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شیخ نعیم قاسم:
جنبش های اسالمی لبنان 

تحت رهبری امام خمینی )ره( متحد شدند
معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان در مصاحبه ای تلویزیونی 
تاکی�د کرد: جنبش های اس�امی لبنان تح�ت رهبری امام 

خمینی متحد شدند.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان در گفت وگو با 
ش��بکه خبری المیادین گفت: نام گذاری حزب اهلل لبنان از حزب اهلل 

ایران تبرک جسته است.
وی اف��زود: جنبش ه��ای اس��امی در ابت��دا تحت ل��وای امام 
خمینی)ره( نبودند اما در ابتدای دهه هشتاد سه گروه بزرگ اسامی 

تحت رهبری امام خمینی با یکدیگر متحد شدند.
ش��یخ نعیم قاسم همچنین اظهار داشت: پس از تجاوز اسرائیل 
به لبنان امام خمینی گروه هایی از س��پاه پاسداران را برای آموزش 

مبارزان لبنانی به منطقه زبدانی اعزام کرد.
این مقام حزب اهلل ادامه داد: در اولین سالگرد شهادت شیخ راغب 
حرب تصمیم گرفتیم عنوان و برنامه های »حزب اهلل« را اعام کنیم.

وی تاکید کرد: حزب اهلل بزرگترین س��ازمان جهادی سیاس��ی 
لبنان و منطقه است.

ش��یخ نعیم قاسم در خصوص حضور حزب اهلل در سوریه گفت: 
ورود ما به سوریه کار خطایی نبود بلکه انجام ندادن آن نادرست بود.
به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد: زمان مشخصی برای بازگشت 

ما از سوریه وجود ندارد.
پایگاه خبری فری بیکن بررسی کرد

اشتیاق شرکت های بین المللی 
برای ورود به بازار انرژی ایران

یک پایگاه خبری آمریکایی حضور دست کم پنج شرکت 
بین المللی دارای قرارداد با واشنگتن در نمایشگاه بین المللی 
نفت تهران را نشانه ای از اشتیاق شرکت های بین المللی برای 

ورود به بازار انرژی ایران دانسته است.
پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن در توصیف نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی می نویسد: »...همایشی چند روزه 
که ش��رکت های بین المللی را قادر می کند تا با گفت وگو با مقامات 
بلندپایه ایرانی زمینه های بازگش��ت کامل به بازار پرمنفعت انرژی 

ایران را فراهم آورند«.
دس��ت کم پنج شرکت از ش��رکت های حاضر در این نمایشگاه 
قراردادهایی با بخش های مختلف دولت آمریکا داشته اند که این، طبق 
نوشته فری بیکن، نشانه دیگری است که نشان می دهد شرکت های 
بین المللی عقب نشینی دولت اوباما در قبال تحریم های ضدایرانی را 

چراغ سبز ورود مجدد به بازار انرژی ایران گرفته اند.
به گزارش تسنیم، ش��رکتهای »زیمنس«، »توتال«، »لئونی«، 
»نکزانس« و »نیکیسو« پنج شرکتی هستند که علی رغم قراردادهای 
هنگفت با وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت امنیت داخلی و وزارت 

بازرگانی آمریکا در نوزدهمین نمایشگاه نفت ایران حاضر بوده اند.
تالش روسیه برای همکاری با ایران و چین 

برای حذف دالر از معامالت تجاری
روسیه قصد دارد با همکاری ایران و چین، استفاده از دالر 

را در اکثر معامات تجاری خود کنار بگذارد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، پای��گاه اینترنتی »زیروهج« در 
یکی از مقاالت خود در اینترنت نوشت: بر کسی پوشیده نیست که 
روسیه از زمان آغاز بحران اوکراین و حتی پیش از آن به دنبال ایجاد 
سازوکارهای تجاری الزم  برای کاهش نفوذ و استفاده از دالر بوده 

است اما تاکنون این مسئله بیشتر در حد شایعه بود.
در ادامه، صدای روس��یه به نقل از منابع مطبوعاتی این کش��ور 
گزارش داد وزیر دارایی روسیه آماده است چراغ سبز را برای اجرای 
طرحی نشان دهد که به افزایش اساسی نقش روبل در صادرات کاال و 
کاهش مبادالت تجاری با دالر منجر خواهد شد. منابع دولتی روسیه 
نیز بر این باورند که نظام بانکی این کش��ور از عهده ش��مار فزاینده 

مبادالت مالی با استفاده از روبل برمی آید.
همچنین نشس��ت »دالر  زدایی« به ریاست »ایگور شووالوف« 
معاون اول نخست وزیر روسیه برگزار شد و این نشان می دهد تصمیم 
مس��کو برای کنار گذاشتن اس��تفاده از دالر، واقعا جدی است. بعد 
از آن نیز نشست دیگری به ریاست »الکسی موسیف« معاون وزیر 
دارایی روس��یه برگزار ش��د که بعدا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
روسیا 24 گفته بود »میزان قراردادهای امضا شده با روبل افزایش 
خواهد یافت«. الکسی موسیف افزود در نظرسنجی ها نیز هیچ یک 
از کارشناسان و نمایندگان بانک ها به وجود مشکلی در طرح دولت 

برای افزایش پرداخت ها با روبل روسیه، اشاره نکردند.
در ادامه این گزارش آمده است: جای تعجب نیست که دو کشور 
چین و ایران از هم اکنون آمادگی خود را در این راستا نشان داده اند. 
نظر به اینکه والدیمیر پوتین در بیستم ماه مه امسال به چین سفر 
می کند، می توان حدس زد دو کشور برای امضای قراردادهای نفت 

و گاز به جای دالر از روبل با یوآن استفاده خواهند کرد.
دریادار فدوی مطرح کرد

تاکید بر آمادگی رزم نیروی دریایی سپاه 
با تجسم صحنه واقعی رویارویی

فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: آمادگی رزم باید 
با در نظر گرفتن جنبه های عینی نبرد و تجسم صحنه واقعی 

رویارویی شکل و سازمان پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی س��پاه، گردهمایی فرماندهان ارشد و 
عالی رتبه نیروی دریایی سپاه در قالب کمیسیون موسوم به کمیسیون 
عالی قدر و با محوریت ارزیابی عملکرد و چشم انداز آینده فعالیت های 
ج��اری در حوزه های مختلف رزمی و عملیاتی و تقویت برنامه های 

تعالی معنوی به مدت دو روز در بندرعباس برگزار شد.
در دومی��ن روز از این همایش دریادار علی فدوی فرمانده نیروی 
دریایی س��پاه طی س��خنانی،  گزارش��ی اجمالی از دیدارهای ویژه با 
فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت اهلل خامنه ای و توصیه ها و انتظارات 

معظم له از تیم فرماندهی و مدیریتی نیروی دریایی سپاه ارائه داد.
ف��دوی بر ضرورت توجه به جنبه های عینی و ملموس آمادگی 
رزم در همه مقیاس ها اعم از مقیاس منطقه ای، ناوتیپی، ناوگروهی، 
پایگاهی و دسته ای در رسته های مختلف، تاکید و اهتمام فرماندهان 
ب��ر عینی کردن جنبه های مختلف آمادگی و بهره گیری از بهترین 
شاخص های شبیه س��از از صحنه های عملی دفاعی و رزمی را یک 
اولویت توصیف کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت:  آمادگی رزم 
باید با در نظر گرفتن جنبه های عینی نبرد و تجسم صحنه واقعی 
رویارویی شکل و سازمان پیدا کند. فدوی خاطرنشان کرد: زیرساخت 
رزم و دفاع دریایی چه در وجه متقارن و یا نامتقارن آن، مقتضیات 
خ��اص خ��ود را دارد و اش��راف بر دریا و عملی��ات دریایی، یکی از 
پیش شرط های الزم برای درک اهمیت و نوع این زیرساخت ها است.

دادستان خرمشهر مورد سوءقصد 
قرار گرفت

دادس�تان خرمشهر صبح دیروز در حالی که با خودروی 
شخصی اش در یکی از مناطق اهواز در حال رانندگی بود به 

ضرب گلوله زخمی شد. 
ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، علیرضا باوی صبح دیروز 
هدف دو گلوله قرار گرفت. ضارب با ساح شکاری به شیشه خودروی 
س��مت راننده ش��لیک کرد و دادستان خرمش��هر را از ناحیه سر و 
صورت مورد هدف قرار داد. وی بافاصله پس از این حادثه در یکی 

از بیمارستان های اهواز بستری شد.
بنا به اعام دادستان آبادان وضعیت جسمانی دادستان خرمشهر 

نگران کننده نیست

وجود مبارک رس��ول گرام��ي)ص( فرمود: آنچه ش��ما در قرآن 
خواندید و ش��نیدید که راز و رمز خلقت، پرس��تش است، من آمدم 
بگوی��م چگونه خدا را عبادت کنید. ش��ما خوانده اید که »ما َخلَْقُت 
الِْج��َنّ َو اْلِنْ��َس إاِلَّ لَِیْعُبُدوِن«]1[ این آی��ه از پرآوازه ترین آیات قرآن 
کریم است، کمتر کسي است که نگفته باشد، نشنیده باشد، ننوشته 
باش��د که راز خلقت، عبادت است؛ اما عبادت را وجود مبارک رسول 
گرامي)ص( تبیین کرده نفرمود »ما خلقت الجّن واالنس االّ لیصلّون 
أو لیصومون أو لیحوّجون« نماز، گوشه اي از عبادت است روزه، حج و 
عمره، زکات و خمس گوشه اي از آن است، اصل عبادت این است که 
انس��ان در همه شئون زندگي، بنده خدا باشد، براي این بندگي یک 
راز و رمزي است که وجود مبارک پیامبر فرمود. فرمود انسان نه تنها 
در نماز و روزه و حج و عمره و زکات و خمس، بلکه در همه کارهایي 
که صبغه عبادي دارد باید طوری با معبود خود سخن بگوید که گویا 
او را مي بین��د، وقت��ي او را مي بیند غیر را نمي بیند. وقتي از حضرت 
  َ سؤال کردند، مقام »احسان« چیست؟ فرمود: »اْلِْحَساُن أَنْ  تَْعُبَد اهلَلّ
َکأَنََّک  تََراهُ «.]2[ وقتي مي گویي »إِیَّاَک نَْعُبُد و إِیَّاَک نَْسَتعیُن«]3[ گویا 
با او داري حرف مي زني، وقتي او را مي بینیم »غیرتش غیر در جهان 

نگذاشت«]4[ غیر او را نمي بینیم.
عناصر ایجادی غیرت

 یکي از برجسته ترین اوصاف کریمانه انسان، »غیرت« است. در 
روایات ما دارد که س��عد، غیور است ما غیرتمندتر از سعد هستیم و 
خدا از همه ما »اغیر« است. غیرت از پربرکت ترین و پرفضلیت ترین 
واژه  ها و اوصاف نفساني ماست. سه عنصر باید تشکیل بشود تا غیرت 
پدید بیاید: عنصر اّول غیرت، هویت شناسي است که انسان هویّت خود، 
حقیقت خود، مدار خود را بشناسد، یک؛ وقتي هویّت خود را شناخت، 
دو عنصر دیگر را هم باید فراهم کند: یکي اینکه به حریم غیر دخالت 
نکند، تجاوز نکند دو، سوم اینکه غیر را به حریم خود راه ندهد سه. 
انسان اگر غیرزدایي نکند غیور نیست. بیان نوراني امیرالمؤمنین در 
نهج الباغه این است که هیچ انسان غیرتمندي زنا نکرد: »ما َزنا َغُیوٌر 
«،]5[ چون زنا، تجاوز به حریم دیگري است، فرمود: غیرت؛ یعني  َقُطّ
غیرزدایي، یعني وارد حریم غیر نشدن، یک؛ غیر را به حریم خود راه 
ندادن، دو؛ »دیاثت« هم، مثل همان زناست، غیر را به حریم خود راه 
دادن، با غیرت سازگار نیست. فرق نمي کند چه در مسئله حجاب و 
عفاف، چه در مس��ئله سیاست، چه در مسئله اقتصاد، چه در مسئله 
فرهنگ، بیگانه را در حوزه داخل راه دادن، دست او را باز گذاشتن، با 
غیرت سازگار نیست. غیرت؛ یعني غیرزدایي، یعني نه در حریم غیر 
داخل شدن، نه غیر را در حریم خود داخل کردن. این عنصر دوم و 
سوم، فرع بر شناخت حوزه داخلي و هویّت خود آدم است. اگر کسي 
حوزه خود را نشناسد و هویت یابي نکند، در آن اثبات و در این نفي 
قدرتي ندارد، نه مي توان به او گفت از مرز خودت تجاوز نکن، چون 
مرز را نشناخت، نه به او مي توان گفت غیر را وارد مرزت نکن، چون 
مرز را نشناخت، پس تا این سه عنصر اصیل پیدا نشود، غیرت پیدا 
نخواهد شد و از برجسته ترین اوصاف پروردگار، غیرت است که: »َفَما 
«]6[ و حضرت فرمود: »أَ تَْعَجُبوَن ِمْن َغْیَرِة  ِ  َعَزّ َو َجَلّ أََحٌد أَْغَیَر ِمنَ  اهلَلّ
ِ َلَنَا أَْغَیُر ِمْنُه«،]7[ من از »سعد« َغیرتمندترم. غیرت پیدا  َسْعٍد َفَو اهلَلّ
کردن که سامت دل را تأمین مي کند با حیوان ناطق؛ یعني جانوري 

که حرف مي زند نیست، این با حّي متألّه حاصل مي شود. 
وجود مبارک پیامبر فرمود: خدا که ما را براي عبادت خلق کرد، 
عبادت این است که طوري او را بندگي کنیم که گویا او را مي بینیم 
َ  َکأَنََّک  تََراهُ « اگر این نشد »َفاِنَُّه یَراَک« مراقبت  »اْلِْحَساُن أَنْ  تَْعُبَد اهلَلّ

نصیب ما بشود.
 بهره های انسان از عبادت

اول بهره اي که انس��ان از عبادت مي برد »مش��اهده« است، نشد 
»مراقبه« است، »مشارطه و محاسبه« و این ها زیرمجموعه »مراقبه« 
است، اصل آن مشاهده پروردگار است. انسان وقتي خود را در محضر 
پروردگار دید او را مشاهده کرد، غیر او را نخواهد دید، یک؛ و اگر به 
این مقام نرسید که او را مشاهده کند الاقل به آن مقام بعد مي رسد 
ک��ه به مراقبت بار مي یابد که مي داند اگر او خدا را نمي بیند، خدا او 
را مي بیند. این بیان نوراني حضرت امیر در خطبه »همام« اول ما را 
ُة َکَمْن َقْدَرآَها َفُهْم فِیَها  به مشاهده دعوت کرده فرمود: »َفُهْم َو الَْجَنّ
بُوَن«]8[.گویا بهشت را  اُر َکَمْن َقْدَرآَها َفُهْم فِیَها ُمَعَذّ ُموَن َو ُهْم َو الَنّ ُمَنَعّ
مي بینم، گویا جهنم را مي بینم. انسان وقتي باور کند و بفهمد که یک 
دشمن دارد به نام مرگ، یک؛ در مصاف با این دشمن بر این دشمن 
پیروز اس��ت، دو؛ یعني انس��ان مرگ را مي میراند، نه بمیرد، سه؛ که 
حرف انبیا این است؛ آن وقت نه بیراهه مي رود، نه راه کسي را مي بندد، 
این ما هستیم که مرگ را مي میرانیم نه مرگ ما را از پا دربیاورد، ما 
در مصاف با مرگ او را مچاله مي کنیم، زیر پایمان له مي کنیم، وارد 
صحنه برزخ مي ش��ویم ما هستیم و مرگ نیست، وارد صحنه قیامت 
مي شویم ما هستیم و مرگ نیست، وارد بهشت مي شویم ما هستیم 
و مرگ نیست، ما یک موجود ابدي مي شویم. اینکه قرآن کریم درباره 
برخي  ها تعبیر دارد »أُولِئَک َکاْلَنْعاِم بَْل ُهْم أََضُل«]9[ و مانند آن،]10[ 
براي این است که این ها خیال مي کنند مرگ، پوسیدن است، مرگ 
پوس��یدن نیست، از پوس��ت به در آمدن است، انسان نمي میرد بلکه 
مرگ را مي میراند، پس اگر نمي میرد مرگ را مي میراند، درمان او با 
ُل ِمَن  آزمایشگاه موش حل نمي شود، یک راه دیگري دارد که »َو نَُنِزّ

الُْقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة لِلُْمْؤِمنیَن«.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دامت برکاته( در جلسه 
درس اخاق در دیدار با علما، فضا، وزیر بهداشت و طاب شهرستان 
آمل و حوزه امام حسن عسکري)ع( �  قم؛93/2/11 

___________________________
 ]1[. ذاریات، 56.

]2[. بحارالنوار، ج67، ص196؛ صحیح )البخاري(، ج6، ص20.
]3[. فاتحْهً الکتاب، 5.

]4[. دیوان اشعار عراقی، ترجیع شماره2.
]5[. نهج الباغه )للصبحی صالح(، حکمت305.

]6[. من الیحضره الفقیه، ج4، ص12.
]7[. الطرائف في معرفْهً مذاهب الطوائف، ج 1، ص223.

]8[. نهج الباغه )للصبحی صالح(، خطبه193.
]9[. انعام، 179.

]10[. فرقان، 44.
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

درمکتب امام

»اساس��ا اسام برای سازندگی آمده است و نظر اسام به ساختن 
انس��ان است. جهاد برای س��ازندگی »سازندگی انس��ان خودش را« 
مقدم بر همه جهادهاس��ت. این است که رس��ول اکرم »جهاد اکبر« 
فرموده اند. جهادی بس بزرگ است، و مشکل و همه فضیلت ها دنبال 

آن جهاد است«.
صحیفه نور، ج 7، ص 211

جهاد برای ساختن خود 
مقدم بر همه جهادها است

روش عبادت خداوند

در واکن�ش ب�ه موضع گی�ری آمریکایی ها 
مبن�ی بر اینکه موضوع موش�کی ایران بر روی 
میز مذاکره قرار دارد،  برخی فعاالن سیاسی بر 
حفظ خطوط قرمز نظام در مذاکرات هس�ته ای 

تاکید کردند.
در همی��ن رابط��ه، عاالدین بروج��ردی رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
واکنش به موضع گی��ری آمریکایی ها مبنی بر اینکه 
موضوع موش��کی ایران بر روی میز مذاکره قرار دارد، 
گفت: موش��ک های ایران بزرگتر از آنند که روی میز 

مذاکره جا بگیرند.
وی اف��زود: به دنبال موضع گیری آمریکایی ها مبنی 

براینکه موضوع موش��کی ایران بر روی میز مذاکره قرار 
دارد کمیسیون امنیت ملی ضمن مردود شمردن این نظر، 
اظهار کرد بحث موشکی ایران که حق مسلم جمهوری 
اسامی ایران در دفاع از کشور و قدرت بازدارندگی است 
به هیچ وجه نمی تواند در دستور کار مذاکرات هسته ای 

قرار گیرد و هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد: آمریکا که در چند س��ال اخیر با 
نصب س��امانه موش��کی خود در برخی از کشورهای 
همس��ایه جمهوری اسامی ایران عما تهدید کننده 
امنیت ملی کش��ورمان شده است نباید این انتظار را 
داش��ته باش��د که ما در جهت دفاع از تمامیت ارضی 

و ق��درت بازدارندگی خود توان موش��کی خودمان را 
محدود کنیم.

بروج��ردی در گف��ت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
خاطر نش��ان کرد: اصوال این موضوع هیچ ارتباطی به 

آمریکا ندارد.
همچنین محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در خصوص خواسته آمریکایی ها  مبنی 
بر مذاکره بر س��ر موشک های بالستیک و تسلیحات 
نظامی نیروهای مس��لح کش��ورمان کن��ار مذاکرات 
هسته ای، گفت: موشک های بالستیک و به طور کلی 
تجهیزات افزایش توان دفاعی جزو خطوط قرمز است.
وی افزود: اعضای تیم مذاکره کننده به خوبی آگاه 

هستند که مذاکرات در خصوص موشک های بالستیک 
در هیچ حالتی پذیرفتنی نیست.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پاس��خ 
به س��ؤال تسنیم که اگر خواس��ته اصلی گروه 5+1 
گفت و گو بر س��ر توان دفاعی و موشک های بالستیک 
ایران کنار مذاکرات هسته ای باشد تیم مذاکره کننده 
چ��ه تصمیم��ی را باید اتخاذ کن��د، تصریح کرد: من 
مطمئن هس��تم که تیم هسته ای ما به خوبی می داند 
که نمی ش��ود بر س��ر اقتدار نظامی و دفاعی مذاکره 
کنند و لذا آمریکایی ه��ا و طرف های مقابل به خوبی 
باید بدانند که مذاکره بر س��ر شفاف سازی هسته ای 

است، نه چیز دیگر.

تاکید فعاالن سیاسی بر حفظ خطوط قرمز در مذاکرات هسته ای

بروجردی: موشک های ایران بزرگتر از آنندکه روی میز مذاکره جا بگیرند!

س�ی ویکمین دوره مس�ابقات بین المللی 
قرآن کری�م از 5 ت�ا 12 خ�رداد ب�ا حض�ور 
نمایندگان 65 کشور جهان در سالن اجاس 

سران کشورهای اسامی برگزار می شود.
حجت االسام والمسلمین علی محمدی نماینده 
ولی فقی��ه و رئیس س��ازمان اوق��اف و امور خیریه 
ب��ا اعام خبر فوق و با اش��اره به اینکه مس��ابقات 
بین المللی قرآن کریم، یکی از دس��تاوردهای مهم 
فرهنگی جمهوری اسامی و یکی از جامع ترین و 
موفق ترین مسابقات بین المللی قرآن کریم در جهان 
اس��ام است، افزود: س��ی ویکمین دوره مسابقات 
بین الملل��ی قرآن کریم به عنوان بزرگترین رویداد 
قرآنی جهان اس��ام در دو رش��ته حفظ و قرائت 
همزمان با شب مبعث پیامبر اکرم)ص( و با حضور 

رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به روند برگزاری سی ویکمین دوره 

مس��ابقات بین المللی قرآن کریم گفت: طبق روال 
معمول همه ساله، در اختتامیه مسابقات بین المللی، 
قاریان، متسابقین و اعضا شرکت کننده در مسابقات 
بین الملل��ی قرآن، به محضر مق��ام معظم رهبری 
مشرف خواهند شد و ایشان تدابیر و رهنمودهای 

الزم را ارائه خواهند کرد.
حجت االسام محمدی با اشاره به رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در دوره های گذشته مسابقات 
بین المللی ق��رآن کریم یاد آور ش��د: قرآن کریم، 
کتاب زندگی و حیات بخش انسان و قانون اساسی 
مسلمین است و خداوند متعال این نعمت الهی را 
به انسان عرضه کرده است تا به آن عمل کند و به 

عزت و شرف دنیا و آخرت نائل شود.
وی توجه جمهوری اسامی ایران به مسائل فنی 
داوری مس��ابقات قرآن را در این دوره از مسابقات 
یادآور ش��د و گف��ت: »10 داور خارجی و 5 داور 

ایرانی و همچنین س��ه نفر به عنوان هیئت رئیسه 
فنی سی ویکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
کری��م در این دوره انتخاب و ب��ه امر مهم داوری 

می پردازند.«
وی در خصوص برنامه های جنبی در این دوره 
از مسابقات بین المللی قرآن اظهار داشت: هشتمین 
دوره همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در روز 
10 خرداد و با مشارکت 40 مرکز علمی و پژوهشی 

برگزار خواهد شد.
همچنین رش��د 40 درصدی آثار دریافت شده 
در قالب مقاله، کتاب و پایان نامه نشان می دهد که 
پژوهش های قرآنی رشد بسیار خوبی داشته است.
حجت االسام محمدی تصریح کرد: »تاکنون 
700 اث��ر ش��امل 620 مقاله داخل��ی و 80 مقاله 
خارجی از 15 کشور جهان با موضوع قرآن و تمدن 
اسامی به دبیرخانه مسابقات بین المللی قرآن کریم 

ارسال شده است.«
رئیس ستاد عالی مس��ابقات بین المللی قرآن 
برگ��زاری همایش تجلیل از بانوان قرآنی در هفتم 
خردادماه با حضور اس��اتید و مدی��ران امور قرآن 
را یکی دیگر از ویژه برنامه های جنبی مس��ابقات 
بین المللی قرآن برش��مرد و برگ��زاری 80 کارگاه 
و نشس��ت تخصصی با حضور حافظان و قاریان و 
عاقمندان جامعه قرآنی را یکی دیگر از برنامه های 

این دوره از مسابقات اعام کرد.
برگ��زاری محفل انس با قرآن اس��تان تهران و 
ش��هرهای مجاور با حضور اس��اتید و پیشکسوتان 
قرآن��ی به هم��راه برنامه ه��ای مدیحه س��رایی و 
همخوانی، خبرگزاری، نمایش��گاه قرآن��ی و ارائه 
محصوالت قرآنی به همراه برپایی غرفه های قرآنی 
از جمله برنامه های جنبی این دوره از مس��ابقات 

بین المللی قرآن کریم اعام شده است.

5 تا 12 خرداد در تهران برگزار می شود

سی ویکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 
با حضور نمایندگان 65 کشور جهان

دع�وت »ملک عب�داهلل« از وزیر خارجه 
ایران بار دیگر تمایل سعودی ها برای برقراری 
ارتباط با ایران را نشان داد و رسانه های جهان 
این اقدام عربستان را در راستای درک ریاض 

در خصوص ارتباط با ایران قلمداد کردند.
در همی��ن رابطه، العربی��ه در مقاله ای به قلم 
»عبدالرحمان الراش��د« نوشت: »سعود الفیصل« 
وزیر امور خارجه عربس��تان س��عودی در روزهای 
اخیر خبر مهمی را در رسانه ها منتشر کرد با این 
مضمون که وی در نامه ای رسمی از همتای ایرانی 
خود برای گفت وگو و مذاکره با وی برای س��فر به 

عربستان دعوت کرده است. 
این دعوت نشان دهنده تغییر سیاست سعودی ها 

در قبال »جمهوری اسامی ایران« است. 
در ادامه این مقاله آمده اس��ت: وزارت خارجه 
عربس��تان اعام کرده اس��ت که اقدام الفیصل در 
دعوت از محمدجواد ظریف،  وزیر امور خارجه ایران 
تنها پاسخی به یک سوال بوده و همچنین دعوت 

از وی اتفاق جدیدی نبوده است. 
خبرگزاری رویترز از »شاهزاده سعود الفیصل« 
س��وال کرده است که آیا وی طرح دعوت از وزیر 
امور خارجه ایران یا هر مقام ایرانی دیگری را برای 
حضور در عربس��تان و به منظ��ور بحث در مورد 

مسائل منطقه ارائه کرده است؟
فیصل در پاس��خ اظهار داشت: گفت وگوهایی 
درب��اره تمایل ه��ر دو طرف ب��رای احیای روابط 

دوجانبه میان تهران و ریاض انجام گرفته اس��ت 
که رئیس جمهور ایران و نیز وزیر امور خارجه این 
کش��ور در جریان آن هس��تند. ما دعوتنامه ای را 
ب��ه وزارت خارجه ایران برای بازدید »محمدجواد 
ظریف« از عربس��تان ارسال کردیم اما این دعوت 
ش��کل حقیقی نیافته است چرا که وی تاکنون به 

ریاض سفری نداشته است.
وی افزود :  هر زمان که ظریف تمایل داش��ته 
باشد که به عربستان بیاید ما مشتاقانه پذیرای وی 
هستیم. ایران همسایه ماست و ما با یکدیگر روابطی 
داریم. ما با تهران مذاکره و گفت وگو خواهیم کرد. 
به گزارش ایرنا، روزنامه دیلی استار نیز در این 
خصوص نوشت: تغییر روابط ایران و عربستان به 
همزیستی مسالمت آمیز و همکاری پویا تاثیر مهمی 
بر بهبود اوضاع در منطقه خاورمیانه و جهان عرب 

خواهد داشت.
این روزنامه لبنان��ی در مطلبی به قلم »رامی 
جی خوری« با اش��اره به دعوت عربس��تان از وزیر 
خارج��ه ایران ب��رای دیدار از ریاض، نوش��ت: در 
واق��ع تنش های ای��ران و عربس��تان عمدتا ثبات 
چندانی ندارند و فاقد تهدیدی محسوس و واقعی 
هس��تند. این تنش ها برعکس، بازتاب تهدیدهای 
ایدئولوژیکی و نگرانی های اغراق ش��ده ای هستند 
که عمدتا بازتاب ناامنی سیاس��ی و احساس غرور 

بیش از حد همه طرف ها است.
در ادامه این مطلب آمده اس��ت؛ در حقیقت، 

درگیری واقعی بین ایرانی ها و س��عودی ها وجود 
ندارد زیرا این دو کشور تهدیدی نظامی و راهبردی 
علیه یکدیگر محس��وب نمی شوند هرچند که هر 
دو کشور زمانی که احساس می کنند طرف مقابل 
سعی در تضعیف ایدئولوژیکی آنها در سطح منطقه 

را دارد، به شدت واکنش نشان می دهند.
عاقه ریاض برای برقراری روابط دیپلماتیک

اندیش��کده آمریکایی »استراتفور«  همچنین 
گزارش داده است که دعوت وزیر خارجه سعودی از 
همتای ایرانی خود برای سفر به عربستان می تواند 
نش��انه این باش��د که ریاض نیاز ب��ه گفت وگوی 

مستقیم با رقیب دیرینه اش را درک کرده است.
این اندیشکده آمریکایی، در تازه ترین یادداشت 
خود نوشت: روند رو به جلوی مذاکرات هسته ای 
ایران و تغییر موضع عربستان در قبال تروریست های 
تکفیری، از دالیل عمده تصمیم ریاض برای آغاز 

روابط دیپلماتیک و رسمی با تهران است.
به نوشته استراتفور، این دو کشور رقیب اصلی 
یکدیگر برای نفوذ در منطقه محس��وب می شوند 
و بعید اس��ت که به هیچ گونه توافقی برس��ند اما 
مس��ائلی وجود دارد که الزم اس��ت دو کشور در 
خصوص آنها ب��ا یکدیگر تعامل کنند که لبنان و 
سوریه از مهم ترین آنها هستند. تهران و ریاض از 
طریق گفت وگوی مستقیم می توانند تنش ها را به 

سطحی برسانند که مدیریت آنها ممکن تر باشد.
اس��تراتفور افزوده است: این اولین باری است 

که سعودی ها درباره سفر رسمی یک مقام دولت 
جدید ایران به کشورشان سخن می گویند. از زمان 
شروع به کار دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات 
هس��ته ای ایران با آمریکا، تهران به برقراری رابطه 
با ریاض عاقه نش��ان داده است تا به این ترتیب 
نگ��ذارد س��عودی ها فرایند دیپلماتی��ک کنونی 

)مذاکرات هسته ای( را برهم بزنند.
این اندیش��کده آمریکایی س��پس تاکید کرد؛ 
ریاض عاقه ای به برقراری تعامل اس��تراتژیک با 
ته��ران ندارد و اموری تاکتیکی مانند سرنوش��ت 
ریاس��ت جمهوری لبنان و خروج تروریست ها از 
حمص در س��وریه، مسائلی هس��تند که برقراری 
روابط ایران و عربس��تان را در حال حاضر تسهیل 

کرده اند.
استراتفور در توصیف نگاه کنونی عربستان به 
ایران نوشت: اکنون که ایران راه بازتوانی و احیای 
خود را در عرصه بین المللی در پیش گرفته است، 
س��عودی ها سعی دارند بفهمند که چگونه باید با 

جمهوری اسامی مواجه شوند.
اس��تراتفور در پایان نوش��ت: در واقع، شرایط 
جدیدی که پیش روی منطقه قرار گرفته اس��ت، 
ریاض را واداشته راه تعامل دیپلماتیک با ایران را 
برگزیند. البته این مسیر به هیچ گونه آشتی ای بین 
تهران و ریاض ختم نخواهد شد بلکه در آینده ای 
قابل پیش بینی، می تواند تنش ها را به میزانی قابل 

مدیریت برساند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب 
اس�امی گف�ت: از زمانی که مس�ئولیت تامین 
امنیت قس�مت هایی از مرزهای ش�رقی کشور 
به نیروی زمینی س�پاه پاس�داران واگذار شده، 
تمامی برنامه ها حول مح�ور واگذاری امنیت به 

مردم منطقه بوده است.
س��ردار س��رتیپ پاس��دار محمد پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی در جمع 
خبرنگاران کرمانی، اظهار داشت: از زمانی که مسئولیت 
تامین امنیت قس��مت هایی از مرزهای ش��رقی کشور 
به نیروی زمینی س��پاه پاسداران واگذار شده، تمامی 
برنامه ه��ا حول محور واگذاری امنیت به مردم منطقه 

بوده است.

وی افزود: در حال حاضر در منطقه جنوب ش��رق 
کش��ور به ویژه در استان سیستان و بلوچستان تامین 
امنیت بخش هایی از مرزهای کش��ور به مردم سپرده 

شده است.
فرمان��ده نیروی زمینی س��پاه پاس��داران انقاب 
اس��امی تصریح کرد: خوش��بختانه در حال حاضر با 
برنامه ریزی و ساماندهی مردم بومی، این امر به خوبی 

به مرحله اجرا گذاشته شده است.
به گزارش تس��نیم، سردار پاکپور با ابراز رضایت از 
امنیت موجود در مرزهای شرقی کشور، خاطرنشان کرد: 
نیروی زمینی سپاه پاسداران در بخش هایی از مرزهای 
شرقی و جنوب شرق کشور حضور مستقیم دارد و راسا 

اقدام به تامین امنیت در این مناطق می کند.

رئیس مرکز اطاع رس�انی وزارت کش�ور 
اخبار مرتب�ط به عزل فرمان�داری بروجرد به 

دستور رئیس جمهور را تکذیب کرد.
روح اهلل جمعه ای در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر 
اینکه وزارت کشور اجازه نمی دهد عواملی با روش های 
غیرقانونی، حقوق شهروندی را تضییع کنند گفت: 
به دنبال لغو س��خنرانی حجت االسام والمس��لمین 
سیدحس��ن خمینی در بروجرد، با دستور مستقیم 
وزیر کشور، هیئتی به منظور بررسی علل وقوع این 

موضوع تشکیل و به محل اعزام شد.
وی ب��ا بیان اینکه این هیئت از تمام ش��اهدان 
تحقیق و موضوع را به مسئوالن گزارش خواهد کرد، 
افزود تحقیق در این باره در حال انجام است و قطعا 
با متخلفان برخورد الزم و قانونی بر اس��اس ضوابط 

صورت خواهد گرفت.
رئی��س مرکز اطاع رس��انی و ام��ور بین الملل 
وزارت کش��ور اظهار داشت: هیئت یاد شده از زمان 
لغو سخنرانی یادگار امام تشکیل شد و وزارت کشور 
ت��اش خودرا به منظور حف��ظ امنیت همایش ها و 

برنامه های قانونی، انجام خواهد داد.
گفتنی اس��ت، همایش ملی تبیین ش��خصیت 
علمی امام خمینی)ره( قرار بود 16 و 17 اردیبهشت 
ماه جاری در دانشگاه دولتی آیت ا... بروجردی)ره( با 
حضور حجت االسام والمسلمین سیدحسن خمینی، 
آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی و حجت االس��ام 
والمس��لمین سیدهاش��م رس��ولی محاتی برگزار 
شود که با ممانعت از سخنرانی سیدحسن خمینی 

همایش لغو شد.

وزارت کشور:

عزل فرماندار بروجرد با دستوررئیس جمهور کذب است
سردار پاکپور:

امنیت بخش هایی از مرزهای سیستان و بلوچستان 
به مردم سپرده شده است

وزیر امور خارجه ایتالیا ایفای نقش ایران 
و عربستان سعودی را در مسئله سوریه مهم 

ارزیابی کرد.
»فدری��کا موگرینی« وزیر خارج��ه ایتالیا در 
گفت وگو با الجزیره انگلیس��ی گفت: به نظر من 
تنها راه حل پایان دادن به جنگ س��وریه، درگیر 
کردن همه بازیگران منطقه ای است که می توانند 
در این زمینه نقش ایفا کنند و متمایل به این کار 
هستند. این بازیگران می توانند با بخشهای مختلف 
صحنه سیاسی متشتت سوریه تعامل داشته باشند 
تا آنها پای میز مذاکرات حاضر ش��وند و راه حلی 
برای مس��ائل پیدا کنند. به نظر من، این ش��یوه 
تنه��ا راه عمل به اصول روند ژنو اس��ت که هنوز 

هم ارزشمند است.
خبرنگار شبکه پرسید: مقامات ایرانی می گویند 
آنه��ا طرح��ی برای س��وریه دارند ک��ه به اخضر 
ابراهیمی فرس��تاده ویژه س��ازمان ملل متحد و 
اتحادیه عرب در امور سوریه ارائه کرده اند. اخیرا 

خبرهایی هم منتشر شده است مبنی بر اینکه وزیر 
امور خارجه عربستان سعودی و وزیر امور خارجه 
ایران با هم دیدار خواهند کرد. به نظر شما، این 
دو کش��ور تا چه اندازه می توانند در حل مسئله 

سوریه حائز اهمیت باشند؟
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران ، وزیر خارجه 
ایتالیا در پاس��خ گفت: این امر می تواند کل بازی 
را تغیی��ر بدهد البته اگر چنین اتفاقی رخ بدهد. 
احتمال س��فر مقام ایرانی به عربستان سعودی ، 
ب��ه تنهای��ی تغییری بزرگ و مثبت اس��ت. باید 
کشورهای منطقه برای رسیدگی به بحران سوریه، 
تقویت شوند زیرا این کشورها می توانند طرحهای 
خوبی ارائه کنند که قابل حمایت باشند به ویژه 
در شرایطی که گفت وگوها درباره پرونده هسته ای 
ای��ران تا م��اه ژوئیه به مرحله پایانی می رس��د و 
همی��ن حاال هم گف��ت وگوها در وین در جریان 
است. ظاهرا این گفت وگوها برخی نتایج مثبت 

هم داشته است.

وزیر امور خارجه ایتالیا : از ایران بخواهیم
 در سوریه کمک کند

س�ناتور »ب�اب کراکر« طرح�ی را به کنگره 
آمری�کا معرفی کرده که در ص�ورت تصویب به 
نماین�دگان اجازه می دهد در مورد توافق نهایی 

با ایران اعام نظر کنند.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه »دیلی بیست«، 
یکی از سناتورهای ارشد »جمهوری خواهان« آمریکا در 
تاش اس��ت تا طرحی را در کنگره به تصویب برساند 
که براس��اس آن قانون گذاران حق خواهند داشت بر 
روی توافق هسته ای با ایران نظر داده و اگر خواستند 

آن را رد کنند.
سناتور »باب کراکر« که پیش از این هم طرح هایی 
علی��ه مذاکره با ایران ارائه کرده بود، روز پنجش��نبه 
این متمم قانونی که به کنگره حق »رای مخالف« به 
توافق با ایران را می دهد، معرفی کرده و سه شنبه هفته 
جاری آن را به صحن سنا می برد. این متمم همچنین 
ب��ه نمایندگان اجازه می دهد ت��ا از نمایندگان دولت 
بخواهن��د که برای ادای توضیحات در مورد توافق، در 
جلسات استماع حضور یابند. به نوشته دیلی بیست، رای 
نمایندگان علیه توافق براس��اس این قانون تنها جنبه 

اعام نظر داشته و جنبه اجرایی ندارد.

وزیر اطاعات کویت، این کش�ور را آماده مذاکره 
با مقامات ایرانی برای برقراری امنیت و ثبات بیش�تر 

در منطقه خواند.
شیخ سلمان صباح سالم المحمود الصباح وزیر اطاعات 
کویت ، ایران را کشور دوست خواند و اذعان کرد روابط خاصی 
میان  کویت و ایران برقرار است. شیخ سلمان صباح که برای 
شرکت در اجاس وزرای اطاعات کشورهای عرب به قاهره 
پایتخت مصر س��فر کرده است، طی سخنرانی خود در این 
اجاس اعام کرد که مقامات کویت به دنبال برقراری روابط 
بیش��تر با ایران هستند و امیدوارند که به کمک این کشور 

بتوانند امنیت و ثبات منطقه را تامین کنند.
وی اعام کرد: این کشور آماده ماقات با مقامات ایرانی 

برای برقراری امنیت و ثبات بیشتر در منطقه است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران، ش��یخ "صباح االحمد 
الصباح"،  امیر کویت در 1 آوریل خواهان تقویت همکاری  این 
کشور با ایران برای مقابله با افراط گرایی و یافتن یک راه حل 
سیاس��ی برای بحران سوریه شده بود. او در ادامه سخنانش 
اذعان کرده بود که کویت به دنبال گس��ترش همکاری های 
همه جانبه در منطقه است چرا که این موضوع هم به نفع این 

کشور و هم به سود دیگر کشورهای منطقه است.

تالش سناتور آمریکایی برای 
تصویب حق اعالم نظر کنگره 

در توافق هسته ای با ایران

کویت آماده برقراری 
روابط امنیتی با ایران


