
اخبار كشور

مانور خریدهای میلیاردی 
و عناصر طاغوتی در حراجی تهران!

نهمین دوره حراجی تهران که به خرید و فروش آثاری در حوزه هنرهای 
تجسمی اختصاص دارد باز هم با حاشیه هایی همراه شد.

در ایــن دوره از حراجــی تهران که جمعه 14 تیر برگزار شــد، همچون 
دوره هــای قبلی، باز هم پول های کالنــی –در حد چند میلیارد تومان- برای 
چند مجســمه و تابلوی نقاشی هزینه شد! مبالغی که مشخص نیست توسط 
چه افراد یا مراکزی تأمین و پرداخت می شوند و معلوم نیست این هزینه های 

نجومی بر چه اساسی تعیین می شود.
اما به غیر از رد و بدل شدن مبالغ چند میلیارد تومانی در نهمین حراجی 
تهران، حضور افراد بد ســابقه نیز از دیگر حاشیه های این مراسم بود. به طور 
مثال، در حراجی امســال دو اثر از مجسمه ساز اباحه گر عصر طاغوت، پرویز 
تناولی فروخته شــد. برای یکی از مجسمه های تناولی ســه میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان و برای مجســمه ای با محتوای پوچگرایانه، یک میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون تومان هزینه شد.
منیر فرمانفرماییان، از دیگر نقاشــان مرتبط با دربــار پهلوی بود که در 
حراجی تهران خودنمایی کرد. برای یک نقاشی وی ۳4۰ میلیون تومان و برای 

دیگر اثر وی دو میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان پرداخت شد. 
با توجه به حضور چند عنصر سیاســی و به ظاهر فرهنگی، برگزاری این 

گونه حراجی ها متاثر از جریان خاصی و با اهدافی خاص صورت می گیرد.
»گاندو« به هدف زده است

هنوز مدت زیادی از پخش ســریال تلویزیونی »گاندو« سپری نشده که 
داد و هوار و فغان برخی از شــبکه های رسانه ای زنجیره ای در خارج کشور به 
هوا رفته و فریاد تحریف تاریخ و شــخصیت های تاریخی، فضاهای اینترنتی را 

پر کرده است. 
ســریال تلویزیونی »گاندو« علیرغم زمان طوالنی انفعال رســانه ملی در 
قبال وقایع مهم تاریخی و به خصوص اتفاقات اخیر کشــور، اگرچه دیر اما به 
روی آنتن رفته تا بلکه همه آن کاستی را جبران نماید. سریالی که به بخشی 
از مهم ترین ماجراهای جاسوسی چند دهه اخیر در ایران و بلکه در خاورمیانه 
می پردازد. ماجرایی که بابت تمام شدنش، دولت اوباما اعالم کرد 1/7 میلیارد 

دالر پول نقد به ایران پرداخت کرده است!
سریال »گاندو« به ماجرای جاسوسی جیسون رضاییان می پردازد، یکی از 
سرجاسوســانی که تا بیخ گوش باالترین مقام اجرایی کشور نفوذ کرده بود به 
طوری که ادعا کرد، حتی طعم آدامس او را می داند! و در این سریال بسیاری 
از ناگفته های پرونده او برای اولین بار افشاء می شود، از حکم صریح اوباما برای 
انتصابش به ســفارت آمریکا در ایران )پس از سقوط نظام جمهوری اسالمی(! 
تا ارتباطات بین المللی اش در گســتره ای به وســعت چین تا اروپا و آمریکا تا 
روابطش با جاسوسان محیط زیست و... و تا فداکاری های سربازان گمنام امام 
زمان)عج( و  اشراف شــان بر فعالیت های جاسوســان بین المللی که تا نزدیک 

رئیس موساد نفوذ کرده و تصاویر آنها را بدست آورده بودند.
در مطلبی که وب سایت رادیو زمانه )وابسته به سرویس اطالعاتی هلند و 

سازمان CIA(درباره این سریال نوشته، آمده است:
»... تالش برای تخریب جیســون رضائیان اما کاماًل آشکار است. رضائیان 
)خبرنگار واشنگتن پســت در تهران( پنج سال قبل در ایران به اتهام نفوذ در 
اماکن مهم دولتی و افشــای برنامه های »ضد تحریمی ایران« از جمله هویت 
واســطه های تجاری و ماهیت شــرکت های همکار ایران در پروسه دور زدن 
تحریم ها و جاسوســی از برنامه هسته ای ایران بازداشت شد و بر اساس توافق 
هســته ای در چارچوب مبادله زندانیان ۲۶ دی 1۳۹4 آزاد شــد.در مجموعه 
تلویزیونی »گاندو«، رضائیان )با نام مایکل هاشــمیان( به عنوان یک جاسوس 
بسیار خبره و کارکشته سازمان ســیا با خویی پرخاشگر و زن باره که از هیچ 

جنایتی هم رویگردان نیست معرفی می شود...«
از امثال این خبرها و تحلیل ها معلوم می شود که سریال »گاندو« به هدف 
زده اســت! اما ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که علی رغم همه محاسن 
ســریال »گاندو«؛ نمایش تصاویر بازیگران زن ایرانی به کاله گیس و یا بدون 

حجاب به نوعی نقض قوانین به حساب می آید.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما 

منصوب شد
جواد شیخ اکبري با حکم معاون سیما به سمت مدیر شبکه قرآن و معارف 
ســیما منصوب شــد. گفتنی است جواد شــیخ اکبری متولد 1۳57 و دانش 
آموخته کارشناسی ارشــد معارف اسالمی و الهیات از دانشگاه امام صادق)ع( 
اســت. وی ســال 1۳8۰ وارد سازمان صدا وسیما شــد و به عنوان محقق و 
پژوهشــگر با مرکز تحقیقات سازمان صداو ســیما فعالیت خود را آغاز کرد و 
سردبیری برنامه های زنده و بخش های مختلف خبري، دبیر شورای راهبردی، 
مدیریت گروه اقتصاد و سیاســی شبکه خبر و جانشیني رئیس این شبکه در 
امور تولید و مدیرکلی تولید و تامین برنامه های خبری شبکه خبر را در کارنامه 

کاري خود دارد.
تقدیر حماس از شبکه العالم

جنبش مقاومت مردمی فلسطین حماس، از شبکه العالم ایران تقدیر کرد.
»رأفت مرة« رئیس دفتر خارجی بخش اطالع رســانی جنبش حماس، به 
خاطر پوشش رسانه ای این شــبکه خبری بین المللی صداوسیمای جمهوری 
اســالمی درخصوص نشســت بحرین که چهارم و پنجم تیرماه توسط البی 
صهیونیستی و آمریکایی با موضوع معامله قرن برگزار شده بود، از شبکه العالم 
تشکر و قدردانی کرد. رئیس دفتر خارجی بخش اطالع رسانی جنبش حماس 
در پیــام خود به علي محمدصالحي مدیر شــبکه العالم تصریح کرده اســت: 
»از طــرف خودم و به نمایندگی از دفتر خارجی بخش اطالع رســانی جنبش 
حماس، درود فلسطینی ها را که آکنده از عطر خاک فلسطین و بوی شهادت 
و فداکاری های خالصانه مبارزان اســت، به شما تقدیم می کنم و از شما بابت 
تالش های بی دریغی که برای رّد و مخالفت با معامله قرن و کنفرانس اقتصادی 
بحرین و تبیین خطرات آن برای مسئله فلسطین و فلسطینی ها انجام دادید، 
تقدیر و تشکر می کنیم و سپاســگزار تالش های شما به علت پوشش خبری 
فعالیت هــای ملت فلســطین و گروه های فلســطینی در مناطق مختلف نیز 
هستیم. اعالم می کنیم که در کنار همه میهن دوستان و غیور مردان و زنان، 

همچنان پایبند به مقاومت، آزاد سازی و حق بازگشت خواهیم ماند.«

اخبار ادبی و هنری

حضرتآیتاهللمهدویکنی)ره(: در فرهنگ اسالم، بهترین وسیله برای 
رفع کمبود یتیمان آن است که کودکان یتیم جزء عائله انسان قرار گیرند 
به طوری که خود را در ردیف اعضای خانواده و فرزندان آنان به شمار آورند.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

ویژگی های دشمن ترین مخلوقات نزد خدا
امام علی)ع(: دشمن ترین آفریده ها نزد خدا دو نفرند:  

1- مردی که خدا او را به حال خود واگذاشته، و از راه راست 

دور افتاده است، دل او شیفته بدعت است و مردم را گمراه 

کرده، به فتنه انگیزی می کشاند و راه رستگاری گذشتگان را 

گم کرده و طرفداران خود و آیندگان را گمراه ساخته است. 

بار گناه دیگران را بر دوش کشیده و گرفتار زشتی های خود 

نیز می باشــد. 2- و مردی که مجهوالتی به هم بافته، و در 

میان انسان های نادان امت، جایگاهی پیدا کرده است، در 

تاریکی های فتنه فرو رفته، و از مشاهده صلح و صفا کور 

است. آدم نماها او را عالم نامیدند که نیست، چیزی را بسیار 

جمع می کند که اندک آن به از بسیار است، تا آنکه از آب 

گندیده سیراب شود، و دانش و اطالعات بیهوده فراهم آورد.
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صفحه ۳
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مالف۱۱۸۴

ســخنگویجمعیتخدمتگزارانزائران
پیادهامامرضا)ع(گفت:براساسپیشبینیها
۳هزارزائرپیادهدرمســیرهایمنتهیبه
شهرمقدسمشهددرحالحرکتهستندتا
درسالروزمیالدامامرضا)ع(خودرابهاین

شهربرسانند.
حســین رضایی در گفت و گو با ایرنا افزود: این 
زائران در کاروان های مختلف از کشورهای همسایه 

و شهرهای مختلف ایران هستند که مانند سال های 
گذشــته در دهه کرامت قصد پیاده روی به سمت 

مشهد را کرده اند.
وی اضافه کــرد: یکی از این کاروان ها، کاروان 
۲۰۰ نفره مردان عراقی اســت که از یک ماه قبل 
حرکت خود را به سمت مشهد آغاز کرده و دیروز 

به سبزوار رسیده است.
وی گفــت: کاروان »حرم تا حرم« از عنبرآباد 

کرمان به تعداد 5۰ نفر مرد هم در مســیر مشهد 
هســتند و قرار است هزار کیلومتر راه را از کرمان 
تا مشــهد پیاده طی کنند و در سالروز میالد امام 

مهربانی ها در این شهر حضور یابند.
رضایــی افــزود: کاروان های دیگــری نیز از 
مسیرهای مختلف به سمت مشهد در حال حرکت 
هســتند که در مجموع تعداد آنها ســه هزار نفر 

پیش بینی می شود.

۳ هزار زائر پیاده در راه مشهد هستند

مدیرمسئولکیهاندربارهاقدامغیرقانونی
اخیرانگلیسدرتوقیفنفتکشایرانیگفت:
مواد۱۴تا۲۳کنوانسیون۱۹۵۸ژنوومواد۱۷تا
۲۳کنوانسیون۱۹۸۲جامائیکاکهموضوعآن؛
»حقوقدریایساحلیوحقعبورکشتیها«
استبهجمهوریاسالمیایراناجازهمیدهد
کهمانععبورکشــتیهایانگلیسازتنگه

هرمزشود.
حســین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس با  اشــاره به ماجرای 
توقیف نفتکش حامل نفت ایران از ســوی انگلیس 
گفت: در ماده 14 کنوانسیون 1۹58 ژنو آمده است 
»کشتی های تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی 
یا غیر آن، می توانند در دریای ساحلی از حق عبور 
و مرور بی ضرر برخوردار باشــند« و در تبصره 4 از 
همان ماده آمده است: »عبور و مرور کشتی ها تا جایی 
بی ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور 
ساحلی آسیب نرساند« و تصریح کرد که بند یک از 
ماده 1۶ کنوانسیون 1۹58 ژنو توضیح می دهد که 
تشــخیص بی ضرر بودن عبور کشتی ها از آبراه نیز 

برعهده کشور ساحلی است.
شریعتمداری با  اشاره به اینکه در مواد 17 تا ۲۳ 
کنوانسیون 1۹8۲ جامائیکا نیز مواد مورد  اشاره در 
کنوانسیون 1۹58 ژنو با تغییراتی جزیی در عبارات 
تکرار شده است، اضافه کرد: با توجه به مفاد این دو 
کنوانســیون، فقط عبور کشتی هایی از تنگه هرمز 
مجاز خواهد بود که برای »امنیت، نظم، آســایش 
و حقوق ملی« جمهوری اســالمی ایران »بی ضرر« 
تشخیص داده شــود و از آنجا که انگلیس موضعی 
تخاصمــی علیه ایران اتخاذ کــرده و منافع ملی و 
نظم و امنیت کشــورمان را به خطر انداخته است، 
نه فقط ممنوعیت عبور کشتی های انگلیس از تنگه 
هرمز، بلکه توقیف شناورهای این کشور حق قانونی 
جمهوری اسالمی ایران است و چنانچه از این حق 
مسلم و قانونی خود استفاده نکنیم نه فقط روباه پیر 
را گستاخ تر کرده ایم بلکه توله های منطقه ای آن را 
هم درباره اقتدار مثال زدنی خود به توهم انداخته ایم!

شــریعتمداری در ادامه ایــن گفت وگو افزود: 
انگلیــس ادعا می کند که توقیــف نفتکش ایران با 
استناد به تحریم نفتی سوریه از سوی اتحادیه اروپا 

بوده اســت که باید گفت: از کی تا به حال اتحادیه 
اروپا نقش سازمان ملل را بر عهده گرفته است؟! این 
تحریم برفرض که صورت گرفته باشــد فقط شامل 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود و بدیهی 
اســت که اتحادیه اروپا نمی تواند و حق ندارد برای 

سایر کشورها تعیین تکلیف کند!
مدیر مســئول کیهان در پاسخ به سؤال »علت 
اصلــی اقدام انگلیس را چه می دانید؟« توضیح داد: 
انهدام پهپاد جاسوسی پیشرفته آمریکا، بی توجهی 
ایران به اینســتکس، بی اعتنائی به درخواست های 
مکرر ترامپ برای مذاکره، زمین گیر شدن آمریکا و 
متحدان اروپایی و منطقه ای آن در یمن، سوریه، عراق 
و ده ها نمونه دیگر از این دست، تحقیر شدید آمریکا 
و متحدان غربی و عبری و عربی آن را در پی داشته 
اســت و اقدام انگلیس واکنشی از سر استیصال به 
این تحقیرهاست که باید عکس العمل پشیمان کننده 
ایران را به دنبال داشــته باشد. بستن تنگه هرمز به 
روی کشتی های انگلیس و توقیف نفتکش های این 
کشور کمترین پاسخ شکننده و صد البته کامال قانونی 

است که از سوی ایران انتظار می رود.

شــریعتمداری درباره توصیــه برخی جریانات 
داخلــی به خویشــتن داری ایــران در مقابل اقدام 
انگلیس هم گفت: این جریان اگر احمق نباشــد به 
یقین وابسته است و چه بخواهد و چه نخواهد، نقش 
ستون پنجم دشمن را بازی می کند و افزود: این اولین 
بار نیســت که جریان واداده مورد  اشاره اصرار دارد 
هرگونه حق طلبی را »تندروی«! قلمداد کرده و ایران 
 اسالمی را از دسترسی به حقوق قانونی خود محروم 

کند!
مدیر مسئول کیهان در تشــریح وادادگی این 
جریان گفت: دزدان دریائی که خواســتگاه اصلی و 
بومی آنها انگلیس است، پرچم مخصوصی به رنگ 
ســیاه داشــتند که روی آن تصویر یک جمجمه با 
اســتخوان نقاشی شده بود. می گویند وقتی قصد   ۲
حمله به یک کشــتی تجاری را داشــتند، ناخدای 
کشتی تجاری از مشاور خود پرسید: این پرچم سیاه 
اســتخوان به چه معنی است و  با نقش جمجمه و ۲ 
مشــاور او که عامل نفوذی همان دزدان دریائی بود 
جواب داد: قربان! عالمت کله پاچه است! یعنی خوراک 

کله پاچه نذر کرده و خیرات می کنند!

مدیرمسئولکیهاندرمصاحبهبافارس:

کلهپاچهنذرینمیدهند
پرچمدزداندریاییاست!

اقتدا عامل اهتدا
   رسول خاتم)ص( در حدیثی علم دین را به سه بخش تقسیم می کنند: 
اصول اعتقادات، احکام عملی در محدوده فروع دین و اخالق. اسالم دینی 
است مبتنی بر اخالق و ارزش های واالی انسانی که پیروان خود را در کسب 
فضایل تشویق نموده و با دوری جستن از صفات نکوهیده آنان را به پیرایش 

درون خود از ظلمت رذایل دعوت می فرماید.
    در باورهــای دینی هر یک از صفات زشــت، نوعی بیماری روحی 
محسوب می شوند که باید پس از شناسایی به معالجه آنها پرداخت. یا همچون 
علف های هرز می مانند که در کشتزار جان، قد برافراشته اند و چنانچه آدمی 
هر چه سریع تر در پی قلع و قمع آنها نباشد، دیری نمی پاید که ریشه های 
رذایل تکثیر شده و سراســر وجود آدمی را اشغال می کند به طوری که در 
سنین باالی عمر، مبارزه با صفات زشت گاه بسیار دشوار یا ناممکن می نماید.

    انســان ذاتا دوستدار فضیلت و بیزار از زشتی ها است و این موضوع 
بستگی به مکان و  زمان خاصی ندارد. مثال در همه زمان ها و نزد همه ملت ها 
بــدون توجه به رنگ و نژاد و زبان، صفاتی مثل صداقت و عدالت و امانت، 
ستوده ولی ظلم و خیانت نکوهیده است. وابسته نبودن ارزش های اخالقی 
به مکان و زمان موضوعی اســت که از آن به عنوان »مطلق بودن اخالق« 
یاد می شــود. در مقابل، برخی به »نسبیت اخالق« معتقدند. این گروه بر 
این باورند که هیچ صفت اخالقی و ارزش انسانی به خودی خود پسندیده 
نیست بلکه تابع شرایط و موقعیت خاص می باشد. البته این عقیده از نظر 
اســالم باطل بوده و جوامع بشری از مسیر آن آسیب های فراوانی دیده اند. 
در این زمینه برای اطالع بیشــتر خوانندگان محترم را به آثار استاد شهید 

مطهری ارجاع می دهیم.
     جوامع غربی سال هاســت به بهانه آزادی، با فطرت بشر جنگیده و 
قواعدی خالف طبیعت انسانی را به وی تحمیل کرده اند. آنچه که در غرب 
حاکم اســت نسبی گرایی در اخالق و اصالت منافع شخصی و لذت گرایی 
ست. اما پایبندی به اخالق تنها در صورتی است که منافع افراد تأمین شود. 
    اساسا بحث جدایی دین از سیاست، شخصی بودن اعتقادات دینی 
و نسبی بودن اخالق از زمانی در مغرب زمین اوج گرفت که انسان آن دیار 
به منافع خود اندیشــید. انســان غربی قانون مدار است اما در قانون او چه 
بســا که اصول اخالقی جایگاهی نداشته باشد. مثال دادن مالیات به دولت 
یکی از شــاخصه های بزرگ در مدنیت است و نسبت دادن فرار از مالیات 
به انســان غربی اتهام موهنی است. در مقابل، اعمال فساد انگیز و انحرافات 
جنسی اشخاص از این منظر که رفتاری شخصی است، به خود آنان مربوط 
می باشــد و برای دیگران اهمیتی ندارد. پس پر واضح است که یک بیمار 
روانی جنسی کاندیدای مسؤولیتی مهم شود بلکه رأی نیز آورد و بر مسند 
آن تکیه زند و اتفاقا رؤسای جمهور آمریکا از نظر انحرافات جنسی و انحطاط 

اخالقی شاید منحصر به فرد و شاخص باشند.
    غرب هم اکنون به فاجعه ای تبدیل شده که سیل بنیان کن آن در 
کنترل هیچ کس نیست. از هم پاشیدن شالوده خانواده، قانونی بودن ازدواج 
هم جنس گرایان، آمار وحشــتناک فرزندان نامشروع، آمار ده ها میلیونی 

سقط جنین، طالق، خودکشی، تجاوز، قتل، اعتیاد و... 
    غرب در سراشــیبی افول افتاده و به باور بســیاری از کارشناسان، 

شمارش معکوس فرو پاشی آن آغاز شده است.
    متأسفانه در این شرایط، به تعبیر مقام معظم رهبری تقی زاده هایی 
در کشور هستند که همچنان قبله آمالشان مغرب زمین است. گویی نافشان 
به عشــق آن دیار بریده شــده و مأموریتی الزم االجرا دارند تا جامعه را از 
ارزش های اسالم تهی کرده و نسل جدید را با الگو پذیری از باورهای غرب 
به ســوی ناکجا آباد ببرند. تبلیغات مسموم این افراد از تریبون هایی مانند 
نشــریات مختلف، کتاب، ســینما، تئاتر و فضای مجازی نشان از حرکتی 
منســجم و حساب شده دارد که با توجه به این هماهنگی می توان نام آنها 

را رسانه های زنجیره ای نهاد. 
    اسالم افتخار دارد که پیامبرش، علت بعثت خود را به کمال رسانیدن 
مکارم اخالقی دانسته است. اسالم عزیز در منطقه ای ظهور کرد که مردمانش 
دارای پست ترین صفات و ویژگی ها بودند و به تعبیر قرآن از فرط انحطاط 
اخالقی بر لبه پرتگاه آتش قرار داشتند. اما به برکت وجود پیامبر رحمت در 
طول ۲۳ سال، بنیان فرهنگ و تمدنی نهاده شد که پس از گذشت چهارده 
قرن هنوز در حال فتح مرزها و گشودن دروازه تمدن هاست. هنگامی که در 
تاریخ صدر اسالم به علل گسترش اسالم توجه کنیم اولین عامل را اخالق 
ستوده و زیبای رسول مکرم اسالم)ص( می یابیم و از این رو، خداوند حکیم 
آن حضرت را به داشتن ُخلق عظیم ستوده است. وصف »عظیم« آن زمان 
حیرت فزا خواهد بود که بدانیم خداوند، نعمت های نامحدود دنیا را با صفت 

» قلیل« بیان فرموده است!
    پس از رســول مکرم اســالم، خداوند به مؤمنان فرمان داده است 
که با اقتدا به اهل بیت آن حضرت از صراط مســتقیم فاصله نگیرند. آیات 
بســیاری از قرآن، مبّین این موضوع است. مانند آیه صادقین )توبه 11۹(، 
آیه اولی االمر)نساء 5۹( و آیه والیت )مائده 55(. در زیارت جامعه خطاب 
به وجود مقدس ائمه می گوییم »عادتکم االحسان و سجیتکم الکرم؛ شیوه 

شما احسان و خوی شما بزرگواری است.«
    ســیره امامان معصوم سرشار از بزرگواری و بخشش و دهش و عفو 
و اغماض است. آن بزرگواران مظاهر رحمت و بهانه فیض بی کران الهی بر 
بندگان هستند ولی متأسفانه تعالیم آسمانی ائمه هدی و رفتارهای ملکوتی 
آنان همچنان در البالی کتاب ها به دست فراموشی سپرده شده است. به یاد 

داشته باشیم الزمه اقتدا، سنخیت و هم رنگ شدن می باشد. 
    شیعیانی که دم از محبت امامان می زنند می بایست با متخلق شدن 
به اخالق نیک و فضایل معنوی چون صداقت، عفاف، ســخاوت، ذکر خدا، 
غیرت و مدارا با مردم به مقتدایان خود نزدیک شــوند. قرب روحی عاملی 
است که شخص پیوسته خود را در محضر اولیا بیابد و سر رشته امور خود 
را به آن بزرگواران بســپارد. ولی قرب جسمی و ظاهری بی فایده بلکه وزر 
و وبال قیامت اســت آنچنان که ابولهب عموی پیامبر از قرابت خود طرفی 

نبست و مستوجب نفرین ابدی شد.
سیدابوالحسنموسویطباطبایی

قطرهایازدریایکرامت-۲

ازکاهش انتخاباتکشور سخنگویستاد
حدنصابکسبرأیدرحوزههایانتخابیهبه

۲۰درصدخبردادهاست.
سیداسماعیل موســوی دبیر و سخنگوی ستاد 
انتخابات کشــور در جلسه ســتاد انتخابات استان 
اردبیل گفته است: تاکنون حد نصاب کسب رأی در 
حوزه های انتخابیــه، ۲5 درصد بود که در انتخابات 
پیش روی مجلس، با کسب ۲۰ درصد از آرای صحیح 

محاسبه می شود.
وی که در جریان ســفر استانی معاونت سیاسی 
وزارت کشور در جلسه ستاد انتخابات استان اردبیل 
ســخن می گفت، با  اشــاره به نکته فوق، افزود: این 
موضوع باعث خواهد شــد انتخابات  در حوزه های 

کمتری به دور دوم برسد.
سخنگوی ســتاد انتخابات کشور از تالش برای 
برگــزاری انتخابات مجلس به صــورت الکترونیکی 

خبر داد و گفت: در دوره گذشــته در 1۳۹ شــهر 
کشــور انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شــد. 
در برگــزاری انتخابات در ســالجاری برای برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیکی در حوزه های انتخابیه 
برنامه ریزی شــده  که از طریق هماهنگی با شورای 
نگهبان و با توجه به شرایط و امکانات موجود، در این 

زمینه اقدام خواهد شد.
موســوی با بیان اینکه با توجــه به مواد قانونی 
مرتبط، روز انتخابات دوم اســفندماه تعیین شــده 
است، افزود: حداکثر زمان برگزاری انتخابات تا ساعت 
۲4 بوده و مجریان انتخابات در صورت تمدید زمان 
قانونی رأی گیری تا این ساعت فرصت دارند اخذ رأی 
کنند و بالفاصله پس از این ساعت، سامانه رأی گیری 
مسدود خواهد شد. به همین دلیل برنامه ریزی و دقت 
نظر فرمانداران برای جانمایی مناسب شعب اخذ رأی 
به منظور تسهیل فرایند رأی گیری، از اهمیت فراوانی 

برخوردار است.
وی با  اشــاره به اصالحــات و تغییرات قوانین 
انتخابات از ســال 1۳۹5 تاکنون، خواستار بررسی 
تفاوت های این قانون با قوانین قبلی توسط فرمانداران 
شهرستان های استان برای برگزاری انتخابات مجلس 

شورای اسالمی در اسفند ۹8 شد.
موسوی همچنین تأکید کرد: آمار رسمی واجدین 
شــرایط شرکت در انتخابات، منحصراً از سوی ستاد 

انتخابات کشور اعالم خواهد شد.
وی با  اشاره به برگزاری جلسات توجیهی  متعدد و 
اختصاصی برای ۳1 استان در قالب بیش از 7۰ ساعت 
جلسه توجیهی- آموزشی، گفت: تاکنون نشست های 
منطقه ای در اســتان های کشور برگزار شده و سعی 
می شود با آسیب شناســی روند برگزاری انتخابات، 
برنامه ریزی های مناسبی در راستای برگزاری شایسته 

انتخابات مجلس انجام شود.

مشاوررهبرمعظمانقالبدراموربینالملل
تأکیدکرد:تاکنونطرفمقابلماقدمبهقدمو
آمریکاییهامستقیماواروپاییهاغیرمستقیم
برجامرانقضکردهاند،لذابهنسبتیکهآنها
درجهتنقضبرجــامپیشبروند،ماهمدر

همانجهتواکنشنشانخواهیمداد.
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل  العظمی خامنــه ای، گفت وگویی را با دکتر 
علی اکبر والیتی مشاور رهبر معظم انقالب در امور 
بین الملل درباره اقدامات متقابل جمهوری اسالمی 
در قبال نقض برجام انجام داده و منتشر کرده است.

والیتی در پاســخ به این ســؤال که اینستکس 
چه نســبتی دارد با آنچه که واقعاً اروپایی ها به آن 
متعهدند و باید انجام بدهند؟ توضیح می دهد: آنچه 
تاکنون انجام شده، جمع بندی اش این می شود که 
جمهوری اســالمی ایران بــه کلیه  تعهداتش طبق 
برجام عمل کرده ولی طرف مقابل اقدامی نکرده و 
حتی درســت در جهت مخالف آن گام برداشته که 
قبل از برجام چنین اقداماتی سابقه نداشت و گویی 
فرصتی پیدا کرده باشــند که از برجام سوءاستفاده 
کننــد و موارد اضافه ای را هم بر آن افزوده اند. مثال 
اینکه اول آمریکا و بعد اروپایی ها مدعی اند -و البته 
اروپایی ها کمتر از آمریکایی ها- که روی این خواسته  
غیرقانونی و غیرمشروع تکیه کرده اند که ما برای دفاع 
از خودمان منتظر باشیم که اروپایی ها چه نسخه ای 
صادر می کنند تا ما سیستم دفاعی خودمان را مطابق 

همان پیش ببریم و یا مثال برای حضور ما در منطقه 
و همکاری با کشــورهای همسایه و منطقه  برای ما 
تکلیف تعیین کنند.  آن ها معتقدند و در این زمینه 
تبلیغات بسیاری می کنند که ایران نباید در منطقه 
حضور جدی داشته باشد. این ها خواسته هایی کامال 
غیرقانونی، نامشروع و غیرقابل قبول است. بنابراین 
اگر مــا بخواهیم جمع بندی کنیــم، از رابطه  ما و 
مجموعه ی 1+5 البته اگر روسیه و چین را مستثنی 
کنیم، بقیه نه تنها به تعهد خودشان عمل نکرده اند، 
بلکه مقدار زیادی هم توقعاتشان را باال برده اند. گویی 
به زعم  آن ها این گام اول بوده که ایران برداشــته و 
حــاال باید گام های دیگر را هم بــردارد! کامال یک 

حالت زورگویانه.

وی اظهار داشته است: طبیعتا هر کشور مستقلی 
در دنیا حق دارد که با دیگر کشــورها تجارت کند 
و بفروشــد و بخرد و مبادله پولی هم کند. این ها اما 
به صورت نامشــروع به لحاظ قوانین بین المللی و با 
تحریک و پیشتازی آمریکا محدودیت هایی را برای 
ما قائل شــدند. مع ذلک قول دادند و مکتوب تعهد 
کردند کــه موانع مبادالت تجــاری و فعالیت های 
اقتصــادی و پولی ما را بردارنــد که نکردند و بلکه 
ســخت تر از قبل هم شــد. بنابراین ما از آنها کاماًل 
طلب کار هســتیم بابت اقداماتی که باید می کردند 
و نکردنــد، بلکه یــک نقاط منفی دیگــری را هم 
 بــر آن افزودنــد و کار را به جــای غیرقابل قبولی 

رسانند.

مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل در 
پاســخ به این سؤال که به نظر شما اقدامات بایسته  
جمهوری اســالمی پس از انقضای مهلت اروپایی ها 
چه می تواند باشد؟ تصریح می کند: به همین ترتیبی 
که مورد اجماع جمهوری اسالمی ایران است و همه  
جناح های داخلی ما به آن پایبندند، چه مجلس و چه 
دولت، چه آن هایی که مستقیم و غیرمستقیم دخیل 
هســتند، هرکسی که مسئولیتی دارد در جمهوری 
اسالمی به نوعی و با این کار ارتباط پیدا می کند، همه 
با هم اتفاق نظر دارند در مورد آنچه که انجام شده و 
آقای دکتر روحانی هم روز چهارشنبه به صراحت بیان 
کردند. این نتیجه  اجماع تمام اعضا و ارکان حکومت 
است و بدون تردید آنچه که گفته شده، عمل خواهد 
شد. یعنی گام اول در مورد میزان اورانیوم غنی شده 
برداشته شده و از ۳۰۰ کیلوگرم جلوتر رفته است. 
گام دوم نیز از شانزدهم تیرماه 1۳۹8 آغاز می شود 
و میزان غنی سازی اورانیوم از حد ۳/۶7 درصد جلوتر 
خواهد رفت و تا هر جایی که مورد نیاز فعالیت های 

صلح آمیز ما باشد، خواهد رسید.
والیتی تأکید کرده اســت: تاکنون طرف مقابل 
ما قدم به قدم و آمریکایی ها مســتقیما و اروپایی ها 
غیرمســتقیم برجام را نقض کرده اند، لذا به نسبتی 
که  آن ها در جهت نقض برجام پیش بروند، ما هم در 
همان جهت واکنش نشان خواهیم داد؛ یعنی  اگر آنها 
از تعهدات خودشان کم کنند، ما هم کم  می کنیم. 

درست در جهت عکس.

والیتی:

هر اندازه كه اروپا برجام را نقض كند ما هم واكنش نشان خواهیم داد

سخنگویستادانتخاباتکشور:

حد نصاب كسب رأی 
در حوزه های انتخابیه به ۲۰ درصد كاهش یافت

جامعهمدرسینحوزهعلمیهقمدراطالعیهای
تاکیدکردکهتحریمملتایران،مقامهایارشــد
سیاسیونظامیکشورواکنونگزینهتحریمرهبر
معظمانقالبجزرسواییبیشتربرایآمریکاییها

چیزینخواهدداشت.
در این اطالعیه آمده اســت: جبهه اســتکبار و اذناب 
منطقه ای آنها سال هاســت با شبهه افکنی و دروغ پردازی 
رسانه ای، سعی در تضعیف نظام اسالمی و پراکنده ساختن 
امت از پیرامون نظام والیی دارد و در ادامه این تالش های 
بیهوده این بار شــخصیت و جایگاه رهبری معظم انقالب 
اســالمی را نشانه گرفته اند و به خیال باطل خود ایشان را 

نیز در فهرست تحریم های خود قرار داده اند.
جامعه مدرســین در اطالعیه خود می افزاید: در این 
میان آنچه قابل توجه است، مواضع اخیر رئیس جمهور ابله 
آمریکا اســت که در ادامه تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران؛ طرح سخیفانه و نابخردانه تحریم رهبر معظم انقالب 
را مطرح کرده است و این نشان می دهد کاخ نشینان جاهل 
کاخ ســفید، هنوز جایگاه رفیع مرجعیت و مردم ایران را 
نشــناخته اند و همچنان در گرداب خودســاخته نابودی 
فــرو می روند. در این اطالعیه تصریح شــده اســت: خام 
اندیشان و سران احمق آمریکایی تصور کرده اند می توانند 
ساده زیست ترین، زاهدترین و مقتدرترین رهبر دینی جهان 
را تحریم کنند. مرجعی با مقلدینی بی شمار و محبوبیتی 
جهانی و فرا دینی کــه علما و بزرگان دیگر ادیان نیز در 
برابر عظمت ایشان خضوع می کنند و حتی سیاستمداران 

جهان در برابر ایشان سر تعظیم فرود می آورند.
ایــن اطالعیه می افزاید: حــال زور تحریم با چه توانی 
می خواهد در برابر مقاومت، اقتدار و عظمت ولی امر مسلمین 
جهان قد علم کند و از محبوبیت ایشــان در بین مسلمین 
بکاهد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این اطالعیه ضمن 
تجدید بیعت با رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای »مدظله العالی« اعالم می دارد؛ دولتمردان آمریکایی 
باید بداننــد، همان گونه که حریم پرنور والیت و مرجعیت 
چشم خفاشان شبگرد اســتکبار را کور کرده است، تاریخ 
گواه است که استقامت ملت انقالبی ایران غیرقابل شکست 
بوده و تحریم ملت ایران، مقام های ارشد سیاسی و نظامی 
کشور و اکنون گزینه تحریم مقام معظم رهبری جز رسوایی 
بیشــتر برای آمریکایی ها چیزی نخواهد داشت و استقامت 
ملت شریف انقالبی ایران دیگر هیچ گزینه ای روی میز آمریکا 
باقی نگذاشته و ایستادگی و اقتدار مظلومانه این ملت شریف 

افول قدرت استکبار را سرعت خواهد بخشید.

جامعهمدرسین:
تحریم رهبری جز رسوایی بیشتر 

برای آمریکایی ها 
چیزی نخواهد داشت

اپلیکیشنویژهسرویسمدارسرونماییمیشود
کنترل مسیر حرکت دانش آموز 

از خانه تا مدرسه توسط والدین
مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانیهایشهریکشورازرونماییازسامانه
پایشناوگاندانشآموزیواپلیکیشــنمرتبطباآنتاقبلازآغازسال

تحصیلیخبرداد.
مرتضی ضامنی با  اشاره به آخرین وضعیت سامانه سپند )سامانه پایش ناوگان 
دانش آموزی( به ایســنا گفت: با آغاز فعالیت سامانه سپند، اپلیکیشنی در اختیار 
والدین قرار داده می شــود که طبق آن تمام فعالیت هــای دانش آموز و راننده در 
طی مسیر مدرسه تا خانه و برعکس آن رصد می شود. به گفته ضامنی، به عبارت 
دیگر با این اپلیکیشــن، دانش آموز برای سوار شدن به ماشین فراخوانده می شود 
و هنگامی که ســوار سرویس مدرسه می شــود به والدین اعالم شده، مسیر طی 
شده توســط والدین رصد می شــود و در نهایت تحویل دانش آموز به مدرسه نیز 
به والدینشــان اعالم می شــود، همچنین از مزایای دیگر این اپلیکیشن این است 
که والدین می توانند بر عملکرد راننده و خودرو نظارت مســتمر، موثر و آنالین نیز 
داشته باشند. وی با بیان اینکه تا آغاز سال تحصیلی جدید چندماهی بیشتر باقی 
نمانده اســت، افزود: فراخوان شــرکت ها برای ثبت نام در سامانه سپند از ۲۰ روز 

پیش آغاز شده است.


