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امام محمد باقر(ع) می فرمایند:
الك ِل َم َة َّ
َ
ُخ ُذوا َ
عمل بِها
ي
م
ل
إن
الط ِّي َب َة ِم َّمن قا َلها و
َ َ
سخن نیک را از هر کسی که آن را میگوید ،فراگیرید؛ هرچند که آن گوینده به سخن خود عمل نکند.
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تازههای مطبوعات
••آرمــــان – حــضــور دو مــدیــر ســابــق و جــدیــد در اداره
آمـــوز شوپـــرورش پلدختر مــاجــرایــی عجیب را در این
شهرستان رق ـمزده تا این اداره بهطور همزمان دو مدیر
داشته باشد!
••وطن امروز -شیخی ،کارشناس اقتصادی با اشاره به
تبعات بیاعتمادی مردم به سیستم بانکی کشور و بیان
این که سرمایه داخلی را هم نتوانستیم جذب کنیم افزود:
افزایش سود اوراق برای کاهش نرخ ارز یعنی ناتوان بودن
سیستم بانکی.
••آرمان -عصر دوشنبه گذشته مراسم عزاداری شهادت
حضرت زهرا(س) به رسم همه ساله در دفتر رئیس دولت
اصالحات برگزار شد و حضور یک چهره در این مراسم
نگا هها را متوجه خود کرد؛ حسن بیادی دبیرکل حزب
اصولگرای آبادگران جوان!
••اعتماد – این روزنامه در مطلبی با عنوان «افزایش نابه
هنگام» با اشاره به موضوع افزایش  ۲۰درصدی حقوق
کارکنان دولت نوشت که این رشد ناگهانی تبعات منفی
فراوانی خواهد داشت.
••شرق – احمدی مدیر شیالت بوشهر گفت ٩ :صیاد اهل
جزیره شیف این شهرستان پس از دو سال اسارت در عربستان
آزاد شدند و به کانون گرم خانوادههای خود بازگشتند.
••فرهیختگان – نصرا ...پژمانفر نماینده مشهد در مجلس
در گفت وگو با این روزنامه با بیان این که اگر انحرافی در
پیگیری مطالبات مردم ایجاد شد ،به این دلیل بود که برخی
تعمدا اجازه ندادند سوپاپ اطمینان عمل کند ،یعنی اجازه
ندادند مردم از طریق مجلس مطالبات خود را پیگیری کنند
افزود:ابتدا باید رئیس مجلس و رئیسجمهور پاسخ دهند
که چرا این راه پیگیری مطالبات مردم راکه قانون اساسی
پیشبینی کرده است ،مسدود کردند؟ او معتقد است که
امروز بین هیئت رئیسه مجلس و دولت هماهنگی برای
تضعیف حقوق مردم وجود دارد.

...

انعکاس
••تابناکمدعیشد:  درپیسقوطهواپیمای ATRمتعلق
به شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران به یاسوج ،
برخی شرکت های بیمه مسافرتی در اروپا به موسسات و
آژانس های گردشگری توصیه کرده اند که گردشگران
اروپــایــی در سفر به ایــران بــرای مسافرت بین شهری از
هواپیماهای ایرالین یاد شده به دلیل ریسک باالی آن
استفاده نکنند .
••انتخاب نوشت :آیت ا ...یزدی رئیس جامعه مدرسین
حوزه علمیه ضمن رونمایی از مجموعه  15جلدی منشور
روحانیت که برگرفته از بیانات امام خمینی (ره) و رهبر
انقالب خطاب به روحانیون اســت ،گفت :طلبه ای که
یک سال به درس یک مرجع می رود ولی آن مرجع در
طول سال حتی یک کلمه از نظام و والیت فقیه و حکومت
اسالمی نمی گوید ،چه می دانــد ایــن کتابی که امــروز
رونمایی شده چه می گوید.
••تابناک مدعی شد :به تازگی خبری از بازداشت سه تن
دیگر از فعاالن حیات وحش ،این بار در بندر لنگه دریافت
شــده ،اما در خصوص آن توضیحاتی ارائــه نشده است.
اتهامات اعضای «موسسه حافظان طبیعت الوردین» هم
که توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شدهاند ،نامعلوم است
و توضیحی درباره آن ها به افکار عمومی داده نشده است.
••جهان نیوز نوشت  :سعیدجلیلیگفت:بهتحرکات2-3
روزگذشته توجه کنید ،وقتی یک سخنرانی به هم میخورد
چه جنجالی برپا و تعابیری مثل «چماق بهدستها»،
«نیروهای سرخود» و  ...را مطرح میکنند ،اما اگر بهترین
جوانان این مملکت با بدترین رفتارهای داعشی شهید و
مجروح شوند ،در رسانههایشان حتی به این موضوع اشاره
هم نمیکنند و حتی به لحاظ حرفهای نیز آن خبر را منتشر
نمیکنند! این چه حرکتی است که اینگونه سعی در
پوشاندن و سانسور حقایق انقالب دارد؟ هم اقتدارش را
سانسور میکند ،هم مظلومیتش را.

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:

تهران اذانظهر  12:18غروبآفتاب  17:55اذانمغرب  18:13نیمه شب  23:35اذانصبحفردا 5:16

رهبر انقالب :نمونه های کوچک طراحی خصمانه دشمن در اغتشاشات دیده می شود

رهبر معظم انقالب اسالمی در دعای پایانی آخرین شب
مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطم ه زهرا (س)
در حسینیه امام خمینی (ره) به برخی حوادث اخیر
اشاره و برای حافظان امنیت دعای خیر کردند که متن
بخشی از این دعا به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
حفظ و نشر آثار رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:
ولیت
محمد و آل ّ
« ...پروردگارا! به ّ
محمد ،نظر لطف ّ
بقیةا( ...ارواحنا فداه) را شامل این
و ّ
حجتت حضرت ّ

اصالح را در مقابل ما قرار بده؛ ما را در پیمودن این راهها
کمک بفرما ،هدایت بفرما .دشمنان اسالم و مسلمین
را مخذول کن؛ دشمنان جمهوری اسالمی را مخذول
کن .آن کسانی که در حال طراحی خصمانه درباره
جمهوری اسالمی هستند ــ که نمونههای کوچکش را
شما گاهی در همین حوادث و اغتشاشات میبینید؛
این ها نمونههای کوچک توطئههای دشمن است
ــ توطئه آن ها را خنثی کن ،ابطال بفرما؛ آن ها را به

توطئهگران برگردان.
محمد ،کسانی که با هم ه
آل
و
د
محم
پــروردگــارا! به
ّ
ّ
وجــود ،با همه اخــاص ،با همه تــوان در مقابل این
توطئهها میایستند ،همه آن ها را مشمول لطف و
رحمت خودت قرار بده ،کمک شان بفرما.
محمد ،نیروهای بسیج را،
محمد و آل
پروردگارا! به
ّ
ّ
نیروی انتظامی را ،سپاه و ارتش را ،هم ه کسانی را که در
این راهها خدمتگزاری می کنند ،کمک بفرما».

هشداربرجامی بیسابقه ایران
عراقچی:در توافق بدون منفعت نمی مانیم حتی اگر تحریم ها دوباره تعلیق شود

آژانس بینالمللی انرژی اتمی درحالی بار دیگر و برای
دهمین بار پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید کرد که
مایک پنس ،معاون رئیسجمهور آمریکا در سخنانی تازه،
برجام را «فاجعهبار» توصیف و اظهار کرد« :آمریکا دیگر
آن را تأیید نخواهد کرد» .همزمان سید عباس عراقچی
معاون وزیر خارجه کشورمان که به انگلیس رفته بود نیز
در اظهاراتی صریح تاکید کرد« :حتی اگر پایبندی ایران
دوباره تایید شود و تحریم ها [توسط آمریکا] تعلیق شوند
اما سیاست سردرگم ادامه پیدا کند و بانک ها و شرکت
ها بازهم نتوانند در ایــران کار کنند ،ما نمی توانیم در
توافقی بمانیم که برای ایران نفعی ندارد ،این یک واقعیت
است ».موضع مخالف معاون رئیس جمهور آمریکا در حالی
بیان می شود که به گزارش فارس ،بی بی سی و دویچه وله،
آژانس در اولین گزارش سه ماهه خود در سال  2018بر
پایبندی ایران به توافق هسته ای مهر تایید زده و تاکید
کرده است که ایران سقف  300کیلویی ذخایر اورانیوم
غنی شده و  130متریک تن آب سنگین تولید خود را که
در توافق مشخص شده رعایت کرده و همچنین اقدام به
غنی سازی باالی  3.67درصد اورانیوم نکرده است .در
این گزارش تصریح شده است که میزان ذخایر آب سنگین
ایران  11.7متریک تن است و سطح غنیسازی ایران در
سه ماه گذشته از  3.67درصد فراتر نرفته است .آژانس
تصدیق کرده که ناظران این سازمان وابسته به سازمان ملل
متحد "بدون مشکل" به همه اهداف مهم مد نظر دسترسی
داشتهاند .به گزارش فارس ،در واکنش به گزارش جدید
آژانس ،رضا نجفی نماینده ایران در این نهاد با بیان این
که گزارش جدید آژانس بار دیگر تایید میکند که اقدامات
و فعالیتهای هستهای ایران کامال منطبق با برجام است
افــزود :متن گــزارش همانند گــزارش های گذشته است
و تغییرات آن شامل درج تحوالت فنی از جمله باال رفتن
میزان ذخیره آب سنگین  ،میزان افزایش ذخیره اورانیوم
غنیشده 3/ 67درصدی،جایگزینیبرخیسانتریفیوژها
و مواردی شبیه آن است.در گزارش دو روز پیش آژانس،
موضوع جدیدی نیز مطرح شده است« :ایران تصمیم خود
را برای ساخت پیشران هستهای دریایی در آینده به اطالع
آژانس رسانده است .آژانس هم در پاسخ ،شفافسازی و

توضیحات بیشتر ایران را خواستار شده و به ایران توصیه
کرده است که اگر قرار است تأسیسات تازهای در ارتباط با
این پیشران احداث شود ،طراحی اولیه آن به اطالع آژانس
رسانده شود ».به گزارش مهر ،رویترز به نقل از یک دیپلمات
بلندپایه آورده است که اعالم تصمیم ایران برای ساخت و
توسعه پیشران هسته ای دریایی در آینده نزدیک «واکنش
مقامات تهران به اظهارات ترامپ و همچنین ابهامات به
وجود آمده دربــاره آینده برجام» است .همچنین بهروز
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان دراین
ن هستهای از برنامههای
باره به ایسنا گفت«:موضوع پیشرا 
در دستور کار کشور بوده است اما سرعت دادن به آن و در
اولویت قرار دادنش بیارتباط با برجام و نوع رفتار طرف
مقابل به ویــژه آمریکاییها نیست ».وی دربــاره اطالع
رسانی این اقدامات به آژانس نیز اظهارکرد« :آن چه در
این مرحله باید به آژانس اطالع داده میشد اعالم شده
است اما برای ارائه اطالعات بعدی زمانبندی مشخصی
نداریم و بسته به امکا نسنجی کار ،اطالعات بعدی که
احتماال مربوط به اطالعات طراحی یا  DIQاست ،ارائه
خواهد شد».به نظر می رســد بحث پیشران هسته ای
تنها واکنش ایران به رفتار ضد برجامی آمریکا نیست .به
گزارش فارس ،سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر

امور خارجه کشورمان و رئیس ستاد اجرای برجام که به
موسسه سلطنتی روابط بینالمللی لندن (چتم هاوس)

رفته بود ،با بیان این که توافق هسته ای برای طرف های
مقابل خوب بوده اما سخنان رئیس جمهور دولت آمریکا
غیر سازنده و خالف برجام است و در نتیجه از کار کردن
بانک ها و شرکت ها و واحدهای تجاری با ایران جلوگیری
می کند تاکید کرد :با این وجود ایران از رفع تحریم ها به
طور کامل سودی نمی برد و من فکر نمی کنم حتی اگر
تعلیق موقت تحریم ها تمدید شود ،این توافق به همین
طریق بتواند ادامــه پیدا کند.وی افــزود  :اگر همچنان
همان سیاست آشفته و نامطمئن برجام ادامه داشته باشد
و شرکت ها و بانک ها و دیگر واحدهای تجاری با ایران کار
نکنند ما نمی توانیم در توافقی که سودی برای ما ندارد
باقی بمانیم .عراقچی همچنین به شبکه بیبیسی گفت
 :این یک واقعیت است که مطالبات مردم از برجام برآورده
نشده و اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره برجام مانع
توسعه اقتصادی ایران بوده است .اگر برجام تجربهای
موفقیتآمیز برای ایران باشد ،آنها اجازه خواهند داشت
از ما درباره مسائل دیگر درخواست مذاکره کنند.

خبر مرتبط
پیشران های هسته ای چیست؟
کار روی پیشران هسته ای توسط ایران برای اولین بار در پاییز سال گذشته با نامه رئیس جمهور اعالم عمومی شد.
اواخر آذر  95پس از آن که قانون تحریم های  10ساله ایران موسوم به «آیسا» که رئیس جمهور کشورمان تمدید آن را
نقض برجام دانسته بود ،توسط دولت وقت آمریکا تایید شد ،دکتر روحانی در نامه ای به صالحی رئیس سازمان انرژی
اتمی کشورمان از وی خواست برای «طراحی و ساخت پیشران هستهای به منظور بهرهگیری در حوزه حملونقل
دریایی» برنامه ریزی و «تولید سوخت مصرفی پیشران هستهای» نیز مطالعه و طراحی شود .پیشران (driving
 )forceدر واقع بخش محرک یک موتور است که با توجه به محل استفاده یا سوختی که مصرف می کند دسته بندی
می شود .پیشران های هسته ای همان طور که از نامشان پیداست از سوخت های هسته ای غنی شده استفاده می
کنند که امروزه در میان شناورهای سطحی و زیر سطحی نظامی و غیرنظامی دریایی کشورهای پیشرفته (شامل
نفتکش ها و کشتی های اقیانوس پیمای تجاری) دیده می شود .با مرور برخی اعداد و ارقام مشخص میشود که
پیشران های اتمی جدید با چند ده کیلوگرم اورانیوم امکان سفر دریایی را تا  40برابر شعاع کره زمین فراهم میکند.
همچنین پیشران های هسته ای بسته به سطح فناوری در نمونه های جدید  25تا  30سال نیاز به سوخت گیری
ندارند .اما این که برای این سوخت ها تا چند درصد غنی سازی الزم است اعداد متفاوتی تا  90درصد غنی سازی نیز
مطرح می شود .البته برخی متخصصان فنی صنعت هسته ای معتقدند برای اقسام زیردریایی های هستهای نیازی
به سوخت  90درصد نیست و سوخت  52تا  57درصد نیز کفایت میکند.

بعیدی نژاد:تصمیم های مهمی توسط ایران و انگلیس برای پایاندادن به بحران یمن اتخاذ شد
هادی محمدی – موضوع برجام همه اتفاقات سفر مهم
عراقچی به لندن نبود و به گفته حمید بعیدی نژاد سفیر
کشورمان در انگلیس  ،تصمیمات مهمی در مذاکرات
در باره بحران یمن گرفته شده است .با این حال جزئیات
این «تصمیم های مهم» اعــام نشده اســت .به گزارش
فارس ،بعیدی نژاد در کانال تلگرامش با اشاره به سفر
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه به لندن
نوشت :سفر آقای دکتر عراقچی به انگلیس برای انجام
دومین دور گفت وگوهای جامع سیاسی بین دو کشور
در شرایط حساس جهانی و منطقه ای از اهمیت زیادی

برخوردار بود .وی ادامه داد :البته وقتی این گفت وگوها
به مباحث مربوط به تحوالت منطقه ای می رسد ،تفاهم
دو طرف کامل نیست و دو کشور اختالف نظرات مهمی با
یکدیگر دارند .اما در عین حال با توجه به اشتراک نظر دو
کشور مبنی بر ضرورت پایان هر چه سریع تر جنگ یمن که
به یک جنگ تمام عیار غیر انسانی انجامیده است ،ایران
و انگلیس تصمیمات مهمی در خصوص پایان دادن به
بحران اتخاذ کردند .بعیدی نژاد بیان کرد :ایران در این
میان مخالفت شدید خود را با درج بندی در محکومیت
ایران در پیش نویس پیشنهادی مورد بحث درباره یمن در

طلوعآفتابفردا 6:40

...

بدون موضوع

در دعای شب آخر مراسم سوگواری ایام فاطمیه مطرح شد

جمع بفرما؛ شامل م ّلت ایران بفرما؛ شامل شیعیان همه
جهان بفرما؛ شامل مسلمانان همه عالم بفرما.
محمد ،به مردم بحرین ،به
محمد و آل
پروردگارا! به
ّ
ّ
مردم یمن ،به گرفتاران در کشورهای گرفتار ،به مردم
نیجریه ،به مظلومانی که در این کشورها گرفتار ظلم
دشمنان هستند ،هم ه این ها را فرج کامل عنایت بفرما؛
گرفتاریهای آن ها را برطرف بفرما.
محمد ،را ههــای صالح و
محمد و آل ّ
پــروردگــارا! به ّ
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شورای امنیت اعالم کرد که قرار شد مشورتهای فشرده
دو طرف برای حل مشکل ادامه یابد.

روسیه تاکید کرد :ما به طور کلی با محکوم کردن ایران
مخالف هستیم.

▪سفیر روسیه در سازمان ملل :ایران نباید در قطعنامه
یمن محکوم شود

▪هشدار ایران دربــاره اقدامات نسنجیده در شورای
امنیت برای بحران یمن

از سوی دیگر با نزدیک شدن به موعد رای گیری درباره
قطعنامه شورای امنیت در خصوص یمن به گزارش ایسنا،
واسیلی نبنریا ،سفیر روسیه در سازمان ملل هشدار داد
که شورای امنیت این سازمان نباید در قطعنامهای برای
اعمال تحریم علیه یمن ،ایران را محکوم کند .نماینده

همچنین به گــزارش مهر ،غالمعلی خوشرو نماینده
ایـــران در ســازمــان ملل متحد نیز در دیـــدار «آنتونیو
گوترش» دبیرکل این سازمان هشدار داد که حمایت از
هر اقدام نسنجیده و یک جانبه در شورای امنیت درباره
اوضاع یمن می تواند به وخامت بیشتر اوضاع منجر شود.

محمدرضازائری

political@khorasannews.com

نماز حکومت ،عدالت است!
سخناناخیررهبربزرگوارانقالباسالمیدراشارهصریحبه
ناکامی جمهوری اسالمی برای تحقق اهداف بلند و اساسی
در حوزه عدالت اجتماعی ،بر این حقیقت صحه گذاشت که
باید در آستانه  40سالگی انقالب ،این کارنامه را به صورت
کامل و از جوانب گوناگون بررسی کرد و در کنار قدردانی
از توفیقات و توجه به نقاط درخشان این پرونده الزم است
این نقص به طور جدی مورد توجه قرار گیرد .همان طور
که توحید مهم ترین هدف دین در حوزه فردی است و همه
مسائل دیگر در سایه باور توحیدی ارزش پیدا می کنند ،در
حوزه اجتماعی نیز مهم ترین هدف زندگی دینی عدالت
است که بدون آن هیچ یک از اهداف دیگر محقق نخواهند
شد .تعابیر صریح و قاطع آیــات و روایــات به وضــوح نقش
محوریعدالتاجتماعیرادرتربیتاسالمیتبیینمیکند
ونشانمیدهدکههدفدعوتالهیتنهاشکلدادنبرخی
جلوههایظاهریوترسیمنماییرنگینوجذابازدینداری
نیست بلکه پیشوایان دین اصرار داشته اند که ابتدا عمال
باطن و متن جامعه را اصالح کنند و پس از آن انتظار داشته
باشند آثار این اصالح حقیقی در ظاهر جامعه و رفتار عمومی
مردم بروز کند .نخستین وظیفه حاکمیت جلوگیری از ظلم
و تالش برای تحقق عدل است و از همین رو فرموده اند که
«الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم  /حکومت کافری
کهستمنکند،ممکناستاستمراریابداماحکومتدینداری
که ظلم کند ماندنی نیست».الزم نیست حاکمیت مجلس
قرآن و روضه برپاکند و نماز جماعت بخواند ،بلکه حاکم
باید عدالت را اقامه کند چنان که فرد باید نماز را برپا دارد!
نماز حکومت ،عدالت است و اگر عدالت برپا شد ،اهداف
دینی در باطن و ظاهر زندگی مردم مانند حجاب درست
می شود!نکته ای رازگونه که برخی متوجه نیستند ،دقیقا
همیناستکهتحققعدالتکلیدورمزاصلیگسترشهمه
خیرات و برکات اجتماعی است! همان طور که سیم کشی
برق را کسی نمی بیند ولی با زدن کلید برق چراغ ها روشن
میشودوهمهازتاریکیبهدرمیآیند،بههمینترتیبوقتی
قسط و عدل محقق شد به طور مستقیم سیاهی ها و ظلمت
ها از بین می رود.نجاست ربا و کثافت رشوه و تیرگی ظلم و
آلودگی ویژه خواری است که جامعه را به فساد می کشد و
دود آه مظلوم است که آسیب های اجتماعی را درپی دارد.
تعابیری چون " ترک السرقة ایجابا للعفة /بازدارندگی از
دزدی است که پاکدامنی را به وجود می آورد" در خطبه های
فاطمیه و عبارات نهج البالغه به همین رابطه مستقیم اشاره
دارد  .تــا این رابطه معنوی را درک نکنیم و نسبت ظاهرا
مخفی و پنهان میان این دو موضوع را نفهمیم ،راه به جایی
نخواهیم برد.صالح اخالقی تنها با منع فساد اقتصادی
فراهموارزشهاییمانندحجابوحیاوعفتوپاکیبابستن
راهفساداقتصادیمحققمیشود.تأکیدقاطعوبیانصریح
رهبر بزرگوار انقالب اسالمی بر این موضوع در آستانه چهل
سالگی انقالب نقشه راه سال های آینده نظام و روشنگر مهم
ترین وظیفه و هدف اساسی مدیران کشور است.

...

اخبار کوتاه
درخواست شورای عالی استانها از مجمع
تشخیص درباره سپنتا نیکنام
ایسنا  -رئیس شورای عالی استانها از درخواست اعضای
این شورا از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل
مشکل عضو زرتشتی شورای شهر یزد خبرداد .مرتضی
الویری در توییتر خود نوشت :قرار بود حضور نداشتن سپنتا
نیکنام  ،عضو زرتشتی شورای شهر یزد موقتی باشد ،نه این
که موضوع بالتکلیف رها شود .الویری افزود :امروز همراه
با اعضای شورای عالی استانها از رئیس مجمع تشخیص
مصلحت خواستیم مشکل را برطرف کند.براساس این
گزارش سومین اجالس عمومی شورای عالی استان ها
روز پنج شنبه گذشته برگزار شد.

حیدری:تا عید رفع حصر انجام می شود
ایلنا –عضو کمیته رفع حصر فراکسیون امید اعالم کرد که
استنباطش از مذاکرات این است که تا عید رفع حصر انجام
می شود .غالمرضا حیدری نماینده تهران در توییتر خود
نوشت :طبق آخرین جلسات و مذاکراتی که با سران محترم
قوا و آقای شمخانی داشتهایم ،استنباط ما این بوده است که
گشایش برای مالقاتهای محصوران ایجاد و ان شاء ا...
تا عید رفع حصر انجام می شود.پیش از این مطهری نایب
رئیس مجلس از رفع حصر تا پایان سال  ۹۶خبر داده بود.
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