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رسول خدا(ص) می فرمایند:
َت َن َّظفوا ُ
الم َع َلی النَّ ظا َف ِة.
اس َت َط ْع ُت ْم َفإ َِّن ا ...تَعالی َب َنی ا ْال ْس َ
بک ِّل َما ْ
خودتان را با هر وسیله ای که می توانید پاکیزه کنید ،زیرا خدای متعال اسالم را برپایه پاکیزگی بنا کرده است.
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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد  -امیر آقایی در حالی در صفحه
خــود از مــردم خواسته که کسب و کارهای
حاللخودرادرپستاومعرفیکنندکهبرخی
از هنرمندان برای هر تبلیغی دهها میلیون
تومان پــول دریافت می کنند و تحت هیچ
شرایطیحاضرنیستندحتیتخفیفبدهند.
••کیهان  -سیدمحمد خاتمی از ســران
فتنه   88به تازگی در دیدار حدود  40نفر از
اعضای فراکسیون امید به جای عذرخواهی
درباره وعدههای اقتصادی فریبنده و بزک
آمریکا از سوی طیف متبوع وی که به گرانی
بیسابقهدرقبلازبرجاممنتهیشده،گفت:
دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم
بیایید رأی بدهید .آیا فکر میکنید در دور
آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای
صندوقها خواهند آمد؟ بعید میدانم مگر
این که در یک سال آینده تحولی رخ دهد.

...

انعکاس
••تابناک نوشت :آیتا ...سبحانی از مراجع
تقلید گفت :متأسفانه در همین شهر قم،
فساد در حــوزه زنــان افزایش یافته است.
باید با حضور زنان مبلغه ،مجالس تعلیمی و
تربیت در مساجد و منازل برای زنان برگزار
شود تا شاهد اثر بخشی باشیم .وی افزود:
اگر کاری از دست من از طریق قلم و غیر آن
بر بیاید ،آماده همکاری هستم.
••شفقنا خبرداد :حجت کرمانی وکیل
محمدرضا خاتمی از برگزار نشدن نخستین
جلسه دادگــاه او خبر داد و گفت :ما صبح
شنبه در وقت مقرر در دادگاه حاضر شدیم
کهبهدلیلبالتصدیبودندادگاه،نخستین
جلسه رسیدگی برگزار نشد و مقرر شد که
وقت دادگاه در آینده ابالغ شود.
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وابستگی های خانوادگی متهم پرونده پتروشیمی جنجالی شد
مرجان شیخ االسالمی کیست و چه نسبتی با تحریم های ایران دارد؟

برخی از متهمان پرونده فساد مالی در پتروشیمی که سروصدای
زیادی به پا کرده اند عالوه بر بزرگی میزان خسارت هایی که به کشور
زده و مبالغی چند میلیون یورویی که در پرونده آن ها مطرح است به
دلیل سوابق فعالیت های سیاسی و نیز روابط خانوادگی در کانون
توجه رسانه ها قرار گرفته اند .روابطی که نشان دهنده نحوه شکل
گیری واقعی «کاسبان تحریم» است .یکی از این متهمان که طی
دو روز اخیر در فضای مجازی بر سر روابط و فعالیت های او جنجال
زیــادی به پا شده« ،مرجان شیخ االسالمی آل آقا » است که سال
گذشته از کشور متواری شده و در کانادا و آمریکا زندگی می کند.
براساس اطالعاتی که در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده او
همسر سوم مهدی خلجی-کارمند انستیتو ضد ایرانی واشنگتن -و
از همراهان رضا پهلوی است.به نوشته سایت رویداد  ،24مهدی
خلجی برنامه ساز «صدای آمریکا» از فعاالن رسانهای خارج از
کشور است که بهتازگی خود را نزدیک به رضا پهلوی معرفی میکند.
براساس این گزارش ،خلجی پس از افشای اختالس همسرش
عکسهای خود با او را پاک کرده است .اما نکته جالب توجه ماجرا
آن جاست که خلجی فعال سیاسی ضدانقالب و ازجمله براندازان
است که همین اواخر نیز به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد داد
که تحریمها علیه ایران را افزایش دهند!مسئله ای که با توجه به
سابقه همسرش «مرجان شیخ االسالمی» در پرونده هایی که با بهانه
دورزدن تحریم ها ،به فسادهای مالی گسترده منجر شده جالب
توجه است .در روزهای گذشته تصویر منزل الکچری  2.5میلیون
دالری خلجی و شیخ االسالمی در واشنگتن درحالی منتشر شد
که برخی کاربران توئیتر از امالک متعدد این دونفر سخن می گفتند.
در پی این ماجرا  هشتگ «خلجی-گیت» در توئیتر داغ شده که ذیل
آن افشاگری متعددی درباره ماهیت فعالیت های خلجی علیه ایران
و ارتباطات او با رضاپهلوی و نیز سوابق«  مرجان شیخ االسالمی» در
ایران منتشر شده است .سایت جوان آنالین درباره سوابق مرجان
شیخ االسالمی نوشت« :نگاهی به سابقه سیاسی او دگردیسی
و چند زیست بودن این زن را نشان میدهد ،به همین نسبت هم
تصاویر متفاوت و متضادی از او در فضای مجازی موجود است؛ با
مقنعه و چادر و محجبه ،با مانتو و بعد بدون حجاب در خارج از کشور!
او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو
تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی سعید حجاریان نامزد
شد .در مجلس هشتم ادعا کرد که تاکنون سیاسی نبوده و نسبتی
با اصالح طلبان ندارد و با عنوان اصولگرا نامزد شد ».روزنامه شرق
نیز روز گذشته نوشت که «گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و
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گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتماالنبیاء ،ناآگاهانه مبادرت به عقد
قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخاالسالمی آلآقا کردهاند
و این فرد با گرفتن پولهای فراوان گویا از کشور متواری شده و به
کانادا گریخته است .این زن که دارای مالکیت شرکتهای آرام و
دنیز در ترکیه است و متارکه کرده ،با داشتن چندین فرزند برای این
که سرپوشی بر کالهبرداریهایش بگذارد به کانادا گریخته است.
آقای خ .ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قــرارداد با این
خانم بوده که هماکنون از طریق مراجع قضایی در بازداشت بهسر
میبرد ».این روزنامه درباره مرجان شیخ االسالمی همچنین  نوشت:
«مدیرمسئول (اسبق) خبرگزاری میراث و در عین حال مشغول البی
نفتی با بقایی و تیم احمدینژاد بود ».برخی سایت ها نیز از روابط
مالی شرکت وی در استانبول با سعید کریمیان و جمتیوی سخن به
میان آوردهاند.کاربران توئیتر درباره این موضوع توئیت های مختلفی
منتشر کردهاند که تعدادی از آن ها را در ادامه مطلب می خوانید:
* جمشید برزگر سردبیر دویچهوله درباره شراکت با همسر و شریک
این متهم فــراری توضیح بدهد .برزگر در شرکت MEDIA AID
 FOUNDATIONبا خلجی شریک هست وخلجی درچندین
شرکت با مرجان شیخ االسالمی.
* این بخشی از اهداف شرکت مشترک مهدی خلجی و همسرش
است« :معرفی روشنفکران ،هنرمندان و نویسندگان غیرغربی به
مخاطبان غربی» .به نظرتون چه کسانی سر سفره پول های دزدی
این زوج نشستند و االن مجبورند سکوت کنند؟
*از چند ســال قبل تا االن حداقل سه بــار حساب بانکی من به
دلیل تحریمها بابت دو هزار(بار اول  ۷۰۰دالر) دالر مسدود شد.
نمیفهمم چطوری می شه طرف در کار دور زدن تحریم باشد،
خانهای در بهترین نقطه دیسی خریده باشد و دولت ترامپ که در
پی فشار حداکثری است کاری بهش ندارد؟

رئیس جمهورفردا به عراق می رود

مقایسه سفر رسمی روحانی به عراق با سفر
مخفیانه ترامپ توسط امام جمعه نجف

محمدی -خبرنگار اعزامی به بغداد  -حجت االسالم
روحانی رئیس جمهور کشورمان قرار است برای اولین بار
از زمان ریاست جمهوری خود در سال  ۱۳۹۲سفری سه
روزه به عراق داشته باشد  .این سفر در حالی از فردا آغاز
می شود که عراق امسال بزرگ ترین مقصد صادرات غیر
نفتی ما به شمار رفته است و در حجم تبادالت تجاری نیز با
 ۹میلیارد دالر در رتبه دوم بعد از امارات(۱۲میلیارددالر)
قرار دارد  .در همین حال به گزارش ایرنا «سید صدر الدین
القبانچی» امام جمعه نجف اشرف به تفاوت سفر رسمی
رئیس جمهور کشورمان به عراق با سفر مخفیانه چندی قبل
ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت :دولت و ملت عراق از سفر
دکتر روحانی به کشورشان استقبال می کنند.همچنین
ایرج مسجدی سفیر ایــران در بغداد روز گذشته در جمع
خبرنگاران در بغداد در پاسخ به خبرنگار خراسان ضمن
اعالم حضور هیئتی عالی رتبه به همراه رئیس جمهور در
این سفر  ،هدف اصلی را تقویت روابط در ابعاد اقتصادی ،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود :اتصال راه
آهن خرمشهر به بصره ،موضوع روادید و قــرارداد 1975
الجزایر از مهم ترین دستورکارهای این سفر به شمار می
روند.سفیر ایران با بیان این که سفر روحانی به عراق نقطه
عطفی در تاریخ روابــط دو کشور خواهد بود افــزود :آقای
روحانی با مقامات سیاسی عالی رتبه عراق و نیز با حضرت
آیت ا ...سیستانی در نجف مالقات می کند.همزمان یک
مقام ارشد سیاسی عراقی که خواست نامش فاش نشود در
گفت و گو با خراسان درخصوص ابعاد سفر روحانی ضمن
گالیه از تاخیر در انجام این سفر اظهار کرد :عالقه مند بودیم
که به ویژه بعد از حضور عادل عبدالمهدی در نخست وزیری
که حاصل اجماعی بزرگ در عراق بود شاهد حضور ایشان
می بودیم اما شاه اردن اولین رهبر جهان بود که به عراق سفر
کرد  .این منبع آگاه همچنین از اتفاقی عجیب یعنی «ائتالف
منطقه ای میان ایران ،عراق ،ترکیه ،مصر و عربستان» سخن
گفت که در شرایط کنونی با تضادهایی که بین این کشورها
به خصوص میان مصر با ترکیه و نیز عربستان با ایران وجود
دارد ادعایی عجیب است.
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بدونموضوع
غالمرضابنی اسدی
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بلیه آخر الزمانی ایمان سوزی

خ ــدا بــیــامــرزد قــدیــمــی هــا را.حــســاســیــت
داشتند نسبت به ایمان شان .می گفتند:
در آخر الزمان صبح با ایمان بیرون می روی
و شب ،بی ایمان برمی گردی .آن روز اما به
ماجراهای عفاف و حجاب توجه میدادند.
ـش آن روز دیــن،
حــق هــم داشــتــنــد .چــالـ ِ
گرفتاری در مظاهر فساد آن چنانی بود اما
به باور من ،آن دغدغه را امروز در حوزه های
مختلف می تــوان داشــت .مثال ،شاید یک
تظاهرش همین رفتار سیاسیون و رسانه ای
ها باشد که جامه اخالق و انصاف را میدرند
و به تکفیر رقیب می پردازند .خیلی راحت در
لباس حق را به در می آوریم
فضای مجازی،
ِ
تن باطل می پوشانیم و در جایگاه حق
و بر ِ
مینشانیم .یک جلوه اش هم این است ما
که خود بارها بر مرام تکفیری ها شوریده ایم،
خودبهنوعیدیگرهمدیگرراتکفیرمیکنیم.
خــب ،روشــن اســت کــه توسعه ســوءظــن در
جامعه دینی و تعمیق بدبینی ،رفتاری ایمان
سوز است که میتواند ،تراز ایمان مان را از
صبح تا شب برمدار کاهش قرار دهد .یک
تظاهر دیگر هم می تواند در بــازار باشد که
صبح با ایمان ،کرکره ها را باال می دهیم و
تا شب آن قدر گران میفروشیم و اجحاف
می کنیم که شــب ،از ایمان ،چیزی باقی
نمیماند .قرار نیست که فقط بدحجابی و
نگاه جنسیتی فقط کوره ایمان سوزی باشد،
این کوره در نهاد همه ما با کارهای متفاوت
هم می تواند روشن شود پس مراقب باشیم
در هر عرصه ای که کار می کنیم مبادا گرفتار
بلیه آخر الزمانی شویم و در حالی که امام
زمــان ما منتظر انسان های مومن است ما
ایمان مان را از دست بدهیم.

