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فرقعناصرمتعهدومنحرف
منحرف ها آنها هستند كه فرقى به حال شان نمى كند كه اين پارك، اين اتومبيل، 
كه به دست شــان آمده از راه صحيح آمده يا از راه دزدى، خيانت شــده است و اين به 
دستش رسيده است يا اينكه نه، روى امانت و روى يك كسب صحيح آمده است؛ هيچ 
فرقى به حال او نمى كند. او اتومبيل را مى خواهد؛ او خوبى اتومبيل را مى بيند؛ از كجا 
آمده، اين اصًل پيش او مطرح نيست؛ چنانچه پيش »انعام« )چهارپايان( مطرح نيست 
كه از كجا آمد. و آن  اشخاص انحرافى نظير همان حيوانات از كجا آمده مطرح نيست، چه 
هست مطرح است.                    صحیفهامام؛ج7؛ص469|قم؛3خرداد1358

نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

تقصیر ماست که دغدغه های اروپا را برطرف نکردیم!!
سرویسسیاسی-

اين روزها توئيت سفير فرانسه در واشنگتن بر سر زبان ها است كه نوشته بود بعد از برجام هم ايران نبايد غنى سازى 
اورانيوم انجام دهد. در همين حال خواندن ســرمقاله روزنامه شــرق »آه« از نهاد هر ايرانى كه غيرت ملى دارد برمى آورد. 

سرمقاله اى كه پس از توئيت مقام فرانسوى به مدح اروپا پرداخته است.
در ابتداى اين سرمقاله اين پرسش مطرح شده كه »آيا حفظ برجام همچنان يك اولويت براى اتحاديه اروپا محسوب 
مى شود؟« در پاسخ به اين پرسش نگارنده كه متاسفانه استاد حقوق بين الملل نيز خود را معرفى كرده اين نكته مهم را در 
نظر نمى گيرد كه قطعا حفظ برجام براى اروپا اولويت است اما آنچه براى ايران و ايرانيان مهم است چگونه حفظ كردن آن 
است. چرا نبايد حفظ برجام براى اروپا اولويت باشد؟ برجامى كه فعاليت هاى هسته اى صلح آميز را كه حق هر ملتى است 

براى كشورمان محدود كرد و از آن طرف نيز به تعهداتش عمل نكرد.
سپس اين سرمقاله در ادامه نوشته: »آنچه اين روزها نگران كننده به نظر مى رسد تلش هاى آشكار و پنهان براى تخريب 
روابط ايران و اتحاديه اروپاســت و اين مســئله كه مورد پسند برخى در داخل يا خارج از ايران نيز هست اهداف آمريكا و 

متحدان منطقه اى اين كشور مانند ]رژيم جعلى[ اسرائيل و گروه عربستان را به نتيجه مى رساند.«!!
آنچه خوانديد نســخه به روز شــده تفكرى است كه در دربار برخى شــاهان قاجارى جريان داشت. استعمارپذيرى و 
ذلت خواهى اين بار اما با واژه هاى شيك و تحت عناوين تحليل هاى علمى عرضه مى شود. براى يافتن چرايى اين موضوع 
كافى اســت به اقدامات اروپا پس از برجام بنگريد تا ببينيم خود اروپا بيش از همه به تخريب اين رابطه مى پردازد. براى 
نمونه: بازداشت طوالنى مدت يك ديپلمات ايرانى به نام اسدى در آلمان و بلژيك كه هنوز هم با ادعاهاى واهى در بازداشت 
به ســر مى برد. بانك هاى انگليسى از باز كردن يك حساب ســاده براى ايرانيان آن هم پس از برجام خوددارى مى كنند. 
فرانسه از ورود ايرانيان به نمايشگاه مواد غذايى در اين كشور جلوگيرى كرد. به هواپيماى آقاى ظريف در آلمان بنزين داده 

نشد. تاسف بار آنكه دشمنى هاى كشورهاى دست دوم اروپايى مانند هلند و بلژيك هم پس از برجام افزايش يافته است.
»شرق«؛ تهمتی بر پیشانی روزنامه وکیل مدافع غرب

در ادامه اين متن كه انگار از جانب وكيل مدافع اتحاديه اروپا نگاشته شده، آمده است: »انتظارات ديگر آنها ]اروپا[ رعايت 
محدوده آزمايش هاى موشكى، احترام به حقوق بشر ايرانى ها و به ويژه دوتابعيتى ها، واكنش صريح درباره ادعاى دنبال كردن 

مخالفان در اروپا، تصويب كنوانسيون هاى چهارگانه اف اى تى اف ]و[...«
سپس نويسنده به طور حيرت انگيزى مى نويسد كه ايران بايد در زمينه رفع دغدغه هاى اروپا جدى تر عمل مى كرد: »در 
ايران گاهى موضعى انتقادى درباره اروپا اعلم مى شود كه اتحاديه در ماجراى برجام رفتار عمل گرايانه نداشته است. قضاوت 
منصفانه ]!![ در اين باره به باور نگارنده اين است كه اروپا بخش هايى از تعهدات خود را انجام نداده ]اين يعنى اروپا بخش هايى 

از تعهداتش را انجام داده[ و ايران هم مى توانست در زمينه رفع دغدغه هاى اروپا فعاالنه تر عمل كند«!!
آيا مى توان باور كرد شــخصى كه حقوق بين الملل خوانده )نگارنده يادداشت( تا اين اندازه بى اطلع باشد؟! در برجام 
موضوعى مورد توافق طرفين قرار گرفت و بر آن مبنا طرفين تعهداتى به همديگر دادند. حاال طرف غربى آمده و مى گويد من 
به خاطر چيزهايى كه در اين توافق نيست به تعهداتم عمل نمى كنم و در ايران افرادى ظاهرا ايرانى در روزنامه اى زنجيره اى 
اين اعتقاد را كه اروپا حق دارد؛ چرا كه ما بايد در زمينه رفع دغذغه هايش جدى تر عمل مى كرديم!! ضمن آنكه نگارنده و 
روزنامه شرق مدعى شده اند اروپا به بخشى از تعهدات خود عمل كرده! به كدام تعهداتش عمل كرده كه اتباع ايرانى را در 
فرانسه به يك نمايشگاه راه نمى دهند يا اينكه به هواپيماى وزيرخارجه بنزين نمى دهند. اروپا افرادى شبيه نگارنده اين متن 
تحقيرآميز براى ايرانيان و روزنامه اى مانند شرق را دارد كه به خود اجازه مى دهد هر گونه رفتار كند و به تعهداتش پايبند نباشد.

نباید در مقابل ترامپ، دست از پا خطا کنیم!
روزنامه دنياى اقتصاد در گزارشــى نوشــت: »وضعيت حساس و متخاصمانه اى شكل گرفته است و كمترين توجه به 
آرايش توان نظامى و هنر ديپلماسى مى تواند كشور را وارد آشوب و جنگ سازد. نياز به رعايت سلسله مراتب و يكدستى در 
نهادهاى راهبردى سياست خارجى ايران است كه هر گونه موازى كارى و بازنمايى هاى قهرمانانه و احساسى مى تواند كشور 
را در راســتاى اهداف ترامپ قرار دهد«. در روزهاى گذشته روزنامه زنجيره اى سازندگى در مطلبى نوشته بود: »نيروهاى 
مسلح كشور و برادران سپاهى مان در خليج فارس بايد كامًل مراقب باشند تا در دامى كه آقاى ترامپ براى آنها پهن كرده 

است، نيفتند و با هوشيارى كامل، هيچ حركت تحريك آميزى را پاسخ ندهند«.
مدعيان اصلحات، اقتدار و رويكرد عزتمندانه در سياست خارجى را تنش زايى جا زده و پاسخ مقامات نظامى به لفاظى ها 
و گنده گويى هاى مقامات آمريكايى را نيز موازى كارى با وزارت خارجه جا مى زنند! اين طيف مدعى است كه هيچگاه نبايد در 
مقابل گستاخى و زورگويى و قانون شكنى آمريكا و شركاى واشنگتن واكنش نشان داده و از هرگونه عكس العمل مى بايست 

پرهيز شود.اين رويكرد حقارت آميز و منفعلنه، نتيجه اى جز افزايش گستاخى دشمن ندارد.
اصالح طلبان در کالن اداره کشور هیچ کاره اند!

حســن رســولى، فعال اصلح طلب و عضو شوراى شهر تهران كه چندى پيش گفته بود محبوبيت روحانى به هشت 
درصد رســيده است، در گفت وگو با روزنامه اصلح طلب آرمان گفته است: »امروز مهم ترين مشكل در جمهورى اسلمى 
كه دامنه اثرگذارى آن حتى از تحريم ها نيز باالتر است با كمال تاسف افت قابل توجه سرمايه اجتماعى به معناى كاهش 
اعتماد است«. هرچند كه تئورى اصلح طلبان براى فرار از بى كفايتى و ناكارآمدى شان در دولت، مجلس، شورا و شهردارى 
تقريبا براى همه حتى حاميان آنها واضح شده و تريبون داران اين جريان در حال تلش براى انداختن اين ناكارآمدى ها 
به گردن نظام اسلمى هستند اما مضحك تر آن است كه مى گويند: »اصلح طلبان در كلن اداره كشور كاره اى نيستند«. 

 گفتنى است جريان مدعى اصلحات ضمن توهين به شعور مردم مى خواهند بگويند كه برنده انتخابات هاى اخير بوده اند 
ولى مشكلت تحت حوزه فعاليتشان به آنها ربطى ندارد! علوه  بر آن علقه اى هم ندارند صندلى هاى قدرت با حقوق هاى 
خاص و مزاياى ممتاز را احيانا ترك كنند اما به جاى آن، با فرافكنى از پذيرش مسئوليت وضعى كه ايجاد كرده اند شانه 
خالى كرده و ژست اپوزيسيون به خود مى گيرد. ادعاى اين عضو اصلح طلب شوراى شهر در حالى است كه چندى پيش 
فائزه هاشمى در يادداشتى در سالنامه نوروزى روزنامه سازندگى نوشته بود كه در اصلح طلبان، منافع قومى و قبيله اى و 
باندى و حزبى و جناحى و خانوادگى به منافع ملى و حقوق مردم مى چربد. پيش از اين نيز غلمحسين كرباسچى دبيركل 
حزب كارگزاران نيز با  اشاره به بى عملى و سياسى كارى اصلح طلبان گفته بود : » متأسفانه اصلح طلبان در مواقع مختلف 

آن قدر كه به مباحث انتزاعى و حرف هاى سياسى مى پردازند، به گرفتارى هاى مردم و راه حل آن كمتر فكر مى كنند.«
تسلیم طلبان دوباره دست به کار شدند 

روزنامه اصلح طلب آفتاب يزد در واكنش به مواضع مقتدرانه سپاه در برابر اقدام اخير آمريكا با اشاره به اينكه در برابر 
اقدامات عملى آمريكا فقط بايد به اقدام تبليغاتى بســنده كنيم ! نوشــت : »بدون ترديد بايد در برابر اقدام آمريكا يعنى 
قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در ليست تروريستى برخورد كرد اما اين برخورد نبايد به قيمت زيرسؤال رفتن منافع ملى و 
هزينه سازى براى كشور باشد بلكه ايران بايد در قالب اقدامات تبليغاتى و سياسى و شكايت از اياالت متحده در نهادهاى 
بين المللى نسبت به اقدامات ترامپ واكنش مناسب نشان دهد. به عبارتى واكنش ها نبايد به سمت و سويى پيش برود كه 
هزينه ديپلماسى و ناامنى را افزايش دهد... دولت آمريكا طى دو سال گذشته همه تلشش را به كار برد تا ايران را وادار به 
بازى در زمين خود سازد و در پى خروج آمريكا از برجام، ايران هم از برنامه جامع اقدام مشترك خارج شود يا ايران در قبال 
سياست هاى كارشكنانه آمريكا دست به اقدامات مخرب بزند. حال آنكه چنين اقداماتى تامين كننده منافع ملى ايران نيست. 
بنابراين مسدود كردن درياى سرخ و به صفر رساندن نفت برخى كشورها بازى كردن در همان زمينى است كه آمريكايى ها 
انتظار دارند. امروز نمى توان در رابطه با اين مسئله كه ايران توانايى انجام چنين اقداماتى دارد يا خير، بحث كرد. بنابراين 
بايد ظرفيت هاى اقتصادى و سياســى و تبعات ناشى از چنين تصميماتى را سنجيد و بعد پيشنهاد مسدود كردن درياى 

سرخ به روى نفتكش ها را مطرح كرد.«
گفتنى است كارشناسان ارشد حوزه بين الملل بارها بر اين مهم تاكيد كرده اند كه برنامه هيچ كشورى عليه كشور ديگر 
بدون همراهى عوامل وابسته يا مرعوب عملياتى نخواهد شد و حمايت دولت آمريكا از برخى گروه هاى سياسى داخلى ايران، 
براى بزنگاه هايى است كه آمريكا قصد عملياتى كردن برنامه هاى خود عليه ملت ايران را دارد. در تلش آمريكا براى فشار 
بيشتر به ملت و افزايش تحريم نهادهاى كارساز و مشكل گشا همواره ضلع ديگرى هم وجود دارد و نقش كاتاليزورى برخى 
عوامل داخلى اســت كه بايد اين مســير را در داخل فراهم كنند. با نگاهى به تاريخ معاصر ايران مى توان نتيجه گرفت كه 
همواره نقش كاتاليزورها )تسهيل كنندگان( فشارهاى آمريكا در بزنگاه ها موثر و حتى تعيين كننده بوده است؛ اگر قرار باشد 
پروژه فشار به ايران توسط گروهى در داخل دنبال شود، چه كسانى شايسته تر از اين ها كه مرعوب غرب و آمريكا هستند؟ 

اروپا ما را به بازی گرفته است 
سردبير اعتماد ديروز نوشت: »آنهايى كه تعداد معتادان را توى سر مردم و مسئوالن مى كوبند، معموال غافلند كه اگر 
سوئيس و دانمارك هم در مسير ترانزيت قرار مى گرفتند، كم و بيش گرفتار چنين آسيب هايى مى شدند. در حقيقت اروپا از 
صدقه سر ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران توانسته است، جامعه اش را از ابتل به هرويين و كراك حفظ كند. )هرچند تمام 
و كمال هم حفظ نكرده( به عبارت ديگر زحمتش را ما مى كشيم، پزش را آنها مى دهند. كافى است خدايى نكرده نگهبانان 
مرزى ايران در كارشان اهمال كنند يا قدرى از جديت شان در مبارزه با قاچاقچيان بكاهند، به سال نكشيده تعداد معتادان 

آلمان، فرانسه و انگليس تصاعدى باال مى رود.«
سيد على ميرفتاح در بخش ديگرى از اين يادداشت خاطرنشان كرده است: »ما خوشبختانه دستمان براى فشار آوردن 
به اروپا خالى نيست. ما از اروپا سابقه خوبى در ذهن نداريم. نه ما كه عراق و هند و افغانستان هم زخم خورده انگليس و تا 
حدودى زخم خورده آلمان و فرانسه اند. خاطرات ما ـ  در نسل هاى مختلف ـ پر است از ظلم و خيانت و بدعهدى و نامردى 
غربى ها. در ادوار و در قضاياى مختلف آنها چهره بدى از خود در ذهن و ضمير ما ترسيم كردند، اما عجيب اينجاست كه 
هيچ گاه به فكر ترميم و اصلح اين چهره ناخوشايند برنيامده اند. گيرم در قضيه برجام دستشان زير ساطور آمريكاست آيا در 
قضيه سيل هم نمى توانستند رفتار بهترى پيش بگيرند؟ گيرم در قضيه جنگ تحميلى جانب صدام را گرفتند و دستشان 
به خون بى گناهان آلوده شد، آيا در اينستكس نمى توانستند قدرىـ   فقط قدرى  ـ جبران مافات كنند و جلوى مضيقه هاى 
تحريم ظالمانه آمريكا را بگيرند؟ اين حرف ها بديهى است و گفتن شان دردى را دوا نمى كند، بلكه به بهانه گليه هاى وزير 
خارجه از اروپا، خواستم يادآورى كنم كه دست ما نيز خالى نيست و اگر بنا به مقابله به مثل باشد، مى توانيم در رفتارهاى 

خود تجديدنظر كنيم و به ياد اروپايى ها بياوريم كه در چه مخمصه اى گرفتارند.«
بعد از تير خلص آمريكا به برجام كه دولت برگ ادامه توافق يكطرفه هسته اى با اروپا را رو كرد، منتقدان رفتن به دنبال 

تضمين نوچه ها را خطاى استراتژيك ديگر دانستند.

صفحه11
سهشنبه۲۷فروردین1۳۹۸
1۰شعبان1۴۴۰-شماره۲۲1۶۲

کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
مجلسجزئیاتطرحدوفوریتیاقداممتقابل
دربرابرسازمانتروریستیاعالمکردنسپاه
پاسدارانانقالباسالمیایرانتوسطایاالت

متحدهآمریکاراتصویبکرد.
»على نجفى خوشرودى« سخنگوى كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس روز گذشته 
با بيان اين مطلب گفت: در جلســه كميســيون 
امنيــت ملى و سياســت خارجــى مجلس مواد 
باقيمانده از طرح دو فوريتى اقدام متقابل در برابر 
سازمان تروريســتى اعلم كردن سپاه پاسداران 
انقلب اسلمى توسط آمريكا با حضور طراحان و 
نمايندگان ارگان هاى ذى ربط مطرح شد و بعد از 

بحث و بررسى به تصويب رسيد.
وى توضيــح داد: بر اســاس يكى از مواد اين 
طرح دولت جمهورى اسلمى ايران موظف است 
در چارچوب مصوبات شــوراى عالى امنيت ملى 
در برابر اقدامات تروريســتى نيروهاى آمريكايى 
كه منافع جمهورى اســلمى ايران را به مخاطره 
مى اندازند اقدامات متقابل و قاطع بر اســاس اين 

قانون به عمل آورد.
خوشــرودى افزود: در يكى ديگر از مواد اين 
طرح تصريح شــده كه دولت جمهورى اسلمى 
ايران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقى 
به تصميم غير قانونى ايــاالت متحده آمريكا در 
تروريست ناميدن سپاه پاسداران انقلب اسلمى 
در مراجع بين المللى از طريق مراودات دو و چند 
جانبه با كشورها و رايزنى با مجامع و سازمان هاى 
بين المللى از حداكثر توان خود براى بى اثر كردن 
اقدام آمريــكا از نقض مصونيت حاكميتى اركان 

دفاعى جمهورى اسلمى ايران استفاده كند.
نجفــى در پايان گفت: همچنين در جلســه 
كميسيون گزارش عملكرد حقوق بشر آمريكا در 
سال ۹۷، موارد نقض حقوق بشر از سوى اين كشور 
مطرح و به تصويب كميسيون رسيد كه گزارش آن 

در صحن مجلس قرائت نشد.
متنمصوبهکمیسیونامنیتمجلس

برایمقابلهبهمثلباآمریکا
در مصوبه 13 ماده اى كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس شــوراى اسلمى براى 
اقدام متقابل در برابر اعلم سپاه به عنوان سازمان 
تروريستى توســط آمريكا آمده است : »به منظور 
اقدام متقابل در برابر تصميم و يا اقدام اياالت متحده 
آمريكا در تضعيف صلح و ثبات منطقه اى و بين المللى 
و از آنجا كه اين رژيم برخلف اصول مسلم حقوق 
بين الملل، سپاه پاسداران انقلب اسلمى را كه مطابق 
اصل يكصد و پنجاهم قانون اساسى به عنوان يكى 
از اركان حاكميتى دفاعى ايران شــناخته مى شود 
سازمان تروريســتى خارجى اعلم نموده است. به 
موجب اين قانون نيروهاى فرماندهى مركزى آمريكا 
)سنت كام( و سازمان ها و يا نهادهاى تحت اختيار 
اين فرماندهى، تروريست اعلم مى شوند و هرگونه 
كمك اعم از نظامى اطلعاتى، مالى، فنى، آموزشى، 
خدماتى و تداركاتى به اين نيروها همكارى در اقدام 

تروريستى محسوب مى گردد«.
مــاده 2 اين مصوبه تصريح مى كند : »دولت 
جمهورى اسلمى ايران مؤظف است در چارچوب 
مصوبات شوراى عالى امنيت ملى در برابر اقدامات 
تروريستى نيروهاى آمريكايى كه منافع جمهورى 
اســلمى ايران را به مخاطره مى اندازند، اقدامات 
متقابل و قاطع براساس اين قانون به عمل آورد.«

همچنين ماده 3 مصوبه كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس دولت جمهورى اسلمى 
ايران و نيروهاى مسلح را موظف مى سازد  در زمان 
مقتضى با اقدامات پيشگيرانه و دفاع پيش دستانه به 
گونه اى عمل كنند كه نيروهاى آمريكايى نتوانند 
از هرگونه امكانات عليه منافع جمهورى اسلمى 

ايران استفاده كنند.
اين مصوبه همچنين ستاد كل نيروهاى مسلح 
را مكلف مى سازد كه با همكارى وزارت اطلعات 

و بهره گيرى از امكانات و توانايى سازمان اطلعات 
سپاه پاســداران انقلب اسلمى و ساير واحدهاى 
اطلعاتى نيروهاى مسلح جمهورى اسلمى ايران 
فهرســت و اسامى فرماندهان ســتاد فرماندهى 
مركزى آمريكا )سنت كام( و سازمان ها و نهادهايى 
كه تحــت اختيار اين فرماندهى مى باشــند و از 
تروريست ها حمايت و پشتيبانى مى نمايند را براى 
تعقيب قضايى اعلم نموده و قوه قضائيه جمهورى 
اسلمى ايران حداكثر ظرف مدت  سه ماه از تصويب 
اين قانون سازوكارى را ايجاد نمايد كه براساس آن 
اسامى اعلم شده را به عنوان يك سازمان و افراد 
تروريستى تحت تعقيب و مجازات قضايى براساس 

قانون مجازات اسلمى قرار دهد.
بر اساس اين مصوبه دولت مؤظف است از كليه 
اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارجى كه با 
سپاه پاسداران انقلب اسلمى همكارى مى كنند و 
از اين جهت در معرض آسيب قرار مى گيرند حمايت 

حقوقى، مادى و معنوى نمايد.
 در ماده 6 اين مصوبه تاكيد شده است : ستاد 
كل نيروهاى مسلح و وزارتخانه هاى امور خارجه و 
دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح مؤظفند با استفاده 
از ظرفيت هاى حقوقى، سياسى و ديپلماسى دفاعى 
خود براى تعطيلى پايگاه هاى آمريكايى در منطقه 
تلش نمــوده و بهره مندى نيروهاى آمريكايى از 
تأسيسات،  تجهيزات، منابع مالى و ساير كمك هاى 

احتمالى كشورهاى منطقه را خاتمه دهند.
 در مــاده ۷ اين مصوبه  آمده اســت : كليه 
كشورها و اشــخاص حقيقى و حقوقى كه به هر 
نحوى از تصميم ايــاالت متحده آمريكا مبنى بر 
تروريســت اعلم كردن سپاه پاســداران انقلب 
اسلمى تبعيت يا حمايت نمايند در هنگام اجراى 
آن تصميــم كمك كنند مشــمول عمل متقابل 
جمهورى اسلمى ايران قرار مى گيرند و هر گونه 
محروميت و محدوديت عليه سپاه پاسداران انقلب 
اسلمى و كاركنان و تأسيسات و تجهيزات سپاه 

پاســداران انقلب اسلمى در هر نقطه دنيا اقدام 
عليه جمهورى اسلمى ايران محسوب و مشمول 

عمل متقابل مى گردد.
در مــاده 8 مصوبه كميســيون امنيت ملى 
و سياســت خارجى مجلس تاكيد شــده است : 
»كليه دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده پنج قانون 
مديريت خدمات كشــورى مصوب 1386/۷/18 
مجلس شوراى اسلمى همچنين كليه مؤسسات و 
شركـت هاى دولتى، عمومى، غير دولتى، مؤسسات 
مالى، بانك  ها، بيمه ها و شركت هاى خصوصى مكلف 
به همكارى و ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلب 
اسلمى و اشخاص حقيقى و حقوقى شاغل، وابسته 
يا مرتبط بوده و چنانچه به اســتناد تحريم هاى 
خارجــى يا بين المللى از همكارى و ارائه خدمات 
خوددارى نمايند مجرم و مستوجب مجازات تعزيرى 

درجه ۵ قانون مجازات اسلمى مى گردند.«
ماده ۹ اين مصوبه نيز دولت جمهورى اسلمى 
ايــران  را مؤظف مى كند كــه ضمن اعتراض و 
اقدام حقوقى به تصميم غيرقانونى اياالت متحده 
آمريكا در تروريست ناميدن سپاه پاسداران انقلب 
اسلمى در مراجع بين المللى، از طريق مراودات دو 
جانبه و چند جانبه با كشورها و رايزنى با مجامع 
و ســازمان  هاى بين المللــى از حداكثر توان خود 
براى بى اثر كردن اقدام آمريكا در نقض مصونيت 
حاكميتى اركان دفاعى جمهورى اســلمى ايران 

استفاده كند.
همچنين بر اساس اين مصوبه دولت و كليه 
دستگاه هاى مشمول اين قانون مؤظف هستند هر 
چهار ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى براى طرح در مجلس 

شوراى اسلمى ارائه نمايند.
در اين مصوبه تاكيد شده است كه كليه تكاليف 
مرتبط با نيروهاى مسلح مقرر در اين قانون براساس 
تدابير فرماندهى كل قوا قابل اجرا مى باشد و اين 

قانون از زمان تصويب الزم االجرا است.

در13ماده

كمیسیون امنیت ملی مجلس
 طرح مقابله به مثل با آمریکا را تصویب كرد

دیــروزدرادامهرســیدگیبهگزارش
کمیســیونامورداخلیکشوروشوراهادر
موردطرحیکفوریتیاصالحموادیازقانون
انتخاباتمجلسشورایاسالمیسازوکارو
حدودشفافیتمالیدربرنامههایتبلیغاتی
داوطلباننمایندگیمجلسبهتصویبرسید.
جلسه علنى ديروز مجلس به رياست مسعود 
پزشكيان نايب  رئيس  مجلس در حالى آغاز شد كه 
ادامه رســيدگى به گزارش كميسيون امور داخلى 
كشــور و شوراها در مورد طرح يك فوريتى اصلح 
موادى از قانون انتخابات مجلس شوراى اسلمى در 

دستور كار صحن علنى قرار داشت.
ســيدمحمدجواد ابطحى در نشســت علنى 
ديروز در تذكر شــفاهى خود با  اشــاره به ماده 61 
آئين نامه، گفت: آئين نامه مجلس به طرح هاى دو 
فوريتى 3 روز بيشــتر فرصت نداده است، طرح دو 
فوريتى تروريست خواندن نيروهاى آمريكايى هنوز 
در كميسيون گزارش داده نشده است. در صورتى 
كــه امروز بايد مطرح مى شــد و هيچ كس هم به 

كميسيون تذكر نداد.   
دكتر على الريجانى در پاسخ به اين تذكر، گفت: 
تذكر داده شد منتها كارشان طول كشيد، ديروز هم 
جلسه مفصلى داشتند و اين كار را دنبال مى كنند 

اما قاعدتا بايد ظرف 3 روز مى آمد.
نماينده مردم خمينى شهر در مجلس شوراى 
اســلمى در تذكر دوم خــود در رابطه با تحقيق و 
تفحص از مجلس، گفت: موضوع تحقيق و تفحص 
از مجلس با وجود دســتور شما بعد از گذشت يك 
سال مطرح نشده اســت، بعيد مى دانم بررسى به 
فعاليت اين مجلس برسد اما افكار عمومى در جريان 

قرار گرفته اند.
بیــشازاینبهوعدههــایدروغین

دلخوشنکنید
ديروز شادمهر كاظم زاد، نماينده مردم دهلران 

و آبدانان و دره شهر در نطق ميان دستور با محكوم 
كردن اقدام نابخردانه ترامپ در تروريستى خواندن 
سپاه پاسداران، اين ادامه دهندگان راه شهدا گفت: 
ســيل اخير بى شك خسارت زيادى براى كشور به 
همراه داشت و به استان ايلم به ويژه شهرستان هاى 
دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره نيز بيش از 1200 

ميليارد تومان خسارت وارد كرد.
اين نماينده مجلس دهم در تذكرى به مسئوالن 
اجرايى گفت: بيش از اين به وعده هاى دروغين غرب 
و اروپــا دل خوش نكنيد و به جاى آن فرصت هاى 
مرزى با كشــورهاى همسايه را دريابيد؛ اگر از مرز 
دهلران براى صادرات به عراق استفاده شود به طور 
قطع مانند مرز مهران ساالنه ميلياردها دالر صادرات 
خواهيم داشت و همچنين در صورت گشايش مرز 
دهلران به علت نزديكى به مركز كشور عراق صادرات 
كشــورمان به عراق به تنهايى بيش از صادرات به 

تمامى كشورهاى اروپايى خواهد بود.
بر همين مبنا در جلســه علنــى ديروز و در 
ادامه بررسى طرح اصلح موادى از قانون انتخابات 
مجلس شوراى اسلمى شرايط عمومى و اختصاصى 

نامزدهاى انتخابات مجلس تعيين شد.
در بررسى شرايط عمومى و خصوصى نامزدها 
داشتن مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد يا داراى 
ارزش استخدامى معادل كارشناسى ارشد يا معادل 
آن و داشــتن حداقل پنج سال سابقه كار دولتى، 
خصوصى و عمومى به تأييد باالترين دستگاه مربوط 
در بخش دولتــى و نهادهاى عمومى غيردولتى و 
اتاق هــاى مربوط در بخــش خصوصى به تصويب 

نمايندگان رسيد.
به پيشنهاد محمد قسيم عثمانى تبصره مرتبط 
با احتساب هر دوره نمايندگى به عنوان يك مقطع 

تحصيلى با موافقت نمايندگان حذف شد.
محدودیتثبتنامبراینمایندگان

چنانكه ديروز به تصويب نمايندگان رسيد؛ هر 

يك از داوطلبان نمايندگى مجلس بايد منحصراً از 
يك حوزه انتخابيه فرعى، ثبت نام كند.

ثبت نــام در بيش از يك حوزه انتخابيه فرعى 
موجب ابطــال ثبت نام و محروميــت از داوطلبى 
نمايندگى آن دوره انتخابات مجلس شوراى اسلمى 
مى شود. همچنين بر اثر اساس تبصره يك اين ماده 
هــر داوطلب نمايندگى بايد خود يا يكى از والدين 
متولد محدوده جغرافيايى حوزه انتخابيه فرعى محل 
ثبت نام باشد و يا سابقه حداقل ۷ سال سكونت غير 
مستمر و يا سابقه حداقل ۵ سال سكونت مستمر 
متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده و يا ســابقه 
نمايندگى مجلس شــوراى اسلمى در آن حوزه را 

داشته باشد.
شفافیتمالیداوطلبان

انتخاباتمجلس
نمايندگان در نشســت علنى ديــروز با  ماده 
)4۵( طرح موافقت كردند. بر اين اساس درخصوص 
نظارت بر منابع مالى و نحوه تأمين مالى فعاليت هاى 

انتخاباتى و هزينه كرد آنها؛ مقرر شده است كه:
امكانــات و منابع قانونى تامين مالى تبليغات 
و فعاليت هاى انتخاباتــى نامزدهاى انتخابات، اعم 
از نقدى و غيرنقدى شامل موارد زير است: دارايى 
شخصى نامزد؛ كمك هاى مستقيم احزاب و جبهه ها؛ 
كمك هاى  اشخاص حقيقى ايرانى؛ منابع و امكانات 
عمومى كه مطابق اين قانون و ساير قوانين مرتبط 
اســتفاده از آن براى انجــام فعاليت ها و تبليغات 
انتخاباتى مجاز است، از قبيل سالن هاى اجتماعات، 

جايگاه هاى نصب تبليغات و صدا و سيما.
مؤسسات و نهادهاى خيريه و اوقاف،  اشخاص 
داراى تابعيــت غير ايرانــى و افرادى كه به يكى از 
جرائم اقتصادى محكوم شــده اند از هرگونه كمك 
به فعاليت هاى انتخاباتى تحت هر عنوانى به صورت 

مستقيم و غيرمستقيم ممنوع مى باشند.
براســاس اين قانون دريافت و پرداخت كمك 

مالــى نقدى يا غيرنقدى بــراى تامين منابع مالى 
فعاليت هاى انتخاباتى بايد شــفاف و معلوم باشد. 
حداكثر هزينــه هر نامزد انتخاباتــى در هر دوره 
انتخابات با پيشــنهاد كميسيون بررسى تبليغات 
اســتان به تصويب هيئت اجرائى اســتان و تاييد 
هيئت مركزى نظارت مى رسد. هزينه ها كه با موافقت 
نامزدهاى ستاد انتخاباتى آنها توسط  اشخاص حقيقى 
و با احزاب و جبهه ها صورت مى گيرد، در سقف هزينه 

نامزدها محاسبه مى شود.
ديگر اينكه ساير هزينه ها و تعهدات به جز موارد 
موضوع اين ماده، از جمله ارائه كمك هاى نقدى و 
خدمات غيرنقدى به افراد، توسط نامزد يا از طرف 
وى ممنوع است و جرم محسوب مى شود. فرماندارى 
و بخشدارى مربوطه مكلفند ضمن ارائه تذكر كتبى و 
انجام اقدامات الزم جهت جلوگيرى از اين اقدامات، 
مراتب را به مراجع قضائى صالح و هيئت هاى اجرائى 

و نظارت گزارش دهند.
وظایفاحزاب

درزمینهشفافیتمالی
احــزاب و جبهه هــا و داوطلبان شــركت در 
انتخابات موظفند تمامى  مصارف و مخارج مرتبط 
با فعاليت هاى انتخاباتى و هزينه هاى تبليغاتى خود 
و منابع تأمين مالى اين هزينه ها و ميزان كمك هاى 
مالى نقدى و غيرنقدى دريافتى را به نحو شــفاف 
و بــا رعايت روش هاى اصول حســابدارى از حيث 
ميــزان و ارزش به نحوى كه بيانگر مجموع منابع 
تأمين هزينه هاى انتخاباتى و تبليغاتى به تفكيك 
و قابل ارزيابى باشد در سامانه مالى انتخابات ثبت 
كنند، به گونه اى كه از طريق كميسيون ماده )10( 
قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى سياســى و 
هيئتهاى اجرائى و نظارت حسب مورد قابل دسترس، 
حسابرسى و رسيدگى باشد. مراجع مربوطه موظفند 
در صورت مشــاهده موارد تخلف، گزارش آن را به 

مراجع دادگسترى ارسال كنند.

ساز و كار و حدود شفافیت مالی 
در تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی مجلس به تصویب رسید

رئیسالحشدالشعبی:کمکمردمعراقبهسیلزدگانایرانافزایشمییابد

سرتیپ غیب پرور: تا آخر روند امدادرسانی، بسیج دركنار مردم سیل زده خواهد بود
بقیهازصفحه1۰

به گزارش خبرنگار كيهان از سارى و براساس طرح 
»جهاد همبســتگى ملى« مســجد هر محله در سراسر 
كشور يك منزل مســكونى براى سيل زدگان مى سازد و 
هر كاسب يك كاالى اساسى را تامين مى كند تا مشكل 

هموطنان سيل زده حل شود.
سرتيپ غلمحسين غيب پرور رئيس سازمان بسيج 
مســتضعفين با اعلم اين مطلب در ســارى گفت: ۷0 
هزار مســجد در سراسر كشور وجود دارد كه مسجد هر 
محله مســئوليت احداث يك واحد منزل مسكونى و هر 
كاسب يك كاالى اساسى سيل زدگان را بر عهده بگيرد تا 

مشكلت مردم سيل زده حل شود.
وى افزود: تا آخر روند امدادرســانى، بســيج دركنار 

مردم سيل زده خواهد بود.
وى گفت: از  بانك ها انتظار داريم مسئوليت بازسازى 

و تعمير مدارس سيل زده را بر عهده گيرند.
استقرارایستگاهتوزیعغذایمتبرکرضوی

درکالت
معــاون اماكن متبركه و امور زائران آســتان قدس 
رضوى گفت: در پى جارى شدن سيل در كلت، ايستگاه 
صلواتى توزيع غذاى متبرك رضوى در كلت براى ســه 

روز مستقر شد. 
سيد خليل منبتى افزود: اين ايستگاه از شب دوشنبه  
تا دو روز روزانه 10 وعده غذايى و در هر وعده هزار پرس 
غذاى متبرك رضوى در بين سيل زدگان توزيع مى كند.

جريان سيلب در شهرستان كلت علوه بر انسداد 
برخى راه هاى روســتايى و فرعى موجب آبگرفتگى ۷0 

منزل مسكونى و سيل بردگى پنج دستگاه خودرو شد. 
شــدت بارش ها طى 2۵ و 26 فروردين ماه در اين 
اســتان كه منجر به بروز روان آب، آبگرفتگى و سيلبى 

شدن مسيل ها در بيشتر مناطق خراسان رضوى شد. 
انتقالساکنانپنجروستایسربیشه

بهمکانامن
فرماندار سربيشه گفت: ســاكنان پنج روستاى اين 
شهرستان تاكنون براى پيشگيرى از وقوع حوادث ناشى 

از سيلب به محل امن منتقل شده اند. 
محمدجواد فلحى با اشاره به اينكه بارندگى ها و سيل  
 خســارت انسانى نداشته است گفت: علوه بر روستاهاى 
خاكك و چاه خزاعى بخــش درح كه اهالى آن جابه جا 
شده بودند، 12 خانوار در روستاى وحدت آباد، 13 خانوار 

در روســتاى نيزه آب و هشــت خانوار چاه صباغ هم به 
محل امن انتقال يافتند. 

فرماندار سربيشــه با بيان اينكه هنوز خسارت هاى 
دقيقى از سيل برآورده نشــده است افزود: روز يكشنبه 
برق ســه روســتا نيز قطع كه با تلش نيروهاى امدادى 

شركت توزيع نيروى برق وصل شده است. 
فلحى گفت: ممكن است برخى سدهاى خاكى در 

روستاها نيز بر اثر سيل شكسته باشند.
خسارتسیلبهشبکهتوزیعبرقخراسانرضوی
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق خراسان رضوى 
گفت: برآورد اوليه خســارت ســيل به تأسيسات شبكه 
توزيع برق منطقه زير پوشــش اين شــركت در استان 

حدود ۹0 ميليارد ريال است. 
محســن ذبيحى افزود: اين ميزان شــامل خسارات 

مستقيم باران، توفان و سيل به شبكه برق است.
وى گفت: اين خسارات بيشتر شامل سقوط و شكستگى 
 پايه ها، قطع هادى هاى شــبكه، برخورد اجسام خارجى، 
آبگرفتگى تابلوها و پارگى ســيم مى باشد كه در حداقل 
زمان ممكن برطرف و برق مشتركان بدون هيچ حادثه اى 
وصل شــد. وى ادامه داد: شهرســتان هاى كلت، درگز، 
ســرخس، تربت جام و مه والت بيشترين خسارت وارده 

به شبكه و تجهيزات توزيع برق را متحمل شدند.
تخلیه7روستایبشرویه

سرپرست فرماندارى بشرويه هم گفت: ۹ روستاى در 
معرض سيل شهرستان در قالب بيش از 40 خانوار تخليه 

و در مناطق امن اسكان داده شدند. 

علــى شــفيعى اظهار داشــت: تاكنون بخشــى از 
جاده هــاى مواصلتى اين شهرســتان و راه هاى فرعى و 

روستايى به دليل سيلب تخريب شده است. 
شفيعى افزود: سالن هاى ورزشى و آموزش و پرورش 
براى اسكان اضطرارى آماده است و هيئت ها نيز در اين 

زمينه اعلم آمادگى كرده اند. 
آبگرفتگیجادهمانعصادراتکاالبهعراقشد

ناظر گمركات خوزستان گفت: آبگرفتگى بخش هايى 
از جاده بســتان - چذابه همچنــان مانع اصلى در توقف 

صادرات كاال به عراق از پايانه تجارى چذابه است. 
غلمرضا بلوطى ميرزا افزود: به دليل تداوم ســيلب 
و آبگرفتگى اين مسير 30 كيلومترى در فروردين امسال 
، تجار و بازرگانان محلى نتوانسته اند از پايانه چذابه هيچ 

گونه كااليى به عراق صادر كنند. 
وى گفــت: تا زمانى كه فرماندارى دشــت آزادگان 
و پليس راه خوزســتان، امنيت و خطرساز نبودن مسير 
بســتان- چذابه را به گمرك اعــلم نكنند كاميون هاى 
حامل كاالهــاى غيرنفتى نمى توانند به ســمت پايانه 
تجــارى چذابه در 110كيلومترى شــمال غــرب اهواز 

حركت كنند. 
ناظــر گمركات خوزســتان از صادركننــدگان كاال 
خواست با توجه به بســته بودن پايانه تجارى چذابه، از 
مرزهاى شــلمچه و مهران در استان ايلم براى صادرات 

كاال استفاده كنند. 
وى گفت: با رفع آبگرفتگى و فروكش كردن سيلب 
در مســير تردد كاميون هاى حامــل كاالهاى صادراتى، 

فعاليت گمرك چذابه از سرگرفته مى شود. 
از ابتداى فروردين امســال نيز عزيمت كاروان هاى 
زيارتى عتبــات عاليات نيز از پايانه مســافرى چذابه به 
همين دليل متوقف و كاروان هاى زيارتى از مرز شلمچه 
براى عزيمت زائران به شــهرهاى مقدس عراق استفاده 

مى كنند. 
3هزارمیلیاردریالخسارتسیل

بهکشاورزیکرمان
معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى جهاد كشاورزى 
اســتان كرمان گفت كه ســيل و توفــان در نيمه اول 
فروردين ماه ســال جارى بيش از 3 هزار و ۵۷۷ ميليارد 

ريال به بخش كشاورزى استان خسارت وارد كرد. 
علــى جاويدى افزود: ســيل به بخش كشــاورزى 
شهرســتان هاى راور، بافت، ســيرجان، رابــر، ارزوئيه، 
شــهربابك و كرمــان و توفــان بــه مــزارع و باغ هاى 
شهرستان هاى بم، نرماشير و بردسير خسارت وارد كرده 
است. وى تصريح كرد: بيشترين خسارت مربوط به سيل 
14 فروردين در شهرســتان سيرجان است كه يكهزار و 
۹03 ميليارد ريال به بخش كشاورزى خسارت وارد كرد.
سیالبراه43روستایجنوبکرمانرامسدودکرد
مديــركل راهدارى و حمل و نقــل جاده اى جنوب 
كرمان گفت: بارش شديد باران و سيلب راه ارتباطى 43 
روستا را در هفت شهرستان جنوب كرمان مسدود كرد. 

مسعود جميلى افزود: همچنين سيلب به 26۷ راه 
ارتباطى روستايى خسارت هنگفتى وارد كرد. 

وى با اشاره به اينكه بارش شديد باران و جارى شدن 
 سيلب سبب تخريب 36 آبنما در محورهاى ارتباطى جنوب 
كرمان شــده است به تخريب ۹ دســتگاه پل در حوزه 
شهرستان هاى جيرفت و رودبار جنوب اشاره كرد و گفت: 
تاكنون به ۵26 كيلومتر راه روستايى بين 30 تا۹0 درصد 

خسارت وارد شده است.  
همچنيــن معاون راهــدارى اســتان كرمان گفت: 
محورهاى ارتباطى راور - ديهوك، شــهداد - نهبندان، 
شهداد- اندوهجرد و شــهربابك - هرات به علت شدت 
بارندگى، جارى شــدن ســيلب و طغيان رودخانه ها از 

شامگاه يكشنبه مسدود شد. 
احســان عراقى زاده بــا بيان اينكه به علت شــدت 
سيلب و حجم گســترده آب محور راور- مشهد از ظهر 
روز يكشنبه مسدود شد افزود: مسير ارتباطى جايگزين 
باغين- يزد- طبس براى مســافران اين مســير در نظر 

گرفته شــد. وى ادامه داد: ســيلب و طغيان رودخانه ها 
با تخريب پل ها و جاده ها، خسارت هاى بسيارى به محور 
ارتباطى شهداد- نهبندان و راور- مشهد وارد كرده است. 

آبرسانیبه78۰روستایسیلزدهلرستان
خرم آباد- خبر نگار كيهان: مدير عامل آبفار لرستان 
از آبرســانى به  ۷80روستاى ســيل زده لرستان ظرف 
4 روز خبــر داد و گفــت: عليرغم باال بودن آســيب به 
تاسيسات آبرسانى اين شــركت در800 روستاى استان 
بر اثر سيل هاى فروردين  امسال، موفق شديم  در مدت 
كوتاه چهار روز تعداد ۷80 روســتا راكه اغلب درمناطق 
صعب العبور قرار دارند، آبرسانى و مشكل قطعى آب آنهارا 
برطرف كنيم كه 20 روســتا باقى مانده به علت نبود راه 

دسترسى انجام نشده است.
عليرضــا كاكاونــد، افزود: بيــش از 460 روســتا 
دچارخسارت سنگين شدند و  بالغ بر 1۷3 ميليارد ريال  

خسارت به تاسيسات وارد شد.
وى بيان داشــت: بيش از  21 استان در اين زمينه 
كمــك كردند به طورى كه بالغ بــر ۵0 كيلومتر لوله و 
اتصاالت،32 تانكر آبرســانى  هزار ليترى ودستگاه هاى 
بسته بندى آب در خرم آباد و پلدختر، تابلو برق در اختيار 
اســتان قرار گرفت و حدود 800 متــر لوله بتنى براى 

احداث پل هاى تخريب شده تامين شد.
مديرعامل شــركت توزيع برق لرســتان نيز گفت: 
شركت توزيع برق لرستان در كمترين زمان ممكن، برق 
۵۹8 روستا از 6۹0 روســتارا  كه شبكه برق رسانى آنها 
تخريب وبا مشــكل قطع برق  دســت به  گريبان بودند، 

وصل كرد.
فريدون خودنيا از تخريب 4۷0 كيلو متر شبكه 20 
كيلو ولت،110 كيلومتر شــبكه فشار ضعيف، ۹3 پست 
هوايى و 10 پســت زمينى به مبلــغ 63 ميليارد تومان 
دراستان خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه به علت نزديك 
بودن شــبكه برق بــه رودخانه و عبور شــبكه ازمنطقه 
كوهستانى، حجم خسارت به شبكه برق استان بسيار باال 
است و همين امر بازسازى شبكه برق را دشواركرده است.
وى خاطرنشــان كرد: در مجموع شــبكه برق6۹0 
روســتا در لرستان براثر ســيل تخريب شده كه در حال 
حاضر شــبكه برق ۵۹8 روستا بازسازى شده  وتنها  ۹2 
روستا به دليل نبود راه دسترسى  براى انتقال تجهيزات 
باقى مانده اند كه تلش شبانه روزى براى حل مشكل آنها 

نيز ادامه دارد.

حجتاالسالموالمسلمیناحمدمروی،تولیتآستانقدسرضویبه
شهرقمرفتوبامراجعتقلیددیداروگفتوگوکرد.تداوممعرفتافزایی

وخدمترسانیبهزائرانازتوصیههایمراجعتقلیدبهویبود.
آيت اهلل مكارم شيرازى در اين ديدار ابراز داشت: حضور ساليانه ميليون ها زائر در 
سال در حرم مطهر رضوى فرصت بسيار مغتنمى براى فعاليت هاى فرهنگى است، 
در زمان مرحوم آيت اهلل طبســى فعاليت هاى فرهنگى خوبى شروع شد و در دوره 
حجت االسلم والمسلمين رئيسى نيز توسعه خوبى پيدا كرد اما نبايد به اين مقدار 
بسنده كرد. اين مرجع تقليد توجه به فعاليت هاى مردمى و عام المنفعه و مشكلت 
محرومان را به توليت آستان قدس رضوى توصيه و بر لزوم خبر رسانى دقيق و كامل 

فعاليت هاى آستان قدس تاكيد كرد.
وى همچنين بر لزوم توجه به مناطق حاشيه اى شهر مشهد تاكيد كرد و افزود: 
سابقا در حاشيه مشهد مشكلتى بود كه با برنامه هاى متعدد و متنوع بحمداهلل برطرف 
شد؛ ما هم در حاشيه شهر و در يك منطقه حساس اقدام به تاسيس مجموعه اى به 
نام ثامن الحجج)ع( كه مركب از حوزه علميه، خانه اساتيد، كتابخانه و مسجد مى باشد، 
كرديم و در مســافرت اخير به مشــهد تصميم گرفتيم تمام آن را به آستان قدس 
رضوى واگذار كنيم تا تكميل نمايند و به بهره بردارى برسانند، اميدوارم جنابعالى 

نيز عنايت خاصى به اين موضوع داشته باشيد.
آيت اهلل وحيد خراسانى نيز در ديدار حجت االسلم و المسلمين مروى، خطاب 
به توليت آستان قدس رضوى ابراز داشت: توفيق خدمت به زائران حضرت رضا)ع(، 
توفيق بزرگى است كه به شما داده شده و از انتصاب شما بسيار خوشحال شدم كه 
ان شاء اهلل خدمت شما فوق تقدير است و سعادتى بزرگ محسوب مى شود. اين مرجع 
تقليد بيان داشت: معرفت افزايى زائران امام رضا)ع( همواره بايد مورد توجه آستان قدس 
رضوى باشد و در اين زمينه با چاپ و انتشار كتب مناسب و اثرگذار تلش كنيد. وى 
تصريح كرد: مراسم عزادارى به ويژه عزادارى ايام فاطميه بيش از گذشته در آستان 

قدس رضوى احيا شود تا زائران هرچه بيشتر از سيره اهل بيت)ع( بهره مند شوند.
همچنين، آيت اهلل صافى گلپايگانى در اين ديدار اظهار داشت: موقوفات آستان 
قدس بســيار مهم است. بعضى از وقف نامه هاى آنجا، خودش تاريخ است و از نظر 
محتوا و ادبيات در اوج كمال و ادب مى باشد. سعى كنيد نسبت به اصل موقوفات به 
بهترين وجه ممكن نّيات واقفان رعايت شود و امور شرعى و مذهبى در اين مورد 
به طور كامل مراعات گردد. به گزارش خبرگزارى حوزه، آيت اهلل شبيرى زنجانى نيز 
در ديدار توليت آستان قدس رضوى به ايشان توصيه كرد:  سعى كنيد نسخه معتبر 

كتاب عيون الرضا)ع( را به صورت منقح چاپ كنيد و در اختيار ديگران قرار دهيد.
همچنين آيت اهلل نورى همدانى در ديدار حجت االســلم و المسلمين مروى 
به فعاليت هاى توليت پيشين آستان قدس  اشاره و خاطرنشان كرد: ايشان در اين 
زمينه خدمات بسيار خوبى را به مردم ارائه دادند و يك منطقه را براى زائران مهيا 
كرده بودند تا زائران حرم مطهر رضوى ديگر مجبور نباشــند با هزينه هاى بسيار 
باالى هتل ها مواجه شــوند. اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: اميدواريم در توليت 
جديد آستان قدس رضوى نيز خدمات مربوط به زائران به همان شكل گذشته ادامه 
پيدا كند. به گزارش رسا، وى با  اشاره به ظرفيت هاى حوزه علميه مشهد خطاب به 
حجت االسلم والمسلمين مروى گفت: اگر بتوانيد ظرفيت هاى حوزه علميه مشهد 

را نيز همانند ظرفيت هاى حوزه علميه قم شكوفا كنيد. 
حجت االســلم والمســلمين مروى با آيت اهلل محمد يزدى، رئيس  شوراى 
عالى جامعه مدرســين حوزه علميه قم و عضو فقهاى شوراى نگهبان نيز ديدار 

و گفت وگو كرد.

توصیهمراجعتقلیدبهتولیتآستانقدس
معرفتافزاییوخدمترسانیبهزائران

باقوتتداومیابد

همزمانباآییناختتامیهســیوششمیندوره
مســابقاتبینالمللیقرآنبرگزیدگانایندورهاز
مســابقاتدربخشهایمختلفاعالمشدند.قاری
ایرانیبهجایگاهدومایندورهازمسابقاتنایلشد.

به گزارش ســتاد خبرى سى و ششمين دوره مسابقات 
بين المللى قرآن، آيين اختتاميه سى و ششمين دوره مسابقات 
بين المللى قرآن كريم با حضور مسئوالن كشورى و لشكرى، 
جامعه قرآنى و اقشــار مختلف مــردم در مصلى بزرگ امام  
خمينى)ره( برگــزار و از برگزيدگان بخش هاى اين دوره از 
مسابقات شامل بزرگساالن، بانوان، دانش آموزان و روشندالن 
تجليل و لوح اين دوره از مسابقات به آنها اهدا شد. بر اساس اين 
گزارش قارى و حافظ ايرانى در رشته هاى قرائت قرآن كريم و 
حفظ كل به جايگاه دوم اين دوره از مسابقات دست يافتند.

مشروح اسامى برگزيدگان بدين شرح است:
رشــته قرائت تحقيق؛ آقايان سلمان امراهلل از اندونزى، 
مهدى غلم نژاد از ايران، محمدرضا ســلمان از عراق، احمد 
ميرعبدالعزيز از مصر، وان عين الدين حلمى از مالزى. رتبه هاى 
برتر حفظ كل قرآن كريم در بخش بزرگســاالن: رتبه اول: 
محمد جواد مرادى از كشور ايران، رتبه دوم: عبدلى التوفيق 

از كشــور الجزاير، رتبه سوم: احمد بدر الدين حمام از كشور 
سوريه، رتبه چهارم: سيد احمد عثامه از كشور موريتانى، رتبه 

پنجم: اكرم بن زكريا از كشور تونس.
در رشــته حفظ كل قــرآن بانوان، مريم شــفيعى از 
ايران، فاطمه يونس از لبنان و ســمانه موسوى از افغانستان 
رتبه هاى برتر مسابقات را كسب كردند. در رشته حفظ كل 
قرآن نابينايان، السيد حمدى السيد ابراهيم از مصر، سعيد 
على اكبرى از ايران و ســيد نورالحق از هند موفق به كسب 

رتبه برتر شدند.
در رشــته حفظ كل قرآن دختــران دانش آموز، زينب 
امين پور از جمهورى اسلمى ايران، فيضاء نرگس از تركيه و 
ريم اشــبول از اردن، رتبه برتر اين دوره از مسابقات را از آن 
خود كردند. همچنين در رشته حفظ كل دانش آموزان پسر، 
عبدالعليم عبدالرحيم محمد حاجى از كنيا، على فيضى از ايران 
و محمود ابوالخير ناصيف از سوريه به عنوان برترين هاى اين 
دوره از مسابقات معرفى شدند. در رشته قرائت دانش آموزان 
پسر نيز اميرحسين رحمتى از ايران، سيد ياسين حسينى از 
افغانستان و محمد رفقى حوارى از اندونزى موفق به كسب 

رتبه برتر شدند.

خبرگزاریایرناخبراولیهخودمبنیبرتوصیهرهبرانقالببهرحیمپور
ازغدیوضرغامیمبنیبرشرکتنکردندرجلساتشورایعالیانقالب

فرهنگیراتکذیبکرد.
به گزارش مهر، خبرگزارى جمهورى اسلمى )ايرنا( روز يكشنبه با انتشار گزارشى 
مبنى بر اختلفات به وجود آمده ميان رئيس جمهور و حسن رحيم پور ازغدى و عزت اهلل 
ضرغامى در جلسات سال گذشته شوراهاى  عالى انقلب فرهنگى و فضاى مجازى، 
به نقل از »برخى در فضاى مجازى« خبر داد كه »رهبر معظم انقلب در توصيه اى 
دســتورى، از عزت اهلل ضرغامى و حسن رحيم پور ازغدى خواسته اند تا اطلع ثانوى 

در جلسات شورا حاضر نشوند«.
در عين حال، اين خبرگزارى روز گذشته خبر قبلى خود را اصلح و اعلم كرد: 
»پيگيرى هاى خبرنگار ايرنا حاكى است كه خبر مزبور صحت ندارد و رهبر انقلب 

توصيه اى در اين خصوص نداشته اند.«
گفتنى است، اين شيطنت، شايعه پراكنى و حاشيه سازى خبرگزارى دولت امرى 
ناپســند، غيرحرفه اى و درخور تأديب است. ايرنا قصد صيد كدام ماهى سياسى يا 

دامن زدن به چه جنگ روانى را داشته است؟!

پسازشیطنتوشایعهپراکنیایرناانجامشد
تکذیبتوصیهرهبرانقالببهضرغامیورحیمپور

برایعدمحضوردرشورایانقالبفرهنگی

برترینهایسیوششمیندورهمسابقاتبینالمللیقرآنمعرفیشدند


