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سایه روشن

علیرضا رحیمی،
عــضــو فرا کسیو ن
امید ،در توییتر خود
نوشت :ما از رئیس
مجلس درخواست
کردیم فیلترشدن تلگرام را در مجلس به رأی
بــگــذارنــد ،امــا رئــیــس مجلس مصلحت
ندانستند و رأیگیری صورت نگرفت .اگر در
آینده نیاز به رأی مجلس باشد ،قطعا مجلس
بــه مــوضــوع ورود مــیکــنــد .وی افـــزود:
به رأی گذاشتن فیلتر تلگرام ،به موافقت
ریاست مجلس نیاز دارد؛ چراکه جزو موارد
استمزاجی است .آنچه مهم است ،احترام به
خواست مــردم اســت؛ ضمن اینکه رقابت
شبکههای داخلی با خارجی لزوما بهمعنای
فیلتر شبکههای خارجی نیست( .نماینده)
احــمــد شجاعی،
رئـــیـــس ســـازمـــان
پــزشــکــی قــانــونــی
کشور ،گفت :امکان
شناسایی و احــراز
هویت جسد مومیایی ای که در عملیات
حفاری در حرم عبدالعظیم حسنی (ع) در
شهر ری کشف شده بود ،بهرغم انتظار فراوان
و فراهمشدن تمهیدات الزم ،به این نهاد داده
نشد( .ایرنا)
عــبــدا ...ناصری،
عـــضـــو شــــــورای
مــــــشــــــورتــــــی
اصالح طلبان ،در
پاسخ به اینکه برخی
چهره های جــریــان اصــالحــات ،ازجمله
غالمعلی کرباسچی ،از اعمال رانت در تعیین
گزینههای شهرداری انتقاد کردهاند ،گفت:
این موضوع را انکار نمی کنم .احزاب مهم
اصالحات که در شورای شهر نیرو دارند ،برای
تعیین شهردار تالش کردند .وی با تأکید بر
ایــنــکــه احــــزاب ازطــریــق اعــضــای خــود
مسائلشان را مطرح می کنند ،گفت :در
جامعه ایرانی که احزاب چندان توسعهیافته
نیستند ،هر حزبی بسته به میزان تالش و
فعالیتش ،می تواند امتیازات بیشتری
بگیرد .بنابراین شهردار انتخاب ۲۱نفر بوده
است و اکثر اعضا هم عضو احزاب هستند و با
تشکیالت مرکزی خود ،تبادلنظر کردهاند.
(باشگاه خبرنگاران جوان)
صــادق زیباکالم،
استاد دانشگاه در
واکــنــش بــه تحلیل
بــــــــــرخــــــــــی
اصــالحطــلــبــان که
میگویند مردم تجربه رأی به دولت احمدی
نژاد را تکرار نمیکنند ،گفت :دولت احمدی
نژاد تکرار نمیشود اما کسر قابل توجهی از
 ۲4میلیونی که به روحانی رأی دادنــد ،در
انتخابات ریاست جمهوری  ۱4۰۰شرکت
نخواهند کرد؛ در عوض آن  ۱۶میلیون نفری
که به آقای رئیسی رأی دادند به حسب تکلیف
شــرعــی همچنان در انــتــخــابــات شرکت
می کنند و حتی سه چهارمیلیون از آرای
روحــانــی نیز به آن سبد اضافه می شود،
بنابراین در سال  ۱4۰۰نامزد جریان اصولگرا
با  ۲۰میلیون رأی پیروز انتخابات خواهد شد.
(نامه نیوز)
عــلــی مــطــهــری،
نایبرئیس مجلس در
پـــاســـخ بــــه تــذکــر
حــــجــــتاالســــالم
نــصــرا ...پژمانفر،
نماینده مردم مشهد و
کالت در مجلس ،که گفت «ما در آستانه ماه
رمضان هستیم اما در هیچ جا حال و هوای
معنویت دیده نمیشود» ،بیان کرد :حساسیت
شما به ایجاد فضاسازی مناسب برای ایام ماه
مبارک رمضان درست است .باید از چند روز
قبل فضاسازی توسط شهرداری ها و اماکن
فرهنگی در شهرها صورت گیرد( .ایسنا)
ناصر ایمانی ،فعال
ســیــاســی ،گــفــت:
مـــتـــأســـفـــانـــه در
جـــنـــاحـــیکـــردن
مسائل مختلف بسیار
تبحر داریـــم .حتی
مسائل مربوط به آب و هـــوای تهران را هم
بهسرعت جناحی میکنیم؛ چه رسد به برجام.
سیاسیکردن هر چیزی سابقه طوالنی دارد.
توصیه من این است که آقایان خویشتنداری و
ّ
کف نفس را در هر دو طرف داشته باشند .هر دو
طــرف در ماجرا مقصرند .یک سو دولــت را
مالمت میکند و یک سو هم ساکت ننشسته
است .به هر دو طرف باید بگوییم سکوت کنید
و شرایط کشور را درنظر بگیرید و بگذارید از این
بحرانها عبور کنیم( .اعتماد)

رئیسجمهور بااشارهبهخروجاز برجاموانتقالسفارت آمریکا بهقدس مطرح کرد

2اشتباهتاریخیواشینگتن

شماره 2548

ظریف در بروکسل:

برایگرفتنحقوقایرانیانآمدهام

تالش مسئوالن ،شاهد توسعه مناسبات اقتصادی،
فرهنگی و علمی ایران و لتونی باشیم.وی با بیان اینکه
خوشبختانه در سال های اخیر ،تحوالت مثبتی در
روابط و همکاریهای تهران-ریگا اتفاق افتاده است،
بر ضرورت تالش بخش خصوصی و بهویژه اتاقهای
بازرگانی دو کشور در راستای استفاده حداکثری از
ظرفیت ها و توانمندی های موجود برای گسترش
مناسبات و همکاریهای فیمابین تأکید کرد.

اتحادیه اروپا مقابل آمریکا بایستد

پنجسفیر ،روز گذشته ،استوارنامههای خود را تقدیم
رئیسجمهور کردند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاستجمهوری ،حجتاالسالم حسن روحانی ،روز
گذشته و هنگام دریافت استوارنامه همیش مک مستر،
سفیر جدید نیوزیلند در تهران ،خروج دولت آمریکا از
توافق برجام و انتقال سفارتخانهاش به قدس شریف
را دو اشتباه بزرگ و تاریخی واشینگتن خواند و گفت:
تاریخ قضاوت خواهد کرد که هر دو این تصمیمات
دولت آمریکا ،بسیار نادرست و غیردقیق نسبتبه ایران
و مردم منطقه بوده است.
وی با اشارهبه مخالفت جامعه جهانی با هر دو تصمیم
اشتباه آمریکا گفت :اولین نتیجه این تصمیمات غلط،
انزوای واشینگتن نزد افکار عمومی جهان است.
رئیس جمهور با قدردانی از مواضع مثبت نیوزیلند
دربـــاره برجام گفت :ســـال  ،۲۰۱۵ســال موفقیت
سیاست و دیپلماسی بر تخاصم و روابط غیردوستانه
میان کشورها بود و دولت ایران معتقد است که تعامل
سازنده با کشورهای جهان و اتخاذ استراتژی برد-برد
به نفع همه جهان خواهد بود.
روحانی با اشارهبه اینکه ایران همواره به تعهدات خود
در عرصه بین المللی پایبند بوده است و در موضوع
برجام۱۱ ،گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی این
موضوع را تأیید میکند ،خروج واشینگتن از توافق
برجام را یک شکست سیاسی و اخالقی برای این دولت
آمریکا دانست.مکمستر ،سفیر جدید نیوزیلند نیز در
این دیدار با تقدیم استوارنامه خود به رئیسجمهور،
برجام را پیروزی دیپلماسی و همکاری بر تقابل و

عدماطمینان و مهمترین دستاورد دیپلماتیک تاریخ
ذکر کرد و افزود :حمایت کشورهای جهان از برجام،
بیانگر جایگاه ویژه این توافق در عرصه روابط بینالملل
است.

ادامه حمایت ایران از مقاومت

همچنین رئیس جمهور ،هنگام دریافت استوار نامه
حسن عباس ،سفیر جدید لبنان در تهران ،بااشارهبه
اهمیت حفظ امنیت و ثبات لبنان بهعنوان یک کشور
بسیار مهم خاورمیانه گفت :جمهوری اسالمی ایران به
حمایتهای خود از دولت و ملت لبنان برای مقاومت
در برابر گروه های تروریستی و اقدامات تجاوزکارانه
رژیــم صهیونیستی ادامــه خواهد داد .وی با ابــراز
خرسندی از همزیستی مسالمتآمیز پیروان ادیان و
مذاهب مختلف در لبنان ،انتخابات اخیر در این کشور
را نشان دیگری از اداره لبنان براساس مردمساالری
و نظر مردم دانست و گفت :امیدواریم این انتخابات،
وحدت در لبنان را بیشاز پیش تقویت ،روند شکوفایی
اقتصادی این کشور را فراهم و روابط تهران و بیروت را
مستحکمتر کرد.
حسن عباس ،سفیر جدید لبنان در تهران ،نیز در این
دیدار با تقدیم استوارنامه خود به رئیسجمهور ،تأکید
کرد که لبنان مصمم است روابط خود را با جمهوری
اسالمی ایران در همه زمینهها گسترش و توسعه دهد.
روحانی ،هنگام دریافت استوارنامه پتریس کارلیس
آلفرتس ،سفیر جدید آ کردیته لتونی نیز بااشاره به
روابــط دوستانه دو کشور ،اظهار امــیــدواری کرد با

عالوهبراین ،رئیسجمهور هنگام دریافت استوارنامه
سفیر جدید اکردیته استونی ،بــااشــاره بــه روابــط
دوستانه و صمیمانه ایران و استونی ،گفت :جمهوری
اسالمی ایــران ،آماده توسعه همهجانبه مناسبات و
همکاریهای فیمابین با استونی است.
روحانی بااشاره به خروج یک طرفه آمریکا از برجام
و فرصت کوتاه اروپا برای اعالم موضع روشن و شفاف
درقبال آن ،گفت :ایران تنها در شرایطی میتواند در
برجام باقی بماند که بهطورکامل از منافع آن بهرهمند
شود.وی افزود :متأسفانه امروز آمریکا قصد دارد در
اقدامی بیمنطق و غیرحقوقی ،قوانین داخلی خود را
به دیگر نقاط جهان گسترش دهد که باید همه کشورها
ازجمله اتحادیه اروپا دربرابر آنها ایستادگی کنند.
خانم مارین موتوس ،سفیر جدید آ کردیته استونی،
نیز در این دیدار بر اهتمام و تالش این کشور بهعنوان
یکی از اعضای اتحادیه اروپــا برای حفاظت و ادامه
برجام تأکید کرد.همچنین روز گذشته روحانی ،هنگام
دریافت استوارنامه خانم سوا المسال ،سفیر جدید
اکردیته نپال ،بااشارهبه کشتار مردم بیگناه فلسطین
توسط رژیــم اشغالگر صهیونیستی تأ کید کرد:
موضعگیری دربرابر تجاوز رژیم صهیونیستی و دفاع
از ملت مظلوم فلسطین درحقیقت دفاع از بشریت و
حرکت در مسیر توسعه صلح و ثبات جهانی است و امروز
وظیفه همه کشورها به ویژه کشورهای غیرمتعهد،
موضعگیری قاطع و محکم دربرابر اینگونه جنایتها
و تجاوزهاست.
خانم سوا المسال ،سفیر جدید اکردیته نپال ،پساز
تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان با
بیان اینکه دولت و ملت نپال ،دوستدار صلح و برقراری
ثبات در جهان هستند ،افزود :ما همواره از آرمان ملت
فلسطین حمایت میکنیم.

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران ،که برای مذاکره با مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپــا و همچنین وزیــران امور
خارجه سه کشور انگلیس ،آلمان و فرانسه ،راهی
بروکسل پایتخت بلژیک شده است ،طی مطلبی
کوتاه در جمع خبرنگاران گفت :برای گرفتن
حقوق ایرانیان آمدهام.
به گزارش انتخاب ،وی همچنین عصر دیروز و
پساز دیدار با فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپــا ،در جمع خبرنگاران
حاضر شد و خبر از گفتوگوهای «خوب» خود با
موگرینی داد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود :کار
را برای رسیدن به تضمینها شروع کردیم .دیدار
خوب و سازندهای بود .برای ادامه گفت وگوها
آماده شدیم .ما در مسیر درست برای حرکت رو
به جلو هستیم تا اطمینان بیابیم که منافع همه
اعضای باقیمانده برجام بهویژه ایران تضمین
شود.
ظریف درباره پیشبینی خود از نتایج رایزنیهای
جاری درباره آینده برجام گفت :خواهیم دید [که
چه میشود].
وی با اشارهبه ضرورت اجرای کامل برجام ازسوی
همه طرفها و بهرهمندی ایران از برجام ،تأکید
کرد که ارائــه تضمین برای بهرهمندی ایــران از
برجام ،نظر مشترک دو طرف است.

وزیــر امــور خارجه کشورمان در ادامــه افــزود:
در دیــدارهــای کارشناسی و دیــدارهــایــی که
خواهم داشت ،درزمینه روشهایی که میتوان
تضمین هایی را برای تأمین منافع ایران و سایر
طرف ها ارائه کرد [کار می کنیم]؛ به این دلیل
که اطمینان حاصل کنیم یک کشور نمی تواند
با خروج غیرقانونی خود از این مسئله نفع ببرد و
دیگر طرفهایی که باقی ماندهاند [بتوانند] نفع
ببرند.
شب گذشته وزیــران خارجه سه کشور اروپایی
بــعــداز نشست داخــلــی گــروه خــود ،بــا ظریف
دیـــدار و دربـــاره آخــریــن دیــدگــاههــا و مواضع
کشورهایشان بر سر چگونگی ماندن در برجام
و ادامه اجرای این توافق بدون آمریکا گفتوگو
کردند.
همچنین وزیــر امــور خارجه لوکزامبورگ در
گفتوگوی تلفنی با ظریف از برجام حمایت کرد.
ژان اسلبورن ،وزیر امور خارجه لوکزامبورگ ،ظهر
دیروز در تماس تلفنی با دکتر محمد جواد ظریف
ضمن اعالم حمایت از برجام بر لزوم تــداوم آن
تأکید کرد .وی با اشاره به تالش اتحادیه اروپا برای
بهره مندی ایران از مزایای برجام ،خواستار حفظ
آن به عنوان یک دستاورد بین المللی شد.
ظریف عالوه بر این با «دیدیه ریندزر» همتای
بلژیکی خــود در بروکسل دیـــدار و گفت وگو
کرد.

آتشیدرقلبمسلمانان

بیش از 60فلسطینی در تظاهرات اعتراضی به انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی شهید شدند
کشتار بی رحمانه مردم مظلوم فلسطین و انتقال
سفارت ایاالت متحده آمریکا به قدس ،واکنشهای
زیــادی را در کشورمان در پی داشــت .به گزارش
شهرآرا فلسطینیان ساکن غزه روز دوشنبه همزمان
با انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس اشغالی
تظاهرات کردند .در این تظاهرات بیش از  ۶۰نفر از
فلسطینیان به دست صهیونیستها شهید و بیش از
 ۲۵۰۰نفر نیز زخمی شدند.
همچنین صدها نفر از جوانان فلسطینی عصر روز
گذشته تظاهرات کردند که البته با سرکوب شدید
نظامیان صهیونیست مواجه شدند .خبرگزاری
فلسطین الیوم گزارش داد که نظامیان صهیونیست
با شلیک گلولههای جنگی و گازهای اشکآور۱۰۰ ،
نفر از تظاهرات کنندگان فلسطینی را در مناطق
مختلف قدس اشغالی و مناطق البیره ،رام ا، ...
الخلیل ،بیتلحم ،نابلس ،قلقیلیه و جنین در کرانه
باختری زخمی کردند .منابع خبری همچنین
گزارش دادند که یک نفر از فلسطینیان عصر دیروز
در نزدیکی مرز غزه به شهادت رسیده است .این
موضو ع واکنش های مختلفی را در پی داشته
است.

انتقاد جهانگیری از برخی حکام اسالمی

دولت جمهوری اسالمی روز گذشته با صدور بیانیه
ای ضمن محکومیت این جنایت ،تصریح کرد:
دولت جمهوری اسالمی ایران عالوه بر رایزنی های
منطقهای و بین المللی،چون گذشته از هیچ تالشی
برای حمایت از حقوق مشروع و غصب شده فلسطین
و مردم مظلومش دریغ نخواهد کرد و رویدادهایی
نظیر جنایت دیروز صهیونیست ها را جنایت علیه
بشریت و آزمونی تاریخی برای همه کسانی می داند
که عهده دار مسئولیت و اختیارات موثر ،بویژه در
کشورهای اسالمی هستند.
همچنین ،اســحــاق جهانگیری ،مــعــاون اول
رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد برخی حکام
کشورهای اسالمی در موضوع قدس اشغالی اظهار
کرد :متأسفانه بیعرضگی و بیکفایتی برخی حکام
اسالمی بهویژه در سالهای اخیر باعث شده است که
نمایشی از هماهنگی و انسجام با اسرائیلیها نشان
دهند که امروز قلب ملتهای مسلمان دنیا را به آتش
کشیده است .آن ها باید نزد مردم مسلمان کشور
خود برای شاهد بودن چنین صحنه هایی خجالت

بکشند.وی با اشارهبه فرارسیدن ماه مبارک رمضان
گفت :از خدا میخواهیم امت اسالمی در دنیا و همه
مظلومان را از این شرایط نجات دهد.

تصمیم آمریکا برای بیاعتبارسازی
سازمان ملل

علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،نیز
در جلسه علنی روز گذشته مجلس ،در نطق پیش
از دستور خود در سخنانی با اشارهبه انتقال سفارت
آمریکا به قدس شریف ،گفت :با اینکه تقریبا همه
کشورهای دنیا این اقدام را محکوم کردند و همه
میدانند این اقدام ،مخالف مصوبات شورای امنیت
و مجمع عمومی سازمان ملل است ،ظاهرا از سالها
پیش آمریکاییها تصمیم گرفتند که این نهادهای
بین المللی را بی اعتبار کنند.وی حمله آمریکا به
عراق بدون مصوبه شورای امنیت را یکی از مصادیق
بیاعتبارکردن نهادهای بینالمللی ازسوی آمریکا
بیان کرد و گفت :باوجود این ،آمریکاییها با کمک
یکی دو کشور به عراق حمله کردند ،گرچه بعدها
چنان گرفتار شدند که پا به فرار گذاشتند.
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه ،هم

سخنگوی دولت با اشاره به موضوع برجام:

عدهایدلتنگدورانتحریمهستند

محمدباقر نوبخت ،سخن گوی دولــت ،روز گذشته در نشست
هفتگی با اصحاب رسانه ،درباره موضع گیری ها درباره برجام
گفت :دراینباره موضعی منطقی وجود دارد و فارغاز اینکه برجام
را درست یا نادرست بخوانیم ،باید بدانیم که همه مراحل این توافق
در مجلس شورای اسالمی بررسی شد و مقام معظم رهبری هم
بایدها و نبایدهای آن را مطرح کردند .درنهایت برجام با طیکردن
این مسیرها اجرایی شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،وی
با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در سال  9۲در محاصره اقتصادی و

اتهام واهی قرار داشت ،تأکید کرد :خوشبختانه با اجرای برجام
توانستیم با رفع حتی یک محدودیت ،تحریمها را بشکنیم و ایران
را از تحریمهای شورای امنیت رها کنیم و از آژانس بینالمللی برای
انجام فعالیت های هسته ای تأییدیه گرفتیم .آیا نمی توان این
موضوع را یک دستاورد دانست؟ ما توانستیم شرایط را بهگونهای
تغییر دهیم که هرمقدار که میخواهیم ،نفت بفروشیم و مشکالت
حوزه کشتیرانی و بیمه را هم برطرف کردیم.
سخن گوی دولــت گفت :هرگاه ترامپ دربــاره برجام موضع
میگرفت ،موگرینی آن را نفی میکرد .آیا نمیتوان این مسئله را
دستاوردی در عالم سیاست دانست؟ بههرحال اگر منافع ما ایجاب
کند ،از برجام خارج میشویم و این توافق را ادامه نخواهیم داد.
نوبخت تصریح کرد :اگر عده ای دلتنگ دوران تحریم هستند،
مشکلی وجــود نــدارد ،اما در حد تــوان خود اجــازه نمیدهیم
زورگوییهای آمریکا به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه «مشکلی بــرای تأمین ارز کاالهای اساسی
نداریم» ،گفت :برای تأمین کاالی کشور با ارز 4۲۰۰تومانی
عقبنشینی نمیکنیم.

با اعالم حمایت ایران از مبارزات مشروع و مقاومت
صبورانه مــردم مسلمان فلسطین در برابر مثلث
زر و زور و تزویر ،از سازمان ها و مجامع منطقه ای
و بین المللی خواست با تحرک و اقدامی عاجل و
بدون هیچ گونه درنگ ،ضمن محکومیت جنایت
رژیم اشغالگر قدس و معرفی آن بهعنوان جنایتکار
جنگی به دادگاه بینالمللی ،اقداماتی الزم ،قاطع
و فوری در جلوگیری از تداوم قتلعام و کشتار سبعانه
هزاران نفر از انسانهای بیدفاع و بیگناه به دست
صهیونیست های غاصب در دستورکار فوری همه
کشورهای مستقل جهان قرار گیرد.

مردم فلسطین با مقاومت طعم پیروزی
را میچشند

همچنین سرلشگر محمدعلی جعفری ،فرمانده
کل سپاه ،با اشاره به حوادث روز نکبت امسال در
فلسطین اشغالی و بهشهادت رسیدن دهها نفر از
مردم مظلوم فلسطین اظهار داشت :دنیا پر از ظلم
و جور رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکاست .برخی
کشورهای خائن منطقه غرب آسیا ،که نام اسالم را
بههمراه خود یدک میکشند ،در ظلم و ستم به مردم

مظلوم منطقه ،شریک آمریکا و رژیم صهیونیستی
هستند و این موضوع برای جهانیان آشکار است.
فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرد :مردم منطقه
با فداکاریهایشان ،شیرینی پیروزی را چشیدند
و مردم فلسطین نیز با این مقاومت میتوانند طعم
شیرین پیروزی را بچشند.
علی اکبر والیتی ،مشاور مقام معظم رهبری در
امور بین الملل نیز با انتشار یادداشتی در شبکه
اجتماعی خود با اشــاره به مقاومت چندین ساله
فلسطینیان تأکید کرد :بازگشت به سرزمین مادری
که از سوی رژیمی ستمگر و کودککش اشغال شده
خواسته بحقی است که روزی محقق خواهد شد و
فلسطینیان همواره در برابر اقدامات جنایتکارانه
اسرائیل با پشتیبانی آمریکا و برخی متحدین مرتجع
منطقه ای مقاومت و ایستادگی کــرده و خواهند
کرد.
همچنین شورای امنیت سازمان ملل هم روز گذشته
نشستی فوقالعاده با محوریت بررسی اوضاع در غزه
و کشتار فلسطینیها توسط نظامیان صهیونیست
برگزار کرد .این نشست ،با یک دقیقه سکوت به
احترام کشته شدگان جنایت غزه آغاز شد.

آیت ا ...مکارم شیرازی:

وظیفهشهرداریفقطپاککردنجسمشهرنیست
آیتا ...ناصر مکارم شیرازی ،از مراجع تقلید ،در دیدار سعید
اوحدی ،رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با وی
اظهار کرد :وظیفه شهرداری فقط پاککردن جسم شهر نیست؛
جان شهر هم باید تمیز باشد .اگر یک شهر زیبا و تمیز ،شهروندان
خوبی نداشته باشد ،کارایی نخواهد داشت .خدا را شکر اخیرا
روشن شده که شهرداریها مسئولیتهای فرهنگی هم دارند.
برای پیشرفت یک پرنده ،دو بال الزم است که این دو بال باید
مساوی باشند .برای اینکه یک جامعه پیشرو داشته باشیم ،باید
هم ازنظر ظاهر و هم از نظر معنویات پیشرفت کنیم و غیر از این،
به جایی نمیرسیم .مدینه فاضله ،آن است که اخالقیات در آن
رعایت شود.
این مرجع تقلید با ارائه پیشنهادهایی برای اثربخش تر شدن
فرهنگی گفت :درکنار آموزش قرآن ،ترجمه و تفسیر آن نیز حتما
باید باشد.
وی ادامه داد :پرداختن به نهجالبالغه را هم جزو برنامههایتان
قرار دهید ،بهویژه کلمات قصار امیرالمؤمنین(ع) که 48۰جمله
کلیدی و ارزشمند است .نکته سوم که حتما عمل میکنید ،این

است که باید برای همه سنین برنامه داشته باشید.
آیـــت ا ...مکارم شیرازی تصریح کــرد :نکته دیگر ایــن است
که فعالیت هایتان را خبررسانی کنید تا مــردم باخبر شوند.
صدا و سیما ،فضای مجازی ،پوسترها و ...بسترهای مناسبی
بــرای تبلیغ هستند .باید افــراد نخبه ای انتخاب کنید که
روانشناس باشند و جمالت تبلیغاتی را بهخوبی انتخاب کنند.
تابلوهایی که میزنند ،غالبا سیاسی است ،ولی باید به مسائل
فرهنگی هم پرداخته شود.

