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امیرمؤمنان ،حضرت علی(ع) می فرمایند:
َإ ْح ِس ُنوا ِفی َع ِقب َغ ْی ِر ُک ْمُ ،ت ْحفَ ُظوا ِفی َع ِق ُ
بک ْم.
به بازماندگان دیگران نیکی کنید ،تا حرمت بازماندگان شما را نگه دارند.
(نهج البالغه؛ حکمت )264
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...

تازههای مطبوعات
••اعتماد – این روزنــامــه در گــزارشــی با عنوان « تغییر
ساختاری یــا بحث انــحــرافــی» مــوضــوع تفکیک برخی
وزارتخانهها را بررسی کرد و نوشت :فهرست بلند باال از
مشکالت ،سبب میشود موضوع تغییر در ساختار دولت را
یکبحثانحرافیتلقیکنیموانتظارداشتهباشیمروحانی
و همکارانش در دولت از فرصت باقی مانده استفاده کنند و
در چارچوب ساختار کنونی گرهی بگشایند.
••کیهان – این روزنامه پس از پایان توقیف دو روزه خود
تمام صفحه اول خود را به موضوع توقیف خود اختصاص
داد و گزارشی با عنوان «انتقام کور از روشنگر یهای
کیهان» نوشت :شواهد و قرائن متقن نشان میدهد این
برخورد نه به دلیل آن موضع که به دلیل روشنگریهای
پیشین کیهان در بزنگا ههای حساسی همچون برجام،
سند ،2030ماجرای حقوقهای نجومی ،توتال و ...است.
••شرق -زهرا اشراقی نوه دختری امام در گفت و گو با
این روزنامه اظهارکرد :یک روز یک دست لباس مشکی
پوشیدم و به دانشگاه رفتم .عصر همان روز هم پیش امام
رفتم .آقا گفت چرا عزادار هستی؟ چرا مشکی پوشیدی؟
گفتم از دانشگاه شما میآیم! گفت چرا دانشگاه من؟
گفتم اگر غیر از این بپوشم اذیت میکنند .بعد نگاهی
به کفشهایم انداخت و گفت کفشهایت چرا این مدلی
است .گفتم آقا به خدا گیر میدهند .گفت برو بگو خمینی
گفته این رفتار که انسان داشته باشد و لباس خوب نپوشد،
این ریاکاری است.

...

انعکاس
••عصرایران نــوشــت :در شــمــاره جدید اکونومیست،
گزارشی از حضور سیل آسای ایرانیان در کشور ترکیه
منتشر شده است .بر اساس این گزارش در  ۹ماه آغازین
سال  ۲۰۱۷میالدی بیش از  ۳۸۰هزار ایرانی به شهر
«وان» رفتهاند که تقریبا از کل جمعیت این شهر بیشتر
است .فقط ایرانیان حدود  ۴۰۰میلیارد تومان پول ساالنه
در «وان» هزینه می کنند.
••جام جم آنالین نوشت  :فاطمه پاپی ،فوتبالیست زنی
که به تازگی گل زیبایش در برنامه نود به عنوان گل ماه
ایران برگزیده شده است در گفتوگویی در واکنش به این
سؤال که «آرزوی لژیونر شدن دارید؟ تا به حال پیشنهادی
به دست تان رسیده است؟» گفت :با توجه به ممنوعیت
حجاب در کشورهای دیگر و عالقه شخصی خــودم به
حجاب ترجیح می دهم در کشور خودمان بمانم و از بازی
کنار هم تیمی های خودم لذت ببرم .لژیونر شدن به این
سادگی نیست.
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تاکید وزیران خارجه انگلیس ،آلمان و فرانسه بر حفظ برجام

ادامه حاشیه ها بر سر «گاف» جانسون درباره زاغری

گابریل :اروپا تمایل دارد برجام ادامه یابد
وزیران خارجه کشورهای انگلیس ،آلمان و فرانسه قبل از نشست
شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل با یکدیگر دیدار
و براهمیت حفظ توافق هستهای ایران تأکید کردند .به گزارش
تسنیم این خبر را حساب رسمی نمایندگی آلمان در اتحادیه اروپا
در صفحه توئیتر با انتشار یک تصویر از دیدار «زیگمار گابریل»،
«بوریس جانسون» و «ژان ایو لودریان» که به ترتیب وزیران خارجه
آلمان ،انگلیس و فرانسه هستند ،گزارش داده است .مطابق
این گزارش ،گابریل همچنین در نشست شورای وزیران خارجه
کشورهای اتحادیه اروپا گفت« :الزم است ما با شریکان مان درباره
توافق هستهای ایــران همکار یهای نزدیک داشته باشیم .به
گــزارش فارس او با بیان این که آمریکا میکوشد برجام را زیر
سوال ببرد اما اروپا تمایل دارد که این توافق ادامه داشته باشد،
ضمن مهم خواندن برجام در زمینه جلوگیری از تکثیر سالحهای
هستهای در ایران ،افزود :درباره ادامه این توافق و نقش مهم ایران
درمنطقهباهمتایانگلیسیو«فدریکاموگرینی»مسئولسیاست
خارجی اتحادیه اروپا رایزنی خواهد شد .در همین حال فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از برگزاری
نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت که
در این نشست دربــاره توافق هستهای ایران و گروه  5+1بحث
و رایزنی نخواهد شد ،اما وی وزیران اتحادیه اروپا را از محتوای
گفتوگوهایش با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در
سمرقند و دیدارهای اخیرش با مقامات آمریکایی در واشنگتن
مطلع خواهد کرد.ترامپ رئیسجمهور آمریکا در اظهارات خود
در ماه گذشته بدون اعالم خروج از توافق هستهای ،پایبندی
ایران را به آن تأیید نکرد و از کنگره آمریکا خواست قوانین داخلی
آمریکا برای نظارت بر توافق هستهای را تقویت کند .رئیسجمهور
آمریکا روز گذشته در نامهای به نخستوزیر رژیم صهیونیستی از
نتانیاهو به دلیل حمایت اش از سخنرانی وی در مجمع عمومی
سازمان ملل که در آن علیه ایران صحبت کرده بود ،قدردانی کرد.
رئیسجمهور آمریکا در این سخنرانی علیه کره شمالی صحبت
کرده و از رهبران جهان خواسته بود تا با ایران به دلیل برنامه
هستهای این کشور مقابله کنند.



فرا خبر

باز هم پافشاری فرانسه بر تحریم های
موشکی
وزارت خارجه فرانسه روز گذشته اعالم کرد ایران در صورت
لزوم با تحریمهایی جدید به دلیل برنامه موشکیاش رو به رو
خواهد شد .به گزارش فارس آگنه روماته اسپاین سخنگوی
وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به سوالی دربــاره اظهارات
اخیر رئیس جمهور کشورش مبنی بر احتمال تحریم های
جدید موشکی علیه ایــران گفت« :هما نطور که میدانید
اتحادیه اروپــا اکنون تحریمهایی علیه نهادهای موشکی
دخیل در برنامه موشکهای بالستیک ایران اعمال کرده
است؛ در صورت لزوم ،میتوان تحریمهای جدید علیه برنامه
موشکی ایران وضع کرد ».امانوئل ماکرون رئیس جمهور
فرانسه چند روز پیش در امارات ،مدعی شده بود ایران باید به
مذاکره درباره برنامه دفاعی و موشکی خود تن بدهد و در این
مسیر اگر الزم باشد می توان از تحریم های جدید نیز استفاده
کرد .دو روز پیش خبرگزاری رویترز ،در گزارشی ادعا کرد
ایران روز یک شنبه گذشته تماس «امانوئل ماکرون» ،رئیس
جمهور فرانسه برای گفت و گو درباره برنامه موشکی خود را
با این استدالل که این موشک ها صرفا جنبه دفاعی داشته
اند و به توافق هسته ای با کشورهای  ۵+۱موسوم به «برجام»
ارتباطی ندارند ،رد کرده است.

...
سوریه

استاندار دمشق:ایستادگی ایران علیه تکفیریها را از یاد نخواهیم برد
فارس -استاندار دمشق در دیدار مقیمی استاندار
تهران  ،گفت :اولین باری است که به ایران میآیم
ولی این آخرین سفر نخواهد بود.بشر الصبان در این
دیدار گفت :ایستادگی جمهوری اسالمی در شش
هفت سال گذشته علیه تکفیریها را از یاد نخواهیم

برد .خوب میدانیم که هدف از جنگ سوریه ،از هم
پاشیدن منطقه و ایجاد خاورمیانه جدید است .این یک
طرح صهیونیستی و اسرائیلی است که از سوی برخی
دولتهایمنطقهپشتیبانیشد.ویگفت 85:درصد
خاک سوریه را از نجاست تروریستها پاک کردهایم .

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:



فشارهادرانگلیسبهعلتاظهاراتوزیرخارجهاینکشوردربارهنازنینزاغریتشدیدشدهاست؛وزیر
خارجه انگلیس دو هفته پیش در مجلس این کشور ،تصریح کرده بود که نازنین زاغری برای «آموزش
روزنامه نگاری» به تهران آمده بود .نازنین زاغری محکوم امنیتی دوتابعیتی است که در آخرین سفر
خود به ایران در فروردین  ۱۳۹۵به دلیل اتهامات امنیتی بازداشت سپس به پنج سال حبس محکوم
شد .وکیل مدافع و بستگان او بارها ادعا کرده اند که سفرش به ایران تنها برای دیدار با اعضای خانواده
و بستگانش بوده است؛ اما اظهارات اخیر بوریس جانسون که تصریح کرده بود او برای «آموزش روزنامه
نگاری» به تهران سفر کرده است ،این دفاعیات را باطل و حتی موضع ایران در این پرونده را که وی
در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده به ایران سفر کرده تأیید کرد .در بیانیه ای که خرداد ماه
سال گذشته توسط سپاه صادر شد ،درباره اتهامات نازنین زاغری آمده است« :ایشان با عضویت در
شرکتها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژههای رسانهای و سایبری با موضوع براندازی نرم
نظام مقدس جمهوری اسالمی مشارکت داشته است .نامبرده یکی از سرشبکههای اصلی مؤسسات
معاندبودهکهتحتهدایتوحمایتسرویسهایرسانهایوجاسوسیدولتهایبیگانهفعالیتهای
مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».اظهارات جانسون موجب شد موجی از فشارها
علیه او مطرح شود .به عقیده دولت انگلیس ،این اظهارات می تواند وضعیت حقوقی زاغری را در ایران
بدترکند.وزارتخارجهانگلیسبالفاصلهدربیانیهایتأکیدکردکهزاغریتنهابرایتعطیالتبهایران
رفته بوده است .وزیر امور خارجه انگلیس چند روز بعد با همسر نازنین زاغری در لندن صحبت کرد.
▪افزایش فشارها بر جانسون برای استعفا

در روزهای اخیر امیلی تورنبری مسئول امور خارجی حزب کارگر ،حزب اصلی مخالف دولت با
انتقاد شدید از اظهارات بوریس جانسون از او خواست که استعفا کند .رسانههای انگلیسی از جمله
گاردین ،تایم ،تلگراف و ایندیپندنت در گزارشهایی از وزیر خارجه انگلیس خواستند این «اشتباه»
را تصحیح کند .صادق خان ،شهردار لندن هم خواستار کنارهگیری بوریس جانسون شده است .در
مقابل مایکل گوو ،وزیر محیط زیست انگلیس از اظهارات جانسون دفاع کرد و در پاسخ به این سوال
که نازنین زاغری در ایران چه میکرد ،خود به جنجال دامن زد؛ او در پاسخ گفت "نمیدانم" اما "به
آن چه همسرش میگوید اعتماد میکنم".
▪قاسمی :ارتباطی بین سفر جانسون و پرونده زاغری نیست

به هر حال بوریس جانسون در هفته های آینده به تهران خواهد آمد؛ سفری که گفته شده است با یک
بسته پیشنهادی از سوی انگلیس همراه خواهد بود که آن طور که بی بی سی گزارش داده بخشی
از آن به آزادی زاغری مربوط است .سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز گذشته در نشست خبری
خود در خصوص ارتباط سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران با پرونده زاغری گفت :ارتباطی میان این دو
موضوع نیست ،موضوع سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران از قبل مطرح بوده است و ربطی به اظهارات
اخیرش درباره خانم زاغری و انتقادها از او ندارد.

...
لبنان

معارض سعودی :حریری قرار بود به ایران سفر کند
فــارس -روزنامهنگار یک اندیشکده مستقر در
واشنگتن که معارض رژیم سعودی نیز هست ،روز
گذشته مدعی شد که سعد الحریری ،نخستوزیر
مستعفیلبنانپیشازاستعفادرریاضقصدداشت
ی آلاحمد با این ادعا
به ایران و سوریه سفر کند .عل 

که ولیعهد عربستان حریری را به توافقی محرمانه
با سید حسن نصرا ...متهم کــرده اســت ،افــزود:
«حریری قــرار بود به ایــران و پس از آن به دمشق
سفر کند .اطالعات مربوط به این موضوع از طریق
کارکنانش به عربستان سعودی درز کرد».

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحریریه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید
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بدون موضوع
سید علی علوی

alavi@khorasannews.com

پیاده روی اربعین را ایرانی نکنیم
امسال نیز مناسک عظیم الشأن پیاده روی اربعین به اتمام
رسید .با نزدیک شدن به اربعین حسینی خیل عظیمی از
عاشقان حضرتش با پای پیاده رنج سفر را به جان خریدند و
راهیعتباتعالیاتشدندتافقیروغنی،پیروجواندوشادوش
همباسروروساالرشهیدانبیعتیدوبارهکنند .باتوجهبهپایان
یافتناربعینحسینیتوجهبهچندنکتهبهنظرمفیدمیرسد:
 . 1نزدیک به 2.5میلیون ایرانی در این مناسک شرکت می
کنند ،برای ما ایرانی ها مهمان نوازی عراقی ها جذاب است
ودراینسالهایاخیرسعیکردهایمبهکمیتوکیفیتاین
خدمات بیفزاییم اما به این مهم بی توجه ایم که پیاده روی
اربعین باید عراقی با قی بماند؛ با همان فرهنگ پذیرایی
عراقیها،باهمانبیآالیشی،باهمانسادگی،باهمانبی
غل و غشی و با همان خاکی بودن .واقعیت آن است که اگر
مهمان نوازی و زائرپروری عراقی ها را از اربعین بگیری و به
آنکیفیتوتجمالتوبوروکراسیایرانیبدهیاربعیندیگر
این اربعین نمی شود .بهخصوص این که با نوع تولی گری ما
ایرانیهاوباتوجهبهاختالففرهنگیو...وقتیباسطحیاز
توقعاتوامکاناتدرپیادهرویاربعینحضورمییابیم،تولی
گریعراقیهاراضعیفجلوهمیدهیم.
خالصهاینکهاگرمیخواهیماربعین،اربعینبماند،بگذاریم
پیادهرویاربعین،عراقیبماندوایرانیزهنشود.
 .2در روزهــای منتهی به اربعین ،برخی چهره ها و فعاالن
سیاسی و فرهنگی انتقاداتی درباره پیاده روی اربعین ،طرح
کردند؛ از رعایت نکردن نظافت تا طبقه اقشار شرکت کننده.
گرچه به هر کدام از این دست انتقادها می توان جوابی درخور
داد ،اما اولین و بدیهی ترین پاسخ این است که همانطور که
وقتی منتقدی می خواهد فیلم یا کتابی را نقد کند ،الزم است
حداقل یک بار آن را ببیند یا بخواند ،به نظر می رسد منتقدان
بهتر است قبل از هر حرفی حداقل یک بار این سفر معنوی را
تجربه کنند؛ سفری که بدون تردید حضور در آن درکی فراتر از
دیدنمستندهاوخواندنمتنهاوکتابهادربرخواهدداشت.
– 3برخالف مردم و دولت عراق که همه تالش خود را برای
تکریم و ارائه تسهیالت به زائران اربعین می کنند ،متأسفانه در
داخل ایران برخی از سازمان ها و نهادهای دولتی طی سالیان
گذشتهوبهخصوصیکیدوسالاخیرکهسیلمشتاقانفزونی
یافته رفتاری کاسب کارانه از خود نشان داده اند .ازشرکت های
هواپیمایی و مسافری با 2و 3برابر کردن تعرفه بلیت ها تا تعرفه
 30هزار تومانی بیمه و حتی پارکینگ های عمومی شهرهای
مــرزی و مصداق های دیگری از این دست که به زائــر ایرانی
احساس کاسب کاری از زائــران اربعین را می داد و می دهد.
موضوعیکهمسئوالنباالخرهبایدبرایآنفکریاساسیکنند.
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