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 عدو شود سبب خير
 اگر خدا خواهد

ــال از عمر انقالب اسالمي ايران مي  گذرد و  33 س
ــرايط امروز نظام با روزهاي نخست، بدون  مقايسه ش
ــت كه جايگاه،  ــچ ترديدي با اين قضاوت همراه اس هي
ــتره نفوذ، كارآمدي، اقتدار و ثبات نظام روز به روز  گس

افزايش يافته است.
ــالمي  ــاي جمهوري اس ــي نوپ ــر نظام سياس عم
ــاي چند ماهه مواجه  ــران كه در آغاز با پيش  بيني ه اي
ــكده  ــت كه انديش ــيده اس بود، امروز به نقطه اي رس
 (SSI) «ــردي ــه مطالعات راهب ــي «موسس آمريكاي
اخيرا در تحليلي به قلم 3 نفر از استراتژيست هاي خود 
ــدني با  ــد: «آمريكا بايد آماده رقابتي تمام نش مي  نويس
ــترده و در زمينه هاي گوناگون  ــطحي گس ايران در س
ــدار نسبت به مخاطرات  ــد.» همين تحليل با هش باش
رويارويي با ايران به دولتمردان آمريكا توصيه مي  كند: 
«كنار آمدن دوستانه با ايران و هم  پيمانان اين كشور در 
ــيار كم هزينه  تر و داراي  خليج فارس... براي آمريكا بس

خطر كمتر است.»
ــه عواملي  ــت كه چ ــش مطرح اس حال اين پرس
موجب ارتقاي جمهوري اسالمي ايران به اين جايگاه 

و موقعيت شده است؟
ــخ به اين پرسش كوتاه، طوالني و عوامل مؤثر  پاس
در اين مسأله متعدد و متنوع است. اما يكي از اين عوامل 
كه جمهوري اسالمي ايران را ورزيده و مستحكم كرده 
ــت، توطئه هاي  ــدار و كارآمدي آن افزوده اس ــر اقت و ب
ــمنان و فشارها و بحران  سازي هاي آنان  رنگارنگ دش
است؛ توطئه هايي كه اگر نبودند، نظام اسالمي اين قدر 

آبديده و آزموده نبود.
توطئه هايي از جنس سخت مانند اقدامات مسلحانه 
و تروريستي گروهك ها در نقاط مختلف كشور، جنگ 

8 ساله، تحريم اقتصادي و حمله نظامي طبس. 
توطئه هايي از جنس نرم از قبيل تضعيف اعتقادات 
ــبكه هاي  و باورهاي ايماني از طرق مختلف از جمله ش
ماهواره  اي، دامن زدن به گسست هاي قومي و مذهبي، 
ايجاد نارضايتي از طريق سياه  نمايي و القاي ناكارآمدي 

و جنگ رسانه  اي.
ــمند به معناي  و توطئه هايي از جنس قدرت هوش
ــه 88 را مي  توان از  ــرم كه فتن ــخت با ن تلفيق نبرد س

مصاديق بارز آن دانست.
ــمن  اين نبرد در انواع آن همچنان ادامه دارد و دش
ــاهده ناكارآمد بودن توطئه  هايش كه البته  به رغم مش
ــارت ها و ريزش هايي را به ما تحميل كرده است،  خس
ــختي و توانمندي بيشتر نظام  ولي در مجموع به سرس
ــه ديگري را  ــر روز توطئ ــر گرديده، ه ــالمي منج اس

مي  آزمايد.
ــت كه  ــايبري اس اين روزها صحبت از حمالت س
ــت. حمالتي كه چندي  ــده اس وارد مرحله جديدي ش
ــهر  ــتاكس  نت به نيروگاه اتمي بوش قبل با ويروس اس
ــازماندهي شد و اخيراً با ويروس هاي جديد به سايت  س

وزارت نفت و وزارت علوم.
دشمنان انقالب به اين فهرست توجه كنند!

ــه  ــالب ب ــداي انق ــا در ابت ــت گروهك ه *  فعالي
ــتگاه هاي اطالعاتي ايران  شكل  گيري و انسجام دس

منجر شد.
ــلح  ــه ايران، قواي مس ــي عراق ب ــه نظام *  حمل
ــران را كارآمد كرد و آنچه امروز  ــالمي اي جمهوري اس

به عنوان توان دفاعي كشور مطرح است
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 هشدار ايران 
به امارات

ضرغامي: انديشه هاي اقتصادي شهيد مطهري راهگشاست
 پرونده ويژه «جام جم» درباره شهيد مطهري در صفحات 10 و 11

فرزند يك جانباز به 5 بيمار
 زندگي بخشيد

در صورت اصرار بر مسائل غلط   مهمانپرست: 
و تحريك عواطف ملت ما، كنترل آن كار سختي خواهد بود

رئيس سازمان صدا و سيما در همايش حكمت مطهر 
با اشاره به جامعيت فكري استاد شهيد مرتضي مطهري 
ــنايي گسترده او با نيازهاي امروز جامعه خود گفت:  و آش
به  داليل مختلف آرا و نظريات اقتصادي شهيد مطهري 
كمتر مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است، در حالي 
كه او در بسياري از موضوعات اقتصادي از قبيل ثروت، 
توليد، مالكيتـ  پول، كار، شراكت،  ماشين، انفال و ارث 

نظريه هاي قابل توجهي ارائه داده است.
به گزارش واحد مركزي خبر، ضرغامي، با اشاره به 
ــال 91 و توجه جدي رهبر معظم انقالب  نامگذاري س
ــت بنيه اقتصادي و  ــال هاي اخير به تقوي در طول س
ــار اقتصادي  ــي گفت: پژوهش در آث ــد ثروت مل تولي
شهيد مطهري  مي تواند راه حل ها و مدل هاي جديدي 
ــكالت اقتصادي در  ــراي برون رفت از برخي مش را ب
ــاره به  ــانه ملي با اش جامعه امروز ارائه دهد.رئيس رس

نبوغ فوق العاده شهيد مطهري در نوآوري و خالقيت  
ــرح بحث  گفت: آن مرد بزرگ همچون طبيبي  در ط
ــل جوان و  ــاي واقعي جامعه بويژه نس ــوز، نيازه دلس
ــخيص داده و با فكري  ــي تش ــگان را بخوب فرهيخت
ــارف عميق و ناب  ــع و برگرفته از مع ــجم، جام منس

اسالمي به آن پاسخ مي داد.
رئيس رسانه ملي با تبيين برخي نظرات اقتصادي 
ــد كه ايشان در  ــهيد مطهري گفت: به نظر مي رس ش
ــا نحوه مالكيت بر  ــرمايه ي بحث هايي چون حدود س
ــين و فناوري هاي توليد انبوه به عنوان محصول  ماش
ــري، زمينه هاي جديدي را  تالش و تجربه جامعه بش
براي مباحثه، پژوهش و چالش هاي سازنده فكري در 

ميان صاحبنظران و كارشناسان فراهم كرده است.
 انديشه مطهري بايد نقشه راه انقالب باشد

ــتمين  ــالمي در هش ــوراي اس رئيس مجلس ش

ــر گفت: حركت كلي  ــش جهاني حكمت مطه هماي
ــتند  نظام با توجه به ديدگاه هايي  كه رهبران آن داش
ــهيد مطهري  ــه هاي ش با اتكا و تعلق خاطر  به انديش
ــت و انديشه هاي شهيد مطهري بايد  گره خورده اس

نقشه راه انقالب باشد.
ــال هاي  به گزارش مهر، الريجاني  افزود : در س
اخير اهتمام و مراجعه به آثار و سخنان و انديشه هاي 
ــت و  ــده اس ــته ش ــتر از گذش ــهيد مطهري بيش ش
برنامه هاي نقد و بررسي آرا و افكار ايشان متناسب با 

نياز زمان در دستور كار قرار گرفته است.
ــاره به اين كه به فرموده امام(ره)، شهيد  وي با اش
ــت: بنابراين  ــت، گف مطهري ايدئولوگ انقالب اس
ــه او نبايد منحصر به اين برنامه ها و همايش ها  انديش
ــلمان بايد نسبتش با اين مرد  ــود بلكه هر فرد مس ش

الهي را بداند.

ــه هاي  ــرد: محور انديش ــح ك ــي تصري الريجان
ــت و آزادي  ــه عدالت، معنوي ــه كلم ــري در س مطه
ــود و با ليبراليسم غربي كه يك آزادي  خالصه مي ش
ــت، مخالفت  ــاحتي و تك بعدي اس ظاهري و تك س

مي كند.
ــهيد  الريجاني ادامه داد: يكي از دغدغه هاي ش
ــاي حقوق آنان  ــلمانان و احي ــري بيداري مس مطه
ــالمي  ــري وقتي از بيداري اس ــت. مرحوم مطه اس
ــالمي را مدنظر  ــت مي كند تمام جغرافياي اس صحب

قرار مي دهد.
ــري  ــروي يكس ــرادي مانند آخوندزاده و كس اف
ــتي افراطي را بيان مي كردند  بحث هاي ناسيوناليس
ــران را در ضديت با  ــردم اي ــدن م ــيعه ش كه حتي ش

عرب ها قلمداد مي كردند 
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مريم خباز   /  گروه جامعه 

ــه 400 ميليارد  ــران با تصويب بودج هيات وزي
ــي، دور تازه اي از آزادي زندانيان ديه را كليد زد.  ريال
ــنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و  اين رقم، پيش
دارايي و وزارت دادگستري است كه بزودي از طريق 
صندوق تامين خسارت هاي بدني در اختيار ستاد ديه 
ــرار مي گيرد تا براي زندانيان محكوم به ديه اي كه  ق

پرونده شان آماده تصميم گيري است، خرج شود. 
زندانيان ديه در جرايم غيرعمد حكايت مفصلي 
دارند. آنها به خاطر يك سهل انگاري در رانندگي كه 
ــده، راهي  ــدن فردي منجر ش به مرگ يا مصدوم ش
ــي مالي و اين كه  ــوند و به خاطر ناتوان ــدان مي ش زن
ــاكي را جلب كنند، در حبس  ــد رضايت ش نمي توانن
ــي مي مانند، در حالي كه با افزايش تدريجي نرخ  باق
ــود كه  ــنگين تر از روزي مي ش ديه، بار ديون آنها س
ــده اند.  تعداد اين افراد كم نيست.  جرم را مرتكب ش
ــال  ــوي دولت در 33 س ــده از س ــق آمار ارائه ش طب
ــوادث رانندگي  ــزار نفر به خاطر ح ــته، 436 ه گذش
ــده اند كه البته اكثر قريب به اتفاق  روانه زندان ها ش
ــتي چاره اي جز دل بستن به  آنها نيز به خاطر تنگدس

حمايت هاي دولتي و مردمي نداشته و ندارند. 
ــراي آزادي زندانيان ديه  ــي ب ــاي دولت كمك ه

معموال كفاف نياز ها را نمي دهد
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كليه ها، كبد، قرنيه و بخشي از پوست بدن  فرزند يك 
جانباز كه در حادثه رانندگي در مشهد دچار مرگ مغزي 

شده بود، به 5 بيمار در آستانه مرگ زندگي بخشيد.
ــال  ــم»، 27 فروردين امس ــزارش «جام ج ــه گ  ب
ــاله فرزند يكي از جانبازان دفاع مقدس با  محمد  16 س
موتورسيكلت  در حال بازگشت از منزل دوستش به خانه 
ــهد  بود كه با يك خودروي  ــهرك حجت مش خود در ش
پرايد  تصادف كرد. در پي اين حادثه، پيكر نيمه جان پسر 
ــتان رضوي و سپس  امدادي مشهد   نوجوان به بيمارس

انتقال يافت.
والدين محمد  نيز با اطالع از خبر تصادف وي، خود 

ــاندند؛ اما هر لحظه حال  ــرعت  به بيمارستان رس را بس
ــي اش بيشتر  ــتگاه  كمك تنفس او وخيم تر و صداي دس
ــتگاه هاي احياگر بود كه با بوق هاي  ــد و  فقط دس مي ش
ــات او را تاييد مي كرد. 3 روز تمام با همه  ــداوم خود حي م

سختي هايش به همين منوال گذشت. 
ــواده محمد به  ــم اميدواري خان ــارم، به رغ  روز چه
ــتگاه  ــي دس ــت او به زندگي ، موج هاي سينوس بازگش
ــتگاه  آرام آرام به يك خط ممتد  تبديل و صداي بوق دس
نيز با سوت ممتد همراه شد.   دكتر در حالي كه سرش را 

پايين انداخته بود، 
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ــي درباره  ــي انرژي اتم ــس بين الملل ــران در آژان ــده اي نماين
ــس گفت: اين گفت وگوها  ــته اي ايران با آژان روند مذاكرات هس
ــه ادعاهاي  ــال تير خالصي ب ــز و در عين ح ــور متمرك ــر 3 مح ب

خسته كننده خواهد بود.
ــلطانيه در گفت وگو با خبرگزاري  به گزارش مهر، علي اصغر س
ترند آذربايجان با  اشاره به مذاكرات اتمي ايران و آژانس كه 25 و 
26 ماه جاري در وين برگزار مي شود، افزود: در اين دور از مذاكرات 
ــد آژانس از جمله هرمان ناكارتس، معاون مديركل  با مقامات ارش
در امور پادمان ها و رافائل گروسي، دستيار ويژه مديركل و چند نفر 
از كارشناسان آژانس در 3 محور سياسي، حقوقي و فني مذاكرات 

را ادامه خواهيم داد.
وي گفت: در اين مذاكرات اول چارچوب و مداليته اي را معين 
ــان را بدانند، زمان  ــاس آن دو طرف وظايفش ــم كه بر اس مي كني
ــخص باشد و اقداماتي كه بايد انجام بشود و گام هايي كه بايد  مش
ــود مشخص شود، سپس اگر روي مفاد مداليته توافق  برداشته ش
ــروع مي كنيم.نماينده ايران در آژانس بين المللي  كرديم، كار را ش
ــرژي اتمي با اعالم اين كه ايران در رابطه با حقوق حقه خود كه  ان
ــنامه آژانس آمده هيچ وقت مصالحه نخواهد  در ان پي تي و اساس
ــازي حق جمهوري اسالمي ايران است و اين  كرد، گفت: غني س

غني سازي بايد تحت نظر آژانس هم ادامه پيدا كند.

ــگاه  ــت و پنجمين نمايش ــتين برگ از بيس ــته نخس روز گذش
بين المللي كتاب تهران ورق خورد تا از صبح امروز درهاي مصالي 
بزرگ امام خميني (ره) به روي عالقه مندان  «يارمهربان» گشوده 

شود.
به گزارش خبرنگار ما، محمود احمدي نژاد مهمان ويژه مراسم 
ــگاه كتاب بود تا ضمن بازديدي كوتاه از  افتتاحيه ربع قرن نمايش
بخش «بيداري اسالمي» ابراز اميدواري كند، نمايشگاه كتاب به 

جشنواره فرهنگي بين ملت ها تبديل شود.
ــندي از  ــخناني با ابراز خرس ــن در س ــور همچني رئيس جمه
ــم و در اين محفل فرهنگي و ارزشمند، گفت:  حضور در اين مراس
ــت كه همه ساله جمع  ــگاه كتاب يك رويداد فرهنگي اس نمايش
كثيري از انديشمندان، هنرمندان، عالمان و صاحب نظران را گرد 

ــتركي را بين  ــي آورد و در واقع يك خط ارتباط و فصل مش ــم م ه
آنها ايجاد مي كند.

احمدي نژاد افزود: كتاب يك اثر فرهنگي بسيار مهم است كه 
جمع كثيري از انديشمندان، عالمان و اصحاب فرهنگ در پرورش 

و توليد آن نقش آفريني مي كنند.
او در بخش ديگري از سخنراني افتتاحيه با بيان اين كه انسان 
ــعادت نيازمند عواملي است؛ از علم،  ــيدن به قله هاي س براي رس

عشق و عدالت به عنوان عوامل تاثيرگذار بشري ياد كرد.
ــاد اسالمي هم در  ــيني، وزير فرهنگ و ارش ــيدمحمد حس س
ــخناني با اشاره به اين كه  ــم افتتاحيه نمايشگاه كتاب در س مراس
واژه كتاب در قرآن 230 بار به كار رفته است، گفت: در عظمت اين 
واژه همان بس كه قرآن را تداعي مي كند و پيامبر اسالم (ص) هم 
2 وديعه را به امانت گذاشتند؛ كتاب صامت و ناطق، و فرمودند اگر 

به اين دو تمسك جوييد، گمراه نخواهيد شد. 
ــت و  او ادامه داد: كتاب، آئينه فرهنگ، حكمت و فرزانگي اس

تنها جبران كننده عمر هاي تلف گشته است.
ــي كوتاه به  ــگاه كتاب هم در گزارش بهمن دري، رئيس نمايش
ــاره كرد و گفت:4000  ــگاه امسال اش بخش هاي مختلف نمايش
ــر و 77 كشور بجز ناشران الكترونيك در مساحتي حدود 125  ناش
ــگاه بين المللي كتاب  ــت و پنجمين نمايش ــزار مترمربع در بيس ه

تهران شركت كرده اند. 
ــگاه كتاب تهران از فردا آغاز  ــد كرد: ربع قرن نمايش دري تاكي
ــت. اميدواريم طي روزهاي  ــت ادامه خواهد داش و تا 23 ارديبهش
برگزاري شاهد حضور افراد و عالقه مندان و آناني كه دلشان براي 
ــيم. در اين نمايشگاه شاهد به نمايش  ــالم مي تپد، باش ايران و اس
ــت، خواهيم  ــر درآمده ا س ــدن كتاب هايي كه تازه از تنور نش درآم
ــالن ويژه در كنار سالن هاي  ــتين بار 3 س ــال براي نخس بود. امس
اختصاص يافته براي فروش  به منظور نمايش كتاب در نظر گرفته 

شده است.

سلطانيه: مذاكرات ايران و آژانس 3 محوري خواهد بود

آغاز نمايشگاه كتاب با شعار ربع قرن جهاد فرهنگي
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران گشايش يافت

سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به طرح برخي 
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي بازنگري 
ــي، تاكيد كرد اگرچه  ــط با امارات متحده عرب در رواب
ــعه روابط با ديگر كشورهاست اما  اولويت تهران توس
برخي ادعاهاي نسنجيده ممكن است باعث شود كه 

مجلس ايران تصميماتي را اتخاذ كند.
ــاره به ادعاهايي  سخنان رامين مهمانپرست اش
ــار درباره جزاير  ــت كه امارات هر چند وقت يكب داش
سه گانه ايراني مطرح مي كند و اخيرا نيز به بهانه سفر 
رئيس جمهور كشورمان به جزيره ابوموسي، مقامات 

امارات به اين ادعاها شدت بخشيده اند.
ــه  ــخنگوي وزارت امور خارجه ديروز در جلس س
ــانه هاي داخلي و  ــدگان رس ــا نماين ــي خود ب هفتگ
ــاره به اين كه برخي نمايندگان مجلس  خارجي با اش
ــي،  ــر كاهش روابط سياس ــي ب ــنهاداتي را مبن پيش
اقتصادي و فرهنگي از جمله در زمينه اعزام گردشگر 
ــد، تصريح كرد: ما معتقديم  ــه امارات مطرح كرده ان ب
ــايگان مي تواند به تامين امنيت، ثبات،  روابط با همس
ــورهاي منطقه منجر شود،  ــرفت كش ــعه و پيش توس
ــم از برخي  ــايگان توصيه مي كني ــن به همس بنابراي
اظهارات و ادعاهاي نسنجيده كه به اين روابط خدشه 

وارد مي كند، خودداري كنند.
ــاله متوجه مقامات كشورهاي  وي افزود: اين مس

منطقه خواهد بود. نبايد مردم ما را به مسيري هدايت 
كنند تا در نهايت خودشان را از منافعي كه مي توانند در 

رابطه با كشور ما از آن بهره مند شوند، محروم كنند.
ــه گانه را جزو  ــخنگوي وزارت خارجه جزاير س س
حاكميت ملي ايران برشمرد و اظهار كرد: در خصوص 
ــوي برخي از دوستان ما در  ــتباهي كه از س تالش اش
كشورهاي عربي منطقه با تحريك برخي از كشورهاي 
قدرتمند فرامنطقه اي براي تغيير نام خليج فارس و به 
كار بردن نام جعلي براي اين منطقه صورت مي گيرد، 

همواره يادآوري كرده ايم در توطئه اي كه قدرت هاي 
بزرگ براي از دست دادن منافعشان در منطقه طراحي 
مي كنند بازي نكنند و در برابر حقايق تاريخي تسليم 

شوند.
ادامه در صفحه 2

با عليرضا قرباني 
خواننده موسيقي 
سنتي
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گفت وگو با 
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 آغاز نمايشگاه كتاب با شعار
 ربع قرن جهاد فرهنگي
همين صفحه


