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 پاسخ اعراب 
به پروژه ايران هراسي

ــه فقط از  ــدي ن ــردي ج ــي» راهب «ايران هراس
ــوي غرب، بلكه راهبردي داراي اولويت براي اكثر  س
ــورهاي عربي منطقه است كه طي چند دهه اخير  كش
به انحاي گوناگون پيگيري شده و از هر فرصتي براي 
تشديد آن استفاده كرده اند. راهبردي كه از سر نگراني 
ــدن «جمهوري  ــرب و دولت هاي عربي از الگو ش غ
ــدن «انقالب اسالمي»   ــالمي ايران» و فراگير ش اس

در دستور كار قرار گرفته است.
ــتمر و هماهنگ  ــرد و تالش هاي مس ــن راهب اي
صورت گرفته براي تحقق آن تا چه اندازه نتيجه بخش 
بوده است؟ و آيا مردم كشورهاي عرب منطقه كه بيش 
ــات و عمليات رواني عليه  ــران در معرض تبليغ از ديگ
ــران را تهديد براي خود  ــه مقدار اي ــران بوده اند، چ اي

محسوب مي كنند؟
ــنجي اخير كه توسط  ــخ اين پرسش را نظرس پاس
ــي مطالعات و تحقيقات  ــه قطري «مركز عرب موسس
ــني داده  ــي» ACRPS انجام گرفته، بروش سياس
ــت. اين نظرسنجي كه به روش مصاحبه حضوري  اس
ــال در 12 كشور عربي شامل  با 16 هزار و 173 بزرگس
اردن، الجزاير، عربستان، سودان،عراق، مراكش، يمن، 
ــطين، لبنان، مصر و موريتاني در پانزدهم  تونس، فلس
ــپتامبر 2012 ميالدي (بيست و پنجم  ژوئيه تا دهم س
ــده،  ــهريور 1391)  اجرا ش ــت و پنجم ش ــر تا بيس تي

نتايجش در اكتبر (مهرماه)  انتشار يافته است.
ــخگويان پرسيده شده  ــنجي از پاس در اين نظرس
ــور بزرگ ترين تهديد  ــت: «به نظر شما كدام كش اس

براي كشور شما محسوب مي شود؟»
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پس لرزه هاي ششم ابتدايي
مريم خباز  /   گروه جامعه 

ــراغ خانواده هايي  ــر، س ــش از آغاز مه ــر پي اگ
ــم ابتدايي دارند،  ــاگرد كالس شش ــال ش كه امس
ــا را درباره  ــا و پدر و مادره ــم و نظر بچه ه مي رفتي
ــيديم يا اگر پشت در كالس هاي  اين تغيير مي پرس
ــتاديم و بعد  ــن خدمت معلمان مي ايس آموزش ضم
ــان را درباره  ــدن ساعات آموزش، نظرش از تمام ش
كتاب هاي ششم ابتدايي مي پرسيديم يا حتي بدون 
ــه برخي مدارس  ــري ب اين كه جلب توجه كنيم، س
ــي مي زديم تا ببينيم كالس ها تا چه حد آماده  ابتداي
ــت،  ــمي اس ــتقبال از دانش آموزان كالس شش اس
ــوي وزارت آموزش و پرورش محكوم  آن وقت از س
ــديم كه قصد سياه نمايي داريم و بدون اين كه  مي ش
بدانيم واقعا چه خبر است، دست به قضاوت زده ايم. 
حتي اگر هفته اول مهر به سراغ معلمان و والدين 
ــتيم  ــم و از آنها مي خواس ــوزان مي رفتي و دانش آم
ــي بگويند  ــم ابتداي ــورد پايه شش ــان را در م نظرش
ــه عجول بودن  ــن مصون نبوديم كه ب ــم از اي باز ه
ــويم؛ براي  ــي گرفتن از آب گل آلود متهم ش و ماه
ــوزش و پرورش  ــاه صبر كرديم تا آم ــن يك م همي
ــزد و آن وقت پاي  ــه دارد بيرون بري ــر چه در چنت ه
حرف شاگردان و معلمان و مديران بنشينيم و آن قدر 
ــم اطالعات جمع كنيم كه وقتي  درباره كالس شش
رو در روي معاون وزير آموزش و پرورش مي ايستيم 
ــه او منتقل مي كنيم،  ــتي ها را ب ــا و كاس و درددل ه

دست پر باشيم. 
ــات منصفانه همه  ــع آوري اطالع ــا براي جم م
ــعي مان را كرديم و با آدم هاي زيادي از شهرهاي  س
ــرات مثبت و  ــاس گرفتيم تا نظ ــف ايران تم مختل
ــا تقصير از ما نبود كه  ــي را كنار هم بگذاريم؛ ام منف

ــونده هاي ما بيشتر از تعريف و  ــكايت مصاحبه ش ش
تمجيدهايشان بود. 

 تجهيزات نيست 
ــه؛ مديراني كه  ــم مدرس ــان، نه اس نه نام و نش
ــدند فقط به  ــر به دادن اطالعات به جام جم ش حاض
ــوي ما به حرف زدن  ــرط رعايت اين دو نكته از س ش
ــن مديران، نبود تجهيزات،  ــدند. از ديد اي ترغيب ش

بزرگ ترين مشكل پايه ششم ابتدايي است.
ــيدن  ــه و نرس ــود كامپيوتر در مدرس ــا از نب  آنه
ــت معلمان  ــي دي ها و كتاب هاي راهنما به دس س
ــي دي ها زودتر  ــتند اگر س گله دارند و مطمئن هس
ــكالت كمتر مي شد. مديران از روند  مي رسيد، مش
ــتند كه بگويند از  كند تدريس مي نالند و ناراحت هس
ــداي مهر تا به حال برخي كتاب ها به صفحه 20  ابت

هم نرسيده است. 
ــي كتاب ها،  ــران، پيچيدگ ــه اعتقاد اين مدي  ب

سرعت درس دادن را گرفته است؛ مي گويند مباحث 
ــيار ريز است و بچه ها سردرگم شده اند،  كتاب ها بس
ــردرگم   ــان هم س ــد برخي معلم ها خودش مي گوين
ــدازه كافي آموزش نديده اند در  ــتند و چون به ان هس
ــك بار ديگر گيج  ــردرگم، ي مقابل دانش آموزان س
ــر معلمي خودش در  ــا مي گويند اگ ــوند. اينه مي ش
ــكل برمي خورد  وقت هاي آزاد دنبال كار نرود به مش
و در حالي كه اين را مي داند چون كار در كالس هاي 
ــر برايش وقتي  ــوان او را مي گيرد، ديگ ــم ت پرتراك

نمي ماند كه دنبال يادگيري برود. 
 آموزش ها كم بود

ــدند،  ــكالم ش ــا هم ــا م ــه ب ــي ك معلم هاي
ــد و يكي به ميخ،  ــي به نعل زدن ــان يك بعضي هايش
ــوري كردند تا متهم نشوند  بعضي ها هم خودسانس
ــا آب و تاب  ــف مي زنند، برخي هم ب ــاز مخال كه س
ــان كه در  ــكالت حرف زدند تا صحبت هايش از مش

ــوري پيدا مي كند به گوش وزير  جام جم بازتاب كش
برسد. 

ــر ناچيز بودن  ــن معلم ها پيش از همه ب ــام اي تم
آموزش هاي ضمن خدمتشان دست گذاشتند. آنها 
ــم ابتدايي زماني خوب و كارآمد  گفتند كه پايه شش
ــي به جاي يك ماه مانده به  بود كه دوره هاي آموزش
ــروع مهر مثال از ابتداي تابستان آغاز مي شد و تا  ش

اين اندازه مختصر و فشرده نبود. 
ــرار كردند و  ــرف مديران را تك ــا نيز ح بعضي ه
گفتند كه كالسشان كامپيوتر ندارد و نتيجه گرفتند 
كه وقتي زيرساخت هاي ايجاد پايه ششم آماده نبود 
ــت، نبايد تا اين حد  ــه نيز اين را مي دانس و وزارتخان

عجوالنه عمل مي كرد. 
ــم به خاطر  اين معلم ها از كتاب رياضي پايه شش
ــم بودنش نيز گله دارند به اين خاطر كه وقتي  پرحج
ــود،  پرتراكم بودن كالس ها هم مزيد بر علت مي ش
كار تدريس درسي مانند رياضي را سخت تر مي كند. 
اين اما فقط شامل حال كتاب رياضي نمي شود چون 
ــنگين و  برخي معلم ها همه كتاب هاي اين پايه را س
ــم كتاب هايي كه محتوي  ــم مي دانند، آن  ه پرحج
مفاهيمي جديد است و با پيشينه ذهني دانش آموزان 

نمي خواند. 
مدرسه اي كه اين معلم ها در آن درس مي دهند، 
كامپيوتر ندارد يا اگر مدرسه شان سايت كامپيوتر دارد 
به داليلي خاك مي خورد يا اگر ويدئوپروجكشني به 
ــيده، هنوز نصب نشده است؛ براي  مدرسه شان رس
ــن اين معلم ها صادقانه به جام جم گفتند كه در  همي
ــاوري» به جاي تدريس اين كتاب،  زنگ «كار و فن
ــي درس مي دهند تا عقب افتادگي ها را جبران  رياض

كنند. 
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آموزش و پرورش مي گويد مشكالت اين پايه جديد طبيعي است و بزودي رفع مي شود 

ازدواج جنجالي 
عروس 19 ساله
 با داماد 63 ساله

 زن 19 ساله به هيچ عنوان 
حاضر به جدايي از همسرش نيست

ــي  ــك مردايران ــا ي ــاله ب ــوزده س ازدواج زن ن
شصت و سه ساله مقيم فرانسه جنجال به پا كرد و با 
ــكايت خانواده عروس، هر دو نفر روانه دادسراي  ش

شهريار شدند. 
ــم، چند روز پيش يك پرونده   به گزارش جام ج
ــان اداره پليس  ــتوركار، كارآگاه ــي در دس آدم رباي

آگاهي شهرستان شهريار قرار گرفت.
ــاكي متوجه  ــوران در تحقيق از خانواده ش  مام
ــان كه پيش از اين يك  ــدند، دختر نوزده ساله ش ش
ــه ازدواج با  ــت، تصميم ب ــته اس ازدواج ناموفق داش
ــاله ايراني مقيم فرانسه  ــه س ــصت و س يك مرد ش
ــت اعضاي خانواده،  ــت و به دنبال مخالف گرفته اس

مرد خواستگار دخترشان را ربوده است. 
ــد  ــاكي معلوم ش در ادامه تحقيقات از خانواده ش
مرد خواستگار، خواهري دارد كه در شهريار زندگي 
مي كند و اين احتمال وجود دارد كه دختر ربوده شده 

در خانه خواهر اين مرد باشد. 
ــاكي،  ــده از خانواده ش ــت آم با اطالعات بدس
ــايي  ــر متهم فراري را شناس ــوران خانه خواه مام
ــا رفته و  ــي به آنج ــي قضاي ــا هماهنگ ــد و ب كردن
ــصت و سه ساله را همراه زن جوان در  خواستگار ش
اين محل يافتند و هر دو نفر به پليس آگاهي منتقل 

و بازجويي شدند. 
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 بورس در انتظار 
يك واگذاري بزرگ

 احمدوند:  قرار است 5 درصد از سهام هلدينگ خليج فارس 
براي كشف قيمت در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه شود

 واكنش ائمه جمعه 
به حذف شبكه هاي ايران از ماهواره

ــور، اقدام كشورهاي  ــر كش امامان جمعه سراس
ــيما  ــبكه هاي برون مرزي صدا و س غربي در قطع ش
ــدت محكوم و اين اقدام را نشان دهنده وحشت  را بش
ــه و تفكرات ملت ايران به  ــمنان از صدور انديش دش

ساير ملل اعالم كردند. 
ــه جمعه در  ــد مركزي خبر، ائم ــه گزارش واح ب
خطبه هاي نماز جمعه خود، اين اقدام شكست خورده 
ــمنان ملت ايران از گسترش  ــانه استيصال دش را نش
ــد و قطع  ــالمي بيان كردن ــداري اس ــزون بي روز اف
ــيما را نقض آشكار  برنامه هاي برون مرزي صدا و س

قوانين بين المللي و جريان آزاد اطالعات دانستند.
ــي، در خطبه هاي  ــد  خاتم ــيد احم ــت اهللا س آي
ــاره به قطع برنامه هاي  نماز جمعه ديروز تهران با اش
ــتور  ــالمي ايران به دس ــرزي جمهوري اس برون م
ــه در دنيا آبروي  ــا گفت: البت ــتقيم اتحاديه اروپ مس
ــت. آنها در حالي دستور قطع برنامه هاي  آنها رفته اس
ــه ادعاي طرفداري از  ــرزي را صادر كردند ك برون م

آزادي بيان دارند.

ــزود: به بهانه آزادي بيان به پيغمبر گرامي  وي اف
اسالم توهين مي كنند و كاريكاتور موهن مي كشند، 

اما تحمل چند شبكه را به دليل افشاگري ندارند.
ــه مثال  ــاره ب ــاز جمعه تهران با اش ــب نم خطي
ــركان براي  ــالش مش ــوص ت ــم در خص قرآن كري
جلوگيري از رسيدن صداي پيامبر با سوت و كف زدن 
ــدند كه چنين كاري را انجام  گفت: اگر آنها موفق ش
ــويد و ان شاءاهللا فناوران  ــما نيز موفق مي ش دهند ش
ــيد  ايراني در آينده نه چندان دور به جايي خواهند رس

كه با اين تحريم ها مقابله كنند.
ــتري، نماينده ولي فقيه در  آيت اهللا مجتهد شبس
آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز، قطع شبكه هاي 
ماهواره اي كشورمان را به دست مدعيان حقوق بشر 
ــات، نقض صريح قوانين بين المللي  و آزادي اطالع
ــبكه تناقض رفتار و  ــت و افزود: با قطع اين ش دانس
گفتار آنان مشخص و آشكار شد كه آنها با آزادي بيان 

و انتشار آزادانه اخبار مخالفند.
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ــتان  ــتخوان بيمارس ــش پيوند  مغز اس ــس بخ رئي
شريعتي گفت: ايران با بيش از 400 پيوند مغز استخوان 
ــكا و مركز مدي  ــياتل آمري ــار مركز س ــال در كن در س
ــور برتر دنياست و با گسترش  ــون، جزو سه كش اندرس
مراكز جديد اين پيوند به جايگاه بهتري نيز مي رسيم، اما 
به علت كمبود پرستار متخصص، 300 بيمار در فهرست 

انتظار اين پيوند هستند.
ــوام زاده در  ــير ق ــور اردش به گزارش فارس، پروفس
ــيه همايش پيوند سلول هاي بنيادين خون ساز در  حاش
بيمارستان شريعتي تهران افزود: مهم ترين مشكل ما در 
ــتار است. حداقل به ده پرستار نياز  اين زمينه كمبود پرس
ــي از فهرست انتظار ما به خاطر نبود پرستار  داريم. بخش
است. وي گفت: در حال حاضر حدود 20 ميليون دهنده 
ــتخوان در جهان وجود دارد كه پنج  ــلول هاي مغز اس س
ــدود 13 ميليون نفر در آمريكا  ــون نفر در آلمان، ح ميلي
ــه دهنده  ــتند. هر چ ــورهاي ديگر هس ــه در كش و بقي
ــت. آزمايش آن حدود يكصد دالر  ــتر بيايد بهتر اس بيش
ــراد دهنده را خبر مي كنند  ــه دارد. در زمان نياز، اف هزين
ــند در صورت  و بدون اين كه طرفين همديگر را بشناس

تمايل فرد دهنده، مراحل انجام مي شود.
ــور ما 75 ميليون نفر جمعيت دارد و  وي افزود: كش
ــال انجام مي شود ، 1500 مورد  حداقل پيوندي كه در س
ــبختانه كمك كرديم مراكز ديگري هم در  است. خوش
ــود. چهار مركز ديگر در تهران، در  ــور راه اندازي ش كش
ــده  اروميه يك مركز و در كرمان يك مركز راه اندازي ش
است. تمام اين مراكز ظرفيت 200 پيوند مغز استخوان 
ــه 400 پيوند دارد  ــا مركز اصلي تهران ك ــد كه ب را دارن
ــد، اما 900 پيوند مغز استخوان  به مرز 600  مورد مي رس

كم داريم.
قوام زاده اظهار كرد: در حال حاضر در مركز بيمارستان 
شريعتي، 300 نفر در فهرست انتظار پيوند مغز استخوان 
هستند كه يكصد نفر آنها كودك مي باشند؛ اين بيماران 
ــنل و  ــوند، مي ميرند. از نظر پرس ــر بموقع درمان نش اگ
امكانات مالي بايد تقويت شويم تا بتواند جوابگو باشيم.

ــد بيماران مبتال  ــط 7 تا 10 درص ــه داد: فق وي ادام
به سرطان خون پنج سال بعد از درمان معمولي به وسيله 
شيمي درماني زنده مي مانند، اما اگر پيوند مغز استخوان 

شود، 70 درصد تا 15 سال زنده هستند. 

ايران جزو 3 كشور برتر دنيا در پيوند مغز استخوان

رئيس سازمان خصوصي سازي از واگذاري سهام 
ــر داد و گفت:  ــگ خليج فارس در ماه آينده خب هلدين
ــاس بزرگ ترين واگذاري اصل 44 قانون  برهمين اس

اساسي كليد مي خورد.
ــم احمدوند  ديروز  در گفت  وگو با ايرنا،  محمدرحي
ضمن اشاره به نهايي شدن مراحل آماده سازي سهام 
ــگ) خليج فارس،  ــي (هلدين ــركت مادرتخصص ش
ــت 5 درصد از سهام اين هلدينگ   اظهار كرد: قرار اس
ــورس و اوراق بهادار  ــازار ب ــف قيمت در ب ــراي كش ب

عرضه شود.
ــر امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد:  معاون وزي
ــوط به واگذاري هلدينگ خليج فارس انجام  امور مرب
ــهام در نيمه دوم امسال واگذار  ــده و قرار بود اين س ش
شود كه بر همين اساس 5 درصد آن در ماه آينده كشف 

قيمت مي شود.
به گفته وي،  سپس بقيه سهام اين هلدينگ در مدت 
كوتاهي در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه مي شود.

ــهام هلدينگ خليج  ــا بيان اين كه ارزش س وي ب
ــت، تصريح  ــهام مخابرات اس فارس بيش از ارزش س
ــامل سهام 13 شركت  كرد: هلدينگ خليج فارس ش
ــرق و  ــات آب، ب ــركت تاسيس ــيمي و دو ش پتروش
بخار(يوتيليتي) است.پتروشيمي خليج فارس نخستين 
هلدينگ تخصصي صنعت پتروشيمي است كه داراي 

زيرمجموعه هايي از اين صنعت است.
از مجموع شركت هاي زيرمجموعه هفت شركت 
ــي و بقيه  ــركت تامين كننده يوتيليت ــدي، دو ش تولي

بازرگاني و خدماتي هستند. سرمايه اين شركت 2480 
ميليارد تومان است و در فهرست شركت هاي بازار دوم 

بورس پذيرفته شده است.
جمع دارايي ها و ارزش دفتري اين هلدينگ حدود 
176 هزار ميليارد ريال و 27 ميليون تن ظرفيت اسمي 
توليد اين هلدينگ است كه شامل محصوالت مياني 

و نهايي  است.
ــهر،  ــه فعاليت اين هلدينگ مناطق ماهش منطق

ــلويه و تهران است، برخي  شركت هاي هلدينگ  عس
ــيمي پارس،  ــال پتروش ــه عنوان مث ــارس ب خليج ف
ــه طوري كه  ــته دارند ب ــي و وابس ــركت هاي فرع ش
ــهام پتروشيمي  ــركت مالكيت 50 درصدي س اين ش
ــار دارد. بنابراين زيرمجموعه  ــول را در اختي آرياساس
ــركت  ــش از 15 ش ــگ بي ــن هلدين ــتقيم اي غيرمس

پتروشيمي خواهد بود.

پرونده فرهنگ و هنر

5

سلفي ها چه مي گويند؟

10

نگاهي به 
مباني انديشه اي 
سلفي گري

270 بناي تاريخي همچنان 
در انتظار واگذاري

رزمايش گردان هاي 
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در تهران 
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ادامه از صفحه اول
ــليماني، نمايند ولي فقيه در استان سيستان و  آيت اهللا س
بلوچستان و امام جمعه زاهدان هم گفت: جمهوري اسالمي 
ايران نداي آگاهي و بيداري براي جامعه انساني سرداده است 
ــبكه هاي  اما قدرت هاي غربي با عملي غيرقانوني به قطع ش

تلويزيوني ايران در ماهواره ها دست زده اند. 
ــت اهللا  ــهد و آي ــه مش ــام جمع ــدي ام ــت اهللا علم اله آي
ــتان مركزي و امام  دري نجف آبادي نماينده ولي فقيه در اس
جمعه اراك هم تاكيد كردند دشمن با منع پخش برنامه هاي 
برون مرزي صدا و سيما از ماهواره غربي، دروغگويي و نفاق 
خود را در آزادي بيان به جهانيان نشان داد. امام جمعه موقت 
ــبكه هاي ماهواره اي ايران به  ــن هم با انتقاد از قطع ش قزوي
ــدگان اين  ــت: هدف تحريم كنن ــه اروپا گف ــتور اتحادي دس
ــنود تا جنبش هايي مانند  ــت كه دنيا صداي عدالت را نش اس

وال استريت دوباره پيش نيايد.
امام جمعه سمنان نيز با محكوم كردن اقدام اروپا در قطع 
ــالمي  ــيماي جمهوري اس برنامه هاي برون مرزي صدا و س
ــاره آزادي بيان  ــرد: ادعاي دروغين اروپا درب ــران تأكيد ك اي
ــت چرا كه آنها فيلم توهين آميز به رسول  ــاس اس واقعا بي اس
ــان  ــالم را مصداق آزادي بيان مي دانند اما خودش مكرم اس
ــانه اي ايران براي  ــازه نمي دهند اخبار و رويكردهاي رس اج

مردم اروپا پخش شود.
ــتان و امام  آيت اهللا مصطفي علما نماينده ولي فقيه در اس
جمعه كرمانشاه، تحريم شبكه هاي برون مرزي صدا و سيما 
ــمنان اعالم و تصريح كرد:  ــان از ضعف و نااميدي دش را نش

شبكه هاي ايران مروج پيام روح بخش دين اسالم است. 
ــلمين شفيع زاده امام جمعه موقت  حجت االسالم والمس
ــوي  ــرون مرزي ايران از س ــبكه هاي ب ــت هم قطع ش رش
ــا از طريق اين  ــوم كرد و گفت: م ــام را محك ــان نظ بدخواه
ــالم حقيقي و  ــاني صحيح صداي اس ــبكه ها با اطالع رس ش
ــانديم اما تروريسم  وقايع منطقه را به گوش جهانيان مي رس
رسانه اي غرب نشان داد، كساني كه دم از آزادي بيان مي زنند 

خود به آن عمل نمي كنند. 
ــالم و المسلمين محسن كازروني امام جمعه  حجت االس
ــبكه هاي برون مرزي صدا و سيما را، خالف  كرج هم قطع ش
ــبكه هاي  ــي ارزيابي كرد و گفت: قطع ش ــن بين الملل قواني
ــورهاي غربي، خود را  تلويزيوني در حالي اتفاق افتاد كه كش

مدافع آزادي بيان و اطالع رساني شفاف مي دانند. 
ــام جمعه موقت  ــلمين حاجتي ام حجت االسالم والمس
ــبكه ماهواره اي راديويي و تلويزيوني ايران  اهواز هم قطع ش
ــزب اهللا در مقابله با  ــه موفقيت هاي ايران و جبهه ح را نتيج
ــلمين رضايي امام  ــتكبار دانست. حجت االسالم والمس اس
ــبكه هاي برون مرزي صدا  ــه بيرجند هم گفت: قطع ش جمع
ــمنان از جمهوري اسالمي  ــيما نشانه ضعف و ترس دش و س

ايران است.
ــيراز نيز اين اقدام  ــداهللا ايماني امام جمعه ش  آيت اهللا اس
ــت و تاكيد  ــا را مغاير با تمام اصول امروز دنيا دانس اروپايي ه
كرد اين كار با منشور سازمان ملل و ميثاق بين المللي حقوق 

ــي در مغايرت است و اين كار، بي شرمي تمام اتحاديه  سياس
اروپا را مي رساند. 

حجت االسالم و المسلمين محمدي اصفهاني امام جمعه 
آبادان نيز تصريح كرد اروپا قرارداد بين المللي رسانه ملي را به 
ــاني از وقايع  صورت يك طرفه قطع كرده و مانع از اطالع رس

شده اند و آنان حق چنين كاري را ندارند.  
ــام جمعه  ــادي ام ــلمين ميرعم ــالم والمس  حجت االس
خرم آباد نيز قطع شبكه هاي برون مرزي صداوسيما را نشانه 
ــالمي  ــر منطق به حق جمهوري اس ــمن در براب ضعف دش
ــانه  ــت و گفت: اين اقدام غيرقانوني و غير حرفه اي نش دانس
ــت.  درماندگي دنياي غرب در برابرحق طلبي مردم ايران اس
ــيني امام جمعه ياسوج هم،  حجت االسالم والمسلمين حس
ــانه ترس مجامع  ــبكه هاي برون مرزي ايران را نش قطع ش
ــت و  ــي از انعكاس صداي حق ايران برمجامع آنها دانس غرب
گفت: اقدام مجامع غربي نشان مي دهد كه شعار آزادي بيان 

در اين دولت ها دروغي بيش نيست.

سفر  يافتن  پايان  با   
حضــرت  روزه  هشت 
رهـبر  خامنه اي  آيت اهللا 
معظم انقالب اسالمي به 
استان خراسان شمالــي، 
دفتر معظــم له در سپاس 
از مردم مومن و سلحشور 
اطالعيــه اي  استان  اين 

صادر كرد.
ــگاه  ــزارش پاي ــه گ ب
ــر مقام  ــاني دفت اطالع رس

معظم رهبري، متن اطالعيه به شرح زير است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

«ديار اترك»، «سرزمين گنجينه معرفت ها» و خطه شهيدپرور 
ــتقبال از  ــت و باب الرضا(ع) در اس مرزبانان غيور، يكپارچه بپاخاس
ــود و اتحاد و يكپارچگي  ــالمي آغوش گش رهبر فرزانه انقالب اس
ــرد گرفته تا تركمن و  ــتان، از ترك و فارس و ك ــوام مختلف اس اق
ــدگار و به يادماندني از دلدادگي و انس ملت  ــات، صحنه هاي مان ت

و رهبري را خلق كرد.
اين حضور عظيم و ابراز احساسات پرشور و عواطف صميمانه 
مردم خراسان شمالي به نمايندگي از ملت ايران، از سويي انسجام 
ــرزندگي را تقويت كرد و به  ــاط و س و اتحاد ملي و روحيه اميد، نش
ــوي ديگر، توهم و خيال واهي دشمنان  ــيد و از س رخ جهانيان كش
ــي و اخالل در روند  ــوزي را كه براي بر هم زدن ثبات سياس كينه ت
كلي پيشرفت كشور، به نااميد كردن مردم و القاي ياس، خستگي 
ــته اند، باز هم نقش بر  ــارها و تهديدها دل بس و اختالف در اثر فش

آب كرد.
ــخص شد كه هدف متعالي  ــفر پربركت بار ديگر مش در اين س

پيشرفت همه جانبه كشور در 
ــتاي تحقق تمدن نوين  راس
ــالمي از مسير معنويت و  اس
ــد، عزم و اراده  بندگي خداون
راسخ، دانشوري و ايستادگي 
ــان و اعتقاد  ــذرد و ايم مي گ
ــه هدف، تكيه بر توانايي ها  ب
ــازنده دروني و  ــروي س و ني
ــي رمز  ــز از تقليدگراي پرهي
طاليي عبور از پيچ تاريخي 

كنوني است.
بيانات حكيمانه رهبر انقالب اسالمي در ديدارهاي مختلف اين 
ــرفصل هاي مهمي براي انديشه ورزي و عمل مسئوالن،  سفر س
ــمت قله هاي  ــنفكران و آحاد مردم در حركت به س نخبگان، روش
پيشرفت كشور و همچنين حل مشكالت استان خراسان شمالي 
مشخص كرد كه اميد است با پيگيري هاي دولت محترم و تحقق 
ــفر، گامي بلند و اساسي در پيشرفت  مصوبات و تصميمات اين س
استان و رسيدن به جايگاه شايسته مردم مومن و دالور اين منطقه 
ــته شود. دفتر مقام معظم رهبري با سپاس بي پايان از درگاه  برداش
ــكر صميمانه و عميق ايشان را از اقشار مختلف  خداوند متعال، تش
مردم خونگرم و مهربان استان خراسان شمالي، ائمه جمعه، علما و 
روحانيت بصير شيعه و سني، خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران، 
استادان دانشگاه، نخبگان، فرهنگيان، جوانان پرشور، دانشجويان 
ــپاه،  و دانش آموزان، نيروهاي مقتدر و جان بركف منطقه اعم از س
ــيج، نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي، نماينده محترم  ارتش، بس
مجلس خبرگان، استاندار و ساير مسئوالن پرتالش محلي اعالم 

مي دارد.
دفتر مقام معظم رهبري،  بيست و هفتم مهر 1391

 بسيجيان شركت كننده در رزمايش الي بيت المقدس سپاه 
حضرت محمد(ص) در سومين و آخرين مرحله از اين رزمايش، 
ديروز با تجمع در ميدان فلسطين، اهانت به ساحت مقدس پيامبر 

اعظم(ص) را محكوم كردند. 
ــيجيان حاضر در تجمع  ــد مركزي خبر، بس ــه گزارش واح ب
ــز ديروز در بيانيه خود تاكيد كردند: توهين به پيامبر  اعتراض آمي
ــده و حلقه اي از زنجيره  ــالم، حركتي برنامه ريزي ش گرامي اس
ــمن پس از اوجگيري  ــوم اسالم هراسي و اسالم ستيزي دش ش
بيداري اسالمي است و خروش همگاني و يكپارچه مسلمانان در 

كشورهاي اسالمي و غيراسالمي و 
ــان گوناگون  ــروان ادي ــار پي انزج
نشان داد كه استكبار و صهيونيسم 
همچنان در محاسبات ناقص خود 

راه را اشتباه مي پيمايند.
ــدگان در اين بيانيه  اجتماع كنن
ــش روز افزون  ــد كردند: از گراي تاكي
مردم جهان به تعاليم و رسالت پيامبر 

ــيمه شدن دشمنان  ــفتگي و سراس خاتم(ص) كه خود موجب آش
ــالم شده است، قويا حمايت مي كنيم. در بخش ديگري از اين  اس
بيانيه آمده است: ما دولت آمريكا و صهيونيسم جهاني را متهم رديف 
اول اين خباثت مي دانيم و اعالم مي كنيم، اگر مسببان اين جنايت 
ــعله هاي  ــانند، خود بايد منتظر عذاب الهي و ش را به مجازات نرس
خشم مسلمانان جهان باشند. شركت كنندگان در اين تجمع از همه 
ــلمانان بويژه علماي جهان اسالم خواستند موضوع  محاكمه  مس
عامالن اصلي اين جنايت بزرگ را در محاكم بين المللي با جديت 
دنبال كنند.  در اين رزمايش برنامه هايي از قبيل عمليات آرام سازي، 
برخورد با اغتشاشگران، پاكسازي 
منطقه، عمليات رهايي گروگان و 

رژه موتوري برگزار شد.
ــريع   گردان هاي واكنش س
ــيج نيز روز پنجشنبه در قالب  بس
ــي بيت المقدس»  رزمايش «ال
توانمندي هاي خود را به نمايش 

گذاشتند.

ــرد كه دور جديد  ــيه اعالم ك ــاون وزير امور خارجه روس مع
مذاكرات نمايندگان ايران و گروه 1+5 با حضور كاترين اشتون و 
سعيد جليلي احتماال در ماه نوامبر برگزار خواهد شد كه البته محل 

اين ديدار هنوز مشخص نيست.
ــزارش فارس به نقل از خبرگزاري اينترفكس، مقامات  به گ
ــن نمايندگان  ــد مذاكرات بي ــه دور جدي ــد ك ــيه اميدوارن روس
كشورهاي عضو گروه 1+5 با حضور همه طرفين شركت كننده 

برگزار شود.
ــرگئي ريابكوف، معاون وزير امور خارجه روسيه و نماينده   س
دائم اين كشور در اين مذاكرات روز پنجشنبه اعالم كرد صحبت 
بر سر برگزاري دور جديد مذاكرات ايران و 1+5 در شكل كامل آن 
است كه با حضور كاترين اشتون، مسئول اصلي سياست خارجي 
اتحاديه اروپا و سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و 
همچنين مشاركت معاونان وزيران امور خارجه كشورهاي عضو 

گروه 1+5 برگزار خواهد شد.
اين ديپلمات بلندپايه روس گفت: درخصوص محل برگزاري 
ــكو  اين مذاكرات بايد بگويم كه در هر صورت اين ديدار در مس

اتفاق نخواهد افتاد.
 اقدامات اروپا عليه ايران براي ادامه مذاكرات 

سازنده نيست
ــيه، معاون  همزمان با اين اظهارات معاون وزير خارجه روس
اطالعات و مطبوعات اين وزارتخانه تاكيد كرد اقدام اخير اتحاديه 
ــرگيري  ــا در اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران براي از س اروپ
مذاكره با اين كشور سازنده نيست و آن را با خطر روبه رو مي كند.

ــمي وزارت امور خارجه  ــايت رس به گزارش مهر به نقل از س
روسيه، معاونت اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسيه 
در پاسخ به پرسش خبرگزاري اينترفاكس درباره امكان برگزاري 
مالقات گروه 1+5 با ايران پس از اقدام اخير اتحاديه اروپا گفت: از 
تصويب بسته جديد تحريم هاي يكجانبه اتحاديه اروپا عليه ايران 
عميقا نگران شده ايم. وي افزود: بار ديگر متذكر مي شويم كه ما 
تحريم هاي يكجانبه از طرف برخي كشورها و اتحاديه ها خارج 
از شوراي امنيت سازمان ملل را ابزار مشروع سياست بين المللي 

تلقي نمي كنيم.
ــال رويترز به نقل از ديپلمات هاي غربي مدعي  در همين ح
ــازي اورانيوم در تاسيسات فردو را  ــد كه ايران ظرفيت غني س ش

افزايش داده است.
از سوي ديگر، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد 
ــخني مبني بر اين كه ايران سالح هسته اي  كرد آژانس هرگز س

دارد، بيان نكرده است.
ــاره به  ــه، يوكيا آمانو با اش ــزارش خبرگزاري فرانس ــه گ ب
ــواره ما بيان  ــت: چيزي كه هم ــته اي ايران گف ــوع هس موض
ــترده و منسجم وجود دارد  ــت، اطالعاتي گس كرده ايم اين اس
ــان مي دهد ايران در فعاليت هاي هسته اي خود درگير  كه نش
ــائل مربوط به توسعه بوده است و اين موضوعي است كه  مس
ــخ دهد. جمهوري اسالمي ايران همواره  ايران بايد به آنها پاس
ــته اي خود تاكيد كرده و در  بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هس
ــان آژانس بين المللي انرژي اتمي، حداكثر  همكاري با بازرس

تالش خود را كرده است.

ــاري فردي  ــي، مانع عمليات انتح ــروي انتظام ــيج و ني بس
ــت در صفوف نمازگزاران مسجد امام حسين(ع) چابهار  تروريس

شدند.  
ــتي ديروز  ــه گزارش واحد مركزي خبر، اين عامل تروريس ب
ــجد امام حسين(ع)  به منظور عمليات انتحاري، قصد ورود به مس
چابهار را داشت كه با واكنش سريع نيروهاي بسيجي و انتظامي 
ــايي و تعقيب و گريز بر اثر انفجار جليقه  ــد و حين شناس مواجه ش
انفجاري به هالكت رسيد.  ايرج حيدري، فرماندار چابهار با اعالم 
شناسايي فرد تروريست گفت: در مقابله با اين اقدام تروريستي، دو 

جوان بسيجي به نام هاي مرتضي آسوده و حامد بزي به شهادت 
رسيدند و يك نفر از نيروهاي انتظامي هم زخمي شد.

وي افزود:  چهار نفر كه سه نفر آنان كودك بودند، در نزديكي 
محل انفجار به صورت سطحي مجروح شدند كه پس از مداوا در 
بيمارستان مرخص شدند. اين حادثه پس از برگزاري نماز جمعه 

ديروز چابهار به وقوع پيوست.
ــس نيز با بيان  ــك زاده، نماينده تهران در مجل ــدي كوچ مه
اين كه دشمن مي داند محاصره اقتصادي و تهديد نظامي، آنها را 
در ايران به اهدافشان نخواهد رساند، گفت: به همين دليل آنها با 

انجام عمليات انتحاري در صدد برهم زدن اتحاد در داخل هستند. 
ــو با فارس افزود: اين اقدام و اقداماتي از اين قبيل  وي در گفت وگ
ــدف دامن زدن به اختالفات داخلي صورت مي گيرد و ايجاد  با ه
ــت كه آنها براي رسيدن به هدفشان  اختالفات داخلي، راهي اس
درپيش گرفته اند. كوچك زاده گفت: براي همين در شرايط كنوني، 
دشمنان محاصره اقتصادي و حمله نظامي را برجسته مي كنند تا 
ــان و با  ــاخته و از طريق مزدورانش ما را از اتحاد در داخل غافل س
انجام عمليات انتحاري توسط آنان در ميان احزاب و قوميت هاي 

مختلف موجب ايجاد اختالف در داخل كشور شوند.

واكنش ائمه جمعه به حذف شبكه هاي ايران از ماهوارهقدرداني دفتر رهبر انقالب از مردم خراسان شمالي
خاتمي: غربي ها در حالي دستور قطع برنامه هاي برون مرزي را صادر كردند كه ادعاي طرفداري از آزادي بيان دارند

رزمايش گردان هاي واكنش سريع بسيج در تهران
رزمايش الي بيت المقدس ديروز پايان يافت

ادامه مذاكرات ايران و 1+5 در ماه آينده

ركن آبادي: قرارداد دفاعي ايران با لبنان بازنگري مي شود

معاون وزير خارجه روسيه: هنوز محل مذاكرات مشخص نشده است

ناكامي تروريست ها در چابهار 
اعضاي بسيج و نيروي انتظامي مانع عمليات انتحاري در صفوف نمازگزاران شدند

پاسخ اعراب  به پروژه ايران هراسي
ادامه از صفحه اول

ــنجي نشان مي دهد كه 35 درصد اسرائيل،  نتايج اين نظرس
ــايه،  ــورهاي عربي همس ــد كش ــكا، 12 درص ــد آمري 14 درص
ــاير كشورها را با درصدهاي پاييني، به عنوان  7درصد ايران و س
ــان برشمرده اند؛ 29 درصد نيز  بزرگ ترين تهديد براي كشورش

گزينه «نمي دانم» را انتخاب كرده اند. 
نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد: 

1ـ راهبرد ايران هراسي به رغم سرمايه گذاري سنگين روي 
ــت و مردم مسلمان كشورهاي  ــته اس آن، توفيق چنداني نداش

عربي، تبليغات گسترده عليه ايران را باور نكرده اند. 
ــورهاي عربي براي جايگزين  ــالش غرب و حكام كش 2ـ ت
ــتي و آمريكا در نظر مردم  كردن ايران به جاي رژيم صهيونيس
ــورها  ــوده و مردم اين كش ــي نتيجه بخش نب ــورهاي عرب كش
كماكان اسرائيل و آمريكا را بزرگ ترين تهديد براي كشور خود 

محسوب مي كنند. 
3ـ برمال شدن فاصله و شكاف عميق بين مردم و حكام آنها 
در كشورهاي عربي، سومين دستاورد اين نظرسنجي است؛ زيرا 
ــتانه اي  ــورها روابط تنگاتنگ و دوس در حالي كه حكام اين كش
ــتي و آمريكا دارند، مردمشان اين دو كشور را  با رژيم صهيونيس

مهم ترين تهديد مي دانند. 
ــورها از همسايه هاي عرب خود كه  4ـ نگراني مردم اين كش
بعد از آمريكا، مهم ترين تهديد محسوب مي شوند از ديگر نتايج 

قابل توجه اين نظرسنجي است.
ــورهاي عربي با توجه به  ــت خصوصا حكام كش بايسته اس
ــانه ديگر، سرمايه كشورهاي خود را  ــنجي و ده ها نش اين نظرس
ــتر با  ــرف اقدامات بي حاصل كه نتيجه آن ايجاد فاصله بيش ص
ــان است نكنند و با عبرت از تاريخ و سرنوشت حاكماني  مردمش
ــران كفر و رژيم صهيونيستي تكيه كردند در مسير خود  كه به س

تجديدنظر كنند.

 اعتراض 2 سناتور آمريكايي
 به سفر هيات پارلمان اروپا به ايران

ــال نامه اي به پارلمان اروپا،  ــنارتو آمريكايي با ارس دو س
ــتار لغو برنامه سفر چند عضو پارلمان به ايران در اوايل  خواس

آبان شدند.
ــت نوشت: جين  شاهين و بن  كاردين،  روزنامه اورشليم پس
دو سناتور دموكرات آمريكايي در نامه اي به پارلمان اروپا مدعي 
ــفري هفت   روزه،  ــدند كه اعزام يك هيات به ايران براي س ش

پيامي غلط را در اين زمان حساس ارسال خواهد كرد./ ايسنا

 ادعاي آمريكا 
درباره  اعتراف «ارباب سير» 

ــد فردي كه شهروند ايرانيـ  آمريكايي  آمريكا مدعي ش
ــتن در توطئه  ترور سفير عربستان در  ــت داش و متهم به دس

واشنگتن بود به جرم خود اعتراف كرده است.
ــورمان پس از دستگيري ارباب  سير، قاطعانه  مقامات كش
اتهامات آمريكا عليه ايران را رد كردند و آنها را جعلي خواندند. 
ــاس گزارش اي .بي .سي، ارباب سير به سه فقره از جرائم  براس
ــود در رابطه با برنامه قتل، اعتراف و مدعي تباني با مقامات  خ
نظامي ايران شده و با 25 سال حبس روبه رو شده است./ ايسنا

انفجار بيروت 8 كشته و 78 زخمي 
برجا گذاشت

انفجار شديدي ديروز در منطقه مسيحي نشين االشرفيه 
بيروت به وقوع پيوست و به كشته  شدن هشت نفر و مجروح 
ــدن 78 نفر ديگر انجاميد، انفجاري كه بزرگ ترين انفجار  ش
ــق حريري به  ــالدي و ترور رفي ــال 2005 مي ــان از س در لبن

شمار مي آيد.
ــك يا چند خودرو  ــا، اين انفجار در ي ــاس گزارش ه براس
ــر از ميدان  ــك و 150 متر پايين ت ــاختمان يك بان مقابل س
ساسين در منطقه اشرفيه كه محل زندگي مسيحيان بيروت 
ــت، رخ داده است. ده ها ساختمان بر اثر اين انفجار شديد  اس
تخريب شده و وزير بهداشت لبنان از مردم كشورش خواست 

تا با مراجعه به بيمارستان ها به مجروحان خون اهدا كنند.
خبرگزاري ملي لبنان اعالم كرد اين انفجار در 200متري 
ــت و در همين حال  ــيحي كتائب رخ داده اس دفتر حزب مس
تعداد قابل توجهي از نمايندگان و چهره هاي متعلق به جريان 
ــارس لبنان در حركتي هماهنگ در محل حادثه حاضر  14 م
ــوريه را عامل اين حادثه  ــچ دليلي، نظام س ــده و بدون هي ش

معرفي كردند. 
ــان هرگونه ادعا  ــور لبن ــت كه وزير كش اين در حالي اس
درخصوص عامالن اين حادثه را رد كرده و اعالم نظر در اين 

خصوص را به بررسي هاي بيشتر موكول كرده است.
ــي  ــه المنار گفت به دليل متالش ــع امنيتي هم ب ــك منب ي
ــته  هاي اين انفجار  ــاد، نمي توان آمار دقيقي از كش شدن اجس
ــاس گزارش شبكه خبري المنار، شدت انفجار  ارائه كرد.  براس
ــارت هاي زيادي به ساختمان هاي محل و  به حدي بود كه خس
ــه   ــده در نزديكي حادثه وارد كرد و شيش ــاي پارك ش خودرو ه
ــد.  ــتقر در اين منطقه كامال خرد ش ــاختمان هاي مس پنجره  س
برخي رسانه ها از كشته شدن رئيس بخش اطالعات نيروهاي 

امنيت داخلي لبنان در  انفجار ديروز خبر دادند./ ايرنا

ديدار اول

كمي از سياست
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ــان درخصوص  ــالمي ايران در لبن ــفير جمهوري اس س
ــت: جمهوري  ــران و بيروت گف ــاي دفاعي ته همكاري ه
ــند همكاري هاي  ــال قبل س ــالمي ايران و لبنان چند س اس
ــون يك چارچوب  ــند هم اكن ــي را امضا كردند و آن س دفاع
ــب با  ــند متناس ــت، اما مذاكراتي صورت گرفته تا اين س اس

شرايط فعلي بازنگري شود.

ــت  غضنفر ركن آبادي در گفت وگو با مهر به رعب و وحش
ــمان  ــتي بعد از پرواز پهپاد بر آس ــر رژيم صهيونيس ــم ب حاك
ــي از  ــاره و اظهار كرد: آثار رواني ناش ــغالي اش ــطين اش فلس
ــش مهاجرت  معكوس  ــزب اهللا موجب افزاي ــرواز پهپاد ح پ
ــمان  ــت از آس و بركناري مقامات مرتبط با حفاظت و حراس

فلسطين اشغالي شد.


