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یادداشتهای امروز

از چاله آمريکا

V o l . 9

به چاه اروپا نيفتيم
احمدرضا مسعودي

روزنامهصبحايران

طي روزهاي گذشــته با اعالم خروج
رسمياياالت متحده آمريکا از توافق
هستهاي موســوم به برجام  ،صحنه
سياست بينالملل دستخوش تحوالت
فراواني شــده و حاال بايد ديد دستگاه
ديپلماسي کشورمان چگونه به مسير
ادامــه خواهد داد و با ديگر طرفهاي
برجام شامل کشورهاي اروپايي چطور
رفتــار خواهد کرد .نکته بســيار مهم
درباره فعل و انفعــاالت اينروزهاي
دستگاه سياســت خارجي کشور اين
مورد اســت که متاســفانه هشدارها
و انذارهــاي رهبر معظــم انقالب در
خصوص ماهيت آمريکا و غرب در ايام
مذاکرات هستهاي ناديده گرفته شد و
کشــور امروز درگير خسارت سنگيني
است که ماحصل غفلتهاي گذشته
اســت .رهبر انقالب شهريورماه سال
 92در ديدار با مسئوالن نظام فرمودند:
آمريکائيها ميگويند ما ميخواهيم با
ايران مذاکره کنيم .خب ،سالها است...

www.asre-iranian.ir
صفحه 5

امروز در بروکسل ،بسته پيشنهادي اروپا در خصوص
برجام در اختيار نمايندگان ايران قرار ميگيرد

تغییربرجامیاوقتکشی!

رژیم ترامپ با انتقال سفارت به قدس وعده به صهیونیستها را عملی کرد

گروه سياسي :اهميت موضع اروپا بويژه امضا
کنندگان برجام يعني انگليس ،آلمان و فرانسه
در خصوص برجام پس از خروج آمريکا از اين
توافقبينالملليبطورچشمگيريافزايشيافته
و در اين ميان رايزنيهايي ميان مقامات...

آمریکا درتالش برای
نجات صهیونیستها
از نابودی

صفحه2

گزارشي ویژه از وضعيت نابسامان هنرهاي
نمايشي و نبود نظارت نهادهاي فرهنگي

ولنگاري فرهنگي تئاتر
را تهدید میکند
صفحه10

در گزارشي ويژه اماکن و محلهایی از کشور
که بر روي خط زلزله قرار دارند ،بررسي شد

ایران در چنبره
گسلهایخطرناک

ادامه در همين صفحه

عمرمانراچگونهميگذرانيم؟
مهندس اميرمهدي نعمتي

گروه راه و مســکن :مدير بخــش زلزله و
خطرپذيري مرکز تحقيقات راه ،مســکن و
شهرســازي روز گذشته اعالم کرد که نتايج
مطالعات انجام شده نشان داده است که...
صفحه6

عضو كميسيون بهداشت مجلس در
گفتوگویی ویژه مطرح كرد

هيچ نگراني براي تامين
ارز دارو وجود ندارد
صفحه8

عکس :تسنیم

صادرات نفت بیتاثیر از
تصمیم ترامپ
صفحه4

ادامه در همين صفحه

صفحه3

پرسپوليس در مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا از سد الجزيره گذشت

صعود با گل سيد

هواداران و سرمايه  2گل در امارات ،آنها در آزادي
با يک پيروزي شــيرين قادر بــه صعود به مرحله
بعــدي خواهند بود .در دقيقــه  63توپ بي هدف
پشــت محوطه جريمه با حرکت فوق العاده احمد
نوراللهي و ضربه ديدني اين بازيکن علي خســيف
را در نقش مانکن تماشــاگر اين صحنه کرد تا تور
دروازه الجزيره به لرزه در بيايد 3.دقيقه بعد مهاجم
برزيلي الجزيره براي پنجمين بازي پياپي براي اين
تيم موفق به گلزني شــد .او با شوتي زميني و دور
از دســتان بيرانوند ،گلر پرسپوليس را تسليم کرد
تا استاديوم در ســکوت فرو برود .در دقايق پاياني
بازي کاپيتان پيش تاخته پرســپوليس روي ريباند
ديدني و حضوري به موقع در شــش قدم با ضربه
تمام کننده خود به داســتان الجزيره و وقت تلف

کاپيتان با تجربه پرســپوليس بــا ضربه ديدني از
شــش قدم پاسخ دندان شــکني به ضد فوتبال و
حرکات ناجوانمردانه الجزيره داد و تيمش را به گل
صعود رساند.به گزارش «عصرايرانيان» پرسپوليس
با حمايت ويــژه هوادارانش شکســت در امارات
مقابل الجزيره را در اســتاديوم آزادي جبران کرد.
مهمترين خبر براي هواداران اين تيم ساعاتي پيش
از اين جدال عقد قرارداد و تمديد همکاري برانکو
ايوانکوويچ بود تا آنها به تداوم موفقيتهاي خود با
ســرمربي کروات اميدوار باشند .اکنون با پتانسيل

کردنهــاي اين تيم پايــان داد و گل برتري را به
ثمر رســاند .تيم پرسپوليس که در بازي رفت  ۳بر
 ۲در ابوظبي شکست خورده بود امروز  ۲بر يک به
پيروزي رسيد تا به مرحله يک چهارم نهايي صعود
کند.سرمربي الجزيره روز گذشته در نشست خبري
در مورد بازگشــت سيدجالل حســيني به ترکيب
تيم پرســپوليس گفت :مگر او سوپرمن است؟! اما
امروز سوپرمن سيدجالل حسيني با گل دقيقه ۸۹
پرســپوليس را به جمع  ۸تيم برتر آسيا رساندداور
چيني هم اگر چه قضاوت منصفانهاي نداشت اما در
نهايت الجزيره تسليم تالش شاگردان برانکو شدند.
قرعه کشي مرحله يک چهارم نهايي روز  ۲خرداد
برگزار ميشود و پرسپوليس در اين روز حريفش را
ميشناسد.

از چاله آمريکا به چاه اروپا نيفتيم
ادامه از همين صفحه

نميکنيــم که رييس دولت يازدهــم دولت آمريکا
را کدخدا خطاب کــرد و اظهار کرد با مذاکره بناي
تحريمهــا فروخواهد ريخت اما اعتماد غلط و نابجا
براساس مذاکراتي اشتباه حاال کشور را دچار چنين
فضايي کرده اســت و بيم آن ميرود دوباره چنين
اشتباهي تکرار شــود .حاال اينروزها هم بر اساس
گفته شــخص رييسجمهور و مقامات وزارت امور
خارجه ،در صورتيکه اروپا منافع مالي کشورمان را
تامين کند برجام همچنان زنده خواهد ماند اما بايد
توجه کرد که اهالي قاره ســبز بارها و به صراحت
درباره توان دفاعي کشــورمان و همچنين حضور
منطقهاي تهران ،تعريضهايي وارد کردهاند و اثبات
شده که در دشمني با ملت ايران نه تنها از واشنگتن
عقبتر نيستند بلکه جلوتر از آنها حرکت ميکنند .در
همين رابطه حضرت آيتا ...خامنهاي هفته گذشته

...که ميگوينــد ميخواهيم مذاکره کنيم؛ اين يک
فرصتي نيست که براي ما بهوجود آوردند .من اول
سال گفتم که خوشــبين نيستم .در مسائل خاص،
مذاکره را منع نميکنم  -مثل مســئله خاصي که
در قضيه عراق داشــتيم ،و بعضي از قضاياي ديگر
 ليکن من خوشــبين نيستم؛ چون تجربه من اينرا نشان ميدهد .آمريکائيها ،هم غيرقابل اعتمادند،
هم غير منطقياند ،هم در برخوردشان صادق نيستند.
در واقع در طول  40سال گذشته نظام سلطه بارها
و بارها در مقاطع حساس تاريخي دشمني خود را با
ملت ايران اثبات کرده اما نکته تاســفبار اين است
که در برهههاي مختلف تاريخي با ســهلانگاري،
بخشــي از دســتاوردهاي انقالب اســاميمورد
تعرض و طمع بيگانگان قرار گرفته است؛ فراموش

ادامه از همين صفحه

در روز قيامت و در پيشــگاه حســاب
خداوند قبل از اينکه انسان قدم از قدم
بردارد  4سوال از وي پرسيده ميشود.
اول اينکه عمرت را در چه راهي صرف
کردي؟ دوم اينکه بدنت را در چه راهي
فرسوده ساختي؟سوم اينکه اموالت را از
چه راهي کســب کرده و در چه راهي
مصــرف کردهاي و چهــارم اينکه در
دوستي نســبت به پيامبر و اهل بيت
چگونه بودي؟حــال اگر قدري به اين
چهار سوال فکر کنيم و بينديشيم که
در پيشگاه خداوند براي هرکدام از اين
سواالت چه پاسخي داريم شايد بسياري
از ما از خواب غفلت بيدار شده و نسبت
به نحوه سپري کردن عمر ،شيوه زندگي
و اعتقادات خود تجديدنظر کنيم.شايد
عــده زيادي از ما روزانه بدون توجه به
حساب روز جزا که روزي بسيار سخت
اســت گذران عمر کرده و بدون توجه
به عواقب اخروي عمل خود آشــکارا
و ناخواســته روزانه به گناهان زيادي
دســت ميزنيم در حالي کــه قرآن...

به مناسبت هفته معلم در دانشگاه فرهنگيان حضور
يافتند در فراز بســيار مهمياز سخنانشان به برخي
حرفها درباره ادامه دادن برجام با سه کشور اروپايي
اشــاره کردند و افزودند :من به اين سه کشور هم
اعتماد ندارم و ميگويم به اينها هم اعتماد نکنيد .اگر
ميخواهيد قراردادي ببنديد ،تضمين واقعي و عملي
بگيريد واال فردا اينها هم همان کار امروز آمريکا را
به شيوه ديگري خواهند کرد .به اين ترتيب دستگاه
ديپلماسي کشورمان بايد هوشيار باشد چراکه به نظر
نميرسد اروپا شــريک قديميخود را فراموش کند
و به دنبال منافع ايران باشــد؛ اساسا بايد اشاره کرد
که کشورهایي نظير انگليس،فرانسه و آلمان تنها به
دنبال اعمال فشار عليه تهران هستند و اين انتظار
که در قالب توافق برجام  ،نفعي به ايران برســانند
خطايي بزرگ است.

عمرمان را چگونه ميگذرانيم؟

 ...ميفرمايد :از سختي روز حساب هر مادري کودک
شيرخوار خودش را رها ميکند و گناهکاران حاضرند
هر آنچه که روي زمين اســت و حتي بيشتر از آن
را عوض بدهند تا از عذاب رهايي يابند.واقعا اگر ما
قدري انديشه کنيم و تصميم بگيريم که روزانه دست
کم يکي از رذائل اخالقي را که درونمان هســت را
اصالح کنيم قطعا در کارمان گشايش حاصل شده
و نگراني ما نسبت به حساب اعمالمان کمتر خواهد
شد ضمن اينکه جامعهاي سالم تر و آرامش بيشتري
خواهيم داشــت.در اسالم تاکيد اکيدي روي امر به
معروف و نهي از منکر شده است به طوري که امام
علي(ع) ميفرمايد :اجر جهاد در راه خدا در برابر امر
به معروف و نهي از منکر قطرهاي در مقابل درياست.

اما قبل از ديگران بايد خودمان را اصالح نماييم.پس
بهتر است قدري در خلســه فرو برويم و نسبت به
اينکه عمر خود را در چه راهي صرف ميکنيم قدري
بينديشيم.اينکه جسم و روحمان را که امانت خدا به
ماست در چه راهي فرسوده ميکنيم آيا جسم خود
را در اجراي فرمانهاي خدا ميفرساييم يا در جهت
عمل به وسوسههاي شيطان؟اينکه هر روز که از خانه
به منظور امرار معاش بيرون ميآييم شب که به خانه
نزد خانواده خود بازميگرديم ناني که سر سفره خود
بردهايم حالل بوده است و يا لقمه حرام و نجسي را
به خانواده خــود خوراندهايم که نفرين و آه ديگران
بر پشت آن اســت؟ و آيا اموالي که کسب کردهايم
در راه صحيحي مصرف کرده و يا آن را صرف لغو،
عيش و نوش و لهو و لعب کرده ،هدر داده ايم؟سوالي

ديگر که ما را به فکر فرو ميبرد اين است که آيا در
دوستي و محبت پيامبر و اهل بيت قدميبرداشتهايم
يا نه؟ چراکه صرف اينکه خود را محب و شيعه پيامبر
و اهل بيت بدانيم کافي نيست بلکه بايد اين دوستي
و تشيع در اعمال ما نمود پيدا کند و الگوي ما در رفتار
سيره پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت باشد اين
امر مستلزم آن است که پيامبر ،اهل بيت و امام زمان
خود را خوب بشناســيم همان گونه که پيامبر اکرم
(ص) ميفرمايد :هرکه امام زمان خود را نشــناخت
به مرگ جاهلي مرد.پس از شناخت کامل ائمه اطهار
بايد آنچه که از ســيره ايشان ميشناسيم در زندگي
مان به کار بنديم و دوســتي پيامبر و اهل بيت را در
عمل نشان دهيم تا در قيامت در پيشگاه پروردگارمان
شرمسار و شرمنده نباشيم.

هشدار دبيرکل حزب ا ...به رژيم صهيونيستي درباره ادامه تجاوز به سوريه:

پاسخ اين بار در قلب فلسطين اشغالي خواهد بود نه در جوالن

دبير کل حزبا ...لبنان در سالروز اشغال فلسطين
در سخناني اعالم کرد که سوريه مقابل مرحلهاي
جديد قرار دارد که هيبت اسرائيل و نيروي هوايي
آن شکسته شــده و اگر به تجاوزش ادامه دهد،
قلب فلسطين اشغالي هدف گرفته خواهد شد نه
جوالن.به گزارش فارس« ،ســيد حسن نصرا»...
دبيــر کل حزبا ...لبنان روز دوشــنبه در دومين
سالروز شــهادت مصطفي بدرالدين از فرماندهان
حزب ا ...همزمان با ســالروز اشــغال فلســطين
سخنان مهميدر خصوص تحوالت منطقه ايراد
کرد.نصرا ...با بيان اينکه ســوريه وارد مرحلهاي
جديد شــده اســت ،تصريح کرد که هيبت رژيم
صهيونيســتي و هيبت نيروي هوايي آن شکسته
شــده و تهديــدات آن ،توخالي اســت و نبايد از
آن ترسيد .نصرا ...با اشــاره به تجاوزهاي مکرر
اسرائيل به سوريه اعالم کرد که بعد از سرنگوني
جنگنده آن و پاســخ موشــکي اخير در جوالن،
ايــن رژيم در پروازها و تحرکات خود حســاب و
کتابهاي جديدي وارد کــرده و اگر بخواهد به
تجــاوز خود ادامه دهد ،اين بار پاســخ را در قلب
فلسطين اشغالي دريافت خواهد کرد نه در جوالن.
دبيرکل حزب ا ...با اشــاره به تالش ترامپ براي

از بين بردن حق مردم فلســطين ،اعالم کرد که
ترامپ همانطور که وعده کرده بود ،سفارت را به
قدس اشــغالي منتقل کرد و قصد دارد در آينده
نزديک طرح معامله قرن را اعالم کند و هرکس از
کشورهاي عربي که به آن مخالفت کند مجازات
خواهد شد که از نتايج آن عدم بازگشت آوارگان،
محدود شدن کشور فلســطين به غزه و سازش
کشورهاي عربي با اســرائيل است.نصرا ...مردم،
احــزاب و اعضاي محور مقاومت را به مقاومت و
ايستادگي دعوت کرد و گفت ،فلسطين نبايد چيزي
را امضا کند و بپذيرد و سه ضلع ترامپ ،نتانياهو،
محمد بن سلمان ،سه ضلعي نامستحکميهستند
که در صورت حذف يکي ،کل آن فروميپاشــد.
نصرا ...افزود :آمريکاييها ميخواهند که کشور و

دولت و سران سوريه دچار فرسايش بشوند.اکنون
سوريه به پيروزي نزديک ميشود .از مستلزمات
«معاملهقرن» اين است که سوريه همچنان تحت
فشــار باشد و چماق جنگ باالي سر لبنان باشد.
غزه تحت فشار گرسنگي و وضعيت فاجعهبار باشد
و وضع يمن نيز فاجعهبار باشد.فشار بر فلسطينيها
از داخــل و خارج ادامه دارد تــا اينکه تن به اين
مســئله (معامله قرن) بدهند ...آنچه بدتر از همه
است اين است که برخي کشورهاي خليج (فارس)
تالش ميکنند که به ســازش با اسرائيل ،رنگ
و بوي ديني و شــرعي بدهند.دبيرکل حزبا ...در
خصوص مسائل داخلي لبنان و وضعيت انتخابات
اين کشــور نيز اعالم کرد که وضعيت رياســت
پارلمان روشن است و مسئله اين است که رياست
مجلس براي «نبيه بري» اســت و در اين حرفي
و مشکلي نيست و رويکردها براي توافق است...
ما به سراغ رايزنيها براي تشکيل دولت و کابينه
ميرويم .اين موضع ماست و موضعي روشن است.
اطالعاتي داريم که برخي کشــورها ميگويند در
تشکيل دولت عجله نکنيد .اين حرفها کشور را
در ورطه مياندازد .گوش کردن به اين حرفها به
سود منافع ملي کشور نيست.

