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◾

خبر
روز

پیامتولیت
آستان قدس در
پی درگذشت
استادمحمدعلی
کریمخانی

بخشی از پیام
حجتاالسالم و
المسلمیناحمد
مروی بهاین
شرح است :استاد
کریمخانیازجمله
هنرمندانفرهنگ
دینی بود که هنر
خویش را وسیلهای
برای ابراز ارادت
به ساحت اهل بیت
عصمت و طهارت(ع)
ساخت و آثار هنری
ماندگارش که در اوج
آن قطعه مشهور
«آمدهام ای شاه پناهم
بده» و مناجاتهای
ایشان در حرم مطهر
رضوی هرگز از دل و
ذهن زائران حضرت
رضا(ع) پاک نخواهد
شد.

خبـر

در  حاشيه

برنامه
پیشنهادی
اصالحطلبانبه
رئیسی
جبهه اصالحات
ایران همزمان با یک
سالگی پیروزی دکتر
رئیسی در انتخابات
ریاستجمهوری،
روز گذشته ،برنامه
پیشنهادی خود را به وی
برای اداره کشور منتشر
کرد .به گزارش فارس
آنها در این برنامه ،از
رئیس دولت خواستهاند
برای امضای توافقنامهها
ک
و قراردادهای استراتژی ِ
اقتصادی میان ایران
و چین ،هند ،اروپا و
روسیه تالش کند.
«محیط زیست»،
«مبارزه ساختاری با
فساد»«،فرهنگ ،هنر
و رسانه»« ،عدالت
آموزشی »« ،عدالت
در سالمت»« ،حقوق
سیاسی و مدنی»،
«فقرزدایی» و «رفع
تحریمها و توسعه
محور کردن سیاست
خارجی» از جمله رئوس
برنامه پیشنهادی30
صفحهای اصالح طلبان
به رئیس جمهور است.

◾آماده سازی شلمچه برای اربعین
شهردارمنطقه یک تهران ازآماده سازی پایانه شلمچه
برای تشرف زائران داخلی و خارجی برای مراسم اربعین
خبرداد .به گزارش ایرنا،حاجوی افزود :تمرکز خود را در
راستای تجهیز سایت شهرداری تهران به کار خواهیم
بست؛ چراکه این سایت بخشی از سرویسدهی اولیه را
به زائران داخلی و اتباع خارجی انجام میدهد و کارکردی
برای کشور و ویترینی برای سایر اتباع خواهد بود.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

◾

◾حال پیروز و ایران خوب است
معاون زیست طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به
خوب بودن حال ماده یوزپلنگ ایرانی گفت« :ایران» تا
 ۶ماه دیگر شانس تالش برای جفتگیری دوباره را دارد.
به گزارش تسنیم ،اکبری افــزود :به توصیه دامپزشک
آفریقایی ،ایران کمی چاق شده است و تغییراتی را در
رژیم غذایی آن ایجاد کردهایم تا بتوانیم شاهد شرایط
بهتری در آینده باشیم.

 936۰۰۰۰158تردد موتورسیکلتها در پیادهروهای
اصلی مثل خیابان امام رضا(ع) ،اندرزگو ،خزعلی،
آخوندخراسانی ،بهجت که همگی درهسته مرکزی
شهرهستند،بهیکمعضلهمیشگیتبدیلشده
است .شهرداری مانع این مردم آزاری هر روزه شود.

◾

◾کشف  ۹۴قبضه انواع سالح غیرمجاز در خوزستان
فرمانده انتظامی استان خوزستان روز گذشته از اجرای
طرح جمع آوری سالح و مهمات غیر مجاز خبر داد.
به گــزارش جــوان ،ســردار صالحی گفت :در اجــرای این
طرح  ۹۴قبضه سالح غیر مجاز ،شامل  ۳۴قبضه سالح
جنگی ۶۰ ،قبضه سالح شکاری غیر مجاز و همچنین
 ۷۳۱عدد فشنگ کشف و  62نفر از دارندگان سالح و
عامالن تیراندازی دستگیر شدند.

 912۰۰۰۰949کودتای خزنده و افسار گسیخته
افزایش قیمتها به صورت مرموز توسط
کارخانههای کوچک و بزرگ برای تحت فشار قرار
دادن مردم درحال انجام است و ظاهراً قرار نیست
دستگاههای نظارتی عریض و طویل جز سکوت

و اظهار برخورد و اعالم صرف غیرقانونی است؛
کارجدی تری و قاطع تری انجام دهند؟! این روند با
رسانههای مسموم معاندان برای ایجاد نارضایتی
هماهنگ و درحال پیش روی است!
 913۰۰۰۰146باسالم .تصمیم گیری دادگاهها ،فدرال

بررسی پیامدهای سیاسی و اقتصادی مشارکت ایران در اجالس پنج اقتصاد بزرگ آینده

گزارش

«بریکس» ائتالفی برای گذر از غرب

قــــــــــــدس
رئـ ـ ـی ـ ــس جــمــه ــور
کـ ـش ــورم ــان ،عصر
روز گـ ــذش ـ ـتـ ــه ،بــا
حضور در نشست
ویــدئــوک ـن ـف ـران ـســی
س ـ ـ ـران ک ـ ـشـ ــورهـ ــای گـ ـ ــروه بــری ـکــس
گ ـفــت :رون ــده ــای م ـت ـعــارض جهانی،
یکجانبهگرایی ،ترجیحات ملیگرایانه
ت
و چالشهایی مانند تحریم و اقداما ِ
قـهــرآمـیــز ِاق ـت ـصــادی ،اهـمـیــت ایـجــاد
و تـقــویــت ن ـهــادهــای نــویــن را در کنار
ســازمــان ملل متحد ض ــروری میکند
تا ضمن احـتــرام به حاکمیت و منافع
ملی کشورها ،گــام مهمی بــرای تحقق
«جــامـعــه بـشــری بــا آی ـنــده مشترک»
برداشته شود .وی با بیان اینکه بریکس
ت
قادراستبهطیفمتنوعیازموضوعا ِ
مرتبط با دغدغههای جوامع در حال

توسعه بپردازد ،افزود :ابتکارهای اعضای
بریکسازجمله«ابتکارتوسعهجهانیِ»
نمونه

رئیسجمهور شیجینپینگ،
موفقی از نگاه جهانی برای رسیدگی به
چالشهای مشترک و جمعی است.
حضوردکتررئیسیدراجالسبریکس،
از اهمیت باالیی برخوردار است .در این
دور از اجــاس از بین کشورهای غرب
آسیا صرفا ًاز ایران دعوت به عمل آمده
اسـ ــت .بــریـکــس شــامــل اقـتـصــادهــای
نوظهور جهانی ازجمله :چین ،روسیه،
هند ،بــرز یــل و آفریقای جنوبی است
و ای ــده شکلگیری آن بــه س ــال ۲۰۰۰
برمیگردد .حضور در این اجــاس ،به
معنی عــزم دولــت ب ــرای عبور از موانع
ط ـراحــی شــده از ســوی غــرب درمسیر
تعامالت بین المللی است .رشد حضور
ایــران در حــوزه اقتصاد سیاسی حاکی
از شکست راهبرد منزوی ســازی ایران
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سال سی و پنجم

سفر «بورل» برای منتکشی برجامی
قدس جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور
امنیتی اتحادیه اروپا برای دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان
ی دیگر از مقامات ایران ،شب گذشته وارد تهران شد.
و برخ 
این نخستین سفر بورل به تهران در دولت سیزدهم است.
پیش از این «انریکه مورا» معاون بورل به تهران سفر کرده بود.
جوزف بورل پیش از سفر به تهران ،با انتشار پیامی در توییتر ،دیپلماسی
را تنها راه بازگشت به اجرای کامل برجام و معکوس کردن تنشهای فعلی
خوانده است« .انریکه مورا» معاون بورل نیز شامگاه پنجشنبه درباره
رایزنیاش با «رابرت مالی» نماینده دولت آمریکا از عزم کاخ سفید برای
بازگشت به توافق خبرداده است.
امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان ،نیز در دیدار هفته گذشتهاش
با «بورل» با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران هیچگاه از میز مذاکره
فاصله نگرفته است ،یادآور شد :همواره در گفتوگوها ،ابتکارات مهمی
را برای رسیدن به توافق مطلوب ارائه کردهایم ،اما باید مذاکره نتیجهبخش
باشد.هفته گذشته یکی از رسانههای دمــوکــرات آمریکا در پیامی به
جو بایدن دربــاره پایان گزینههای این کشور در قبال ایــران هشدار داده
است .سی ان ان در گزارش خود بدون اشاره به ماهیت صرفا ًمسالمتآمیز
برنامه هستهای ایران ادعا کرده است« :در حالی که گزینههای بایدن تمام
میشود ،ایران بیش از هر زمان دیگری هستهای میشود و توانمندیهای
هستهای ایران در هفته جاری به نقطه بدون بازگشت خواهد رسید».
طبق این گزارش« :تهران با دالیل قانونی ،غنیسازی اورانیوم را با سرعت
افزایش داده است که از زمان امضای توافق سال ( ۲۰۱۵برجام) که سبب
شد ایران غنیسازی اورانیوم را در ازای لغو تحریمها محدود کند ،مشاهده
نشده اســت ،البته پیش از خــروج دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق
ایاالت متحده از این توافق در سال « .»۲۰۱۸تریتا پارسی» معاون اجرایی
مؤسسه آمریکایی «کوئینسی» نیز در مصاحبه با شبکه سیانان درباره
وضعیت جاری مذاکرات وین گفت :ایرانیها از سال  ۲۰۱۸هیچ منفعتی
از برجام مشاهده نکردهاند و خوب اگر ما چیزی (در قبال تعهد به برجام)
نمیگیریم ،چرا آمریکاییها باید از مزایای برجام استفاده کنند؟».

است .ایران میتواند متحدان راهبردی
بیشتری داشـتــه بــاشــد و بخش قابل
توجهی از تحریمهای یکجانبهگرایانه
آمریکا علیه ملت ایـران بی اثر خواهند
شد .ازاین پس میتوانیم شاهد تقویت
دسترسی اقتصاد ای ــران بــه بــازارهــای
جهانی و سیستمهای جایگزین دالر و
یورو و افزایش دسترسی به منابع اولیه
وسیعتر در برخی از دولتهای نزدیک به
نظامهایامپریالیستیمانندهندباشیم.
«پوتین» رئیسجمهورروسیه نیز در
جریان این نشست ،عصر پنجشنبه،
با درخواست از سران گروه «بریکس»
علیه «اقــدامــات خــودخــواهــانــه» غرب
گفت :روسیه آماده توسعه همکاریها با
کشورهای عضو بریکس و تقویت نقش
این کشورها در عرصه جهانی است و
کشورهای عضو میتوانند در تقویت
ثباتجهانیایفاینقشکنند.

امنیت

سیاست خارجی

اقتصاد سیاسی

رئیسسازماناطالعاتسپاه
پساز 13سالتغییرکرد

قطعیشدنسفرپوتین
بهتهران

عبورصادراتنفتایرانبهچین
ازمرزیکمیلیونبشکه

سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه ،صبح پنجشنبه،
از انتصاب رئیس جدید سازمان اطالعات سپاه خبرداد.
به گزارش ایرنا ،سردار رمضان شریف افــزود :با حکم سردار
سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه ،سردار
محمد کاظمی بــه سمت رئیس ســازمــان اطــاعــات سپاه
منصوب شد .وی سالها عهدهدار ریاست سازمان حفاظت
سپاه بوده و تجارب فراوانی در امور امنیتی و اطالعاتی دارد.
سردار رمضان شریف افــزود :حجت االسالم حسین طائب
رئیس سابق سازمان اطالعات نیز از سوی سرلشکر حسین
سالمی به سمت مشاور فرمانده کل سپاه منصوب گردید.

سخنگوی کاخ کرملین در گفت و گو با یک رسانه خارجی ،در
پاسخ به احتمال سفر والدیمیر پوتین به تهران و شرکت در
نشست رؤسای جمهوری ایران ،ترکیه و روسیه در چارچوب
مذاکرات آستانه گفت :سفر رئیس جمهور روسیه به تهران
قطعی است ،اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است.
به گزارش قدس ،امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان نیز
در یک نشست خبری گفته بود :امیدوار هستیم در آینده
نه چندان دور با توجه به شرایط مهار ویروس کرونا در جهان
شاهد برگزاری نشست سران فدراسیون روسیه ،جمهوری
ترکیه و جمهوری اسالمی ایران در تهران باشیم.

ص ــادرات نفت ای ــران بــه چین در (م ــاه ج ــاری) بــه روزان ــه
 961هزار بشکه افزایش یافته که این میزان بیش از آمار قبل
از تحریمهاست .به گزارش فارس براساس گزارش منتشر
شده از سوی اویل پرایس ،با وجود بنبست توافق هستهای،
ایران در حال آماده شدن برای پیوستن دوباره به بازار جهانی
نفت است .چین از سال  2018هرگز واردات نفت خام ایران
را متوقف نکرده است و حتی اداره کل گمرک چین در اوایل
این هفته رسما ًگزارش داد چین واقعا ًنفت خام ایران را در
ماه می وارد کرده و اصلیترین مقصد صادرات نفت خام
ایران بوده است.

گزارش خبری

در نشست خبری رئیس جمهور در بجنورد مطرح شد

سرمایهگذاری و بهرهوری نیاز خراسان شمالی
س جـ ـمـ ـه ــور کـ ــه صـبــح
رئ ـ ـی ـ ـ 
پنجشنبه به خراسان شمالی
سفرکرده بود در پایان این سفر،
بــا حضور در نشست خبری،
ایجاد زنجیره تولید و صنایع تکمیلی ،توسعه
مجتمع پتروشیمی ،فعال شدن بازارچههای
مرزی ،ایجاد بازار دائمی عرضه صنایع دستی و
تسریع در اجرای پروژه ریلی مشهد-گرگان را از
مهمترین تصمیمات دولت برای تسریع روند
پیشرفت این استان عنوان کرد.
بــه گـ ــزارش دولـ ــت ،دک ـتــر رئـیـســی در مــورد
ظرفیتهای استان خراسان شمالی ،گفت:
پتروشیمی اس ـتــان بــایــد توسعه یــابــد .این
مجتمع امکان افــزایــش ظرفیت اشتغال تا
 ۳هزار نفر را هم دارد و بهجای آب شرب ،باید
پساب در ایــن مجتمع استفاده شــود و آب
شــرب در اختیار مــردم قــرار گیرد .وی افــزود:
نباید دالالن سود حاصل از صنایع دستی این

مناطق را نصیب خودکنند و استاندار باید بازار
دائمی برای عرضه این محصوالت ایجاد کند.
رئیسی با تأکید بر وجــود  ۳۰۰کیلومتر مرز
مشترک با ترکمنستان ،گفت:مقرر شدن
اجرایی سازی پروژه مهم ریلی گرگان  -مشهد
که سال هاست مطرح است ،دنبال شود.
وی رشـ ــد اقـ ـتـ ـص ــادی را در گـ ــرو اف ــزای ــش
ســرمــایـهگــذاری و ارتـقــای بهره وری دانست
و گ ـفــت :رف ــع بـیـکــاری و ای ـجــاد اشـتـغــال از
برنامههای محوری دولت است .بودجه ۱۴۰۱بر
اساس عدالت و بر پایه سند آمایش سرزمینی
تدوین شده است .دکتر رئیسی خاطرنشان
کرد :یک بودجه اختصاصی در قالب صندوق
عــدالــت و پیشرفت را بــرای نخستینبار در
استان های کشور ایجاد کردیم که درآمد آن از
محل فروش اموال مازاد در استان و دریافت
حق مالکانه معادن تأمین و برای توسعه استان
صرف میشود.

قاب

ورود اولین کاروان کمکهای
هالل احمر ایران به افغانستان
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◾

◾ترور هزار دانشآموز در پرونده منافقین
امــام جمعه اردبــیــل روز گذشته بــا اش ــاره بــه حمایت
اروپاییها از منافقین گفت :نسل جــوان باید بداند
فرقه منافقین تا بهحال بیش از 17هــزار نفر شهروند
بیگناه ایرانی از جمله 972نفر دانشآموز را ترور کردهاند.
به گزارش ایسنا آیت هللا عاملی افزود :رسانههای معاند
تالش میکنند واقعیت درباره ایران را وارونه جلوه دهند
تا افکار عمومی داخل کشور تحت تأثیر قرار گیرد.
استانی باشد.
 913۰۰۰156باسالم .نخبهها به طرف حوزههای
علمیه (به ویژه قاضی پرور) و تربیت معلم و نیروی
انتظامی هدایت شوند تا مشکالت دادگاه و بیکاری
وامنیت کاهش یابند.

گفتوگو

سلبریتیها
و تولید افسردگی ملّی

حسین محمدی اصل رهبر انقالب همواره
بر ضرورت مبارزه با ناامیدی در سطح ملی و
اهمیت تزریق انرژی و روحیه به آحاد جامعه
و جلوگیری از منفی بافی علیه دستاوردهای
ملی تأکید ویژهای داشتهاند.ایشان در دیدار
اخیرشان با دستاندرکاران کنگره شهدای
جامعه عشایری کشور نیز فرمودند« :هر کسی
که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن
دارد کار میکند؛ چه بداند ،چه نداند .هر
کسی ایمانهای مردم را تضعیف کند به سود
دشمن دارد کار میکند؛ چه بداند ،چه نداند.
هر کسی مردم را نسبت به فعالیت و تالش و
برنامهریزیهای مسئوالن کشور بیاعتقاد و
بدبین بکند ،دارد به سود دشمن کار میکند؛
چه بداند ،چه نداند» .ایشان همچنین
خطاب به مسئوالن سخنان امیدبخشی
را بیان میکنند و از آ نها میخواهند مردم
را به آینده نظام و بهبو د ِ وضعشان امیدوار
کنند« .ادامه پیشرفتهای چشمگیر علمی
و فناوری در سایه هویت ایرانی و اسالمی»،
«انجام دادن کارهای نقد و روزمره در کنار
کارهای بلندمدت»« ،در صحنه نگه داشتن
مردم»« ،شکل دهی فضای منطقی ،معقول
و دور از مجادالت و کشمکشهای سیاسی»،
«رفع تبعیضها و فرصتهای اختصاص داده
شده به اشخاص خاص» بخشی از مهم ترین
محورهای نگاه رهبر معظم نسبت به ضرورت
امیدبخشی به جامعه است.
در همیـن بـاره سـید جـواد نقـوی
اندیشـهپژوه و محقـق مسـائل
سیاسـی اجتماعـی در پاسـخ بـه
اینکـه تأثیـر عناصـر رسـانهای بـر امیـد ملـی
چیسـت؟ گفت :ظهور فضای مجازی و شتاب
پیدا کـردن تحوالت زندگی روزمـره و بیتوجهی
بـه مقـام فکـر و پرسـشگری سـبب شـده در
چند سـال اخیر متفکران و روشنفکران به طور
کلی در حاشیه قرار بگیرند.
وی افـزود :بـا شـکل گیـری ایـن خلأ ،جـای عقال
را سـلبریتیها یـا افـرادی پـر کردهانـد کـه هرگـز
متولـی فکـر و اندیشـه نیسـتند .در چنیـن
فضایی هرکـس بیشـتر تحقیر کنـد محبوب تر
میشـود؛ چـرا کـه جامعـه بـه مـرور زمـان دچـار
تغییـر ذائقـه گردیـده و ظاهـرا ًفهمـش از نقـد را
بـه تحقیـر تقلیـل داده اسـت.
وی ادامـه داد :بـه عنـوان مثـال افـرادی چـون
سـیامک قاسـمی ،فرهمنـد علیپـور و چندیـن
نفـر دیگـر تصـور میکننـد سـوتی گرفتـن از
چنـد مسـئول و امـام جمعـه و تمسـخر آنهـا و
تحقیر جامعه راهگشاسـت .آیـا تحقیر مداوم
کشـور و نشـان دادن فانتـزی اتوپیایـی از غـرب
برطرفکننـده مشـکالت ماسـت؟
سـید جـواد نقـوی تأکیـد کـرد :ایـن اقدامـات،
جـز نشـان دادن مسـائل غیرواقعـی و تولیـد
افسردگی ملی و ناامیدی در دل اقشار جامعه،
هیـچ دسـتاوردی نـدارد و بخـش زیـادی از
جامعـه را هم بـا چنیـن سـیاقی تربیـت میکند
و برای آنها نسـخه الیتغیر تحقیر را به عنوان
امـر ثابـت متصـور میشـود.
وی بـا تأکیـد براینکـه ،امـروز کشـور ایـران و
جامعـه مـا نیازمنـد نقـد سـازنده اسـت نـه
تحقیرتخریبگـر گفـت :مـا نیازمنـد نقادانـی
هستیم که افق رشـد جامعه را گسـترش دهند
و در ایفـای نقـش نخبگانـی درآینـد کـه خـط
وصـل بیـن حکومـت و مـردم باشـند و سـعی
کنند عقالنیت دو طیف را برای مقصود مدنظر
افزایـش دهنـد .اگرچنیـن سـاختاری شـکل
گرفـت ،دیگـر جامعـه ما بـا تحقیـر ملی سـازگار
نخواهـد بـود .ایـن حرکـت نیازمنـد افـرادی
بادرایت و بافضل اسـت که نقش چـراغ راهنما
را داشـته باشـند و مسـیر انسـانی کشـور را بـه
سـمت بهتـری تغییـر دهند.
اینکه برخی افراد و گرو هها ،میگویند :فالن
مسئول جمله خند هداری گفته باشد و ما
آن را فریاد بزنیم یا اینکه مدام بگوییم اگر راه
توسعه جهانی را طی کنیم سعادتمند هستیم
یا تصاویر رقص در کنسرتهای عربستان را
نماد پیشرفت بدانیم و با چنین افکاری مدام
جامعه را تحقیر کنیم ،قطعا ًسخت نیست.
اگر بتوانیم ،حکمرانی مطلوب را آموزش دهیم
و شـیوه صحیـح مطالبـه و نقـد را ایجـاد کنیم و
سـطح عقالنیـت جامعـه را افزایش بدهیـم ،آن
موقـع کار پراهمیتـی انجـام دادهایم.

