عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

اروپاییها حتی به فکر عمل
به تعهدات برجامی خود نیستند
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تربیتاسالمیعاملانسجام
روابط خانوادگی در ایران

گ�روه اجتماع�ی  :با وجود انتش��ار اخبار ضد و نقیض
درباره افزایش خش��ونت خانگی در کشور همزمان با
آغاز قرنطینه ،آمارهای رس��می س��ازمان بهزیستی و
معاونت زنان خبر از عدم افزایش خشونت میدهد...

همنوایی اروپا با آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی تکرار میشود؟

توطئهجدیدبروکسل-واشنگتنعلیهایران
در نامهای به رئیس قوه قضائیه مطرح شد؛

در زمینه مبارزه با قاچاق نباید گذشت

طال و سکه
نیازمند بازار
شفافی همچون
بازار سرمایه
صفحه3

نوجوانان برای داشتن فیلترشکن
بهانه پیدا کردهاند؛

ضرورت آموزش سواد رسانهای
به والدین و فرزندان
گروه فرهنگی  :کارشناس حوزه رسانه گفت :امروز دست
پیداکردن به ش��بکه های اجتماعی که فیلتر است ،این
بهانه را ایجاد کرده تا کودکان و نوجوانان فیلترش��کن
روی گوشی خود نصب کنند و متأسفانه پس از...
صفحه6

تركيه با بهانه جويی به دنبای

سواستفاده از واردات گاز از ايران
صفحه7

کشاورزان مزارع گوجه و پیاز را بدون برداشت رها کردند

بیبرنامگی وزارت جهاد در اجرای الگوی کشت
صفحه3

ادعای جدید برجامی آمریکا نشان عجز در منزوی کردن ایران است
تحریمهای ایران در دولت باراک اوباما ،رئیس جمهوری
پیشین ایاالت متحده آمریکا ،یاد میشود.

ایاالت متحده آمریکا در تالش اس�ت موضوع تحریم

تسلیحاتی ایران را در شورای امنیت سازمان ملل تمدید
کند .با توجه به اینکه ایاالت متحده آمریکا برجام را نقض
نموده و از آن خارج شده است ،آیا میتواند از نظر قانونی
چنین درخواستی داشته باشد؟

بله ،احتما ًال میتواند .اصطالحات موجود در قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت سازمان ملل یک کشور مشارکت کننده را
با توان قانونی محدود تعریف میکند .این تنها راهی بود
که بر اس��اس آن میش��د نام کشورها بارها و بارها تکرار
نش��ود .از دید آمریکا به نظر نمیرسد این تعریف مستلزم
مشارکت فعال یک کشور باشد .این نوعی استدالل است
که قابل تفس��یر برای حقوق دانان است .موضوع حقوقی
جدا از مسائل سیاسی است :اگر امریکا مکانیسم ماشه را
فعال کند آیا کش��وری از آن پی��روی خواهد کرد؟ گرچه
ای��االت متحده آمریکا میتواند تحریمها را از نظر قانونی
الزم االج��را کند ،بس��یاری از مف��اد قطعنامههای قبلی
ش��ورای امنیت سازمان ملل شرایطی را فراخواهند خواند
که م��ا دولتهای دیگر را ترغیب کردیم آنها را کام ً
ال اجرا
کنند .من شک دارم که مکانیسم ماشه که مورد اختالف
است فعال شود.
 ای�االت متح�ده آمریکا با وجود خ�روج از برجام قرار


است خود را به عنوان یک شرکت کننده ()participant
در برج�ام معرفی نماید .چ�را ایاالت متحده به دنبال این
هدف است؟

زیرا نتوانسته است شرکای خود در اروپا و جاهای دیگر را
متقاعد کند که مکانیسم ماشه مناسب یا موجه است .اگر
هیچ کاری دیگر انجام ندهد ،این ضرورت تأکید میکند
دولت ترامپ در پی سیاست خود مقابل ایران چقدر منزوی
شده است.

 اگر ای�االت متحده آمریکا نتواند تحریم تس�لیحاتی

خود علیه ایران را تمدید کند ،به احتمال زیاد به مکانیسم
ماشه روی میآورد .چگونه او میتواند این اقدام را به طور
قانونی انجام دهد ،حتی اگر او خود را یک ش�رکت کننده
در برجام قلمداد کند؟

ب��از می گوی��م که این م��ورد نی��ز مربوط ب��ه تعاریف
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است.

 آی�ا کش�ورهای اروپای�ی میخواهن�د با فع�ال کردن

مکانیسم ماشه ،پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان
ملل ببرند؟

نه ،یا حداقل ،هنوز نه .آنها ابراز امیدواری کردهاند که بتوانند
اقدامی را از طریق مکانیزم حل اختالف انجام دهند .آنها
احتما ًال بدون مش��ارکت ایاالت متحده آمریکا نمیتوانند
تحریمهای واقعی مورد نیاز تحت برجام را کاهش دهند.
اما این نشان دهنده امید و جاه طلبی آنهاست.

الجزیره گزارش داد؛

وضعیت مبهم اتحادیه اروپا درباره الحاق کرانه باختری

اعض��ای اتحادی��ه اروپ��ا در مخالفت با تصمی��م رژیم
صهیونیس��تی برای الحاق کرانه باختری متحد هس��تند
ام��ا در مورد اینکه چه نوعی تنبیه��ی در این رابطه باید
ب��رای تل آویو در نظر گرفته ش��ود اخت�لاف نظر دارند.
به گزارش مه��ر ،الجزیره در مورد جو موجود در اتحادیه
اروپا در خصوص تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق
کرانه باختری مینویسد :اتحادیه اروپا در مخالفت با طرح
اسرائیل متحد است اما در مورد اینکه چه کاری باید در این
رابطه انجام داد یکپارچه نیست« .جوزف بورل» مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز جمعه در صحبتهایی

اعالم کرد که این اتحادیه یک رویکرد دیپلماتیک برای
توقف طرح اسرائیل در الحاق کرانه باختری در دستور کار
ق��رار داده و از تمامی ظرفیتهای دیپلماتیک خود برای
توقف این طرح اس��تفاده میکن��د .در این میان هر چند
اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری اسرائیل
در خص��وص اینکه این طرح قوانی��ن بینالملل را زیر پا
گذاش��ته و شانس رس��یدن به صلح در منطقه را از بین
میبرد یکصدا اس��ت اما اعضای این اتحادیه درباره نوع
پاسخی که باید به اسرائیل داده شود اختالف نظر دارند.
در ای��ن میان یکی از اقداماتی ک��ه اتحادیه اروپا در نظر

دارد آن را ب��ه عنوان راهی برای توقف طرح الحاق کرانه
باختری به اجرا بگذارد گفتگ��و با دولت آمریکا ،مقامات
رژیم صهیونیس��تی و برخی از مقامات کشورهای عربی
اس��ت .با این وجود اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه
اروپا خواستار رویکرد خشنتری در قبل اسرائیل هستند
و حتی تعدادی از آنها خواستار به رسمیت شناختن کشور
مستقل فلسطین هس��تند .در هفته گذشته گزارشهایی
درباره تالشهای فرانس��ه برای متحد کردن کشورهای
عضو اتحادیه اروپا جهت دادن پاسخ هماهنگ به اقدامات
رژیم صهیونیستی منتشر شده بود.

دستیار ارشد وزیر امور خارجه:

همکاری ایران ،روسیه و سوریه در مبارزه با تروریسم تداوم مییابد

دس��تیار ارش��د وزیر امور خارجه گف��ت :همکاریهای
راهبردی روس��یه ،س��وریه و ایران در راستای مبارزه با
پدیده ش��وم تروریس��م و رایزنیهای جاری سه کشور
برای حل سیاس��ی بحران س��وریه ،تداوم خواهد یافت.
به گزارش مهر ،علی اصغر خاجی دس��تیار ارش��د وزیر

امور خارجه کش��ورمان در امور ویژه سیاس��ی روز شنبه
با عدنان حسن محمود سفیر جمهوری عربی سوریه در
ته��ران دیدار و در خصوص آخرین تحوالت س��وریه و
روابط فیمابین دو کش��ور تبادل نظر کرد .دس��تیار ارشد
وزیر امور خارجه کش��ورمان در امور ویژه سیاسی در این

جمعی از تش��کلهای
دانش��جویی و کارگری
و اصن��اف ،اتحادیهها،
تولیدکنندگان و اصحاب
رس��انه در نام��های به
رئی��س ق��وه قضائی��ه
خواستار برخورد قضائی
قاطعانه و س��ختگیرانه
با مدیران متخلف و س��هلانگار در زمینه مبارزه با قاچاق ش��دند .به گزارش آنا،
جمعی از تش��کلهای دانشجویی و کارگری و اصناف ،اتحادیهها ،تولیدکنندگان
و اصحاب رسانه در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قضائی قاطعانه
و س��ختگیرانه با مدیران متخلف و سهلانگار در زمینه مبارزه با قاچاق شدند .در
متن این نامه آمده است :جناب حجتاالسالموالمسلمین رئیسی ،ریاست محترم
قوه قضائیه ،با احترام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان،
همانطور که اس��تحضار داری��د باالخره گزارش تحقی��ق و تفحص از عملکرد
دس��تگاههای عضو س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پس از گذشت حدود  ۳سال
از تصویب آن در تاریخ  ۹۹/۲/۲۳قرائت ش��د .در خصوص این گزارش چند نکته
بس��یار مهم وجود دارد :علیرغم اینکه نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص
برای تهیه گزارش زحمات زیادی کشیدند و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرده
و واقعیات خوبی را جمعبندی نموده بودند ولی در قرائت گزارش...
صفحه2

معمار تحریمهای ایران:

«ریچارد نفیو» معتقد است که اروپایی ها امیدوارند بتوانند
اقدام��ی را از طریق مکانیزم حل اختالف در برجام انجام
دهن��د .به گزارش مهر ،پرت��اب موفقیتآمیز ماهواره نور
 ۱از سوی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی و کسب یک
موفقیت جدید برای جمهوری اس�لامی بهانهای ش��ده
تا آمریکا اقدامات ضد ایرانی خود را با ش��دت بیش��تری
پیگیری کند .کس��ب این موفقیت به مذاق کش��ورهایی
که به هیچ وجه خواهان پیش��رفت ایران نیس��تند خوش
نیامده و از همین رو آنها (انگلیس ،فرانس��ه ،آلمان و البته
آمری��کا) ایران را متهم به نقض قطعنامه  ۲۲۳۱ش��ورای
امنیت میکنند و کاخ سفید با سوءاستفاده از همین موضوع
تالش میکند تا بهانهای برای تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران بیاب��د .در همین رابطه «مایک پمپئو» وزیر خارجه
ای��االت متحده ،با انتش��ار بیانیهای از کش��ورهای عضو
شورای امنیت سازمان ملل خواست تا تحریم تسلیحاتی
ایران را تمدید کنند .بر اس��اس برجام تحریم تسلیحاتی
ایران در اکتبر  ۲۰۲۰به پایان میرسد و پس از آن تهران
میتواند آزادانه اقدام به خرید و فروش تسلیحات نظامی
کند .در این راس��تا گفتگویی با «ریچارد نفیو» ،عضو تیم
مذاکره کننده هستهای آمریکا و کارشناس امور تحریمها و
امنیت بین الملل و عدم اشاعه تسلیحات در وزارت خارجه
آمریکا و محقق دانشگاه کلمبیا آمریکا ،تنظیم شد که متن
این گفتگو از نظر میگذرد .از نفیو به عنوان طراح اصلی

صفحه2

از جرم سنگین مدیران متخلف و سهلانگار

صفحه5

دیدار با تاکید بر حمایت قاطع جمهوری اس�لامی ایران
از سوریه در مبارزه با تروریسم تصریح کرد که همکاری
های راهبردی روسیه ،سوریه و ایران در راستای مبارزه
با پدیده ش��وم تروریسم و رایزنی های جاری سه کشور
برای حل سیاسی بحران سوریه ،تداوم خواهد یافت.

کمکهای مومنانه برگرفته از
سیره حضرت علی (ع) است

روزنامهصبحايران

نقش موثر زنان در مهار بحران کرونا؛

یادداشت

س�یدناصر موس�وی الرگان�ی
 عضو هیات رئیس�ه فراکس�یونروحانیت مجلس
ق��رآن کری��م در م��ورد
ش��بهای ق��در میفرماید
لَ ْیلَ ُة الْ َق ْد ِر خَ ْی ٌر م ِْن أَلْ ِف شَ ْه ٍر
و شب قدر را برابر با هزار ماه
یعنی  83س��ال توصیف کرده بنابراین نباید
از برکات ش��بهای ق��در غفلت کنیم.عمر
مفید یک فرد  ۸۳س��اله شاید نزدیک به ۳3
سال باش��د که نصف آن را در خواب به سر
میبرد و بخش��ی از آن هم کودک اس��ت و
تکلیفی ندارد اما خداوند شبهای قدر را به
عنوان فرصتی ارزشمند برای بهرهبرداری و
اس��تفاده مطلوب بندگانش قرار داده است؛
برخی به اش��تباه تصور میکنند ش��بهای
قدر به مناسبت ش��هادت حضرت علی ( ع
) نامگذاری ش��ده اما در واقع این س��عادتی
برای موال علی (ع) به عنوان از صالح ترین
بندگان خدا است که شب شهادتش با شب
های قدر تداخل پیدا کرده است.ش��جاعت،
عدال ،ایثار و عدالت از ویژگی های بارز امام
علی (ع) و الگویی برای جهانیان محس��وب
میشود؛ ایش��ان هیچگاه حاضر نشد حقی
از کس��ی را تضییع کند و وقتی به شهادت
رسید آثار کیس��ههایی که شبها به دوش
میگرف��ت و درب خانه فقرا می برد بر روی
ش��انههای مبارکش پیدا بود.م��ردم ما هم
پیرو همین خانواده هس��تند و در این روزها
شاهد حرکتهای بسیار ارزشمندی از سوی
آنها برای حمایت از نیازمندان هستیم.برای
ش��ناخت بهتر حضرت علی (ع) باید نگاهی
جامع به زندگی ایشان داشته باشیم و حضرت
عل��ی (ع) اغلب درآمدی که از طریق کار در
نخلستانها به دست میآورد را در خدا انفاق
میکرد و همچنین در اوج قدرت هم تفاوتی
در زندگیاش به وجود نیامد و همچنان ساده
زیس��ت بود.حضرت علی (ع) از نظر مقام و
منزلت نزد پروردگار و پیامبر باالترین جایگاه
را داشتند؛ تولد و شهادت ایشان در خانه خدا
و مق��ام امامت و والیتش��ان هم از طرف
پروردگار بوده اس��ت.خدمات حضرت علی (
ع ) به اس�لام بی نظیر ب��ود و روایت داریم
که خلق نیکوی پیامبر (ص) و شجاعت موال
علی (ع) باعث ش��ده که اسالم در کمترین
فرصت��ی در کره زمین گس��ترش یابد و در
اقصی نقاط دنیا نماینده و پیرو داشته باشد.

