
اخبار كشور

پارلمان اروپا، شبکه های اجتماعی مجازی را 
به سانسور فراخواند

در آســتانه انتخابات پارلمان اروپا که 26 ماه مه )پنجم خردادماه( برگزار 
می شــود، اتحادیه اروپا شــبکه های اجتماعی اصلی مانند توییتر، فیس بوک، 
گوگل و ... را موظف به پایبندی به اصول رفتاری متناســب کرده اســت. این 
شبکه ها همچنین موظف شده اند که درباره اقدامات خود گزارش ارائه نمایند 
و در صورتی که اقداماتشان به حد کافی ثمربخش نباشد، کمیسیون اتحادیه 

اروپا دست به اقدامات بیشتری خواهد زد!
کمیسیون اتحادیه اروپا علت این شدت عمل را برخی نگرانی ها از انتشار 
اخبار گمراه کننده، جهت دار یا حتی کامال دروغین اعالم کرده اســت. یعنی 
عمــال اتحادیه اروپا برخالف ادعاهایش مبنی بر جریان آزاد اطالعات و مقابله 
با سانســور و تاکید بر آزادی بیان، طبق ســلیقه و اهداف خویش، شبکه های 
اجتماعــی را تحت عنوان اخبــار گمراه کننده یا جهت دار، وادار به سانســور 

گزارش ها و اخبار غیرهم سو با خود می کند. 
مقصــود از اخبار گمراه کننده و جهت دار نیــز از نظر این اتحادیه و البته 
شــبکه های به اصطالح اجتماعی نامبرده کامال واضح و روشن است، چرا که 
همین شبکه ها مثل تلگرام و اینستاگرام تاکنون بسیار جلوتر از سرکرده های 
سیاسی شــان، به سانســور اخبار و گزارش ها و نظرات گروه های آزادی خواه و 
نیروهای مقاومت مانند حزب اهلل لبنان و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جهاد 

اسالمی و ... به بهانه مقابله با تروریسم دست زده اند. 
این در حالی است که در این شبکه ها و البته از نظر اتحادیه اروپا، انتشار 
اخبــار و نظرات و همچنین پروپاگانــدای تبلیغاتی برای گروهک های مهیب 
تروریستی مانند منافقین و اختصاص صفحات و فضاهای گسترده تبلیغی به 
آنها، گمراه کننده و جهت دار به شمار نمی آید! از همین روست که گروهک های 
تروریســتی تکفیری مثل داعش و جبهه النصره و جندالشیطان و مانند آنها، 
تاکنون بیشــترین استفاده را از این شــبکه های مجازی کرده و باالترین رقم 

ترورها و جنایات خود را از طریق همین شبکه ها انجام داده و می دهند. 
در مقابل این آزادی عمل گروه های تروریستی در شبکه های مجازی، آنچه 
روشن است، دستورالعمل اتحادیه اروپا به این شبکه ها، بیش از همه، مسلمانان 
انقالبی و آزادی خواه را نشــانه رفته اســت. چنانچه در حال حاضر هر حساب 
یا صفحه ای مربوط به یکی از شــبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، 
تلگرام، اینستاگرام و... محتوایی در حمایت از جریان مقاومت و یا در حمایت از 
معترضین فرانسوی در خیابان ها منتشر کند با هشدار این شبکه ها مواجه شده 

و در ادامه مطلب منتشر شده و یا حساب کاربری حذف خواهد شد.
حساب کاربری پرس تی وی مسدود شد

مدیر تارنمای پرس تی وی از مسدود شدن حساب پرس تی وی در یکی از 
شبکه های اجتماعی خبر داد و گفت: در عصر ارتباطات اقدام به مسدود کردن 
مســیرهای ارتباطی امری مضحک اســت و ما از راه های دیگر پیام خود را به 
دنیا مخابره می کنیم. مدیر تارنما و رسانه های اجتماعی پرس تی وی گفت: روز 
گذشته حساب اخبار فوری پرس تی وی در یکی از شبکه های اجتماعی مسدود 
شد. وی ادامه داد: ما به هیچ عنوان قوانین این شبکه اجتماعی را نقض نکردیم 

و صرفاً اخبار جهان را به صورت فوری و لحظه ای منتشر می کردیم.
عبدالحسین خاطرنشان کرد: مسدودســازی حساب های پرس تی وی بار 
سوم اســت که اتفاق افتاده و البته حســاب کاربری برخی از اشخاص هم در 
پرس تی وی مســدود شده اســت. وی با مضحک دانستن مسدود سازی در 
عصر ارتباطات از سوی شبکه های اجتماعی بیان کرد: این نقض کامل آزادی 
بیان اســت و مدعیان آزادی نشــان می دهند که حتی تحمل شنیدن صدای 
متفاوت را ندارند چه برسد به شنیدن صدای مخالف. مدیر رسانه های اجتماعی 
پرس تی وی همچنین تصریح کرد: مدعیان آزادی و حقوق بشر به راحتی دست 
به سانسور می زنند و با مسدود کردن حساب های پرس تی وی نشان می دهند 
که این رسانه تا چه میزان اثرگذار است. او تأکید کرد: پرس تی وی راه خود را 
ادامه می دهد و از هر طریق ممکن پیام خود را به جهان مخابره می کند و در 
این مســیر نمی توانند در عصر ارتباطات با سانسور کردن مانع رسیدن صدای 

ما به دنیا شوند.
اعتراف مورخ ضدانقالب 

به تصویرسازی دروغین درباره عصر پهلوی
یک مــورخ ضدانقالب و مقیم آمریکا، تصویری که برخی از شــبکه های 
ماهــواره ای از وضعیت ایران قبل از انقالب نمایش می دهند را »نوســتالژی 
دروغین« توصیف کرد. آبراهامیان در یکی از یادداشــت های خود اذعان کرده 
است که تصویرسازی رسانه های ضدانقالب از دوران پهلوی دروغین و جعلی 
است. وی در این یادداشت آورده است: آن کسانی که در سال های 56 و 57 از 

وضعیتشان رضایت داشتند االن در کالیفرنیا هستند نه در تهران.
آبراهامیان با اشــاره به فیلم های مســتندی که در برخی از شــبکه های 
ماهواره ای فارســی زبان پخش می شود نوشــت: اگر شما به مستندهایی که 
می ســازند نگاه کنید متوجه می شوید که هدف این است که نشان دهند در 
رژیم گذشــته همه چیز خوب و تمیز بود و همه چیز به درستی کار می کرد. 
اکثر این ها جعلی است. مثال تلویزیون »من و تو« که نشان می دهد حتی وضع 

ترافیک هم در آن زمان خیلی خوب بود، اکثرا این ها دروغ است.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: مشکل در یادآوری گزینشی 
تاریخ اســت. اگر موضوع سفر به دیگر کشورها بدون ویزا باشد باید این را هم 
گفت که برای سفر باید پول هم داشت. تنها ویزا محدود کننده نیست، پول هم 
سبب محدودیت می شود. در زمان رژیم شاه هم فقط طبقه ای که از عهده این 
هزینه ها بر می آمد می توانست به سفر اروپا برود ]...[ تفریحات هم در دسترس 
ثروتمندان بود و نه حتی طبقه متوســط. در زمینه آزادی های سیاسی در آن 
دوره هم باید بگویم که وضعیت آزادی های سیاسی در آن دوره نسبت به این 

روزها محدودتر بود. در آن دوره چیزی به نام انتخابات وجود نداشت. 
بازیگر زن فیلمفارسی:

مجبور بودیم هر صحنه ای را بازی کنیم!
یک بازیگر زن فیلمفارســی به سهم خود از پشت صحنه سینمای فاسد 
پیش از انقالب ســخن گفت! عبدی گلنگشی مشهور به نوش آفرین- خواننده 
و بازیگر فیلمفارســی- در گفت وگو با تلویزیون »من و تو« اعتراف کرد که در 

بازی صحنه های  غیر اخالقی، هیچ بازیگر زنی حق انتخاب نداشته است.
این بازیگر ســابق مقیم آمریکا، با اشــاره به پول دوستی تهیه کنندگان 
ســینمای طاغوت گفت: می خواســتند با برهنه کردن زن ها، مردها را به هر 
شکلی به ســینما بکشانند. پیشتر،  بازیگر درگذشته، سعید کنگرانی، از فساد 

فیلمفارسی و پشت صحنه سینمای پیش از انقالب سخن گفته بود.
پایه گذار فیلمفارسی

 ثروتمندترین خانواده در بریتانیا
»گوپــی چانــد هندوجا« به همراه ســه برادرش کــه امپراتوری عظیم 
»هندوجا« را اداره کرده و ســاکن لندن هســتند، برای ســومین بار به صدر 

جدول ثروتمندترین های بریتانیا بازگشتند.
بــر اســاس گــزارش ســاالنه هفته نامــه »ســاندی تایمز« از جــدول 
ثروتمندترین های بریتانیا، »ســری چاند« و »گوپی چاند هندوجا« در ســال 
گذشــته با بیش از ۱/۳5 میلیارد پوند افزایش، سرمایه شان را به 22 میلیارد 
دالر رســانده و در صدر این جدول قرار گرفتند. الزم به ذکر اســت، خانواده 
»هندوجــا« از اصلی ترین ســرمایه گذاران و پایه گذاران ســینمای مبتذل و 
فیلمفارســی دوران طاغوت بودند. خانواده »هندوجا« با تاســیس اســتودیو 
»فیلمکو فیلمز«، تعداد زیادی از مبتذل ترین آثار ســینمای فیلمفارسی را با 
تصاویری از مراکز فساد و فحشــاء و روابط غیراخالقی و صحنه های برهنگی 
تهیه کرده و شخص »گوپی چاند هندوجا«، در اجرای پروژه به سینما کشاندن 
اقشــار مذهبی )که اساسا سینما رفتن در آن دوران را به دلیل فساد و فحشاء 
تحریم کرده بودند( و همچنین تطهیر چهره ضدمذهبی رژیم شاه و عناصری 
مانند ملک فیصل )پادشاه ســعودی(، سرمایه گذاری و تهیه فیلمی از مراسم 
حج به نام »خانه خدا« را برعهده گرفت و برای ساخت آن، عناصری همچون 
ابراهیم گلستان )جاسوس ســفارت انگلیس(، ابوالقاسم رضایی )از کارمندان 
اداره اطالعات سفارت آمریکا( و جالل مقدم )از عناصر دربار و  اشرف پهلوی( 
را به همکاری گرفت. برای اطالعات بیشــتر درباره هندوجاها و نقش آنها در 
سینمای فیلمفارســی و همچنین چگونگی تهیه و نمایش فیلم »خانه خدا« 
به کتاب »حکایت سینماتوگراف؛ واکاوی تاریخ سینمای ایران« از محصوالت 

دفتر پژوهشهای موسسه کیهان مراجعه کنید.

صفحه 3
        سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱3۹۸ 

۸ رمضان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۸۵

حق تقوا
خداوند در آیه ۱۰2 آل عمران می فرماید: »اتَُّقوا اهللَ َحَقّ تُقاتِه؛ آن 
چنانکه سزاوار خدا است تقوا پیشه کنید.« در این آیه شریفه رعایت 
تقوا به باالترین حد ممکن ســفارش شده است. به این معنا که تقوا 
ورزیدنتان، شایسته پیشگاه خدای با عظمت باشد یا به عبارت دیگر 

حق تقوای خدا را بجا آورید. 
  اما حق تقوا چیســت و چگونه می تــوان آن را بجا آورد؟ امام 
صادق)ع( در تفسیر آیه کریمه، سه محور اساسی ارائه و گستره حق 

تقوا را معین فرموده اند:
»أن یُطــاَع َفالیُعصی؛ حق تقوا این اســت که از خداوند اطاعت 

نموده و نافرمانیش نکنید. 
َو یُذَکَر َفالیُنسی؛ پیوسته به یاد او باشید و فراموشش نکنید.

 َو یُشــَکَر َفالیُکَفَر؛ و شکر و ســپاس او را بجای آورده و کفران 
نعمت نکنید« 

   در حدیث مشــهوری امیرالمؤمنین)ع( ایمان را ســه بخش 
فرموده اند: معرفت قلبی، اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح. یعنی 
پاره ای از ایمان مربوط به قلب است و قسمتی مربوط به زبان و بخشی 
نیز به ارکان و جوارح تعلق دارد و تا این سه در کنار هم قرار نگیرند، 

ایمان شخص کامل نخواهد شد.
   امام صادق)ع( نیز در بیان »حق تقوا« به همین ســه قسمت 
 اشــاره می فرمایند: »اطاعت خداوند« قسمت عملی تقوا است و در 
محدوده اعضا و جوارح می باشد. »ذکر« و یاد خدا موضوعی مرتبط 
به قلب اســت. )مقصود از قلب، بخش حافظه و ذاکره آدمی است و 
نه عضو صنوبرِی پاالیش کننده خون( و »شکر« و سپاس خداوند نیز 

اختصاص به زبان دارد.
   در عین حال هر کدام از این اعمال سه گانه، در حوزه یکدیگر 
نیز دخالت دارند به این معنا که اطاعت و ذکر و شــکر، هر یک به 
سه قسِم قلبی، زبانی و ارکانی تقسیم می گردند. اطاعت زبانی یعنی 
انسان جز خشنودی حق، سخنی نگوید و اطاعت قلبی به این معنا 

است که با همه وجود تسلیم پروردگار باشد.
شــکر عملی آن است که نعمت های خداوند در مسیر بندگی و 
اطاعت خداوند به کار گرفته شود و شکر قلبی که فراتر از شکر زبانی 
است یعنی انســان معتقد باشد همه نعمت ها از جانب خدا است و 

اسباب و ظواهر، تنها واسطه اند.
همچنین ذکر عالوه بر زبانی می تواند قلبی و عملی باشد ذکر قلبی 
یعنی شخص پیوسته به یاد خدا باشد و ذکر عملی به این معنا است 

که اعمال و رفتار او در مسیر رضای الهی باشد.
پس بر اســاس روایت امام ششــم)ع(، می توان تقوا را سه قسم 
نمود: تقوای جوارح، تقوای قلب و تقوای زبان و چنان چه این سه با 
هم در انسان به وجود بیایند حق تقوا بجا آورده شده است. هر چند 
رسیدن به این مقصد بسیار مشکل است ولی با استمداد از پروردگار 

عالمیان، ممکن است.
   در مقابل، امام صادق)ع( ســه امر دیگر را ضد تقوا می دانند: 
عصیان، نســیان و کفران. این ســه رفتار بد و ناپسند برای هالکت 
انسان، از یکدیگر مدد می گیرند. یعنی ممکن است هر کدام از این 
سه صفت سرچشمه دو تای دیگر گردند. مثال عصیان و گناه ریشه 
فراموشــی پروردگار و متعاقبا باعث کفران گردد. یا نسیان و غفلت 

عامل گناه و کفران نعمت گردد و قس علی هذا.
   این روایت به ما هشــدار می دهد که صفات نیک و بد هرگز 
به تنهایی در شــخص پدید نمی آیند بلکه به صورت گروهی ظاهر 
می گردند یعنی اگر انسانی قدم در بی راهه های گناه بگذارد مورد هجوم 
صفات ناپسند واقع می شود. همچنین است احوال کسی که در مسیر 
ایمان و تقوا گام نهاده است وی نیز به وسیله صفات نیک و ستوده 
احاطه می گــردد. در روایات اهل بیت اینچنین آمده که اگر صفت 
نیکی را در فردی دیدید منتظر نظایر دیگری از آن صفات نیک باشید.
سیدابوالحسن موسوی طباطبایی

اخبار ادبی و هنری

شهید سید منصور بیاتیان)ره( )وصیت نامه(: مادرم! به 
تو گفته بودم که عاشــق خدا هستم و اینک آمده ام تا در 
صحرای کربالی ایران، در کنار کاروان حسین زمان، خمینی 

بت شکن، کاروانی از خون بسازم.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

زندگی جاویدان در مرگ آگاهانه 
و پیروزمندانه

امــام علی)ع(: »پــس بدانید که مرگ در زندگی توأم با 
شکست، و زندگی جاویدان در مرگ پیروزمندانه شما است. 
آگاه باشید! معاویه گروهی از گمراهان را همراه آورده و 
حقیقت را از آنان می پوشــاند، تا کورکورانه گلوهایشان را 

آماج تیر و شمشیر کند«
نهج البالغه- خطبه ۵۱

سرویس سیاسی- 
فعاالن سیاسی  از  رضا جالئی پور  حمید 
اصالح طلب در یادداشتی برای روزنامه ایران 
ارگان دولت در تشــریح جزئیات نشست 
رئیس جمهور با جمعی از فعاالن سیاســی 
کشور نوشت: »آقای روحانی نکات مهمی را 
در پاسخ به اصولگرایانی که مسئله کشور را 
فقط معیشت مردم می دانستند و مسئول آن 
 را دولت قلمداد می کردند، در میان گذاشت. 
روحانی گفت دولت در سیاست خارجی چقدر 
اختیار دارد؟ اوباما رئیس جمهوری آمریکا 19 
بار از من تقاضــای مالقات کرد، ولی دولت 

اختیار پاسخش را نداشت.«
چنین ادعایی در حال مطرح می شود که دولت 
آقای روحانی تنها دولتی در جمهوری اسالمی بود 
که به صورت رسمی و علنی با دولت آمریکا مذاکره 
کرد، توافق امضا کرد و بر اساس آن توافق تعهدات 
سنگینی به کشور تحمیل کرد و همه تعهدات را به 
صورت یکجانبه و حتی خیلی زودتر از موعد مقرر 

شد در توافق اجرا کرد. 
آقای روحانی در کوران مذاکرات هسته ای و آن 
روزی که فکر می کرد برجام واقعا »آورده ای« خواهد 
داشت، با صدای بلند می گفت همه مسئولیت اش 
با من اســت اما این روزها که فهمیده تقریبا هیچ 
خبری نیست و درســت در بزنگاه پاسخگویی به 
مردم، جــا زده و می گوید اختیارات نداشــتیم ! 
اما پاســخ نمی دهد که دیگر اختیار چه چیزی را 

می خواستید؟
 از ســوی دیگر آقای روحانی اصرار دارد اوباما 
را متفــاوت از ترامپ و بهتــر از او معرفی کند. او 
پس از گفت و گوی تلفنی با اوباما گفت »من اوباما 
را مــودب یافتم.« این همان دوره ای بود که آقای 
ظریف با لحنی همدالنه به شورای روابط خارجی 
آمریــکا می گفت »اگر با ما توافق نکنید، مردم در 
انتخابات به گونه ای دیگر تصمیم می گیرند؛ مانند 
دو دهه قبل که موجب شد توافق به هم بخورد و 

من بازنشسته شدم!«
اما همین اوبامای مودب بود که ســنگ بنای 
تحریم های فلج کننده را علیه ملت ایران گذاشت و 
نقش آن در پایه ریزی تحریم های همه جانبه علیه 

جمهوری اسالمی ایران انکار ناپذیر است.
باراک  اساســا در دوران ریاســت جمهوری 
اوباما بود که سخت     ترین تحریم های چندجانبه 
و یک جانبه علیه کشــورمان اعمال شد. متعاقب 
امضای توافق هسته ای میان ایران و اعضای 5+۱، 
دولت اوباما پروسه نقض و ابترسازی برجام را به 
صورت جدی آغــاز و از خألهای حقوقی داخل 
متن توافق هسته ای نیز در این مسیر به صورت 

جامع استفاده کرد.
همچنین در نخســتین روز اجرای برجام و در 
مقطعی که همین اصالح طلبان و برخی دولتمردان 
تأکید داشــتند که »تحریم ها به تاریخ پیوست«، 
دولت اوباما با تصویب تحریم های ضدایرانی، نقض 

برجام را کلید زد. 

پس از آن، ســریال نقض برجام توسط دولت 
اوباما با غارت 2میلیارد دالری اموال ایران، تمدید 
قانون تحریمی آیسا، تصویب قانون محدودیت ویزا، 
تصویب بیش از ۸۰ طرح ضدایرانی در کنگره آمریکا 

و پابرجا ماندن تحریم سوئیفت و... ادامه یافت.
فراتر از آنچه ذکر شــد، نبایــد فراموش کرد 
خروج ترامپ از توافق هســته ای با ایران، مبتنی 
بر ریل  گذاری سیاســی و حقوقی  ای بود که اوباما 
برای رئیس جمهور بعدی خود به یادگار گذاشتند. 
ترامــپ تا قبل از خروج از برجام، به صورت جدی 
به مکانیسم ماشه که توسط دولت اوباما در برجام 

گنجانده شده بود استناد می کرد.
از سوی دیگر، امضا و تایید تعلیق تحریم های 
ایران توســط رئیس جمهور آمریکا در بازه  های 
زمانی ۱2۰ روزه، ســنتی بود که دولت اوباما آن 
را بنا کرد و عمال حیات توافق هســته ای با ایران 
را منوط به امضای شخص اول سیاسی و اجرایی 
آمریکا کردند. بنابراین دولت اوباما در کنار دولت 
ترامپ، متهمان اصلی خروج واشنگتن از برجام 

محسوب می شوند.
همچنین در دولت اوباما بود که دســتور ترور 
دانشمندان هســته ای و خرابکاری های گسترده 
سایبری علیه ایران صادر شد. اما با این همه، اوباما 
بر خالف ترامپ، فقط دستکش مخملین روی دست 
چدنی کشــیده بود و فریبکارانه تر از ترامپ رفتار 
می کرد. به همین دلیل هم توانســت برجام بزک 
شــده را به جناب روحانی تحمیل کند؛ حال آنکه 

عایدی آن تقریبا هیچ بلکه خسارت های متعدد بود.
همین آقــای اوبامای مودب بــود که جنگ 
نیابتی مهیبی را که 4۰ کشور پشت آن بودند، در 
پوشــش داعش، تا پشت مرزهای ایران آورد و اگر 
همت سپاه پاسداران و سردار سلیمانی و رزمندگان 
نبود، اکنون در داخل خاک خود، همچنان درگیر 
ناامنی گســترده، جنگ طراحی شده توسط تیم 

اوباما- کلینتون بودیم.
همین اوباما بود که در دوره به ظاهر آشــتی 
و مذاکــرات صمیمی )!(، نامزد ویژه روحانی برای 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل )حمید ابوطالب 
معاون سیاسی دفتر روحانی( را تروریست خواند، به 

او ویزا نداد و با تحقیر تمام دیپورتش کرد!
متاســفانه آقای روحانی و برخــی مدیران و 
حامیان سیاســی او به جای قبول  اشــتباه درباره 
اعتمــاد به آمریکا، اصرار دارند از سیاســتمداران 
خبیث و حیله گری مانند اوباما و کلینتون و کری، 
شریک معتدل و قابل اعتماد بسازند و حسرت به 

جان بی فراموشکاران و بی خبران بیندازند.
آنها ضمنا مصّرند به جای اقدام جدی در مقابل 
گســتاخی های فزاینده آمریکا و اروپا، در جلسات 
تصمیم ســازی مدعی صبر اســتراتژیک شوند و 
کاری )چه در سیاســت خارجی و برجام، و چه در 
حوزه تدبیر درونزای اقتصادی( از پیش نبرند؛ فقط 
با این توجیه که »دموکرات ها فرق می کنند، دو سال 
دیگر صبر کنیم و ببینیم چه می شود. شاید آنها در 

انتخابات آمریکا پیروز شدند!« 

گزارش تحلیلی کیهان از تازه ترین موضع گیری عجیب رئیس جمهور

بزک خباثت های اوباما و خسارت اعتماد به دشمن 
با ادعای »اختیار نداشتم«!

جمعــی از نخبــگان فرهنــگ و هنر 
افغانســتانی مقیم ایران با رئیس  سازمان 

تبلیغات اسالمی دیدار کردند.
به گزارش مهر، حجت االســالم و المسلمین 
محمد قمی در دیــدار با نخبگان فرهنگ و هنر 
افغانستانی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان حاضر 
در این دیدار اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسالمی 
مامور به داخل کشور است، بنابراین هر مسلمان 
عزیز فرهیخته ای که در ایران اسالمی است ما در 

خدمت او هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
صفات خوبی در مورد عزیزان افغانســتانی به کار 
می برند، گفت: ســازمان تبلیغات اسالمی خادم، 
خادمین فرهنگ است؛ ان شاء اهلل با فواصل معین 
نظرات عزیزان جمع آوری می شــود، بنده نیز در 

انجام امور مربوطه کوتاهی نخواهم کرد.
در این نشست، حجت االسالم والمسلمین سید 
فضل اهلل قدســی از نخبگان فرهنگی افغانستانی 
گفت:  ای کاش این جلســه ســال ها قبل برگزار 
می شــد. با توجه به مــراودات فرهنگــی ایران 
و افغانســتان و حضــور تعداد قابــل توجهی از 
افغانســتانی ها در ایران انجام کار فرهنگی برای 
مهاجرین افغانســتانی مســلمان الزم است چرا 
انجام کار فرهنگی خألهای ناشــی از مهاجرت را 
جبران می کند. افغانستانی های مقیم ایران خود 
کانون های فرهنگی و هنری زیادی دارند و سازمان 
تبلیغات اسالمی می تواند در راستای اهداف خود 
از این کانون ها به صورت ضابطه مند حمایت کند.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسالمی می تواند 
از پتانســیل علما و طالب افغانستانی در راستای 

فعالیت های تبلیغی و فرهنگی استفاده کند.

محمدکاظم کاظمی شــاعر افغانستانی مقیم 
ایران نفر بعدی بود. وی با  اشــاره به اینکه حوزه 
هنری مشهد محل پرورش اولین نسل از شعرای 
افغانستانی بود افزود: اگر روند این آموزش ادامه 
داشته باشد در آینده شاهد نسل جدیدی از شعرای 
افغانستانی در ایران خواهیم بود. هم  اکنون ده ها 
عنوان کتاب با موضوع ادبیات افغانستان در دفتر 
ادبیات فارسی حوزه هنری مشهد در دست تألیف 

و تدوین است.
وی با  اشاره این مسئله که نهادهای مرتبط با 
مهاجرین رویکرد فرهنگی داشته باشند اظهار کرد: 
الزم اســت برای بهبود ذهنیت ایرانیان نسبت به 

افغانستانی ها سیاستگذاری صورت گیرد.
محمدابراهیم شریعتی فعال عرصه نشر نیز با 
 اشــاره به این مسئله که وجود نگاه امنیتی مانع 
انجام فعالیت هاست گفت: ما در کنار مردم ایرانیم 
و مخل امنیت نیستیم. امیدواریم که با همکاری 
حــوزه هنری، وزارت ارشــاد، وزارت اطالعات و 
وزارت کشــور مشکل مجوز به نهادهای فرهنگی 

افغانســتانی حل شود. ما وابســته به این تمدن 
هستیم و اگر برای ایران مشکلی پیش بیاید از جان 
مایه می گذاریم. رابطه  برادری بین ما بسیار عمیق 
است. برخی نخبگان افغانستانی شرایط رفتن به 
اروپا را داشتند ولی در ایران ماندند. تأسیس مراکز 
فرهنگی مخصوص افغانستانی ها با نظارت دولت 
توقع ماســت. تمام تالش های ما با یک »نه« در 
اداره اتباع به هدر می رود. ما نیروهای خیلی خوبی 
داریم ولی به دلیل مسائل فرهنگی استعداد آنها به 
هدر می رود چرا که باید فقط کارگری کنند یا در 

صورت توان از ایران هم مهاجرت کنند.
محمدسرور رجایی با  اشــاره به اینکه حوزه 
هنری مشهد تنها پایگاه ما بود و ثمرات و برکات 
بســیار داشــت افزود: در حوزه هنری آثاری از 
شعرای افغانستانی چاپ می شود که چندین بار 
تجدید چاپ می شــود. هم اکنون بحث گردآوری 
خاطرات و تاریخ شــفاهی مجاهدان افغانستانی 
در دست بررسی اســت. در مورد مدافعین حرم 
نیــز فعالیت هایــی از زندگــی و خاطره نگاری 

مدافعین حرم در دست اقدام است که متأسفانه 
محافظه کاری امنیتی مانع کار شد.

وی افزود: اســتفاده از رسانه و انجام کارهای 
فرهنگی مثل نگارش کتاب جانستان کابلستان و 
کارهای دیگر باعث مطلوب شدن فضای ذهنی در 
مورد افغانستانی ها می شود. با وجود حضور نزدیک 
به سه میلیون افغانستانی در ایران هیچ برنامه ای 

برای آنها وجود ندارد.
دکتر اســداهلل امیری )رایزن سابق فرهنگی 
افغانستان، مدیر بنیاد اندیشه( گفت: رفتار اداره 
اتباع در اذهان مهاجران مانده و متاســفانه کسی 
خاطره خوشــی از اداره اتباع نــدارد باید زمینه 
فرهنگی برخورد مناسب با مهاجران افغانستانی 

در اداره اتباع فراهم شود.
وی اذعان داشــت: وجود یک نشــریه برای 
مهاجرین الزم است که مهم ترین مسئله مجوز آن 
است. اگر امکان برگزاری جشنواره های فرهنگی 
هنری مشــترک وجود داشته باشد اثرات بسیار 

مثبتی دارد.

دیدار نخبگان فرهنگ و هنر افغانستانی
 با رئیس  سازمان تبلیغات اسالمی

بر خوان گسترده رحمت)۶(

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
آمادگی کامل برای دفاع از مرزها 

و منافع کشور وجود دارد
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
آمادگی کامل برای دفاع از مرزها و منافع کشور در برابر هر 
تهدیدی وجود دارد و تفاوتی نمی کند این تهدید از ســوی 

آمریکایی ها یا هر کشور دیگری باشد. 
به گزارش ایرنا امیر دریادار حســین خانزادی، درحاشیه محفل 
انــس با قــرآن در منطقه یکم نیــروری دریایــی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران به خبرنگاران اظهار داشت: اعزام ناوگروه هواپیمابر 
آمریکا به خلیج فارس موضوع تازه ای نیســت و مســتکبران بسیار 
 مذبوحانه تالش می کنند ســایه و شبهه جنگ را بزرگ نشان دهند.
وی یاد آور شد : دلیلی برای اهمیت دادن به این ناوگروه وجود ندارد، 
 حضور آمریکایی ها در منطقه نمایشی، بی فایده و فریب ئئئکارانه است.
 وی تصریــح کــرد: شــاهد حضــور ایــن شــیاطین در طــول
 4۰ ســال عمر انقالب اســالمی در اطراف مرزهای کشور بوده ایم.
وی یاد آور شد: ویژگی و خاصیت کشور دارای مرزهای دریایی قرار 
گرفتن در مجاورت فرصت ها و تهدیدهای بزرگ است و این به ویژه 
 برای نظام اسالمی که از استکبار پیروی و تبعیت نمی کند وجود دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران اظهار داشت: 
29 فروردین سال 67 را هیچ گاه فراموش نمی کنیم، ناوشکن سهند، 
ناوشکن سبالن و ناو موشک انداز جوشن مورد اصابت و حمله ددمنشانه 
 آمریکایی هــا قرار گرفت که منتظریم بدهی شــان را به ما بپردازند. 
به گفته دریا دار خانزادی، در گام دوم انقالب اسالمی، انگشتان نسل 
 انقالب روی ماشه قرار دارد که شاید به اندازه ما حوصله نداشته باشند.

وی افــزود: هــم اکنون فرزنــدان انقالب اســالمی در ناوشــکن 
 هــا و عرصــه اقیانوس ها برای حفظ منافع کشــور حضــور دارند.

وی اظهار داشــت: حضور آمریکایی ها در این منطقه به پایان خود 
 رســیده و بایــد منطقه را تــرک کنند و اکنون کســانی که دل به 
بــه  بایــد  داده انــد  این هــا  ماننــد  قدرتــی  مکمل هــای 
 دنبــال مکمل هایــی بــرای پــر کــردن ایــن خــال باشــند.
وی افــزود: تنها راه برای آنان دســت مودت دادن به کشــورهای 
منطقه و شــکل گیری همکاری منطقه ای است که این همکاری ها 
و ظرفیت هــای بزرگ موجود، به جلوگیــری از روندهای نامطلوبی 
کــه آمریکایی ها طراحی می کننــد و تحکیم روندهــای مطلوبی 
بــرای تحکیم عزت، قدرت و امنیــت جمعی کمک می کند که این 
 امــر در آینــده نزدیک رخ خواهــد داد و برای آن آماده هســتیم.
دریا دار خانزادی بیان داشت: به عنوان نیروهای مسلح تکلیف داریم 
 بگوییم امشب شب حمله است و بر این مبنا همیشه آماده هستیم. 
وی گفت: بازی جنگ یکی از تکالیف نیروهای مســلح است تا خود 
را برای وضعیت های مختلف آماده نگهدارند و این به آمادگی نیروی 
انسانی، سالح و تجهیزات و طرح ها جهت رزم  واقعی کمک می کند. 

رئیس قــوه قضائیه با اینکــه همه قوا، 
و  اختیارات کافی  از  دستگاه ها و مسئوالن 
قانونی برای انجــام وظایف خود برخوردار 
هستند، گفت: کوچکترین سستی در عمل 

به تکالیف نباید وجود داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن عالی قضایی 
اظهار داشت: آنچه امروز با آن مواجهیم، شیطنت ها، 
فتنه ها و جنگ اقتصادی، روانی و سیاســی است 
که دشمن به راه انداخته و در مقابل این اقدامات 
خصمانــه، آنچه موجب پیروزی ملت بزرگ ایران 
خواهد شــد، نه مذاکره، نه تسلیم و نه پیام های 
نادرستی است که متضمن هر گونه عقب نشینی 
یا استقبال از مذاکره با متجاوزان به حقوق مردم 
باشد بلکه پیروزی ما صرفا در گرو همان آموزه های 
واالیی اســت که از معلم بزرگ خود حضرت امام 
خمینی )قدس اهلل نفســه الزکیه( و رهبر بصیر و 
فرزانه انقالب اســالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
)حفظه اهلل تعالی( در طول 4۰ سال گذشته آموخته 
ایم و آن چیزی نیســت جز ایستادگی، مقاومت، 
اتکال به خدا، اعتماد به داشته های مادی و معنوی 
و در یک کالم، اعتقاد عمیق به شعار راهبری »ما 

می توانیم«.
کنشگران فعال، 

پیروز میدان مشکالت امروز خواهند بود
رئیسی با بیان اینکه با اراده پوالدین می توانیم 
بر اراده پلید دشمن فائق بیاییم، این امر را در گرو 
دارا بودن حضور فعال مردم و مســئوالن و دوری 

از حرکت های منفعالنه دانست و خاطرنشان کرد: 
امروز، کنشگران فعال در این میدان پیروز خواهند 
بود. با اتمام حجت مقــام معظم رهبری به همه 
مســئوالن نظام، روسای قوا و کارگزاران کشور به 
ویژه در حوزه های اقتصادی، میدان حاضر، میدان 

عمل و اجراست و هیچ بهانه ای پذیرفته نیست.

وزارت صنعت، سازمان حمایت 
و تعزیرات حکومتی بازار را کنترل کنند

وی افزود: همه قوا، دســتگاه ها و مســئوالن 
از اختیــارات کافی و قانونی بــرای انجام وظایف 
خود برخوردار هســتند و کوچکترین سستی در 
عمــل به تکالیف نباید وجود داشــته باشــد. در 
همین راستا، اولویت اصلی تالش در جهت بهبود 
وضعیت معیشت مردم اســت. الزم است وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و ســازمان تعزیرات حکومتی، 
اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند تا 
 دســت سوداگران برای بازی با معیشت مردم، باز

نباشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کشور ما از نظر 
منابع مادی و معنوی هیچ کمبودی ندارد، مدیریت 
و کنترل منابع را امری ضروری برای ساماندهی به 
وضعیت اقتصادی دانست و گفت: انتظار مردم از 
مسئوالن نظام، کنشگری فعال در عمل به وظایف 
قانونی اســت. مجموعه دستگاه قضایی نیز قطعا 
تمام تالش خود را برای گره گشــایی از کار مردم 
بــه کار می گیرد و به وظایف خود به بهترین نحو 

عمل خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه:

همه قوا و مسئوالن اختیار كافی و قانونی برای انجام وظایف خود دارند

کشور  موافقت  از  خوزستان  استاندار 
عراق با ورود بخشی از سیالب خوزستان 

به رودخانه دجله خبر داد. 
به گزارش تســنیم، غالمرضا شریعتی در 
نشســت شــورای هماهنگی مدیریت بحران 
شهرستان خرمشهر اظهارداشت: در مذاکراتی 
که با کشور عراق انجام شد موافقت شد تا آب 
ناشی از سیالب از تاالب هورالعظیم به  سمت 

بخش عراقی این تاالب وارد شود.
وی با  اشــاره به اینکه پیش از این کشــور 
عــراق از ورود جریان عادی آب به بخش هایی 
از تــاالب ممانعت می کرد، گفــت: به همین 
منظــور طی درخواســت از رئیس جمهوری و 

 وزارت خارجه مذاکرات دیپلماتیک با این کشور
انجام شد.

اســتاندار خوزســتان با تأکید بر اینکه به 
همین منظور نیز سفیر عراق در ایران هماهنگی 
الزم را انجــام داد گفت: باز شــدن کانال دو 
قلو )ســویب( ظرفیت الزم بــرای ورود ۱۰۰ 
مترمکعب بر ثانیه آب به رود دجله در عراق را 

دارد که با موافقت این کشور انجام شد.
شریعتی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته های 
مــا هدایت بخش دیگری از ســیالب موجود 
به ســمت یکی از مخازن هورالعظیم در بخش 
عراقی اســت که بعضاً به عنوان کانون ریزگرد 
فعال می شود و منشأ گرد و خاک اخیر استان 

نیز از این منطقه بوده است.
به گفتــه وی دولت عراق نیــز در مذاکرات 
صورت گرفته برای ورود آب به این بخش عراقی 
تــاالب هورالعظیم به صــورت ضمنی موافقت 

کرده است.
شریعتی یادآور شد: این درحالی است که 
این کشور برای ورود آب به نهر ادب و هدایت 

آن به سمت اروندرود مخالفت کرد.
استاندار خوزستان توضیح داد: با وجود این، 
انتقال آب از طریق سویب و ورود آب به یکی از 
مخازن بخش عراقی هورالعظیم می تواند مشکل 
خرمشهر در زمینه ســیالب را رفع کند اما با 
این حال تالش می شود بخشی از آب شیرین 

ناشی از سیالب نیز ذخیره شود و آب مازاد به 
رودخانه دجله هدایت شود.

اســتاندار خوزســتان همچنین با  اشاره به 
اینکه ذخایر بســیار مناسبی برای نگهداشت 
آب شــیرین در بخش ایرانی هورالعظیم ایجاد 
شده است، گفت: در حال هدایت آب به سمت 
کانون های ریزگردها هستیم که در هورالعظیم 
برای استان خوزستان مشکالتی را در گذشته 

به وجود آورده بود.
وی تصریح کرد: بر اســاس تصمیم شورای 
تأمین اســتان مســیر آب از مخازن یک و دو 
هورالعظیم به  سمت کشور عراق بسته می شود 

که مقدمات آن در حال انجام است.

موافقت عراق با ورود بخشی از سیالب خوزستان به رودخانه دجله


