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س��ازمان ملل متحد در اواخر جنگ جهانی 
دوم )1945( در حال��ی تش��کیل ش��د که 
ادعای کارآمدی برای تحقق صلح و عدالت 
جهان��ی را س��ر داده و ب��ا همی��ن ادعا نیز 
نهادهای متعددی تش��کیل داده است. یک 
ماه دیگر در حالی هفتاد و پنجمین سالگرد 
سازمان ملل خواهد بود که ابهامات بسیاری 
در تحق��ق اه��داف ادعای��ی آن و نهادهای 
وابسته اش مشاهده می ش��ود. در این میان 
دو نهاد از س��ازمان ملل متحد بیش��تر این 
ادع��ا را در ح��وزه صلح و عدال��ت جهانی و 
کمک به توس��عه و دس��ت یابی کشورها به 
ان��رژی و دانش روز جهانی مطرح کرده اند. 
نخست ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
است که براساس اساس��نامه و منشور ملل 
متح��د تحق��ق صل��ح و عدال��ت جهانی را 
برعه��ده دارد. نکت��ه مهم آنک��ه رفتارهای 
ش��ورای امنی��ت بیش از هر چی��ز در قالب 
صل��ح و آنچه پای��ان منازع��ات نامیده اند 
تعریف ش��ده است و بخش عدالت و احقاق 
حقوق کش��ورها و ملته��ا در آن کمتر دیده 
ش��ده است. نمود عینی این امر را در مساله 
فلس��طین می توان مشاهده کرد که به رغم 
صدور قطعنامه های متعدد ش��ورای امنیت 
کارک��ردی در حمای��ت از ملت فلس��طین 
نداشته اس��ت. در مقطع کنونی نیز یکی از 
پرونده های مطرح در ش��ورای امنیت طرح 
ادعاه��ای آمریکا علیه ایران اس��ت. آمریکا 
ابت��دا قطعنام��ه تمدید تحریم تس��لیحاتی 
ایران که براس��اس برجام و قطعنامه 2231 
باید مهرماه لغو شود را به شورا ارائه کرد که 
ناکام ماند و در مرحله بعدی آمریکا در شورا 
با ادعای تهدید امنیت بودن ایران خواستار 
اج��رای طرح ماش��ه یا هم��ان بازگرداندن 
تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران ش��ده 
است. این رفتارها در حالی صورت می گردد 
که براس��اس همان اصول عدالت و امنیت،  
جمهوری اس��امی به عنوان تنها پایبند به 
تعهدات برجام��ی حق برخوردار ش��دن از 
لغو تحریم های تس��لیحاتی را دارد و اجرای 
مکانیسم ماشه نیز خاف قوانین بین المللی 

و عدالت جهانی است.
دوم آنکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
مدعی اجرای صلح و عدالت جهانی اس��ت. 
صل��ح از آن جنب��ه که مانع از دس��ت یابی 
کشورها به ساح هسته ای شود و همزمان 
نیز برای خلع س��اح دارندگان س��اح های 
هس��ته ای اق��دام نماید. و عدال��ت آن نیز 
ش��امل کمک به تم��ام اعضا برای دس��ت 
یابی به دانش صلح آمیز هس��ته ای اس��ت. 
آژان��س به رغم ای��ن ادعا در ط��ول دوران 
کاری خ��ود تقریبا هیچ ک��دام از این اصول 
را رعایت نکرده اس��ت چنانکه از یک س��و 
کارکردی در خلع س��اح هسته ای نداشته 
ک��ه نمود آن را در قبال کش��ورهای غربی، 
رژیم صهیونیس��تی، هند و پاکستان و چین 
می توان مشاهده کرد و از سوی دیگر اقدامی 
برای حمایت از کشورها جهت دستیابی به 
دانش صلح آمیز هسته ای نداشته که نمود 
آن رفتارهای سیاس��ی و غی��ر فنی آژانس 
در قبال جمهوری اس��امی ایران است که 
با ادعاهای واهی هم��واره از اجرای وظایف 

خود در قبال ایران شانه خالی کرده است.
 نکت��ه قابل توجه در قبال ش��ورای امنیت 
و آژان��س در مقطع کنونی بررس��ی پرونده 
ای��ران در ای��ن دو نهاد اس��ت. در ش��ورای 
امنیت آمریکا به دنبال مکانیس��م ماش��ه و 
تمدید تحریم های تس��لیحات ایران اس��ت 
که به اذعان جهانی��ان اقداماتی غیرقانونی 
و بی منطق اس��ت. ش��ورای امنیت اکنون 
در آزم��ون اجریا اساس��نامه خود در تحقق 
صل��ح و عدالت اس��ت. ایس��تادگی در برابر 
آمریکا مقابله با یک جانبه گرایی اس��ت که 
به امنیت جهان کم��ک می کند و همزمان 
اجرای عدالت اس��ت که ب��ا لغو تحریم های 
تس��لحیاتی ای��ران و ع��دم ت��ن دادن ب��ه 
مکانیسم ماش��ه صورت می گیرد چرا که به 
اذع��ان جهانیان ایران تنه��ا عضو پایبند به 
تعهدات برجام بوده و حق برخوردار ش��دن 
از این حق��وق را دارد. آژانس نیز که دیروز 
گروس��ی مدیرکل آن به تهران سفر کرده، 
در آزم��ون صداقت در رویکرد فنی به جای

آزمون امنیت و عدالت 
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سیاست روز وعده های وعید شده متولیان در بازار سرمایه را بررسی می کند؛ 

زبانه های خشم از 
ویسکانسین تا پورتلند

تکرار قتل سیاه  پوستان توسط پلیس آمریکا در پی داشت

پیگیری مراسم ها توسط گردشگران خارجی

شور عاشورایی در حسینیه ایران
 موج می زند

گردش��گری مذهبی که چند س��الی در حس��ینیه ایران رونق 
بسیار خوبی یافته بود، امسال به ظاهر تحت تاثیر کروناست اما 
واقعیت این اس��ت که امسال فضای مجازی میزبان گردشگران 
خارجی یزد اس��ت. سبک عزاداری های یزد و آئین های منحصر 
به  فرد عاش��ورایی در ایام محرم و صفر این اس��تان را به مرکز 

توجه رسانه ها و گردشگران خارجی تبدیل کرده است.
هر س��ال در آستانه محرم گروه  گروه گردشگران خارجی برای 
تماش��ای آیین های عزاداری در حس��ینیه ایران به این استان 
سفر می کردند تا از نزدیک به تماشای عشق و ارادت مردم این 
خطه کویر به سرور و س��االر شهیدان کربا، حضرت اباعبداهلل 

الحسین )ع( بپردازند.
کمتر هیئت عزاداری در یزد وجود داشت که در آن حداقل یک 
گروه از گردشگران در گوشه ای از مجلس به تماشای سینه زنی، 
نوحه خوان��ی و روضه خوانی در رثای ش��هدای کربا ننشس��ته 
باشند. سینه زنی، همخوانی نوحه ها، نخل برداری و برخی دیگر 
از آئین های عزاداری یزد موردتوجه جدی گردش��گران خارجی 
بود و هرس��ال تعداد زیادی عکس و فیلم در سراسر دنیا از این 
مراسم مخابره می شد و گردشگران به واقع به سفیران فرهنگی 

عاشورا تبدیل شده بودند.
فرهنگ غنی عاشورا و پیام این قیام عظیم به این ترتیب سال ها 
به سراسر جهان صادر شد و هرسال بر تعداد گردشگران خارجی 
محرم افزوده ش��د، گردشگرانی که هرسال برای تماشای عشق 

به حسین )ع( در حسینیه ایران، مشتاق و مشتاق تر شدند.
عزاداری دهه اول محرم بی آنکه نیاز به تاش��ی جدی از سوی 
ارگان یا دستگاهی داشته باشد، به تدریج گردشگری مذهبی را 
در یزد کلید زد و با پشتیبانی صاحب این ماه، روز به روز رونق 
یافت تا جایی که س��ال گذشته در دهه اول محرم، هیچ تخت 

خالی برای اقامت در هتل های یزد یافت نمی شد.
این اس��تقبال بی نظیر و شورآفرین از آئین های عزاداری محرم 
یزد، سبب شد تا دبیرخانه ای بین المللی با عنوان »یزد حسینیه 
ایران« در یزد ش��کل بگیرد و برنامه های حضور گردشگران در 
مراسم عزاداری س��اماندهی شود تا گردشگران به واقع بتوانند 

سفیرانی برای معرفی واقعه عاشورا در سراسر جهان باشند.
مس��ئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران اظهار داشت: 
س��ال گذش��ته بیش از 25۰ گردش��گر خارجی از کشورهای 
مختل��ف در مراس��م ع��زاداری دهه اول مح��رم در یزد حضور 
داش��تند. سیدحسن حسینی بیان کرد: صدها بسته فرهنگی با 
محوریت معرفی واقعه عاشورا بین این گردشگران توزیع شد و 
تولیدات فرهنگی یزد در این زمینه در سراسر جهان بین مردم 
دست به دست شد. وی عنوان کرد: هر سال بر تعداد گردشگران 
خارجی از کشورهای آلمان، چین، اوکراین، هلند، فرانسه، نروژ 
و … افزوده شده و این امر سبب شد تا برنامه ریزی جدی تری 
در حس��ینیه ایران برای حضور تاثیرگذارتر گردشگران خارجی 
در مراس��م دهه اول محرم انجام ش��ود. امس��ال اما شرایط به 
گونه ای دیگر رقم خورد و کرونا حضور گردش��گران خارجی را 

در برنامه های عزاداری دهه اول محرم تقریباً به صفر رساند.

گرچه گردشگران خارجی امسال حضور فیزیکی در این مراسم 
ندارند اما آنهایی که در سال های قبل به تماشای آئین عزاداری 
ثاراهلل نشس��ته بودن��د، ارتباط خود را با حس��ینیه ایران حفظ 
کرده اند و امس��ال با ش��یوه های دیگر به تماش��ای این مراسم 
نشس��ته اند. سال گذش��ته اگر 25۰ گردش��گر خارجی مهمان 
س��فره اباعبداهلل الحسین )ع( بودند، امسال بیش از هزاران نفر 
از سراس��ر جهان از طریق فضای مجازی برنامه های این ایام را 

در حسینیه ایران پیگیری می کنند.
کرون��ا برخ��ی از هیئت های مذهب��ی یزد را به س��مت فضای 
مجازی س��وق داد تا جایی که پخش زنده برنامه های عزاداری 
ک��ه با پروتکل های مذهبی همراه اس��ت، از طریق افراد زیادی 
در خ��ارج از کش��ور از طریق برنامه هایی همچون اینس��تاگرام 

دنبال می شود.
گرچه امس��ال معاندان با اس��تفاده از ظرفیت فضای مجازی و 
رس��انه های خود بر طبل برگزار نش��دن مراس��م عزاداری امام 
حس��ین )ع( کوبیدند و پیشاپیش برگزاری این مراسم را عامل 
ش��یوع کرونا دانس��تند و هزاران تجزیه و تحلیل از برنامه های 
عزاداری امس��ال ارائه دادند اما عشق به اباعبداهلل الحسین )ع( 

حتی ویروس خطرناک کرونا را هم مغلوب کرده است.
مس��ئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران در این زمینه 
اظهار داش��ت: امس��ال تعداد زیادی از هیئات مذهبی اس��تان 
یزد، در ش��بکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام فعال شده اند 
و تعدادی از آنها عاوه بر به اشتراک گذاشتن فیلم و عکس در 

قالب پست، برنامه ها را به صورت زنده پخش می کنند.
سیدحس��ن حس��ینی عنوان کرد: بس��یاری از گردشگرانی که 
س��ال های قبل مهمان هیئ��ات مذهبی بودند، ب��ه این پیج ها 
دعوت ش��ده اند و در زمان پخش زنده، استقبال بسیار خوبی از 

سوی آنها از این برنامه ها می شود.
وی تاکید کرد: کرونا فعالیت در مس��یر ترویج فرهنگ عاشورا 
را متوق��ف نکرده و عزاداری ایام محرم با ش��یوه های جدید در 

جهان به اشتراک گذاشته می شود.
از ش��یوه های جدید برای رساندن پیام نهضت عاشورا به جهان 

استفاده می کنیم
مدیرکل تبلیغات اس��امی استان یزد نیز در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داش��ت: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد پرچم عزای 
امام حس��ین )ع( بر زمی��ن بماند و از ش��یوه های جدید برای 

رساندن پیام نهضت عاشورا به جهان استفاده خواهیم کرد.
حجت االس��ام علیرض��ا نجیمی عنوان کرد: امس��ال ش��اهد 
خاقیت های بسیاری در زمینه برگزاری مراسم عزاداری بودیم 
و عاوه بر مردم یزد و س��ایر نقاط میهن اسامی، گردشگرانی 
که س��ال های قب��ل در یزد مهمان برنامه ه��ای دهه اول محرم 

بودند، همچنان از این برنامه ها بهره مند هستند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه کرونا مغلوب عش��ق و ارادت یزدی ها به 
امام حس��ین )ع( و شهدای کربا ش��ده است، افزود: امسال به 
خوبی از ظرفیت فضای مجازی در بس��یاری از هیئات مذهبی 
اس��تفاده شده و امیدواریم بتوانیم در سال های آینده نیز عاوه 
بر برگزاری مراس��م باش��کوه عزاداری از این ظرفیت اس��تفاده 
بیشتری شود. شاید امسال حضور فیزیکی گردشگران خارجی 
در مراسم عزاداری یزد بی رنگ است اما خاقیت در شیوه های 
ع��زاداری، پرچم عزای ثاراهلل را در سراس��ر جهان برافراش��ته 
نگاه داش��ته و امروز هزاران نفر در سراسر جهان از طریق الیو 

اینستاگرام، مهمان سفره اباعبداهلل هستند.  مهر

موسوی: 

گزارش پرونده قرارداد ویلموتس تا 
دوهفته دیگر جمع بندی می شود

رئی��س کمیت��ه فرهنگی کمیس��یون اص��ل 9۰ مجلس گفت: 
گ��زارش پرونده مربوط به ق��رارداد ویلموتس تا دو هفته دیگر 
جمه بندی و برای تصمیم گیری به صحن کمیس��یون اصل 9۰ 

ارائه خواهد شد.
سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلسی شورای 
اسامی  اظهار داشت: جلسه رسیدگی به شکایت واصله درباره 
قرارداد مربی س��ابق تیم ملی فوتبال ملی کش��ورمان با حضور 
مسعود س��لطانی فر وزیر ورزش و تاج رئیس سابق فدراسیون 
فوتبال و سرپرست فعلی و اعضای هیئت مدیره این فدراسیون 
برگزار شد. وی با بیان اینکه این جلسه در سطح کمیته فرهنگی 
کمیسیون اصل 9۰ برگزار ش��د، افزود: در این جلسه عاوه بر 

اعضای کمیته فرهنگی کمیس��یون اص��ل 9۰ تعداد دیگری از 
اعضای کمیس��یون و نیز تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی 

و همچنین رئیس فراکسیون ورزش مجلس حضور داشتند.
عض��و کمیس��یون اصل 9۰ مجلس اظهار داش��ت: در جلس��ه 
مباحث مختلفی مطرح شد اما درباره این پرونده به جمع بندی 
نرس��یدیم و بنا شد تا جلساتی با حضور نمایندگان وزیر ورزش 
و جوانان و کارشناسان در کمیته فرهنگی کمیسیون اصل 9۰ 

برگزار شود و نتیجه آن متعاقباً اعام خواهد شد.
موس��وی خاطرنش��ان کرد: گزارش مربوط به پرون��ده قرارداد 
ویلموتس تا دو هفته دیگر در کمیته فرهنگی کمیسیون اصل 
9۰ جمع بندی و به صحن کمیسیون ارائه خواهد شد تا تصمیم 
گیری نهایی در مورد آن انجام شود. وی افزود: چنانچه تخلفی 
در روند رس��یدگی به پرونده احراز شود موضوع برای رسیدگی 
به قوه قضاییه ارس��ال خواهد شد و در صورت تشخیص هیئت 
رئیس��ه مجلس گزارش مربوط به ق��رارداد ویلموتس در صحن 

علنی مجلس قرائت می شود فارس

بازگشت بیش از ۶ میلیارد دالر ارز 
مربوط به صادرات و واردات به چرخه 

اقتصاد کشور

دادس��تان تهران در خصوص بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات 
گفت: با پیگیری های صورت گرفته از س��وی دادس��تانی، مبلغ 
1.2 میلی��ارد ی��ورو از این ارز ها در اقدامات بازپرس��ی به چرخه 
اقتصادی بازگش��ته اس��ت. علی القاصی مهر، دادستان تهران در 
جلسه ش��ورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حادثه شهادت یکی 
از مأم��وران نیروی انتظامی در جری��ان تعقیب و گریز با یکی از 
اش��رار در منطقه حکیمیه تهران از دستگیری و تکمیل پرونده 
متهم ظرف 4۸ س��اعت خبر داده و گفت: کیفرخواست این فرد 
به اتهام زیرگرفتن دو مأمور موتورس��وار پلیس و شهادت یکی از 

آن ها صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.
دادس��تان تهران در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به 
تأکی��د رهبر معظم انقاب مبنی بر تعیی��ن تکلیف 2۷ میلیارد 
دالر ارز حاص��ل از صادرات، اظهار ک��رد: با پیگیری های صورت 
گرفته از سوی دادستانی، مبلغ 1.2 میلیارد یورو از این ارز ها در 
اقدامات بازپرسی به چرخه اقتصادی بازگشته و بعد از پیگیری ها 

و اقدامات قضایی انجام شده، مجموع این رقم بالغ بر 2.9 میلیارد 
یورو مع��ادل 3.5 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات وارد چرخه 

اقتصادی شده است.
وی درباره پیگیری سرنوش��ت ارز تخصیص یافته از سوی بانک 
مرکزی ب��رای واردات نیز عنوان کرد: از میزان 4.۸ میلیارد دالر 
ارز تخصی��ص یافت��ه باتکلیف طبق گزارش دیوان محاس��بات 
کش��ور، بعد از ارجاع گزارش دیوان و دستور ریاست قوه قضاییه 
به دادس��تانی تهران مبل��غ 2.۶ میلیارد دالر رفع تعهد ش��ده و 
از 2.2 میلی��ارد دالر باقیمان��ده، پرونده های مربوط به مبلغ 1.1 
میلیارد دالر از س��وی بانک مرکزی به س��ازمان تعزیرات ارجاع 
شده که البته این سازمان از وجود نواقص جدی در این پرونده ها 
خبر داده اس��ت. درباره س��ایر وجوه باتکلیف ب��رای قریب 1.1 
میلیارد دالر ارز تخصص یافته نیز 5۰۸ ش��رکت و واردکننده به 
بازپرسی احضار شده اند. دادستان تهران در جمع بندی گزارش 
خود افزود: بر اس��اس پیگیری های صورت گرفته توسط دستگاه 
قضای��ی، 2.9 میلیارد یورو معادل 3.4 میلیارد دالر ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته و 2.۶ میلیارد دالر هم 
از ارز های تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات رفع 
تعهد شده است که در مجموع 5.5 میلیارد ارز اعم از یورو و دالر 
معادل ۶ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیصی برای 

واردات، به چرخه اقتصادی برگردانده شده است. میزان

گفت وگوی رسانه ای روحانی با 
مدیران ارشد رسانه های کشور

مع��اون ارتباط��ات و اطاع رس��انی دفت��ر ریی��س جمهور از 
گفت وگوی رس��انه ای رییس جمهور با مدیران ارشد رسانه های 

کشور به مناسبت هفته دولت خبر داد.
علیرضا معزی در گفت و گویی اظهار داش��ت: حجت  االس��ام 
والمس��لمین حس��ن روحانی، رییس جمهور عصر سه شنبه در 
نشس��تی با مدیران ارش��د رس��انه های همگانی کشور شرکت 

می کند.

معاون ارتباطات و اطاع رس��انی دفتر رییس جمهوری تصریح 
کرد: رییس جمهوری در این نشست با مدیران رسانه های کشور 
درخصوص مواضع دولت درباره مهمترین مسائل و رویدادهای 

داخلی، منطقه ای و بین المللی گفت  وگو خواهد داشت.
مع��زی افزود: ریی��س جمهوری طبق رویه هر س��اله در هفته 
دولت نشس��تی با اصحاب رس��انه خواهد داش��ت که امسال به 
عن��وان آخری��ن هفته دول��ت دوازدهم، این نشس��ت با حضور 

مدیران ارشد رسانه ها برگزار خواهد شد.
این نشس��ت که امروز ساعت 1۶ در مجموعه ریاست جمهوری 
در خیابان پاس��تور برگزار می شود، از شبکه خبر سیما به طور 

زنده پخش خواهد شد.


