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تازههای مطبوعات
••ایران  -احمد توکلی ،فعال سیاسی اصولگرا معتقد است
تعداد بازداشتشدگان درکشور نزدیک به دو هزار نفر است.
اومعتقداستبابازداشتشدگاناینحوادثبهخصوصافراد
کم سن و سالی که اطالعات سیاسی کافی از وضعیت کشور
ندارند،بایدبارأفتبرخوردکرد.ویهمچنیناظهارمیکند
رونداطالعرسانیدربارهحوادثاخیرخوبنبودهاست.
••وطن امروز-این روزنامه در مطلبی با عنوان « نگرانی از
تغییر کاربری مدارس!» نوشت:الیحه بودجه  97کشور به
آموزشوپرورش مجوز تغییر کاربری مدارس را داده است
اما گروهی معترضند و امکان سوءاستفاده از آن را مطرح
میکنند؛ از سوی دیگر آموزشوپرورش معتقد است این
مجوز به معنای فروش مدارس خوب نیست.
••اعتماد – بازار خــودرو رونق میگیرد .این رونق به گفته
کارشناسان بــازار تا پایان سال به اوج خود خواهد رسید.
محرکهایی نظیر ورود خودروهای جدید ،خروج خودروهای
غیراستاندارد و قدیمی و اعمال تعرفههای جدید سه عامل
اصلیدرروشنکردنچراغبازارخودروهستندکهکارشناسان
از این عوامل به عنوان مرکز ثقل رونق بازار یاد کردهاند.
••کیهان –روزنامه البناء لبنان با تشریح نقش «اندرو پیک»،
معاون دستیار وزیــر امــور خارجه آمریکا در خطدهی به
ولیعهد عربستان علیه ایران ،نوشت :به رغم خاموش شدن
آشوبها در ایران ،باید گفت اتاقهای عملیات آشوبهای
این کشور در هرات و اربیل قرار داشت.
••آرمان –روزنامه رای الیوم اعالم کرد که محمود عباس،
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در پیامی از دبیرکل
حزبا ...لبنان درخواست کرده است تا سفرش به ایران
را تسهیل کند.
••قانون – این روزنامه درگزارشی با عنوان « آتشی که هنوز
میسوزاند!»بهبررسیوضعیتخانوادهآتشنشانانکشتهشده
پالسکودرآستانهسالگردآنحادثهپرداختوبهنقلازهمسر
حسینروحانی،یکیازآتشنشانهانوشت:ازهمانروزیکه
حادثه پالسکو اتفاق افتاد با توجه به این که من دوتا بچه دارم و
باید آنها را دست تنها بزرگ کنم ،تالش کردیم که شهرداری
آتشنشانهارافقطبهاسمشهیدمعرفیکندوازمزایایشهدا
استفادهکنیماماهیچوقتجوابروشنیبهماندادند.

...

انعکاس
••انصاف نیوز نوشت :منوچهر محمدی ،تهیه کننده فیلم
انتخاباتی مرحوم آیت ا ...هاشمی در سال  84که به تازگی
خاطرهای از وی درباره این فیلم جنجالی شده است ،تیتر
روزنامه شرق را مبنی بر این که «خاطره هاشمی از بهشتی
زاییده ذهن من است» تکذیب کرد و گفت :آقایان دوست
داشتندازحرفمناینگونهبرداشتکنند!آنخاطرهراآقای
هاشمی برای من تعریف کرد و من ادبیاتش را تغییر دادم و با
سبک و سیاق خودم نوشتم ،بعدا هم گویا ایشان این ماجرا
را در جای دیگری ،گمان کنم کنگره شهید بهشتی ،عین
همین را نقل میکنند .حاال چند کلمه جابهجاشده که چیز
خاصی نیست .من عین همین مطالب را بهصورت جوابیه
برای روزنامه شرق ارسال کردم که قرار است منتشر شود.
••انتخاب نوشت :ضرغامی ،رئیس اسبق صداوسیما
در واکنش به بخشی از عبارات خطیب نماز جمعه تهران،
نوشت :کالم غیردقیق ،زمینهساز فهم نادرست و بروز فتنه
است .تعبیر کلی "آشغال" درباره معترضان ،مشابه "خس
و خاشاک" هزینه ساز است.
••ایرانآنالینمدعیشد:میرحسینموسویدربیمارستان
قلبتهرانتحتمعاینهپزشکانقرارگرفت.زهرارهنوردهم
موسویرادربیمارستانهمراهیکردهاست.منابعپزشکی
به این سایت گزارش دادهاند نتایج تست قلب و اکو حاکی
ازمناسببودنوعادیبودنوضعیتقلبموسویاست.
••رجانیوز نوشت :خبری منتشر شد مبنی بر محکومیت
چهار جوان عدالتخواه و انقالبی در دادگاه به بهانه و جرم
سخنرانی و انتشار مطالب در نقد امام جمعه شیراز آن هم
با احکامی سنگین و غیر قابل توجیه ،یعنی  91روز حبس
تعزیری که میشود سابقه کیفری برای آنها (تا زمان پایان
تعلیق حکم) و پنج سال محرومیت از عضویت در هر تشکل
اعم از سیاسی و دانشجویی و محرومیت پنج ساله از هر گونه
کار رسانهای و مطبوعاتی و به زبانی ساده قفل کردن دهان
این چهار جوان به مدت پنج سال!
••اعتمادآنالین نوشت :فاطمه هاشمی فرزند رئیس
سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید حولهای که
آیتا ...هاشمی رفسنجانی را با آن به بیمارستان بردند نیز
به رادیواکتیو آلوده آغشته بوده است .وی میگوید :اول یک
آزمایشادرارازباباداشتند....بعدهممارابردنددریکمرکز
و با دستگاه اسکنی که بود برای رادیواکتیو اسکن کردند.
البته شورای امنیت هم اول به خود ما این موضوع را نگفت.
منازیکمسئولدولتیاینماجرارافهمیدمکهمنومادرم
همآلودههستیم،ولیگفتندکهچونمقدارآنکماستچیز
مهمینیستوکاریهمنمیشودکرد.
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کاخ سفید با وضع تحریمهای جدید علیه  14نهاد و شخصیت ،برجام را برای 4ماه تمدید کرد

بدون موضوع

ادامه استراتژی آمریکایی برجام زخمی

محمدرضازائری

political@khorasannews.com

ظریف :ادامه پای بندی کامل ایران به برجام ،مستلزم متعهد بودن کامل آمریکاست
ادیب -سه ماه پیشکه رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار
پای بندی ایران به برجام را تأیید نکرد ،در روزنامه خراسان
تیتر زدیم «رونمایی ترامپ از استراتژی برجام زخمی» به
نظر میرسد این بار هم باید همین تعبیر را برای تصمیم
نوبهای رئیس جمهور آمریکا به کار ببریم با این تفاوت که
این بار چاشنی تحریمهای ضدایرانی شدید تر و البته یک
ضرباالجلهمبهماجرااضافهشدهاست.ضرباالجلیکه
همچنان استراتژی برجام زخمی را ادامه میدهد؛ ضرب
االجلی که به نوشته رسانههای آمریکا ،رئیس جمهور این
کشور به متحدان اروپایی آمریکا و کنگره این کشور داده تا
توافقهستهایرااصالحکنند.بهگزارشرویترزوبیبیسی
ترامپتهدیدکردهدرصورتیکهایناتفاقرخندهدآمریکابه
صورترسمیازبرجامکنارمیکشد.
▪تمدیدبرجامزخمیدرساعاتپایانیشبگذشته

دونالد ترامپ در ساعات پایانی شب گذشته درحالی رفع
تحریمهای ایران را تا  ۱۲۰روز دیگر تمدید کرد که تهدید
کردهاینمیتواند«آخرینبار»یباشدکهاینکاررامیکند،
مگرآنکهشرایطمدنظرشبرآوردهشود.دربارهاینکهاین
شرایطچیستخبررسمیمنتشرنشدهامابراساسگزارش
بی بی سی« ،یک مقام کاخ سفید به خبرنگاران گفته است
که آقای ترامپ میخواهد اقدامات سخت گیران ه تازهای در
توافق هستهای گنجانده شود و در صورت تخطی ایران از
تعهداتش ،آمریکا بتواند بالفاصله تحریمها را برگرداند .او
میخواهد برنامه موشکی ایران به مذاکره گذاشته شود...
ترامپ همچنین میخواهد طــرفهــای اروپــایــی توافق
ت غنیسازی اورانیوم برای ایران را ،که
هستهای محدودی 
قرار بوده  10ساله باشد ،به عنوان محدودیتهایی دایمی
به رسمیت بشناسند ».همچنین به گــزارش خبرگزاری
صداوسیما به نقل از اسپوتنیک ،یک مقام آمریکایی گفت:
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار آن است که
موافقتنامههستهایایرانباقیدوبندهاییسختترهمراه
شودوماندندراینموافقتنامهرادرصورتیبررسیخواهد
کردکهازطریقمذاکراتبااروپاییهابتواندتقویتشود.
▪تحریمجدیدعلیه 14نهادوشخصیتایرانی

براساس گزارش خبرگزاری صداوسیما ،واشنگتن14 ،
نهادوشخصیتایرانیدیگررابهفهرستتحریمهایاعمال
شدهخودعلیهتهرانافزود.دربارهاینکهجزئیاتاینتحریم
ها چیست ،تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت  22:30شب
گذشته)گزارشیمنتشرنشدامابیبیسیگزارشدادکه
« آمریکا آیت ا ...صادق الریجانی ،رئیس قوه قضاییه ایران
را تحریم میکند.شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی

اقداماتش را تقویت کند تا مردم از برجام بهرهمند شوند.
ظریف روز چهارشنبه نیز در صفحه توئیتر خود نوشته بود:
آژانس بینالمللی انرژی اتمی پای بندی کامل ایران (به
تعهداتشدربرجام)راتاییدکرده ،اماادامهاینروندمستلزم
متعهدبودنکاملآمریکاست.
▪فرانسه:تحریمبایدهمانطورکهتوافقشدهلغوشود

فضایمجازیایران،زندانرجاییشهروغالمرضاضیایی،
رئیس این زندان هم به فهرست تحریمها اضافه شدهاند».
صدای آمریکا نیز گــزارش داد که «در تحریم خزانه داری
آمریکا چند شرکت چینی و ایرانی که فعالیت نظامی دارند
نیزقرارگرفتهاند».
▪آسوشیتدپرس :برخی از تحریمهای جدید جزو
تحریمهایلغوشدهدرتوافقهستهایهستند

رسانههای آمریکایی همچنین گزارش داده اند که ترامپ
تصمیمگرفتهتحریمهایهدفمندجدیدیعلیهایرانوضع
کند .به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ،ترامپ تحریمهای
جدیدی را علیه چندین مقام دولتی ایران به دلیل آن چه که
«فساد» و «نقض حقوق بشر» مینامد ،وضع خواهد کرد که
برخیازاینتحریمهامرتبطبااغتشاشاتوناآرامیهایاخیر
درایراناست.آسوشیتدپرسنیزبهنقلازمنابعآگاهمدعی
شده است برخی از این تحریمها ممکن است شرکتها
و افرادی را هدف بگیرند که تحریمها علیه آنها در توافق
هستهایبرجاممعلقشدهاست.
▪ماهیتتحریمهایجدیدچیست؟

استیون منوچین ،وزیر خزانه داری آمریکا سه روز پیش از
«تحریمهای جدید علیه ایران» خبر داده بود ولی جزئیات
بیشتری ذکر نکرده و تنها به این گفته بسنده کرده بود که
«بسیاری از جنبههای برجام هستند که الزم است تغییر
پیدا کنند .بسیاری از فعالیتهای خارج از برجام هستند
که ما همچنان آنها را تحریم خواهیم کرد ».در عین حال
سترفیلد،معاونوزیرخارجهآمریکاتأکیدکردتحریمهایی
علیه ایران به دلیل مبارزه ایران با تروریسم در سوریه وضع

خواهد شد! سه روز پیش یک منبع آگاه در واشنگتن به
روزنامه گاردین گفته بود که ترامپ پذیرفته تحریمهای
بانکمرکزیرادوبارهاعمالنکنداماقصدتحریمتلویزیون
ایران را دارد.
▪ظریف:ایرانتنهادرصورتیبهپایبندیکاملبهبرجام
ادامه میدهد که آمریکا به طور کامل به این توافق پای بند
باشد

تصمیمترامپدرروزپنجشنبهگذشتهدرحالیگرفتهشدکه
همزمان وزیران خارجه ایران ،انگلیس ،فرانسه و آلمان نیز
بهدعوتمسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپادربروکسل
گردهمآمدندتاباهمدربارهتبعاتتصمیمجدیدآمریکابحث
کنند .زیگمار گابریل ،بوریس جانسون و ژان ایو لودریان
همتایان آلمانی ،انگلیسی و فرانسوی ظریف به همراه
موگرینیهمگیبرادامهحفظبرجاممتفقالقولهستند.به
گزارشایرنا،وزیرخارجهکشورمانپسازدیدارباهمتایان
اروپاییاشدربروکسل،گفتکشورهایاروپاییمیدانند
ایــران تنها در صورتی به پای بندی کامل به برجام ادامه
میدهدکهآمریکابهطورکاملبهاینتوافقپایبندباشد.
ظریف همچنین پیش از ترک بروکسل گفت :آن چه در
جلسات با اروپاییها و روسیه کام ً
ال مشخص بود اجماع
یکپارچهجامعهبینالمللیبرایناستکههرحرکتیکهبه
تخریببرجامبینجامدوبخواهندبرجامرادستخوشتغییر
کنند،غیرقابلقبولاستوجامعهجهانیباآنمقابلهخواهد
کرد.اتحادیهاروپامتعهدشدهکهاقداماتشرابرایتضمین
بهره مندی مردم از منافع اقتصادی برجام دوچندان کند.
به گزارش تسنیم ،ظریف افزوده است :الزم است اتحادیه
اروپا عالوه بر حمایت گفتاری و علنی از برجام ،در عمل هم

نزدیکترینمتحدانآمریکاهمباموضعترامپدربارهتوافق
هستهای اختالف نظر دارند؛ تا جایی که ماکرون ،رئیس
جمهور فرانسه در گفت و گویی تلفنی با ترامپ بر اجرای
توافقهستهایتأکیدکردهاست.براساسبیانیهکاخالیزه،
ماکروندراینتماستلفنیبرقاطعیتفرانسهبرایاجرای
سختگیرانهبرجامواهمیتاحترامهمهطرفهایتوافق
تاکید کرده است .وزیر امور خارجه فرانسه نیز پنج شنبه
در کنفرانس خبری مشترک با مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آلمان و انگلیس تأکید کرد،
همانطورکهایرانبهبرجامپایبندبوده،آمریکاومتحدانش
نیزبایدبهتعهداتشانعملکنند.لودریانتصریحکرد«:تمام
طرفهایبرجامبایدبهاجرایتماممفادآنپایبندباشندو
بهآناحترامبگذارند.همچنینضروریاستکهمتحدمان
آمریکانیزاقداماتمشابهیراصورتدهدوشاهدآنباشیم
که به طور مشخص چنین رفتار میکنند .تحریمها نیز باید
همانطورکهتوافقشدهبودلغوشود».
▪مسئوالن سیاست خارجی اتحادیه اروپـــا ،آلمان و
انگلیس:همهبهبرجامپایبندباشند

در این نشست خبری وزیران خارجه آلمان و انگلیس نیز
بر حمایت از برجام و لزوم حفظ آن تاکید کردند و از آمریکا
خواستندتاتعلیقتحریمهایایرانراتمدیدکند.بهگزارش
ایسنا ،موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
هم در نشست خبری پس از این دیدار گفت :اتحادیه اروپا
قصد دارد از این که لغو تحریمهای مربوط به فعالیتهای
هستهای ،تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد و مردم ایران
ازمنافعاقتصادیآنبهرهمندشوند،اطمینانحاصلکند.
ویهمچنیندرپیامیتوئیتریگفت:توافقهستهایایران
در حال نتیجه دادن است و برای امنیت اروپا کلیدی است.
اتحادیهاروپامتعهدبهحمایتازبرجاماستوازهمهطرفها
میخواهد تا به آن پای بند باشند .جانسون ،وزیر خارجه
انگلیس نیز در این کنفرانس با بیان این که گزینه بهتری از
توافق هستهای که با ایران حاصل شده وجود ندارد ،افزود:
باید توافق هستهای با ایران را حفظ کنیم .گابریل ،وزیر
خارجهآلمانهمهشداردادکهتضعیفبرجام،پیامیبسیار
خطرناکبهجهاناست.

توضیحات دادستانکلکشور درباره خودکشی 2متهم و آزادی برخی بازداشتیهای اخیر
محمود صادقی :آمار مجروحان و مصدومان نیروی انتظامی چند برابر مردم و معترضان بود
طاهری -دادستان کل کشور با اشاره به حوادث اخیر
ضمن بیان توضیحاتی دربــاره دو خودکشی صورت
گرفته در زندا نها گفت :کسانی که نقش مهمی در
تخریب نداشتند ،آزاد شدند و تعداد اندکی باقی
ماندند .حجتاالسالم والمسلمین منتظری ،دادستان
کل کشور در حاشیه مراسم سالگرد ارتحال آیتا...
هاشمی رفسنجانی با اشاره به تعداد بازداشتیهای
اعتراضات اخیر و وضعیت فعلی آنان ،گفت :کسانی
که نقش مهمی در تخریب نداشتند ،آزاد شدند و تعداد
اندکی باقی ماندند .در این زمینه فرقی بین دانشجو
و غیردانشجو نیست و مالک درباره بازداشت شدگان
عمل آن هاست.
▪فردی که در اوین خودکشی کرد معتاد بوده است

منتظری درباره خودکشی فردی که در زندان اوین در
بازداشت بوده است ،توضیح داد :فردی که خودکشی
کرده معتاد بوده و فیلمش هم موجود است و در عین
حال در حال ادامه تحقیقات در این زمینه هستیم .وی
ادامه داد :فردی که در اراک خودکشی کرده در زندان
نیروی انتظامی بوده و پزشکی قانونی در حال تحقیق
در این زمینه است .دادستان کل کشور در پایان درباره
خبر خودکشی فردی در دزفول نیز تاکید کرد :این خبر
جعلی است.

▪رئیس دانشگاه تهران :با نظر دادســرا باقیمانده
دانشجویان بازداشتی دانشگاه امروز آزاد میشوند

در همین حال محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران هم درباره سرنوشت دانشجویان بازداشت شده
این دانشگاه در حوادث اخیر گفت :بخش عمدهای از این
دانشجویان طی هفته گذشته آزاد شدند .وی ادامه داد:
براساس آخرین خبر رسیده از دادسرا ،خانوادههای این
بازداشت شدگان روز شنبه(امروز) به دادســرا مراجعه
کنند تا باقیمانده این دانشجویان بازداشتی آزاد شوند.
احمدآبادی تأکید کرد :طبق نظر دادســرا مقرر شد که
باقی مانده این دانشجویان آزاد شوند.
▪نامه خانواده سینا قنبری درباره لغو مراسم ترحیم او

همچنین اعضای خانواده سینا قنبری که به تازگی در
زندان اوین فوت کرد ،در نامهای خطاب به مردم با اشاره
به «شایعه پراکنی و لجن پراکنی رسانههای معاند» که
قصد بهره برداری از موضوع فوت فرزندشان را داشتند
تأکید کردند :برخود واجب دانسته ایم با لغو برگزاری
مراسم ترحیم و جلوگیری از ایجاد هزینه برای نظام و
مردم کشورمان ،برای خنثی سازی مکر و حیله دشمنان
تالش کنیم .این اطالعیه که از سوی پدربزرگ و عموهای
سینا قنبری صادر شده،در ادامه حق پیگیری و سوال
درخصوص نحوه و شکل فوت فرزندشان از طریق مراجع
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قانونی را برای خود محفوظ دانسته است .در روزهای
گذشته مدیرکل زندانهای استان تهران در توضیحاتی
دربــاره علت فوت قنبری گفته بود در بامداد روز شنبه

مورخ  16دی ماه یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا
قنبری با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اقدام به
خودکشی از طریق حلقآویز کردن خود کرده بود.

خبر مرتبط

صادقی :آمار مجروحان و مصدومان نیروی انتظامی چند برابر مردم و معترضان بود
محمدی -محمود صادقی ،نماینده مردم تهران با اشاره به اغتشاشات اخیر و با بیان این که در مجموع برخورد نیروی
انتظامی در این دوره خیلی جا افتادهتر از قبل بود افزود :آمار مجروحان و مصدومان نیروی انتظامی چند برابر مردم
و معترضان بود که نشان میدهد آنان در برابر این موضوع صبوری بیشتری داشته اند .صادقی که روز پنج شنبه در
حاشیه مراسم سالگرد درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران گفت و گو میکرد با اشاره به وضعیت
بازداشتیهای حوادث اخیر گفت :تا جایی که اطالع دارم خوشبختانه بسیاری از این افراد آزاد شدهاند و ظاهرا
رویکرد مقامات به آزادسازی افراد است نه نگه داشتن آنان .البته در عین حال خبرهای نگران کننده که درباره برخی
افراد بعد از بازداشت به گوش میرسد جای تامل دارد و در مجمع نمایندگان تهران تصویب شد که از شنبه کمیتهای
شکل بگیرد تا از زندانها بازدید داشته باشیم .وی همچنین گفت :این اتفاقات که در بازداشتگاهها رخ میدهد و به
هر دلیلی خودکشی میکنند ،نشان میدهد که نقصان یا کم تجربگیهایی هم وجود دارد .صادقی درباره این که
ممکن است دانشجویان بازداشتی که برایشان سابقه کیفری ایجاد میشود در ادامه تحصیل به مشکل بخورند ،چه
برنامهای برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد ،گفت :من هم در این زمینه اظهار نگرانی کردم و تا جایی که اطالع
دارم بسیاری از آنان اساسا در صحنه نبودهاند و شاید به لحاظ جنبه پیشگیرانه بازداشت شدهاند .من به همین دلیل
استدالل میکنم که معنی ندارد برای این افراد پرونده کیفری صادر شود و این کارها نباید ادامه پیدا کند .البته من
از بسیاری از این افراد که سراغ گرفتم بدون قرار آزاد شدند.

آیا آلودگی هوا و کمبود آب با دینداری ما
نسبتی دارد ؟
هشدار مجدد و نگران کننده یکی از مدیران حوزه آب کشور
در زمینه مشکل آب آشامیدنی در سال آینده ،یک بار دیگر
تهدید جدی کم آبی را یادآور شد .موضوعات مختلف زیست
محیطی دیگری مانند آلودگی هوا نیز -که در هفتهها و
ماههای گذشته زندگی روزمره بسیاری از هموطنان ما
را دچار اختالل کرد -همچون بحران آب از مسائل مهم و
سرنوشت ساز پیش روی ما در سالهای آینده خواهد بود.
در بررسی آینده پژوهانهای که نتایج آن به تازگی توسط
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری انتشار یافت
صد مسئله اساسی کشور در آستانه سال  1400به ترتیب
اولویت شمارش شد.در این فهرست "بحران آب" باالتر از
"بیکاری" و "فساد سیستمی" و موضوع "ریزگردها" باالتر
از "فقر" و "رکود" نشسته اند .پرسشی که این جا میخواهم
مطرح کنم و به آن بپردازم این است که " موضوعاتی از
این دست چه نسبتی با عقاید دینی و باورهای مذهبی
و مواضع ایدئولوژیک یا رویکردهای فکری ما دارنــد؟"
به این پرسش دو گونه میتوان پاسخ داد؛ یکی حداقلی و
منفعل و دیگری حداکثری و فعال .نخست این که دین در
چنین اموری اختیار را به انسان داده و از او خواسته است تا
بر اساس فهم و عقل و تجربه برای زندگی خود تدبیر و چاره
اندیشی کند و راهی برای حل مشکالت بیابد و از این رو
خود به معنای نهاد دین سکوت کرده است.
پاسخ دوم اما بیشتر از این و فراتر از این نوعی اعالم موضع
قاطعانه و صریح است که اسالم را در این عرصه مدعی و
پرسشگر معرفی میکند!
اسالم نه تنها در این زمینه سکوت نکرده است بلکه انسان
را در تخریب محیط زیست متعهد و پاسخ گو میداند و رفتار
مسئوالنه در قبال منابع طبیعی را واجــب شرعی تلقی
میکند .بدین ترتیب محافظت از طبیعت مانند نماز و
روزه یک تکلیف دینی و تخریب محیط زیست مانند دروغ
و غیبت یک گناه به شمار میآید .آیات متعدد و صریح
قرآن کریم و روایــات متنوع و روشن پیامبر اکرم (ص) و
خاندان مطهرشان ،عملکرد صحیح در این حوزه را مانند
همه عرصههای دیگر زندگی انسانی به عنوان بخشی از
رفتارهای دینی یک مسلمان تعریف میکنند و از وظایف
شرعی و دینی به شمار میآورند .اقتضای طبیعی دینداری
ما احساس مسئولیت جدی درباره منابع طبیعی و حفظ
توازن و سالمت محیط زیست است -نه تنها برای آسایش
خودمان و نه تنها برای نجات نسلهای آینده و فرزندان
مان -به عنوان امانتی که خداوند به ما سپرده است و باید
روزی در پیشگاه الهی نسبت به آن جواب دهیم.

...
اخبار

اطالعیه روابط عمومی مجمع درباره
بازگشت آیت ا ...شاهرودی از سفر درمانی
تسنیم -روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام
در اطالعیهای اعالم کرد :بستری شدن حضرت آیت ا...
شاهرودیریاستمحترممجمعتشخیصمصلحتنظامدر
یکی از بیمارستانهای آلمان بنا بر توصیه اکید تیم پزشکی
و برخالف تمایل ایشان بوده است و پس از بهبودی و طی
روند درمانی در آلمان به ایران مراجعت کرده اند و در مجمع
تشخیص مصلحت نظام و جایگاههای دیگر در خدمت مردم
و انقالب اسالمی خواهند بود.

وزیر دفاع در دیدار مراجع قم :در بهترین
شرایط نظامی قرار داریم
تسنیم -امیر سرتیپ حاتمی در قم با حضور در بیوت
آیات جوادی آملی،مکارم شیرازی ،علوی گرگانی ،نوری
همدانی و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)،
گزارشی از فعالیتهای وزارت دفاع را ارائــه کرد.وزیر
دفاع دراین دیدارها با بیان این که بحمدا ...وزارت دفاع از
نیروهای متخصص ،متعهد ،والیتمدار و با روحیه انقالبی
تشکیلشدهاست،اظهارکرد:باوجودتحریمهایشکننده
صنعت دفاعی با اقتدار در بهترین شرایط نظامی قرار
داریم.امیر حاتمی همچنین از روند ساخت مرکز جدید
بصیرت افزایی الغدیر قم بازدید کرد.
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