان گمنام امام زمان(عج) وزارت اطالعات منجر به متالشی شدن این باند
مخوف شــد .ابراهیم محمدیان سرکرده این باند به همراه تعدادی از اعضا قصد
داشــتند در یکی از ویالهای منطقه وازیوار در شرق نوشهر محفل دورهمی و
بزمی شبانه تدارک ببینند اما مورد شناسایی قرار گرفته و به درگیری مسلحانه
با ســربازان گمنام پرداختند که طی تعقیب وگریز در محدوده ساحلی زیر پل
وازیوار در مسیر جاده مواصالتی نوشهر ـ رویان ،ابراهیم محمدیان کشته و ۱۰
نفر دیگر از اعضای باند دستگیر و  ۲نفر دیگر نیز متواری شدند.
در بازرسی از منزل و محل جاســازی خودروی گرانقیمت سرکرده باند،
 ۵۰۰گرم شیشــه کشف و ضبط شــد؛ در پرونده این باند درگیری مسلحانه،
ســرقت ،آدمربایی ،تجاوز بــه عنف ،خرید و فروش اســلحه و مواد مخدر نیز
مشاهده میشود.
در پی این اقدام ،علیاکبر علیزاده دادستان عمومی و انقالب نوشهر با اعالم
اینکه شرور کشتهشده پیش از این سابقه زورگیری ،حمله مسلحانه و تشکیل
باندهای تولیــد و توزیع مواد مخدر صنعتی در مناطق همجوار شهرســتان و
همچنین مناطق اطراف تهران را نیــز دارد ،گفت :ابراهیم محمدیان ارتباط و
دوستی نزدیکی با بهروز حاجیلو قاتل طلبه همدانی داشت.

برادران اهل سنت مرزداران صدیق کشور هستند

رییس جمهور با اشــاره به اینکه طی
 5الی  6سال گذشــته و در دولت یازدهم
و دوازدهم حضور برادران اهل ســنت در
عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی به
طور قابل توجهی افزایش یافته است ،گفت:
نماد این موضوع حضور  2نفر از عزیزان اهل
سنت به عنوان ســفیر جمهوری اسالمی
ایران است و دولت و نظام جمهوری اسالمی
ایران شــما را مرزداران صدیق کشورمان
میدانند.
رئیس جمهور شــامگاه دوشــنبه در دیدار
صمیمی با علما و فرهیختگان اهل سنت سراسر
کشور با اشــاره به حضور و مشارکت فعال اهل
سنت در همه صحنههای انقالب ،بیان داشت :اهل
سنت در همه صحنهها بویژه در عرصه انتخابات
پای صندوق آراء حضور یافته و نمایندگان خود
را برمیگزینند.
ً
وی تصریــح کرد :بارهــا صراحتا اعالم کرده
ام که مبنای دولت این اســت که همه عزیزان از
اقوام و مذاهب مختلف عزت و کرامت اسالمی و
جایگاه اجتماعیشــان محفوظ بماند و با روحیه
برادری در اداره امور کشــور حضور و مشارکت
فعال داشــته باشــند و این موضوع تصمیم این
دولت و نظام است.
روحانی با اشــاره به اینکه طی  5الی  6سال
گذشــته و در دولت یازدهــم و دوازدهم حضور

برادران اهل سنت در عرصههای مختلف سیاسی و
اجتماعی به طور قابل توجهی افزایش یافته است،
گفت :نماد ایــن موضوع حضور  2نفر از عزیزان
اهل سنت به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران
است و دولت و نظام جمهوری اسالمی ایران شما
را مرزداران صدیق کشورمان میدانند.
رئیس جمهور ادامه داد :در استانهای مرزی،
اهل سنت از آغاز پیروزی انقالب تاکنون همیشه
مرزداران باوفای نظام اسالمی ایران بودند و از این
به بعد نیز خواهند بود.

وی با اشاره به سخنان امام جمعه اهل سنت
آققال در خصوص خدمات دولت در ســیل اخیر
در این منطقــه ،گفت :دولت برای ارایه خدمات
در زمینــه حوادثی همچون ســیل و زلزله هیچ
تفاوتی قائل نمیشود .برای ارایه خدمات دولت
تفاوتی بین شیعه و سنی برای ما وجود ندارد چه
در آققال ،چه در خوزستان ،چه در لرستان و چه
در جاهای دیگر فرقی نمیکند.
روحانی تأکید کرد :ما همه ایرانی و مسلمان
هستیم و اعتقاد ما این است.

اعتراف مهم یک روزنامه صهیونیستی

رئیس جمهور در ادامه خاطر نشــان کرد :در
رابطه با زلزله کرمانشــاه بســیاری از کسانی که
دچار مشکل شدند از برادران اهل سنت بودند .در
یکسال و نیم گذشته دولت کار بزرگی در زمینه
بازســازی مناطق تخریب شده بر اثر زلزله انجام
داده اســت و در سیل هم به همین شکل عمل
خواهد کرد .وی افــزود :تأکید کردم که مرمت
خانههای آســیب دیده در ســیل اخیر تا تیرماه
انجام شود و ساخت خانهها نیز تا شب عید انجام
شــود ،هر چند که کار بسیار سختی است ،اما ما
همــه تالش خود را بکار خواهیم بســت که این
کار را انجام دهیم.
روحانی با اشاره به اینکه امروز در استانهای
مرزی کشور خدمات بسیار خوبی انجام میشود،
گفت :در هفتههای گذشته طرحهای عظیم آب
و خاک را در استانهای مرزی غرب کشور اجرا
کردیم که یک طرح بسیار بزرگ و گسترده است.
هفته های آینده هم طرح بزرگ دیگری را اجرا
خواهیم کرد.
رئیــس جمهور تصریح کــرد :آبادانی ایران،
خدمت به مردم حس برادری و اســتفاده از همه
اعم از شیعه و سنی برای اداره کشور اراده ماست
و این نشانه رعایت حقوق شهروندی مردم ایران
است .وی خاطر نشــان کرد :امروز شاهدیم که
شــیعه و سنی چگونه در کنار هم برای توسعه و
پیشرفت کشور قرار گرفتند.

هاآرتص :فروپاشی برجام خبر خوبی نیست
به امنیت اسرائیل ضربه خواهد زد

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی
اعتراف کرد :فروپاشی برجام نمیتواند خبر
خوبی باشــد ،زیرا به امنیت اسرائیل ضربه
خواهد زد.
هاآرتص در ادامه نوشت :برجام قید و بند قابل
اطمینانی برای کنترل ایران بود که رفته رفته دارد
از بین میرود و این بهمعنای افزایش تهدید علیه
امنیت اسرائیل است.
پایگاه خبری لوبالگ در گزارشی نوشت :صبر
ایران به ســر رسیده و اســتراتژی تهران در قبال
واشنگتن تغییر کرده است
این پایگاه خبری در ادامه نوشــت :سیاســت
جدید ایران که شامل برداشتن گامهای روبهجلوی
هستهای بدون نقض برجام است ،باعث شکاف بین
بولتون و ترامپ خواهد شد .با خروج تدریجی ایران
از برجام و ارسال نامه روحانی به سران پنج کشور،
ایران در حقیقت از سیاســت صبر استراتژیک به
عمل استراتژیک تغییر فاز داده است.
این اولین بار نیســت که رژیم صهیونیســتی
از برجــام حمایت کرده اســت .مقامــات رژیم
صهیونیســتی پیش از این بارها و بارها از توافق
هستهای ایران و  5+1دفاع کردهاند.
برای نمونــه «گادی ایزنکوت» رئیسســتاد
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی-فروردین  -97در
مصاحبه با «هاآرتص» گفته بود« :توافق هستهای
بــا ایران با همه نواقصی که دارد ،اثربخش بوده و
تحقق چشمانداز هستهای ایران را برای  ۱۰تا ۱۵
سال متوقف کرده است».
عالوهبر این در فروردین  97چهار نظامی ارشد
سابق رژیم صهیونیستی (از جمله دو وزیر جنگ
پیشین این رژیم) مخالفت خود را با لغو برجام اعالم
کردند .شائول موفاز ،بنی گانتز ،دن هالوتز و موشه
یعلون ،در جریان یک پنل برگزار شده در کنفرانس
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت ،مخالفت
خود را با لغو برجام ابراز داشتند .از این چهار نفر،
شائول موفاز و موشــه یعلون سابقا سمت وزارت
جنگ را در فلسطیناشغالی برعهده داشتهاند.
همچنین -تیرماه  -96در دوســالگی برجام
مقام ارشــد امنیتی رژیم صهیونیســتی (کارمی
گیلون رئیساســبق شــینبت) در فارن پالیسی
نوشت«:برجام برای اسرائیل یک موهبت بود».
الزم به ذکر اســت که پس از امضای برجام-
تیرماه  -94برخی از مقامات ارشد دولت روحانی
در کنار روزنامههای زنجیرهای و مدعیان اصالحات
با اجرای «عملیات روانی علیه منتقدین برای جا
انداختن و تحمیل توافقات پرخســارت» مدعی
شدند که مخالفان برجام در داخل کشور با آلسعود
و اســرائیل همنوا شدهاند! و شــعار میدادند که
«کیهان ،اســرائیل ،پیوندتان مبارک»! همچنین
برخی دولتمردان تاکید داشــتند که برجام میان
دشمنان ایران تفرقه ایجاد کرده است.

باج گیری آمریکا از برجام

«پیتر جنکینز» سفیر سابق انگلیس در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی گفت :آمریکا از برجام باج
میگیرد.
جنکینــز با یادآوری جریمههای ســنگین و
گاه چند میلیارد دالری آمریکا علیه شرکتها یا

بانکهای معاملهکننده با ایران خاطرنشــان کرد:
اروپا به دلیل قوانین تجارت آزاد در موقعیتی نیست
که بتواند به شرکتهای خصوصی فشار بیاورد که با
ایران معامله کنند .به گفته وی در این کشمکش،
شرکتهای اروپایی نفع خود را در دوری گزیدن
از خطر جریمههای آمریکا میبینند.
وی افزود :همانگونه که اروپاییها ایران را برای
عدم رعایت بندی از قطعنامه که با جمله «دعوت
میشود» شروعشده ،متهم به تخطی میکنند باید
آمریکا را نیز بر همین اساس متهم کنند.

هدفمان جنگ نیست

«مایــک پمپئو» وزیر خارجــه آمریکا گفت:
واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نبوده و هدفش
تغییر رفتار مقامات ایران است.
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا روز دوشنبه و پس از دیدار با «مایک
پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران
حاضر شد.
وی در این کنفرانــس خبری و پس از پایان
دیدار وزیران خارجــه اتحادیه اروپا که با حضور
پمپئو برگزار شد گفت که وزیران اتحادیه اروپا از
پمپئو خواستهاند تا آمریکا از هرگونه افزایش تنش
با ایران خودداری کند.
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در
ادامه گفت :مایــک پمپئو امروز به صراحت از ما
نه فقط از من بلکه از ســایر وزرای اتحادیه اروپاهم -شــنید که در شرایط حساس و مهمی قرار
داریم و مسئوالنهترین رویکردی که باید اتخاذ کرد،
خویشتنداری حداکثری و دوریگزینی از هر نوع
تشدید تنش در زمینه نظامی است.
به گزارش تسنیم ،دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمریکا درخصوص سیاســتهای آینده آمریکا در
قبال ایران گفت منتظر اتفاقات آینده خواهد ماند.
رئیسجمهور آمریکا که امید داشت با خروج از
برجام و بازگرداندن تحریمهای یکجانبه علیه ایران،
خواستههای خود را به ایران تحمیل کند و بهزعم
خود پیروزی سیاسی بزرگی بهدست بیاورد ،پس
از آنکه متوجه شد نمیتواند با حربه تحریمها به
هدف خود برسد ،راه دیگری را در پیش گرفته و
به تهدیدهای توخالی نظامی روی آورده اســت؛
راهکاری که تا بــه امروز نتیجهای برای ترامپ و
اعضای تندروی کابینهاش بههمراه نداشته است.
در شــرایطی که همه شــواهد و قرائن نشان
میدهند که آمریکا اساســاً توانی برای راهاندازی
جنگی دیگر را ندارد ،دولت ترامپ در ابتدا از تهدید
به تقابل نظامی با ایران دم زد و وقتی نشانهای از

عقبنشینی مشاهده نکرد به تمنای مذاکره روی
آورده به سفارت سوئیس شماره تلفن داد.
به گزارش روسیا الیوم ،اسپانیا کشتی جنگی
«مندز نونز»خود را از ناوگروه دریایی آمریکایی به
فرماندهی ناو هواپیمابر«یو اس اس آبراهام لینکلن»
که به منظور عرض اندام به خاورمیانه اعزام شده
است ،خارج کرد.
خبرگــزاری «ای اف ای» گــزارش داد کــه
«مارگریتا روبلس» وزیر دفاع اسپانیا دستور خارج
کردن ناوچه مندز نونز از ناو گروه آمریکایی که در
راه خاورمیانه بود را صادر کرده است.

وعده اجرای اینستکس!

موگرینی مدعی شــد کانال تجاری اروپا برای
تسهیل مبادالت تجاری با ایران(اینستکس) ظرف
هفتههای آینده عملیاتی میشود.
«کمــال خــرازی» رئیسشــورای راهبردی
روابط خارجی ایران نیز در پاریس در مصاحبه با
لوموند گفت :اروپا مکانیسمی به نام «اینستکس»
ایجاد کرده اســت تا روابط تجاریاش با ایران ،به
رغم تحریمهای بانکی آمریکایی حفظ شود .این
مکانیسم در فرانسه ثبت شده ،ولی اقدامی فراتر
از آن انجام نشده است .ساختار متناظر این راهکار
نیز ،در ایران آماده کار اســت و همه مسئوالن آن
نیز در تهران منصوب شدهاند .به نظر میرسد که
دو مــاه باید برای آغاز اولین نقل و انتقاالت مالی
کافی باشد.
اکنون بیش از یکســال از خــروج آمریکا از
برجام ســپری شده است .در اردیبهشت  97قرار
بود که اروپا ظرف چند هفته درباره اجرای تعهدات
برجامی خود تضمین بدهد .از سال گذشته تاکنون
طرف اروپایی با وقت کشی به صورت مستمر اجرای
تعهدات خود را به تعویق میانداخت .در حال حاضر
اینستکس حتی یک دهم تعهدات برجامی اروپا را
نیز پوشش نمیدهد.
سکوت مقامات ارشد دولت در مقابل وعده و
وعید توهیــن آمیز مقامات اروپایی درباره اجرای
مقدمات اینســتکس در هفتههای آینده -بدون
اعالم تاریــخ دقیق -در کنــار رویکرد منفعالنه
برخی مقامات در تقلیل تعهدات برجامی اروپا به
اینستکس ،طرف اروپایی را به استمرار عهدشکنی
و وقت کشی تشویق میکند.
به گــزارش خبرگزاریهــا« ،برایان هوک»
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با اشــاره
به اینســتکس مدعی شد :ایرانیها سیستم مالی
شــفافی که اجازه عملیاتی شدن (اینستکس) را
بدهد ،اعمال نکردهاند در نتیجه من مطمئن نیستم

به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه(س)
(ع)

تجمع باشکوه بانوان در میدان امام حسین برگزار میشود

همزمان با فرا رســیدن ســالروز وفات
حضرت خدیجه(س) همایش باشکوه «مادر
امت» با حضور بانوان پنجشنبه  ۲۶اردیبهشت
ســاعت  10صبح در میدان امام حسین(ع)
برگزار میشود.
حجتاالسالم علیرضا پناهیان سخنران ،حاج
محمدرضا طاهری و حاج امیر عباسی مداحان این

مراسم هستند و سید حمیدرضا برقعی شاعر آیینی
به شعرخوانی در این همایش میپردازد .همچنین
در ایــن برنامه میهمانان ویژهای از جبهه مقاومت
حضور خواهند داشت.
این همایش همزمان در شــش استان کشور
(خراسان رضوی ،خراسان شــمالی ،یزد ،زنجان،
کرمان و چهارمحال و بختیاری) برگزار خواهد شد.

که (اینستکس) اصال بتواند شروع شود .موضوع دوم
اینکه ،هیچ درخواستی توسط شرکتها برای این
ساز و کار وجود ندارد.

تقالی آلسعود

با وجود تقالی آلســعود برای تحمیل فروش
نفت خام خود به مشتریان نفتی ایران ،فقط یک
پاالیشگاه هندی قصد خرید از این کشور را دارد.
با وجود ادعای دولت عربســتان ســعودی در
زمینه عرضه نفت خام بیشتر جهت جایگزینی با
نفت ایران در بازارهای جهانی ،اینک تنها یکی از
مشتریان نفتی ایران پیشنهاد عربستان را پذیرفته
است.
خبرگــزاری رویترز به نقل از منابع مطلع در
امور نفتی گزارش کرد که تنها پاالیشــگاه هندی
«مانگالور» پیشنهاد عربســتان برای خرید نفت
اضافی از این کشور را قبول کرده است.
در حالیکه مقامهای این پاالیشگاه هندی از
اظهار نظر در این زمینه به رویترز خودداری کردند،
اما یکی از مقامهای نفتی این کشور گفت ،دهلینو،
نفت عراق و امارات را بهتر از عربستان میداند.

فشار آمریکا بینتیجه است

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین
بــا اعالم مواضع «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور
روســیه درباره تحوالت پیرامون توافق هستهای
ایران (برجام) تأکید کرد ،افزایش فشارها از جانب
آمریکا بر ایران بینتیجه خواهد بود.
بنا بر گزارش خبرگزاری «تاس» ،ســخنگوی
کاخ ریاســتجمهوری روســیه در گفتوگــو با
خبرنــگاران تصریح کرد که این موضع رســمی
رئیسجمهور روسیه است.
همچنین «والدیمیر ارماکوف» مدیر دپارتمان
کنترل تســلیحات و عدماشاعه در وزارت خارجه
روســیه تأکید کرد :آمریکا مسبب اصلی تحوالت
اخیر پیرامون توافق هستهای ایران (برجام) است.

رد ادعای رویترز

سید عباس موسوی ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه در پاسخ به پرسشــی درخصوص ادعای
رویترز مبنی بر گره زدن ماندن در برجام از سوی
ایران با فروش یک و نیم میلیون بشــکه نفت در
روز ،ضمن رد این خبرســازی گفت :نقطه نظرات
و مطالبات به حق ایران در نامه  ۱۸اردیبهشــت
رئیسجمهور کشــورمان به ســران کشــورهای
باقیمانده در برجام بــه وضوح و با صراحت بیان
شده است.
موسوی خاطرنشان کرد :پرداختن به این گونه
خبرسازیها و گمانهزنیهای ناقص و غیردقیق در
فضای رسانهای و عمومی نه تنها سازنده نیست،
بلکه میتواند به تخریب فضای مورد نیاز برای یک
دیپلماسی جدی در شرایط کنونی منجر شود.
در روزهای گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از
منابع آگاه مدعی شد که تهران تأکید کرده برای
ماندن در برجام بایستی بتواند دستکم روزانه ۱.۵
میلیون بشکه نفت بفروشد.
چهار منبع دیپلماتیک اروپایی به خبرگزاری
رویترز گفتهاند رقم مذکور در نشســتهای اخیر
میان مقامهای ایرانی و غربی رد و بدل شــده ،اما
مکتوب نشده است.

بخش بینالملل نمایشگاه قرآن گشایش یافت

بخش بینالملل نمایشــگاه قرآن عصر دیروز با حضور جمعی از سفرای خارجی و فعاالن قرآنی از کشورهای مختلف اسالمی،
دوشنبه شب گشایش یافت.
محمود واعظی مدیر بخش بینالملل نمایشگاه ،در سخنانی با اشاره به مهمانان خارجی ویژه نمایشگاه ،بخش بینالملل را نمایشگاه ظرفیتهای
مشترک قرآنی جهان اسالم و بستری برای تقویت وحدت جهان اسالم عنوان کرد.
مراسم با سخنرانی «شیخ محمد علی تسخیری» مشاور ارشد مقام معظم رهبری ادامه یافت .سپس عبدالهادی فقهیزاده رئیسبیستوهفتمین
نمایشــگاه بینالمللی قرآن کریم در سخنانی با اشاره به حضور کشور پاکستان بهعنوان میهمان ویژه نمایشگاه ابراز امیدواری کرد تجربه امسال با
حضور کشورهای دیگر در سالهای آینده ادامه پیدا کند.
فقهیزاده اختالف میان مسلمانان را درد بزرگ امت اسالمی دانست و گفت :ما از طریق اقدامات فرهنگی همچون نمایشگاه قرآن به دنبال
یافتنگریزگاههایی برای رهایی از دام ستیزهجویی و اختالف بین مسلمانان هستیم .مراسم با سخنرانی خانم «رفعت مسعود» سفیر جمهوری
اســامی پاکســتان که مهمان ویژه نمایشگاه امسال است ادامه یافت .سپس «محمد شــفیع زال» نماینده موسسه چاپ و نشر قرآن رستو در
مالزی در سخنانی به تشریح فعالیتهای این بنیاد پرداخت .وی از حضور خود در ایران ابراز خرسندی و از میهماننوازی ایرانیها قدردانی کرد.
فائز بن مرهون الهادی نماینده وزارت اوقاف عمان در ســخنانی با اشــاره به قدمت آموزش و اهتمام به قرآن در کشــور خود ،از مســئوالن
برگزارکننده این نمایشــگاه سپاســگزاری کرد .در پایان ،از برخی آثار برگزیده فرهنگی و قرآنی شامل مجالت قرآنی و اسالمی به زبانهای عربی،
ترکی ،انگلیســی ،اردو و فرانســوی رونمایی شد .همچنین کتاب سه جلدی (جلوههای رحمانی) که شامل تلفیقی از آیات قرآن و ترجمه فارسی و
انگلیسی آن با تصاویری از طبیعت ایران است معرفی شد« .ناصر گلی» این کتاب را در مدت  14سال تالیف کرده است .بیستوهفتمین نمایشگاه
بینالمللی قرآن کریم با شعار«قرآن ،معنای زندگی» همزمان با ماه مبارک رمضان تا چهارم خرداد در مصالی امامخمینی(ره) برپا است.

هدیه به خوانندگان
شهید مدافع حرم ،حیدر ابراهیمخانی(ره) (وصیتنامه) :به همه آنها
که میگویند این جنگ (سوریه) چه ربطی به ما دارد ،میگویم :عزیزان ،به
فرموده حضرت آیتاهلل امام خامنهای اگر ما االن در سوریه نمیجنگیدیم،
باید در کرمانشاه و همدان با این خدانشناسان میجنگیدیم.

اخبار ادبی و هنری
لزوم ساماندهی مجریها در تلویزیون

برخورد اصولی معاون ســیما با حضور یک خواننده پاپ بهعنوان مجری
برنامه قبل از افطار یکی از شــبکهها ،باید مقدمهای برای ســاماندهی حضور
سلبریتیها در تلویزیون باشد.
همزمــان با آغاز ماه مبارک رمضان ،اعالم شــده بود برنامه جایگزین ماه
عسل با عنوان «ماه ماه» و با اجرای خواننده پاپ ،بنیامین بهادری روی آنتن
میرود ،اما با اقدام مثبت معاون ســیما ،از اجرای برنامه قبل از افطار شــبکه
سه توسط یک سلبریتی جلوگیری بهعمل آمد .علت این مسئله نیز نامناسب
بودن اجرای برنامهای در آســتانه افطار توسط یک خواننده و همچنین فقدان
تجربه اجرا توسط وی بود .اما این مسئله تنها به بهادری محدود نمیشود .چرا
که افراد دیگری با همین ویژگیها ،و صرفا به خاطر «مشــهور بودن» اجرای
برنامههایی در سیما را برعهده گرفتهاند .بهطور مثال ،شهره سلطانی ،بازیگری
اســت که بدون سابقه و تجربه قبلی ،مجری برنامه ماه رمضان شده است .آن
هم در شــرایطی که قبال در فضای مجازی ،ســبک زندگی غربی و سگبازی
را تبلیغ میکرد.
بنابراین به نظر میرســد که مدیریت ســیما باید سیاســت و برخوردی
یکســان را با همه چهرههای مشهور داشته باشــد و یک قانون برای همه به
اجرا گذاشته شود.
محمدحسین رجبیدوانی ،استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی و مذهبی نیز
در مصاحبه با تســنیم به برخی از مجریان صدا و ســیما انتقاد کرد و گفت:
بســیاری اعتقاد دارند این روزها تلویزیون برای اســتفاده از مجری ،یک رویه
بیحســابوکتابی دارد؛ این انتقاد بهشــدت بر صداوسیما وارد است ،چرا که
بهواسطه این نوع رفتارها و برخوردهای غیرحرفهای ،برخی از مجریان باسابقه
مذهبی و انقالبی کنار گذاشــته شدند و بازیگران سینمایی را بهعنوان مجری
گ و روی انقالبی دارند و نه مذهبی!
آوردند .بعضاً اینها نه رن 
وی اضافه کرد :صرف اینکه برنامه را با یک «به نام خدایی» شــروع کنند
ظاهرا ً برای صدا و سیما کافی است و اینکه محتوا چیست ،چهکسانی هستند
و از طریق صدا و ســیما این افراد چه به خــورد جامعه میدهند ظاهرا ً مهم
نیست ،کما اینکه یکی از این بازیگران سینما که با وقاحت در فضای مجازی
به ســگبازی خودش اعتراف و افتخار کرده مجری یک برنامه مناسبتی ماه
رمضان میشــود که این اتفاق ،فاجعه اســت .بهطور کلی تا وقتی که فضای
ســینمای ما پاک و سینماگران ما در تراز انقالب اسالمی نباشند ،ب ه نظر من
یک چنین میدان دادنهایی به برخی از بازیگران سینما ،خیانت به آرمانهای
انقالب و خالف انتظاری است که امام(ره) و رهبر معظم انقالب از صدا و سیما
داشت ه و دارند.

گزارش رسانه آمریکایی
از قاچاق زنان در حاشیه جشنواره کن

یک رسانه آمریکایی ،گزارشی افشاگرانه را از فساد و قاچاق زنان در حاشیه
جشنواره کن در فرانسه منتشر کرد.
به گزارش فارس به نقل از هالیوود ریپورتر ،هر ســاله با شــروع فستیوال
بینالمللی فیلم َکن به نوعی بازار قاچاق جنسی هم داغتر میشود و بسیاری از
تهیهکنندگان و کارگردانان هالیوودی ،به اغفال زنان جوان میپردازند.
این واقعیت که فســتیوال کن و قاچاق جنسی باهم مرتبط هستند ،تیتر
بسیاری از مطبوعات شده است.
شــگفتآور اینکــه با وجود تغییراتی که پس از رســواییهای جنســی
هالیوودی و به وجود آمدن جنبش  #MeTooو اطالعرســانی در این زمینه
بهوجود آمده ،فستیوال کن همچنان صحنه قرار و مدارهای مخفیانه در هتلها
و سوئیتها و قاچاق جنسی است.
شــکل دیگر قاچاق جنسی در خالل فستیوال کن به این شکل است که
ملیت غیرآمریکایی با تهیهکنندگان آمریکایی
زنان جوان مشتاق هنرپیشگی با ّ
صنعت فیلم هالیوود در قایقهای گرانقیمت تفریحی در ساحل شهر کن قرار
مالقات میگذارند .در این میان رابطهایی هم وجود دارند که دختران جوان را
که معموال از کشورهایی نظیر بریتانیا و جمهوریهای استقالل یافته شوروی
سابق هستند ،با وعده ورود قانونی به ایاالت متحده و دادن یک نقش کوتاه یا
بدون دیالوگ در فیلمهای آمریکایی ،اغوا میکنند.
زیر پوســت شهر کن در زمان برگزاری فســتیوال ،قوانینی نانوشته بین
قاچاقچیان جنســی و دختران جوان وجود دارد و بــه آنها قول ویزای اچوان
آمریکا داده میشود و پس از نیل به مقاصد شوم ،به گونهای با قربانی برخورد
میکنند که از ترس از دســت دادن رویای آمریکا رفتن و سوپراستار شدن نه
میتواند حرفی بزند و نه به پلیس مراجعه کند.
دبیرکل انجمن روشنفکران مسلمان اندونزی:

مسدودسازی حساب کاربری رسانههای ایران،
با ادعای آزادی بیان غربیها تناقض دارد

رئیسدانشــکده حقوق دانشــگاه ناســیونال جاکارتا و دبیرکل انجمن
روشنفکران مسلمان اندونزی و پژوهشگر ارشد قوه قضائیه اندونزی که اخیرا
سفری به ایران داشــته است ،مسدودسازی حساب کاربری برخی شبکههای
برونمرزی صداوســیمای جمهوری اســامی را محکوم کرده و آن را اقدامی
تبعیضآمیز و خالف اصل آزادی بیان دانست.
دکتر اســماعیل رمضان در رابطه با مسدود شــدن شبکههای اجتماعی
رســانههای برونمرزی ایران گفت :متاســفم که این رســانههای تاثیرگذار
را مســدود میکننــد .در حالی که در دنیای مدرن نمیتــوان جلوی ارتباط
اطالعات بین کشــورها را گرفت .این رســانهها در معرفی اطالعات در مورد
ایران ،خاورمیانه و جهان اسالم برای روشنگری نقش مهمی را ایفا میکنند.
وی افزود :از دیدگاه سیاسی ،هدف و انگیزه دشمنان برای بستن شبکههای
اجتماعی رسانهای ایران این است که برای انتشار واقعیتهای منطقه و ایران
برای مخاطبان جهان ،ایجاد محدودیت کنند .این تعارض اســت که غرب از
یک سو ،درباره آزادی بیان و رسانه صحبت میکند ،و از سوی دیگر شبکههای
اجتماعی ایران را که واقعیتهــا را منعکس میکند ،محدود میکنند .بدون
شک این یک اقدام تبعیضآمیز پیچیده شده در شعارهای دموکراتیک است.

یک نویسنده جانباز به شهادت رسید

محســن صالحی نویسنده جانباز و از جهادگران و یادگاران اهل قلم دفاع
مقدس پس از تحمل سالها درد و رنج جانبازی ،روز دوشنبه  23اردیبهشت
در زادگاه خود در شهرستان نجفآباد اصفهان ،به یاران شهید خود پیوست.
پیکر این جانباز ،ســاعت  ۱۰صبح سهشنبه بیستوچهارم اردیبهشت در
روستای حاجیآباد تشییع شد.
«خواستگار ذلیل مرده (مجموعه داســتان طنز نوجوان)»« ،اکبر کاراته
و خــرش»« ،آی بچههای ناز یک قصه از نمــاز»« ،زری کوچولو»« ،بچههای
بهشــت»« ،نماز شــکوفه نور خدا»« ،اگر نامهربان بودیــم و رفتیم» «رقص
ســنگ»« ،اکبر کاراته و فسقلیهای شــکمو»« ،اکبر کاراته و آقایون کچل»
و «اکبرکاراتــه به تهران میرود» از جمله آثار شــهید محســن صالحی در
زمینههای طنز ،کودک و رمان است که بیشتر آنها با محوریت خاطرات دفاع
مقدس تدوین شدهاند.

