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مردی ازامام جواد (ع) درخواست پند و نصیحت کرد .حضرت فرمودند:
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تازه های مطبوعات
••اعتماد – این روزنامه در مطلبی با عنوان « مصوبه ای
ب��رای بودجه یا بدنام ک��ردن دول��ت» با اش��اره به تصویب
مصوبه حذف یارانه سه دهک از اقشار جامعه در مجلس
 ،از این اقدام مجلس به عنوان اقدامی برای بدنام کردن
دولت یاد کرده است.
••کیهان -این روزنامه در گزارشی با عنوان «مخالفت با
حذف یارانه ثروتمندان سیاسی یا اقتصادی؟!» به نقد
رویکرد دول��ت در این ماجرا پرداخت و نوشت:مصوبه
مجلس برای حذف  3دهک بر خالف انتظار ،با مخالفت
و موضع منفی دولت مواجه شد! مخالفت دولت با قطع
یارانه سه دهک از مردم با هدف های سیاسی برای پیروزی
در انتخابات  96دنبال می شود.
••خط حزب ا - ...این هفته نامه در ستون اخبار هفته خود
به نقل از ایروانی ،وزیر اسبق اقتصاد آورده است :مقام
معظم رهبری زمانی به من فرمودند که اعتقاد من به مبارزه
با فساد مثل اعتقاد به دین اسالم است.
••ایران  -سعید لیالز تحلیل گر اقتصادی در یادداشتی
با تیتر «مصوبه یارانهای در ترازوی نقد» به دفاع از رویکرد
دولت پرداخت و نوشت :تصویب حذف  24میلیون یارانه
بگیر  ،بدون دادن مهلت کافی به دولت برای شناسایی
دقیق پردرآمدها  ،اقدامی خطرناک است .کسانی که
با انحراف از قانون ،شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی را
انتخاب کردند ،میدانستند که دولت بعدی را وارد چالشی
میکنند که به سادگی قابل حل و فصل نیست.
••اعتماد –این روزنامه به نقل از میرمجید طاهری وکیل
خانواده روحاالمینی از عدم وقوع رخداد جدیدی خبر داد
وگفت«:مرتضوی با اختالف یک رای تبرئه شد».
••شهروند -این روزنامه در گزارشی به دستاوردهای
دولت یازدهم اشاره کرد و رفت و آمدهای پرتعداد هیات
های دیپلماتیک خارجی به ایران ،پس از دستیابی به توافق
هسته ای در این دولت را «ریلگذاری سرمایه خارجی برای
قطار اقتصاد ایران» نامید.
••جوان – این روزنامه در گزارشی با عنوان « بهانهگیری
انتخاباتی دولت در پرداخت یارانه پولدارها» به نقل از
«پرویز دلداده جاوید» عضو انجمن اقتصاددانان ایران،
نوشت  :دولت به دلیل مالحظات سیاسی حذف یارانه
سه دهک درآمدی را قبول نمی کند و با بهانه جوییهای
مختلف به دنبال حفظ محبوبیت خود در میان اقشار
مختلف جامعه است.
••کیهان – طعم برجام در کام آمریکاییها چنان شیرین
ب��وده که آنها را ب��رای پخت نسخه ه��ای بعدی به طمع
انداخته است .اینکه رییس جمهور آمریکا میگوید ایران
ب��رای بهر همندی از مواهب اقتصادی توافق هستهای
به روح برجام نیز عمل کند و روح برجام را تضعیف بنیه
دفاعی ایران و عدم حمایت از مقاومت در منطقه معرفی
میکند ،یکی از نشان ه های روشن این طمع خام آمریکایی
است.

انعکاس
••انتخاب مدعی شد  :یک منبع مطلع گفت  :چندی پیش
خبری در مورد رد پیشنهاد آیت ا ...هاشمی رفسنجانی به
آیت ا ...امینی درباره ریاست خبرگان در برخی رسانه های
اصولگرا منتشر شد که خبری بی اساس بود.وی افزود:
آیت ا ...امینی اگر در سالمتی نبوده و احساس ضرورت
نمی کردند پس از یک دوره ع��دم حضور در انتخابات
خبرگان حضور نمی یافتند.
••عصر ایران خبرداد:علی مطهری در نامه ای به آیت ا...
جنتی درباره  حذف خانم مینو خالقی نوشت :اگر این رویه
در کشور باب شود که پس از تأیید صالحیت یک کاندیدا و
رأی مردم در یک انتخابات سالم ،آن منتخب به این بهانه
که م��دارک جدیدی به دست ما رسیده و نظر ما درب��اره
صالحیت او تغییر کرده است حذف شود ،این امر می تواند
مستند شورای نگهبان در آینده واقع شود و منتخبان زیادی
از جمله یک کاندیدای ریاست جمهوری را پس از انتخاب
مردم و رای مثال سی میلیونی حذف کند.
•• تابناک نوشت  :مراسم چهلمین روز درگذشت آیتا...
عباس واعظ طبسی در حسینیه آن مرحوم در مشهد برگزار
شد.حجت االسالم راشد سخنران این مراسم بود که به
دیدارش با مقام معظم رهبری پس از درگذشت آیت ا...
طبسی اشاره کرد و گفت :به ایشان عرض کردم که خیلی
از آقای طبسی انتقاد میشود .رهبری هم فرمودند ،این
حرفها نظیر همان حرفهایی است که درباره آیت ا...
بهشتی هم میزدند .هر کسی خدمت کند ،پشت سرش
حرف درس��ت میکنند.او همچنین به دی��دار رهبری با
خانواده مرحوم طبسی اشاره کرد و گفت :در آن دیدار
رهبری گفتند ،من به شما تسلیت میگویم و شما هم به
من تسلیت بگویید.
••عصرایران نوشت  :ع��ب��دا ...ن��اص��ری عضو ش��ورای
مشورتی اصالحطلبان در مورد نظر اصالح طلبان درباره
الریجانی گفت :قطعا او یک اصولگراست اما الریجانی را
دیگر اصولگرای دوران ریاست صداوسیما نمیدانیم.
او ام��روز یک اصو لگرای معتدل است که قابل تعامل و
گفتوگواست .وی افزود :عارف نامزد جریان اصالحات
است که اما واقعیت این است که مرحله دوم انتخابات
رئیس آینده مجلس را مشخص خواهد کرد.
••آخرین نیوز مدعی شد :قرار بود ی��ادواره شهدا با نام
پدران آسمانی با سخنرانی محمود احمد ینژاد رئیس
جمهور سابق در گلزار شهدای شهر مالرد برگزار شود که
با مخالفت فرمانداری شهرستان لغو شد.
••سایت امید خبرداد :رئیس شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان در مورد ادامه کار شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان خاطرنشان کرد :شورای سیاستگذاری
انتخابات اصال حطلبان برای دور دهم مجلس شورای
اسالمی تشکیل شده است و بعد از انتخابات باید ارزیابی
کاملی از عملکرد خود داشته باشد ،بنابراین شاید ترکیب
ش��ورای سیاستگذاری اصال حطلبان تغییر کند ولی
اکنون معلوم نیست که شورای سیاستگذاری تعطیل
میشود یا خیر.
••انتخاب نوشت " :امل عبدا ...القبیسی" رئیس مجلس
ملی اتحادی (پارلمان) امارات متحده عربی،ادعا کرد:
روسیه از امارات در باز پس گیری جزایر سهگانه (ابو موسی،
تنب بزرگ و تنب کوچک) از ایران ،دفاع میکند.
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شکست دیپلماتیک ریاض در استانبول

محمدرضازائری
political@khorasannews.com

بیانیه نشست استانبول حاوی بندهای ضد ایرانی به دلیل اختالف ها قرائت نشد

▪ ▪تکذیب شایعه مالقات روحانی و ملک سلمان

بهگزارشایرنا،عراقچیهمچنیندربارهاخبارمطرحشده
در خصوص دیدار حسن روحانی با ملک سلمان پادشاه
سعودی که توسط شبکه خبری «سی.ان.ان ترک» مطرح
شدهبودگفت :هیچمالقاتیبینماوهیأتسعودیدرهیچ
سطحیصورتنگرفتهنهدرسطحکارشناسی،نهدرسطح
وزرا و نه در سطح رئیس جمهوری و قراری برای این کار
نداشتیمواخبارتماممالقاتهایرئیسجمهورمطرحشده
و هیچ مالقاتی غیر از این ها وجود نداشته است .وی گفت:
اخبارسیانانوخبرسازیآنجایتعجبدارد.مشکلماو
عربستانمالقاتکردنونکردننیست،بحثسیاستهای
غلطیاستکهبایددولتسعودیآنهارااصالحکندتازمینه
ارتباطدوکشورایجادشود.
▪ ▪واکنش های داخلی به بیانیه نشست استانبول

به گزارش ایرنا ،عراقچی ،معاون امور حقوقی و بینالملل
وزارت امور خارجه در خصوص بیانیه پایانی این نشست
گفت  :ای��ن اج�لاس در حقیقت سند اصلی که تولید
میکند ،یک بیانیه پایانی است که بیش از  200بند
دارد به اضافه یک بیانیه خاص برای فلسطین .این بیانیه
 200بندی این گونه نیست که در ظرف یکی دو روز
اخیر تهیه شده باشد .حدود دو ماه پیش در جده اجالس
کارشناسی برگزار شد و متن اولیه سند را آماده کردند
که در آن اج�لاس دول��ت عربستان به هیأت جمهوری
اسالمی ایران روادید نداد و ما موفق به شرکت در آنجا
نشدیم .عراقچی اضافه کرد :با تالشی که دولت عربستان
صورت داد چهار بند ضد ایرانی نیز در بیانیه وارد شده که
این چهار بند در حقیقت در همان اجالس جده تهیه و در
غیاب ما وارد بیانیه شد .وی ادامه داد :ریشه این چهار بند

هم به اجالس اضطراری وزرای خارجه برمیگردد که بعد
از حادثه حمله به سفارت عربستان در تهران و متاسفانه
فضای مسمومی که در اثر آن حمله ایجاد شد ،دولت
عربستان موفق شد که اوال سرپوشی بگذارد بر جنایتی
که در اعدام روحانی برجسته شیعه شیخ نمر انجام داده
بود و بعد فضا را علیه جمهوری اسالمی تشدید کند .به
گزارش بی.بی.سی این بیانیه آنچه را که «تهاجم به اماکن
دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد» نامیده
است محکوم کرده و بدون اشاره به نقش ایران در مقابله
با تروریسم که کشورهای منطقه را تهدید می کند ،ایران
را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده است.
محمدجواد ظریف در آن نشست گنجاندن چهار بند ضد
ایرانی و یک بند ضد حزبا ...لبنان در پیشنویس بیانیه
پایانی را برخالف روح همبستگی اسالمی و در راستای
منافع اسرائیل توصیف کرده بود.

مذاکرات

خبر

▪ ▪اعتراض ایران به بیانیه پایانی نشست
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باقرائت نشدن بیانیه ضدایرانی و ناکامی ملک سلمان در ایجاد مثلث ترکیه ،مصر و عربستان رقم خورد

ط��اه��ری -نشست س��ران س��ازم��ان همکاری اسالمی
روزگذشته در استانبول به علت مخالفت برخی از اعضا
بدون قرائت بیانیه پایانی که در ریاض و علیه ایران تنظیم
شدهبود،بهکارخودپایانداد.براساسگزارشخبرگزاری
ها ،در  4بند و یک پاراگراف این بیانیه  200بندی علیه
کشورمان و حزب ا...لبنان مطالبی آمده بود .پیشنویس
این بیانیه در جریان نشست کارشناسان ارشد کشورهای
عضو سازمان همکاری اسالمی در اسفندماه سال گذشته
در جده تدوین شده و هیات ایران به دلیل صادر نشدن
ویزا از سوی دولت عربستان سعودی امکان حضور در
این نشست را پیدا نکرده بود .روز گذشته رئیس جمهور
و وزیر خارجه کشورمان نیز در واکنش به این موضوع در
نشست اختتامیه این نشست شرکت نکرده بودند و تنها
در سطح کارشناسی حضور پیدا کرده بودند.عربستان
سعودی در دی ماه سال گذشته نیز در  2اجالس مهم
کشورهای عربی که با درخواست ریاض علیه ایران برگزار
شده بود نتوانست به اه��داف از پیش تعیین شده خود
برسد .نشست اتحادیه عرب در اواخر دی ماه  1394به
جز لفاظی وزیرخارجه عربستان و امارات درباره ایران ،با
ارائه یک بیانیه و یک قطعنامه صرفا «بوروکراتیک» و «فاقد
تصمیم برای اقدام عملی» درباره ایران پایان یافت و در
نشست شورای همکاری خلیج فارس نیز در اواسط دی
ماه  94عربستان تنها توانسته بود یک بیانیه بدون هیچ
اقدام اجرایی مشخص را کسب کند که با توجه به تبلیغات
گسترده رسانه ای یک هفته ای بعد از حوادث سفارت این
کشور در تهران عمال به منزله شکست بود ،به عالوه آن چه
درباره بیانیه نشست استانبول رخ داد و عربستان موفق به
اجماع علیه ایران نشد این کشور همچنین در تالش های
دیپلماتیک برای کاهش تنش میان مصر و ترکیه نیز ناکام
ماندتاالسیسیرئیسجمهورمصرنیزبهایناجالسنیاید!
تا به این ترتیب تالش های «سلمان» برای ایجاد مثلث
ترکیه ،مصر و عربستان پشت درهای سازمان همکاری
اسالمی  ،حاال در استانبول شکست بخورد.
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نمابر تحريريه:
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چاپتهران:

021 88433270
021 88437330
2000999
شهرچاپخراسان
شرکترواق روشن مهر

بروجردیرییسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
مجلس ش��ورای اسالمی ،محکومیت جمهوری اسالمی
ایراندرپیشنویسبیانیهپایانیسیزدهمیننشستسران
سازمان همکاری اسالمی را مسئلهای انحرافی دانست
و افزود :اتهام دخالت ایران در مسائل داخلی کشورهای
اسالمیباهدفانحرافافکارعمومیجهانازدخالتهاو
تجاوزاتنظامیعربستاندریمن،بحرینوسوریهانجامشده
است.منصورحقیقتپور،نایبرئیسکمیسیونامنیتملی
و سیاست خارجی مجلس نیز در این خصوص با بیان اینکه
در عرصه جهانی عربستان از ایران شکست خورده است،
گفت:مادرسوریه،یمنوعراق،عربستانراشکستدادهایم
و عربستان به دنبال جبران این شکستهاست و این گونه
بیانیهها نیز هیچگاه در معادالت تعیین کننده نبوده است
و واقعیت جهان برای افکار عمومی روشن است .سازمان
همکاری اسالمی نیز هیچگاه نماینده ملتها نبوده بلکه
نمایندهحکومتهایخودکامهودیکتاتورعرببودهاستو
برایتأثیرگذاریالزماستساختاراینسازماننیزتغییرکند
ویکسازمانمردمیمعادالتجهاناسالمراشکلبدهد.

برجام

الریجانی:در بودجه  95کمک
شایانی به صداوسیما کردیم

ایران؛ یکی از موضوعات مذاکرات
اوباما با کشورهای عرب در منطقه

مصباح یزدی :آنهایی که سر پیری
تغییر پیدا می کنند دنیاگرا هستند

پاول رایان :امتیازاتی را که به ایران
دادیم پس میگیریم

ف�����ارس -ع��ل��ی الری���ج���ان���ی رئ���ی���س مجلس
درح��اش��ی��ه اک���ران خصوصی فیلم سینمایی
محمد(ص) درب��اره نحوه رسیدگی مجلس به
اوضاع فرهنگ و هنر کشور و سازمان صداوسیما،
گ��ف��ت :ام��س��ال ت��ا ج��ای��ی ک��ه ام��ک��ان داش���ت به
صداوسیما کمک قابل توجهی شد البته آنها
تماس داشتند و کمک بیشتر میخواستند و ما تا
جایی که توانستیم در اصالح الیحه کمک کردیم
که در بخش هزینهها در روزه��ای آینده بررسی
ش��ده و امیدواریم تصویب ش��ود ام��ا بخشهای
فرهنگی کشور نیازمند کمک هستند.

ایسنا -جاش ارنست ،ضمن اعالم سفر باراک
اوباما به عربستان سعودی در هفته جاری گفت
که وی در اجالس شورای همکاری خلیج فارس
شرکت و با سران کشورهای عربی دیدار خواهد
کرد .سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیسجمهور
آمریکا در سفرش به عربستان با مقامات این کشور
درباره ایران و مسائل منطقهای گفتوگو خواهد
ک��رد .ارنست همچنین گفت که رئیس جمهور
آمریکا ق��رار است در این سفر درب��اره سه محور
مبارزه با داعش ،ثبات منطقه و موضوعات مربوط
به ایران با سران کشورهای عربی رایزنی کند.

انتخاب -آیت ا ...مصباح یزدی رییس مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت :باید
بررسی کرد چگونه کسانی که خدمت کرده اند سر
پیری تغییر می کنند ،یکی از عواملی که انسان را
به این شکل تغییر می دهد دنیا گرایی است یعنی
لذات دنیوی چشم و گوش انسان را پر می کند از
همین رو چنین اف��رادی یا سخنان گذشته خود
را فراموش و یا تکذیب می کنند.وی با اشاره به
دیدگاه های گوناگون در زمینه آخرت گفت :برخی
برخوردها درباره آخرت به انحراف در فهم یا انکار
آخرت باز می گردد.

باشگاه خبرنگاران  -پ��اول رای���ان مدعی شد
واشنگتن در دولت بعدی تمامی امتیازاتی را که
برجام به ای��ران داده اس��ت ،پس خواهد گرفت.
سخنگویمجلسنمایندگانآمریکاموضعیقاطع
درب��اره اخبار احتمال ایجاد دسترسی ای��ران به
دالر آمریکا از سوی دولت اوباما گرفت و گفت« :
به شدت با این اق��دام دول��ت آمریکا مخالفم» .در
همینحال تدکروزنامزد جمهوری خواه انتخابات
ریاستجمهوریآمریکاباردیگرادعاکرددرصورت
رئیسجمهورشدن،توافقایرانراپارهخواهدکرد.
وی افزود:برنامه هستهای ایران را تعطیل میکنم.

آقا و خانم رجبی بفرمایید داخل !
ف��رض کنید که جایی در ات��اق انتظار نشسته ای��د و نام
خانوادگی و شهرت افراد را می خوانند وصدا می زنند ،
آیا در چنین شرایطی هرکسی می تواند خود را به نامی که
خوانده اند معرفی کند ؟
خواهید گفت که خیر  ،باید اسم و عنوان و اشتهار رسما
ثبت شده باشد و باید سال ها  ،بلکه نسل ها بگذرد تا یک نام
خانوادگی یا یک صفت جابیفتد و مشهور شود.
مثال هیچ کس را تنها با یک سفر به مشهد یا اقامتی کوتاه در
این شهر به عنوان مشهدی نمی شناسند بلکه باید چندان
در این شهر بماند و اقامت و استقرار داشته باشد که او را
مشهدی بدانند.
یا مثال کسی را تنها با یکی دو بار غذا درست کردن به عنوان
آشپز نمی شناسند بلکه باید به طور دائمی و جدی به این
حرفه اشتغال یابد تا بگویند فالنی آشپز است.
در مسائل معنوی و روحانی نیز چنین اس��ت .اوص��اف و
عناوین معنوی هم تنها زمانی به افراد اطالق می شود که
در هر موضوعی چندان استقرار و استمرار و جدیت و تالش
داشته باشند که به حقیقت مشمول آن عنوان بشوند.
در روایات دینی ما آمده است که در روز قیامت ندایی به
گوش اهل محشر می رسد که می پرسد  :رجبی ها کجا
هستند ؟ و آنگاه عده ای از صفوف مردمان جدا می شوند و
با عنایت خاص خداوند به سوی بهشت می روند.
چگونه می شود که در آن هنگامه سخت  ،فرشتگان کسی
را به این صفت بشناسند ؟ آیا تنها با یکبار روزه گرفتن یا دو
رکعت نماز خواندن کسی به عنوان رجبی شناخته می
شود ؟
در حدیث مشهور "ملک داعی" آمده است که فرشته خاص
پروردگار در هر شب ماه رجب اهل ذکر واطاعت خدا را
بشارت می دهد و خبر می رساند که خداوند فرموده این
ماه را چون ریسمانی آویخته ام تا هرکس بدان چنگ زند
به من برسد.
کسی که در ماه رجب به این ریسمان بیاویزد در هنگامه پر
اضطرابوهولانگیزمحشربهرحمتخداوندخواهدرسید
و در میان آسمانیان به این صفت شناخته خواهد شد   .
درروزقیامتفرشتگانکسیرارجبیخواهنددانستکهبا
تمام وجود در حقیقت شهر رجب ساکن شده باشد و خیابان
هایش را و کوچه هایش را بشناسد .کسی که روزهایش را
روزه گرفته باشد  ،کسی که شب هایش را به عبادت ایستاده
باشد  ،کسی که به خاطر خدا چندان به یتیمان رسیده باشد
و صدقه داده باشد و آن قدر از گناهان دست کشیده و پرهیز
کرده باشد که واقعا اهل رجب به شمار آید.
این فرصت آسمانی به سرعت می گذرد و اکنون تنها بیست
روزش باقی است .کاش چنان در این شهر ساکن شویم و
چنان به آن انس بگیریم و چنان اهل حقیقتش باشیم که در
هول و هراس قیامت ما را نیز چنین صدا بزنند و به احترام
و عزت بخوانند و بگویند که  " :جناب آقای رجبی  ،سرکار
خانم رجبی ! بفرمایید داخل !"

عکس نوشت

با وجود برخی گمانهزنیها و شایعات درباره مالقات بین حسن روحانی رئیس
جمهوریایرانوملکسلمانپادشاهسعودیدرحاشیه نشستسرانسازمان
همکاریاسالمی،غیرازیکبرخوردکوتاهوارتباطچشمیهنگامآمادهشدنبرای
گرفتنعکسگروهی،هیچمالقاتدیگریبینآنها،درروزاول،صورتنگرفت.
عراقچیهمتاکیدکردههیچدیداریدرهیچسطحیباسعودیهانداشتهایم.

تصاویر منتشره از استقبال اردوغان از رییس جمهور ایران نشان از حرکات دست
هشدارگونه روحانی به رییس جمهور ترکیه دارد.
انتخاب در این باره نوشت :روحانی در این فاصله با اردوغان روی سن با شدت و
حدت درباره بیانیه علیه ایران در اجالس سازمان همکاری اسالمی سخن گفته
و به او تذکر داده است.

موگرینی امروز در تهران با ظریف
دیدار می کند

انتقادآیتا...نوریهمدانیازکمتوجهیصداوسیما
بهسخنرانیهایمذهبی

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که قرار است امروز به تهران
سفرکند،درسفریکروزهخودبامحمدجوادظریفوزیرخارجهوعلیالریجانیرییس
مجلسکشورمان دیدارمیکند.ایندومینسفرموگرینیبهتهراندر6ماهاخیراست.
بهگزارشایرنا،قراراستدرسفرمسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپابهتهراندرباره
گشایشدفتردیپلماتیکدائمیایناتحادیهدرتهرانمذاکرهشود.گفتهمیشودیکی
ازموضوعاتمهمیکهقراراستدراینسفرموردبحثقرارگیرد،بحرانسوریهخواهد
بود.درهمینحالایسناگزارشداد،ماریچهاسخاکهیکعضوپارلماناروپادرنامهای
خطاب به فدریکا موگرینی ،مسئولسیاست خارجی اتحادیه اروپا از وی خواست تا از
سفرشبهایرانبهعنوانفرصتیبرایطرحمسائلمربوطبهحقوقبشراستفادهکند.
بیش از 60نماینده دیگر این نامه را امضا کرده و از موگرینی خواستهاند نماینده ویژه
اتحادیهاروپادرامورحقوقبشررانیزدرسفرشبهایرانهمراهخودببرد.

آیت ا ...حسین نوری همدانی از مراجع تقلید از کم توجهی صدا و سیما به سخنرانی
های مذهبی و پخش در ساعات نامناسب از رسانه ملی انتقاد کرد.به گزارش ایرنا ،
وی در دیدار تعدادی از مبلغان حوزه علمیه قم افزود :متاسفانه صحبت های ارزنده
علمایی که با انقالب همراه هستند و حاصل سال ها کسب علمشان است در پاسی
از شب در شبکه های تلویزیون پخش می شود که عموم مردم در حال استراحت می
باشند ،ولی فیلم هایی که هیچ محتوایی برای مخاطب ندارند را در ساعاتی پخش
می کنند که بیننده زیادی دارند.وی اضافه کرد :حوزه های علمیه انقالبی هستند؛
سعی کنید حوزه را همچون سابق انقالبی نگه داری��د ،لذا کار شما بسیار مقدس
و عالی است.آیت ا ...ن��وری همدانی با بیان این که باید ارک��ان انقالب ،اه��داف،
ثمرات و برکات و همچنین خطراتی که انقالب را تهدید می کند بشناسیم ،گفت:
حوزه علمیه باید در طرح های سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و غیره به میدان بیاید.

سفارتایراندرروسیه:سردارسلیمانیبهمسکونیامدهاست
در پی ادعای برخی رسانه های غربی ،سفارت کشورمان
درروسیهسفرسردارقاسمسلیمانیفرماندهنیرویقدس
سپاهبهمسکوراتکذیبکرد .بهگزارشفارس،شبکهخبری
«فاکس نیوز» روز گذشته به نقل از آنچه «چندین منبع

اطالعاتی»خوانده،مدعیشدکهسردارقاسمسلیمانیبار
دیگربهمسکوسفرکردهوقصدداردباوالدیمیرپوتیندیدار
کند.خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع که مدعی
شد «یک مقام ارشد امنیتی ایرانی» است نوشت :سردار

سلیمانیشبپنجشنبهگذشتهبهمسکورفتهوقراراستدر
موردموضوعاتمختلفازجملهتحویلسامانهدفاعموشکی
اس 300-باروسهاگفتوگوکند.بااینحال،دیمیتری
پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری ریانووستی
گفته است که چنین دی��داری در برنامه پوتین نیست.
سفارتایراندرمسکونیزاینخبرهاراتکذیبکردهاست.
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