
بورل:
اکنون باید برای احیای برجام 

تصمیماتی گرفته شود 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار موضع 
اخیرش درباره احیای برجام تاکید کرد که اکنون زمان 
تصمیم گیری است. به گزارش ایســنا، جوزپ بورل در 
پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر خواستار استفاده 
از فرصت کنونی برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( شد.  وی نوشت: اکنون باید تصمیماتی گرفته شود 
تا از این فرصت منحصر به فرد برای موفقیت و آزاد کردن 

پتانسیل بزرگ اجرای کامل این توافق استفاده شود.
    

رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر:
آمریکا از تحوالت مثبت منطقه 

احساس نگرانی می کند
رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره در توئیتی 
نوشت: »به نظر می رسد آمریکا از تحوالت مثبت منطقه 
احساس نگرانی می کند.« به گزارش فارس محمد حسین 
سلطانی فرد افزود: حضور قوی روسیه و چین در منطقه به 
مصلحت منافع آمریکا نیست و آنها نقشه راه و سناریو تثبیت 
اسرائیل از طریق صلح موسوم به ابراهیم را در خطر می بیند. 

    
سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد:

آمادگی پکن برای پیشرفت 
در مشارکت راهبردی با ایران

ســخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که 
کشورش آمادگی دارد با تشریک مساعی بی وقفه با طرف 
ایرانی، پیشرفت جدید را در مشارکت راهبردی چین و 
ایران به دست بیاورد. به گزارش ایسنا، هوآ چوینینگ، 
با اشاره به مکالمه تلفنی   شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین با ابراهیم رئیسی در توییتی نوشت: » چین و ایران 
ضمن تقویت همدلی و همکاری، از حقوق و منافع عادالنه 
کشور های در حال توسعه دفاع کردند. چین آمادگی دارد 
با تشریک مساعی با طرف ایرانی بی وقفه پیشرفت جدید 
را در مشارکت راهبردی چین و ایران به دست بیاورند و از 

انصاف و عدالت بین المللی صیانت کنند.«
    

پیام سفیر آلمان در تهران:
به توافق مهم برجام بازگردیم  

ســفارت آلمان در ایران با انتشــار پیامی در حساب 
کاربری خود در توئیتر به نقل از سفیر این کشور در تهران 
خواستار حمایت از موضع جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا  برای حفظ برجام شد. به گزارش ایرنا، 
در این پیام به نقل از هانس ادو موتسل آمده است: »بیایید 
همگی از خواسته دلسوزانه جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا حمایت کنیم؛ اکنون زمان حفظ 
برجام است. این مسئولیت مشترک ماست که این توافق 
مهم را بازگردانیم. تصمیمات باید همین حاال گرفته شود.«

    
حضور ناوهای جنگی ایران 
در رژه نیروی دریایی روسیه 

منابع خبری از مشارکت ناوهای رزمی ایران در رژه 
نیروی دریایی روسیه در دریای خزر خبر دادند. به گزارش 
فارس، سرویس مطبوعاتی منطقه نظامی جنوب نیروهای 
مسلح روسیه نوشت که ناوهای جنگی ایران و جمهوری 
آذربایجان برای اولین بــار در رژه دریایی در دریای خزر 
شرکت می کنند. شــرکت ناوهای خارجی در این رژه با 
هدف تقویت درک متقابل بین کشورها و نیروی دریایی 
آنها انجام می شود. عالوه بر رژه، نمایشی پویا از قابلیت های 
کشتی های جنگی برنامه ریزی شده که در طی آن حدود 

۱۰ سناریو رزمی به نمایش گذاشته خواهد شد.
    

سخنگوی دولت:
دولت سیزدهم در سفرهای استانی 

رکوردشکنی کرد
ســخنگوی دولت در همایش مدیــران کل روابط 
عمومی و اطالع رســانی گفت: این دولت رکورد شکنی 
کرد و در طی یکسال روی کار آمدنش به کل کشور تقریبا 
سفر کرده است و در سفرهای استانی رکورد شکنی کرد. 
به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی افزود: بعداز ۱۰ سال 
رشد اقتصادی ما که صفر بود امروز به ۵/۳ الی ۵ درصد 
رسیده است. الزم است تلخی برخی از مشکالت باعث از 
بین  رفتن شیرینی دستاوردها نشود. وی افزود: باید یک 
مسابقه خوب برای انتشار خبرهای خوب داشته باشیم تا 
دستاوردهای خوب خودمان ببنیم . یعنی اگر نفتکش و 

کشتی و ماهواره می سازیم اطالع داده شود.
    

دو سرباز از هنگ مرزبانی ایران
کشته شدند

فرماندهی مرزبانی آذربایجان  غربی، از کشته شدن ۲ 
 سرباز هنگ مرزی در سلماس خبر داده است. علت کشته 
شدن این دو سرباز اعالم نشــده اما فرماندهی مرزبانی 
آذربایجان غربی گفته این دو »حین گشت زنی، پایش 
و رصد نوار مرزی« کشته شدند. سلماس با کشور ترکیه 

مرز مشترک دارد.
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در حالی که روابط ایران و سوئد پس از 
دادگاه حمید نوری رو به تیرگی گذاشته، 
وزارت اطالعات اعالم کرد که یک تبعه 
سوئدی را به اتهام جاسوسی بازداشت 
کرده تا بــر پیچیدگی های تعامالت دو 
کشور و پرونده های بین آنها افزوده شود. 
در اطالعیه وزارت اطالعات تصریح 
شده که این فرد ســوئدی در سفرهای 
 پیشــین خود به ایران، به  دلیل »برخی 
رفتارهــا و ارتباطات مشــکوک«، در 
فهرست »مظنونین واحد ضد جاسوسی 
وزارت اطالعات« قرار گرفته بود. در ادامه 
نیز تاکید کرده است که فرد بازداشت شده 
سابقه سفر به اسرائیل »پیش از عزیمت به 

ایران« را داشته است.

جاللی و نوری 
دو پرونده درهم تنیده؟

چهاردهم اردیبهشت ماه نقطه اوج 
تقابل ایران و ســوئد بــود. در حالی که 
دادگاهی در سوئد پس از ۹۲ جلسه، حکم 
محکومیت به حبس ابد حمید نوری را 

اعالم کرد، ایسنا نوشت که از طریق منابع 
آگاه شنیده شده که حکم اعدام احمدرضا 
جاللی در دستور اقدام قرار گرفته و این 
حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری 

اجرا خواهد شد.
ساعتی پس از انتشار این خبر سایت 
نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت 
ملی ایران، هم بدون اشــاره به منبع، از 
»اجرای قریب الوقوع حکم اعدام« این 

شهروند دو تابعیتی خبر داد. 
اعالم این خبر همزمــان با آخرین 

روز دادگاه حمید نــوری این احتمال را 
مطرح کرد که ایران قصد دارد با استفاده 
از پرونده جاللی بر دولت سوئد فشار وارد 
کند تا با حمید نــوری معاوضه صورت 
بگیرد.موضوعی که مقامــات قضایی 
ایران و وزارت خارجه بارها آن را تکذیب 
کردند و گفتند این دو پرونده ارتباطی با 

یکدیگر ندارد.
روز پنجم اردیبهشــت ماه سال ۹۵ 
جاللی که برای شرکت در کنفرانسی به 
شهر کرج می رفت، با اتهام های »ارتباط 
با دولت متخاصم« و »جاسوســی برای 
اســرائیل« بازداشــت و به زندان اوین 

منتقل شد. 
چندی بعد دادستان عمومی و انقالب 
وقت تهران، از صدور حکم اعدام جاللی 
به عنوان »عامل موساد« خبر داد و گفت 
که او در ارتباط با »همکاری برای ترور« 
برخی از افراد مرتبط با برنامه هسته ای 

ایران مجرم است.
با این حال حکم جاللی در اردیبهشت 
ماه اجرا نشد. به گفته برخی برای ایران 
حل پرونده حمید نوری از اولویت اصلی و 

باالیی برخوردار است.

بازداشتی جدید سوئد و هشدار
 برای سفر نکردن به ایران

در دوم تیرمــاه، دولت ســوئد برای 
دومین بار در کمتر از دو ماه، به شهروندان 
خود برای سفر به ایران هشدار داد. همان 
هشــداری که فرانســه نیز اخیرا برای 
شــهروندان خود با عنوان هشدار قرمز 

سفر به ایران صادر کرده است.
اواسط اردیبهشــت ماه یک روزنامه 
ســوئدی از بازداشــت یک گردشگر 
ســوئدی در ایران خبــر داد. روزنامه 
»آفتون بــالدت« نوشــت: »یک مرد 
سوئدی حدود ۳۰ ساله که به همراه شمار 
دیگری از دوستانش برای گردشگری به 
ایران رفته بود هفته گذشته پیش از ترک 

ایران، بازداشت شد.«
بر اســاس این گــزارش وزارت امور 
خارجه سوئد نیز بازداشــت این مرد را 
تایید اما از بیان جزئیات بیشتر خودداری 
کرد. مشخص نیست که فرد بازداشت 
شــده که در اطالعیه وزارت اطالعات 
به آن اشاره شــده همان کسی است که 
پیشتر وزارت خارجه سوئد از بازداشت 

او خبر داده است یا خیر؟

وزارت اطالعــات در اطالعیه خود 
آورده است که همه اقدامات و ارتباطات 
تبعه ســوئد در جریان ســفرهایش به 
ایران »کال خــارج از مقاصد و رویه های 

گردشگری انجام می شدند«.
همچنین وزارت اطالعــات گفته 
که فرد بازداشــت شــده »بــا رعایت 
اصول حرفه ای ارتباطــی، حفاظتی و 
پنهان کاری، با تعدادی از عناصر مظنون 
اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت 
 نظر قرار داشتند، ارتباط برقرار می کرد«.

این اطالعیه تاکید کرده که بازداشت 
این فرد، در پی دستگیری یک اروپایی 
دیگر به اتهام »جاسوسی« انجام شده و او 
چند ماه پیش »با مأموریت کسب اطالع 
از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و 
نوع و میزان اطالعاتی که به تور اطالعاتی 
این وزارتخانه افتاده بــود، مجددا وارد 

کشور شد«.

موج دستگیری ها 
به اتهام همکاری با موساد

وزیر اطالعات چندی پیش در دیدار 
کارکنان این وزارتخانه با رئیس مجلس 
گفته بود کــه در ماه هــای اخیر موفق 
شده ایم بجز مقابله با توطئه های رژیم 
صهیونیستی تعدادی عملیات موفق نیز 
علیه این رژیم انجام دهیم که نشان دهنده 
قــدرت امنیتی جمهوری اســالمی و 
سربازان گمنام امام زمان )عج( است. در 
ماه های اخیر دستگاه های امنیتی ایران 
چندین فقره دستگیری با اتهام »ارتباط 
با موساد« و همچنین دستگیری اتباع 
خارجی به اتهام جاسوسی را در کارنامه 
خود به ثبت رسانده اند. عالوه بر بازداشت 
اخیر، دو شهروند فرانسوی نیز به اتهام 
جاسوسی، در ماه های گذشته بازداشت 

شدند.
همزمان ایران با سلسله رایزنی هایی 
با دولت بلژیک الیحه استرداد مجرمان 
را به سرانجام رساند هرچند که در میانه 
تصویب توافق اســترداد مجرمان میان 
تهران و بروکســل، خبر بازداشت یک 

امدادگر بلژیکی نیز منتشر شد.
این توافق در نهایت در پارلمان بلژیک 
به تصویب رسید و زمینه استرداد اسداهلل 
اســدی، دیپلمات جمهوری اسالمی 
محکوم و زندانی در بلژیک بــه ایران را 
فراهم می کند، اما دستگاه قضایی بلژیک 
فعال چنین استردادی را تا دو ماه ممنوع 

کرده است.

ایران بیکار نخواهد نشست
شــاید تا پرونــده نازنیــن زاغری، 
رسانه های غربی محکومیت شهروندان 
دو تابعیتی را عاملی برای فشار ایران به 
کشورهای غربی به خصوص کشورهای 

مذاکره کننده می دانستند.
اما پرونده اسدی و نوری فضا را تا حدی 
تغییر داد. دادگاه حمید نــوری را ایران 
یک نمایش برای محکومیت جمهوری 
اسالمی به بازیگری منافقین می داند و با 
همه وجود و توسط همه مقامات سیاسی 
و قضایی آن را محکوم می کند. با این حال 
در تالش اســت که پرونده محکومیت 
اســدی را به گونه ای متفاوت از دادگاه 

نوری پیش ببرد.
به گفته برخی کارشناســان، توافق 
هســته ای شــانس تبادل زندانیان را 
افزایش می داد.  همانطور که رابرت مالی، 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، پیشتر 
گفته بود آزادی گروگان ها در ایران »یک 
پیش نیاز برای احیای برجام« است و این 
در حالی است که به گفته برخی منابع 
غربی این خواسته در متن پیش نویس 
توافق ۲۰ صفحه ای که لحاظ شده است.

با این حــال با گره خــوردن برجام 
از یکســو و روند قضایــی و محکومیت 
شهروندان ایرانی در دادگاه های سوئد و 
بلژیک، ازسوی دیگر؛  ایران نیز سعی دارد 
به روش دیگری فارغ از نتایج برجام امور 

را پیش ببرد.
روش دیگر شــاید همــان چیزی 
باشــد که کاظم غریب آبــادی، معاون 
امور بین الملل قوه قضائیه در واکنش به 
صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری 
در سوئد، گفته بود که جمهوری اسالمی 
»بیکار نخواهد نشســت« و »چندین 

گزینه روی میز دارد«.

وزارت اطالعات از بازداشت یک شهروند سوئدی دیگر به جرم جاسوسی خبر داد

موساد و مفهوم چالش برانگیز »گردشگری«
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

با گره خوردن برجام از یکسو 
و روند قضایی و محکومیت 

شهروندان ایرانی در 
دادگاه های سوئد و بلژیک، 

ازسوی دیگر؛ ایران نیز 
سعی دارد به روش دیگری 

فارغ از نتایج برجام امور 
را پیش ببرد. روش دیگر 

شاید همان گفته معاون قوه 
قضائیه است: ایران »بیکار 

نخواهد نشست«

در حالی که روابط ایران 
و سوئد پس از دادگاه 

حمید نوری رو به تیرگی 
گذاشته، وزارت اطالعات 
در بیانیه ای اعالم کرد که 

یک تبعه سوئدی را به اتهام 
جاسوسی بازداشت کرده تا 

بر پیچیدگی های تعامالت دو 
کشور و پرونده های بین آنها 

افزوده شود

رئیس جمهور در دیدار با اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت که 
باید به فضاسازی های باطل در مسیر امر به معروف و نهی از منکر بی توجه بود و تاکید 
کرد که دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مســایل اقتصادی و 

اجتماعی است.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی، پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه 
همه آحاد امت اسالمی دانست و تصریح کرد: جامعه ای که نسبت به این فریضه بسیار 
مهم دینی حساس نباشد، جامعه زنده ای نیست. برای داشتن جامعه تراز انقالب اسالمی 

نباید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سست شود.
رئیسی با اشاره به وظیفه قانونی دولت و دستگاه های اجرایی در اجرای قانون امر به 
معروف و نهی از منکر، گفت: همه دولتمردان و دستگاه های در این رابطه مسئولیت دارند 

و باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.
وی در ادامه توجه به ظرفیت عظیم مردمی در کشور و سازمان های مردم نهاد را در 
راستای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: هر 
جا به مردم میدان داده شد، موفقیت حاصل شده است. اساساً هنر امام خمینی)ره( و 

رهبری آوردن مردم به میدان بود بنابراین نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود. رئیس 
جمهور در ادامه با تأکید بر لزوم بی توجهی به فضاسازی های باطل در مسیر امر به معروف 

و نهی از منکر افزود: متأسفانه گاهی مشاهده می شود برخی افراد تحت تأثیر جوسازی ها، 
از وظایف قطعی و قانونی خود سر باز می زنند که این امری خطرناک است چرا که دشمن 
از همین اهرم استفاده کرده و برای عقیم ماندن بسیاری از مسایل مهم کشور، با ایجاد 

جوسازی برخی مدیران را منفعل می کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی 
در زمینه معروف ها و منکرات تأکید کرد و از صاحبان نفوذ کالم خواست تا برای مردم 

تمایز میان حق شخصی با حقوق جامعه را به روشنی تبیین کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر امنیت اجتماعی، اقتصادی و اخالقی در جامعه نباشد، 
همه ضرر می کنند، افزود: باید همه در مسیر تأمین امنیت اقتصادی و اخالقی باشند تا 

جامعه از ناهنجاری ها دور باشد.
رئیسی با بیان اینکه دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسایل 
اقتصادی و اجتماعی است، افزود: در این زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است و 
قدردان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستیم که در راستای اجرای این فریضه 

مهم دینی به دولت کمک می کند.

رئیس جمهور:

دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اقتصادی و اجتماعی است

خبر

عضو شورای مرکزی حزب سازندگی با 
بیان این مطلب که به آینده کشور امیدوار 
نیبست، گفت: مساله معیشت مردم را به خدا 

واگذار کرده اند.
بــه گــزارش خبرآنالیــن، مصطفی 
هاشمی طبا با بیان اینکه خیلی نگاه مثبتی 
به ۳ سال آینده کشور ندارم، درباره احتمال 
ناتمام ماندن دولت ســیزدهم، افزود: مهم 
نیست که این دولت بماند یا نماند، مهم این 

است که مملکت بماند و شاداب باشد. معتقدم دولت باید به 
موضوع زیستگاهی کشور رسیدگی کند چون اصراف منابع 
طبیعی در کشور به شــدت وجود دارد و هیچ حرکتی برای 

اصالح این وضعیت دیده نمی شود.
این فعال سیاسی با اشاره به وضعیت نامطلوب ژئوپلیتیک 

ایران، گفت: امروز می بینیم همسایگان ایران 
نوعا با هدا واگدارد  صهیونیستی وارد تعامل 
شدند و مرزهای ما کامال در خطر است. در 
مجموع چندان چشــم انداز خوبی را نمی 
بینم. هاشمی طبا با اشاره به اوضاع نامساعد 
اقتصادی افزود: مسئله تورم و پایین آمدن 
ارزش پول خیلی سرعت گرفته است. فرد 
وقتی خرید می رود می فهمد پولش خیلی 
بی ارزش شده است و این وضعیت متأسفانه 
ادامه دارد. گرچه پیش از این صحبت می شد که معیشت مردم 
قدری بهتر شود اما االن دیگر صحبتی از این مسئله هم نمی 
شود. ائمه جمعه که همیشه درباره معیشت مردم اظهار نگرانی 
می کردند حاال این موضوع را به خدا واگذار کردند یا عامل پدید 

آمدن وضعیت کنونی را فسق و فجور خود مردم می دانند.

عضو مجمع محققین و مدرســین 
حوزه علمیه قم با انتقاد شــدید از بروز 
برخی رفتار و تندروی ها در حاشــیه 
نمازهای جمعه گفت: تنها ۲دهم درصد 
از مردم یک شهر در نمازجمعه شرکت 

می کنند
به گــزارش منیبــان، علی محمد 
ایازی افزود: امامان جمعه همانگونه که 
در خطبه های نماز جمعه، همه را امر به 

تقوا می کنند، خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به آن 
حداکثر تالش خود را انجام دهند زیرا اگر غیر از این باشد، 
نتیجه عکس خواهد داد. این پژوهشــگر قرآنی تصریح 
کرد: نباید فضای نماز جمعه در اختیار برخی از کانون های 
سیاسی جهت تخریب و تسویه حساب با افراد قرار بگیرد. 

متاسفانه گاهی مشــاهده می شود که 
گعده های سیاســی هدفمند آن هم با 
استفاده از امکانات و بودجه های عمومی 
تندترین شعارها را در حین نماز جمعه 

علیه افراد مطرح می کنند.
وی با ارائه آمــاری از میزان حضور 
مردم در نمازهای جمعه سراسر کشور، 
عنوان داشت: آمارها نشان می دهد که 
تنها دو دهم درصد از جمعیت مردم یک 
شــهر در فریضه مهم نماز جمعه حضور پیدا می کنند. 
این آمار نشانگر آن اســت که تالش های اشتباه موجب 
شده تا جایگاه مهم نماز جمعه تقلیل پیدا کند. دشمن 
هم نمی توانســت تا به این اندازه مخاطب نماز جمعه را 

کاهش دهد.

هاشمی طبا:

معیشت مردم را به خدا واگذار کرده اند
عضو مجمع محققین حوزه علمیه:

تنها ۲ درصد از مردم در نماز جمعه شرکت می کنند


