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صفحه 3

ویروس کرونا بسیاری از ادعاهای کشورهای پیشرفته 
مدعی را برای افکار عمومی جهان آشکار کرد و نشان 
داد ک��ه تا چه اندازه در زمین��ه فرهنگی، اجتماعی و 

علمی در ضعف قرار دارند.
کرونا، تنها یک ویروس اس��ت، اما ویروسی که پرده از 
چهره بس��یاری از مدعیان در جهان برداشته است و 
باعث ش��ده تا در آزمونی ک��ه در این بحران به وجود 
آمده شکس��ت سنگین خود را تجربه کنند، در حالی 
که حتی تصور نمی کردند که یک ویروس تفکر لیبرال 
س��رمایه داری را این گونه به چالش بکش��د و باعث 
برون ریز همه ضعف ها، ناتوانی ها و ادعاهای آنها شود. 
شکست غرب پیش��رفته، در حالی شکل گرفته است 
که رسانه های آنها س��عی دارند تا دیگران را عالوه بر 
مقصر جل��وه دادن در این بحران، به کم کاری و عدم 
توجه دولت هایی چون جمهوری اسالمی ایران به این 

مساله نشان دهند.
هنگامی که وی��روس کرونا، اروپ��ا و آمریکا را درگیر 
کرد، سران این کشورها با دستپاچگی و بدون برنامه با 
آن روبرو ش��دند، تا جایی که حتی مردم آنها از وجود 
کاالها و اقالم پیشگیری، مانند ماسک، دستکش، مواد 
ضد عفونی کننده و دیگر اقالم در مضیقه قرار داشتند. 
جدای از نوع برخورد سران کشورهای غربی با شیوع 
ویروس کرونا، مردم آنها نی��ز از خود رفتار اجتماعی 
و فرهنگی مناس��بی بروز ندادند. درگیری مردم اروپا 
و آمری��کا بر س��ر اق��الم بهداش��تی، زد و خوردهای 
ش��دید در فروش��گاه ها، صف های طویل برای خرید 
ارزاق و دیگ��ر نیازهای اولیه آنها در روزهای نخس��ت 
ش��یوع ویروس کرونا، همگی حاکی از رفتار فرهنگی 
نامناس��بی اس��ت که در این جوامع دیده می ش��ود. 
اکن��ون نیز بحران بیکاری، ب��ی خانمانها،  بی توجهی 
به سالمندان و بس��یاری معضالت دیگر دامن آمریکا 
و برخی کش��ورهای اروپایی کرونا زده را گرفته است. 
روشن اس��ت که واکنش های مردم کشورهای غربی، 
برگرفته از نوع آموزش فرهنگی و اجتماعی آن جوامع 
اس��ت. هنگامی که مردم ایران با رفتاری که برگرفته 
از فرهنگ ایرانی - اس��المی اس��ت خود را به جهان 
عرضه می کنند و نش��ان می دهند که از چه پیشینه 
فرهنگی و دینی قوی و محکمی برخوردار هس��تند، 
مردم جوامع غربی بر سر یک بسته دستمال کاغذی 
درگیر می ش��وند. غرب یک ظاهر بزک کرده دارد که 
زیر پوس��ت آن با ویروس کرونا نمایان گشت و نشان 
داد که س��رزمین موعودی در کار نیس��ت و همه آنها 
ظاهری فریبنده دارد ت��ا دیگر جوامع را نیز همچون 
خود کند و به بیماری مادی گرایی و اصالت س��رمایه 
و پول بر انس��ان و انس��انیت، دچار کند. برای همین 
است که رهبر معظم انقالب اسالمی با تأکید بر ثبت، 
بازخوانی و روایت هنرمندانه تالش و فداکاری ملی در 
مساله کرونا فرمودند؛ »مردم عزیز ایران با رفتار متین 
و صبوران��ه خود انصافاً خوش درخش��یدند و فرهنگ 

اسالمی � ایرانی را جلوه گره ساختند.«
برای به تصویر کشیدن این جلوه های زیبا و بی نظیر 
که شاید نتوان نمونه آن را در دنیا یافت، باید هنرمندان 
وارد عمل ش��وند و در هر زمینه ای که می توانند این 
افتخ��ار ملی را به ثبت رس��انند ورود کنند و نگذارند 
به فراموشی س��پرده شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در سخنان اخیرشان آرزو کردند، »هنرمندان بتوانند 
همچون ش��هید آوینی با گفتار و نوش��تار و کارهای 
هنری و نمایشی جزئیات این جهاد عظیم مردمی را به 
شیرینی روایت و آن را در تاریخ ماندگار کنند.« ثبت 
جه��اد مردم در بحران ویروس کرونا، نه تنها می تواند 
ساختارهای اجتماعی حال را مستحکمتر کند، بلکه 
ب��رای آیندگان نیز الگویی خواهد بود که پیش��ینیان 
آنها چگونه مردمانی بودند و آنها نیز باید چنان باشند. 
هر اثر هنری که در زمینه نقش آفرینی اقش��ار مردم 
در صحنه نبرد با ویروس کرونا ساخته می شود، برای 
جهان نیز باید انتشار یابد تا ببینند مردم ایران چگونه 
مردمی هستند. تبلیغات منفی علیه جمهوری اسالمی 
 ایران بسیار زیاد است و اکنون زمان مناسبی است تا با 
تهاجم تبلیغی و فرهنگی غرب علیه ایران اسالمی به 
افکار عمومی جهان چهره واقعی ایران را نشان دهیم. 
نویسنده و عکاس، فیلم ساز و نقاش و هر آن کس که 
توانایی روایت صحنه های زیبای فداکاری و ایثار همه 
اقش��ار مردم را دارد به میدان بیاید و اثری ماندگار از 
خود بجا بگذارد، روایتی از جنس عشق و محبت و از 

خودگذشتگی.

روایت عشق

گ���زارش

سرمقاله
صفحه 7

دیگ پیش فروش ایران خودرو این بار هم برای عموم نجوشید؛

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

سرپرست وزارتخانه از سوی رئیس جمهور منصوب شد

برکناری رحمانی از وزارت صمت

س��رانجام بازار خودرو کار دست رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت داد به گو نه ای که رئیس جمهور در 
حکمی سرپرستی این وزارتخانه را به حسین مدرس خیاباتی سپرد.

رئیس جمهور با صدور حکمی »حسین مدرس خیابانی« را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منصوب کرد. متن حکم حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
براساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و 
بازرگانی، به موجب این حکم جناب عالی را به سرپرستی »وزارت صنعت، معدن و تجارت« منصوب می نمایم. 
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و 
عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه های ذیربط اعم از بخش 
دولت��ی و غیردولتی و صرف تم��ام توان و وقت خود را نیز با بهره گیری از ظرفی��ت مجموعه همکاران و آرای 
صاحب نظران نس��بت به مدیریت بازار و تأمین کاالهای اساسی، س��اماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و 
تعمیق س��اخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید. توفیق شما 
را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی 

و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

روحانی در گفت وگو با نخست وزیر عراق: 

ایران همچون همیشه کنار مردم و دولت عراق خواهد بود

رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر عراق تأکید کرد که ایران همچون همیشه از دولت عراق برای 
موفقیت هایش به نفع ملت این کشور به طور کامل حمایت خواهد کرد.

حجت االس��الم حسن روحانی رئیس جمهور روز دوشنبه در این تماس تلفنی با تبریک به "مصطفی الکاظمی" 
به خاطر انتخاب به عنوان نخست وزیر جدید عراق، تأکید کرد: از اینکه فردی مسلط به تحوالت سال های اخیر 
این کش��ور، امروز مس��ئولیت امور را برعهده گرفته، بسیار خوشحالیم. وی با بیان اینکه "استقالل عراق، ثبات 
سیاسی، حاکمیت ملی و یکپارچگی این کشور برای ما بسیار حائز اهمیت است"، ابراز امیدواری کرد که روابط 

دوستانه و مناسبات  تهران �� بغداد بیش از پیش توسعه و گسترش یابد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه "ما همواره در راستای منافع دو ملت کنار عراق بوده و هستیم"، اظهار داشت: 
همچنان باید مراقب توطئه گرانی باش��یم که منافع عراق و ملت ه��ای منطقه را هدف قرار داده اند. روحانی در 
ادامه با اشاره به ضرورت تأمین و برقراری صلح و ثبات در منطقه، تأکید کرد: همان طور که در مبارزه با داعش 
ثابت کردیم که کنار ملت عراق هستیم، اکنون نیز برای تأمین ثبات و پیشرفت عراق  با همه توان کنار دولت 

این کشور خواهیم بود.
وی همچنین با تأکید بر توس��عه همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور، ضرورت تبادالت تجاری از طریق 
مرزهای زمینی دو کش��ور و همچنین فعال ش��دن بازارچه های مرزی را مورد اش��اره ق��رار داد و بر اجرایی و 
عملیاتی ش��دن توافقات قبلی دو کش��ور از جمله خط لوله نفت، اتصال راه آهن در شلمچه و الیروبی اروند رود 

تأکید کرد.
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا میان کش��ورهای جهان، همکاری، تبادل اطالعات و 
دانش دو کش��ور در این زمینه را ضروری خواند و بر ارائه هرگونه کمک به عراق در راه مبارزه با ویروس کرونا 

اعالم آمادگی کرد.
»مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی، جمهوری اس��المی ایران را کشور دوست و 
برادر عراق نام برد و گفت: کمک های ایران به عنوان یک کش��ور کلیدی منطقه در برقراری امنیت و ثبات در 
عراق به ویژه در مبارزه با داعش را هرگز فراموش نمی کنیم و خواس��تار توسعه و تعمیق روابط با ایران در همه 
زمینه ها هستیم. وی با بیان اینکه جهان و منطقه در شرایط حساسی به سر می برد، گفت: با خردمندی و منطق 
و عقالنیت هر مشکلی حل خواهد شد و امیدوارم با همکاری تنگاتنگ و نزدیک دو کشور بتوانیم بر مشکالت 
فائق آییم. نخس��ت وزیر عراق نیز با تأکید بر ضرورت توس��عه روابط تجاری و اقتصادی دو کش��ور، بازگشایی 

مرزهای زمینی و ازسرگیری تبادالت کاالیی را موجب رونق روابط اقتصادی دو کشور دانست.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

خروج از برجام رمز عملیات براندازی بود
 برجام نشان داد نیازمند تغییر ریل در 

سیاست خارجی هستیم

دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با بی��ان اینکه خروج از 
برجام رمز عملیات براندازی بود، گفت: برجام نشان داد نیازمند 

تغییر ریل در سیاست خارجی هستیم.
نشس��ت »برجام؛ مس��یر طی شده و چش��م انداز پیش رو«، از 
سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با حضور محس��ن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، غسان بن جدو، مدیر شبکه بین المللی المیادین، ابراهیم 
متقی، اس��تاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، ناصر هادیان، استاد 
رواب��ط بین الملل دانش��گاه تهران و بیژن پیروز، اس��تاد اقتصاد 

سیاسی بین الملل دانشگاه تهران برگزار شد.
محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در این 
نشس��ت گفت: جا دارد محافل بیش��تری در کش��ور نسبت به 
روی��داد مهم برجام و خ��روج آمری��کا از آن، همفکری کنند و 

دولتمردان هم از این همفکری بهره مند شوند.
وی با یادآوری این موضوع که مذاکرات برجام با سیاست نرمش 
قهرمانان��ه همراه بود، تصریح کرد: سیاس��ت نرم��ش قهرمانانه 
منجر به دیده بانی قوی در آینده ملت شد که ملت بتواند آینده 

خودش را در صحنه بین المللی بهتر ببیند.
رضایی ادامه داد: سیاست نرمش قهرمانانه فرصتی پیش آورد تا 
ملت ایران بس��یاری از دلسوزی های کاذب را در داخل و خارج 
به قضاوت بنشینند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه برجام باعث ش��د تا ملت ایران به اندازه 1۰ سال به آینده 
خودش آگاه ش��ود، اظهار داشت: بسیاری از صحنه های که در 

برجام رخ داد، برای اولین بار طی چهل سال اخیر رخ می داد.
رضای��ی ادام��ه داد: امروز زمان درس آموزی از برجام اس��ت و 
شاید نیاز به شیفت پارادایمی و اتخاذ راهبرد جدید در تعامالت 
بین المللی باش��یم. وی ادامه داد: اگ��ر برجام اولین موردی بود 
که م��ا در روابط بین الملل و مذاکرات با آن مواجه بودیم،  یک 
بحث است و اگر برجام یکی از موارد متعددی بود که ما تجربه 
کرده ایم، ش��اید نیاز باش��د بگوی��م برجام آخرین م��ورد بود و 

سیاست خارجی ایران نیاز به یک تغییر ریل دارد.
رضای��ی، خروج آمریکا از برجام را کودتای سیاس��ی بین المللی 
دانست و گفت: خروج از برجام شروع یک برنامه برای براندازی 
نظ��ام ایران بود و رمز عملیاتی بود تا قبل از انتخابات ریاس��ت 

جمهوری آمریکا عملیاتی شود و میوه آن را بچینند. فارس

مراسم معنوی شب های قدر بر اساس 
دستورالعمل های الزم برگزار می شود

ش��ورای سیاست گذاری ائمه جمعه کش��ور با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد مراس��م معنوی شب های قدر، با همت ائمه جمعه و 
جماعت در سراس��ر کشور، به استثناء استان های شدیداً درگیر 

بیماری کرونا، مانند خوزستان برگزار خواهد شد.
بر اس��اس اطالعیه شماره 1۲ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
کش��ور، مراس��م معنوی ش��ب های قدر، با همت ائمه جمعه و 
جماعت در سراسر کشور، به استثناء استان های شدیداً درگیر، 
مانند خوزس��تان و س��ایر مصادیقی که س��تاد مل��ی مقابله با 
کرونا، یا کمیته های اس��تانی، متشکل از نمایندگان، ولی فقیه، 
اس��تانداران و دانش��گاه های علوم پزش��کی تعیین خواهد کرد، 

برگزار خواهد شد.
مردم مؤمن و انقالبی ایران اسالمی

با اهدای س��الم، ارادت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه 
مبارک رمضان، به اس��تحضار می رسانیم بر اساس اعالم رسمی 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی، مراس��م معنوی 
ش��ب های قدر، با همت ائمه جمعه و جماعت در سراسر کشور، 
به اس��تثناء استان های ش��دیداً درگیر، مانند خوزستان و سایر 
مصادیقی که س��تاد ملی مقابله با کرونا، یا کمیته های استانی، 
متشکل از نمایندگان، ولی فقیه، استانداران و دانشگاه های علوم 

پزشکی تعیین خواهد مرد، برگزار خواهد شد.
بدیهی اس��ت این امر به مفهوم بازگش��ایی مساجد و مصلی ها 
در مناط��ق غیر س��فید نخواهد بود و تا اط��الع ثانوی، محدود 
و منحصر به ش��ب های پربرکت قدر اس��ت و پس از آن، ادامه 
برگزاری نماز های جمعه و جماعت، تابع تدابیر ستاد ملی مقابله 

با کرونا در تعیین مناطق سفید می باشد.
انتظار می رود خواهران و برادران روزه دار و کارگزاران مس��اجد 
و مصلی ها، با مراعات کامل ضوابط تدوین شده که در دسترس 
عموم قرار دارد و توجه به آثار ش��رعی مترتب بر هرگونه سهل 
انگاری در این زمینه که موجبات ضمان در برابر آسیب دیدگان 
را فراهم خواهد نم��ود، برای فراهم نمودن امکانات و تجهیزات 
الزم برای پیش��گیری از انتشار بیماری کووید 1۹، قدرت تعاون 
دین��ی مؤمنین را ب��ه نمایش بگذارن��د و با قان��ون پذیری، به 
اطمین��ان خاطر رهبر معظم انق��الب )مدظله العالی( از اهتمام 
ش��ما بزرگواران در رعایت کامل دس��تورالعمل های بهداش��تی 

عینیت ببخشند.
در پایان، با عنایت به اقامه مجدد نماز های جمعه و جماعت در 
مناطق سفید، که با استقبال شما مردم شریف، صحنه هایی زیبا 
و قابل تحس��ین از حضور، همراه با دقت و رعایت دستورالعمل 
بهداش��تی و الزامات سالمت محیط در مساجد و مصلی ها را از 
هفته گذش��ته رقم زده اس��ت، پروردگار متعال را شاکریم و به 
کارگش��ایی دعا، تضرع و توسل ش��ما مردم شریف، خصوصاً در 

شب های پربرکت قدر، برای دفع بال چشم امید داریم.
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داغ دریادالن بردل
صفحه 2

تشریح جزئیات حادثه ناو کنارک

2

به صورت ویدئو کنفرانس: 

دیدار رمضانی دانشجویان با 
رهبرانقالب برگزار می شود

رئیسی:

نظام تولید و عرضه خودرو 
باید جراحی شود
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