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 مرا به خير تو اميد نيست
شر مرسان 

 چشم و همچشمي
 ناآرام تان مي كند 

به بهانه برگزاري نهمين 
دوره مسابقات ربوكاپ 
آزاد ايران

 حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
ــا نفر از زنان  ــح ديروز در ديدار صده ــالمي صب اس
فرهيخته و نخبه، تشكيل يك مركز عالي فراقوه اي 
ــأله  ــراي تدوين راهبردي صحيح در قبال مس را ب
ــم زن و خانواده»، ضروري خواندند و افزودند:  «مه
ــه و قابل اجرا،  ــن راهبرد همه جانب ــتيابي به اي دس
ــت: پرهيز كامل از مرجعيت  ــه مسأله اس نيازمند س
ــه اي و متحجر  ــط، كليش ــرات «غل ــه تفك دادن ب
ــان، تكيه بر متون و معارف ناب  ــي» در امور زن غرب
ــائلي كه حقيقتًا مسائل  ــالمي و پرداختن به مس اس

اصلي زنان محسوب مي شوند.
ــاني دفتر مقام  ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
ــك ميالد پربركت  ــان با تبري  معظم رهبري، ايش
ــالم اهللا عليها)، تقارن اين  حضرت فاطمه زهرا (س
ــه زن و روز تكريم مادر،  ــته را با هفت ــالد خجس مي
فرصتي براي درس گرفتن از زندگي بانوي دو عالم 

حضرت صديقه كبري (س) برشمردند.

ــاره به معصوميت و  ــالمي با اش رهبر انقالب اس
ــر آن حضرت آن هم در  ــات معنوي عالي و برت مقام
سن جواني افزودند: بايد با نگاهي نو و دقيق به زندگي 
ــيده زنان عالم، خصلت هاي برجسته ايشان نظير  س
ــوهرداري،  ــارت، مجاهدت، ش ــت، طه ــوا، عف تق
ــت فهمي و حضور در مهم ترين  فرزندداري، سياس
ــه معناي واقعي  ــان را ب عرصه هاي حيات يك انس
ــت اهللا خامنه اي،  ــرار داد. حضرت آي ــه، الگو ق كلم
ــان فرزانه،  ــالمي از انبوه زن ــورداري ايران اس برخ
تحصيلكرده، خوشفكر و ممتاز را از نعمات الهي و جزو 
ــالمي خواندند و  بزرگ ترين افتخارات جمهوري اس
ــه در تاريخ ايران  ــان كردند: اين واقعيت ك خاطرنش
بي سابقه است مديون نگاه مبارك و پرطراوت اسالم 

و ديدگاه هاي كارگشاي امام خميني (ره) است.
ــان بروز كامًال برجسته هويت و شخصيت  ايش
ــاع مقدس را  ــه دف ــي در عرص ــتقل زن ايران مس
ــان ديگر برشمردند و از «عظمت  يك نقطه درخش

ــكوه» مادران و همسران  ــتقامت پرش و صبر و اس
ــد. رهبر انقالب  ــهيدان و جانبازان تجليل كردن ش
اسالمي مسأله زن را از جهات مختلف براي جامعه 
بشري در خور فكر و تحقيق و پيگيري دانستند و سه 

جهت مهم را در اين زمينه مطرح كردند:
ــوان از ظرفيت عظيم زنان،  ــه مي ت اول: چگون

به شكل صحيح و سالم استفاده كرد؟ 
ــاس  ــأله ظريف و حس ــري از مس دوم: بهره گي
ــر، چگونه  ــد تعالي و نه انحطاط بش ــيت در رون جنس
امكان پذير است. و سوم: با توجه به تفاوت هاي طبيعي 
زن و مرد، چه رفتاري بايد در جامعه بشري نهادينه شود 

كه جلوي ظلم به زن را در خانواده و اجتماع بگيرد؟

 زن و خانواده؛ 2 مساله غيرقابل تفكيك
ايشان در همين زمينه، زن و خانواده را دو مسأله 
ــمردند و خاطرنشان كردند:  غير قابل تفكيك برش
هركس اگر مسأله زن را جدا از مسأله خانواده مورد 

ــي قرار دهد، در فهم مسأله و تشخيص عالج  بررس
آن، دچار اختالل مي شود.

رهبر انقالب، براي پاسخ به پرسش هاي مطرح شده 
و بررسي همه ابعاد مسأله زن و خانواده، تشكيل مركزي 
ــي و كاري را الزم خواندند و افزودند: اين مركز  مطالعات
ــردي صحيح و همه جانبه را درباره  فراقوه اي بايد راهب
ــن كند و با پيگيري هاي الزم اين راهبرد را  «زن»، تدوي
ــان، تدوين اين راهبرد و پرداختن به  اجرايي نمايد. ايش
ــأله زن را در هر دستگاه يا مركزي، نيازمند پايبندي  مس
ــمردند. رهبر انقالب در تبيين اين  به الزاماتي مهم برش
ــل از فرآورده هاي  ــات، ابتدا، «پرهيز و دوري كام الزام
ــرت آيت اهللا  ــرار دادند. حض ــورد تأكيد ق ــي» را م غرب
خامنه اي خاطرنشان كردند: غربي ها به داليل مختلف، 
ــان فهم غلط و تباه  ــأله زن را بد فهميده اند؛ اما هم مس
ــكه رايج دنيا كرده اند و با هوچيگري، مجال  كننده را س

حرف زدن به ديگران و مخالفان را نمي دهند.
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تربيت زنان فرزانه از افتخارات نظام است

 حليمه خاتون
 افسانه نيست

  حليمه خاتون همسر شهيد
 مادر 4 شهيد و يك جانباز:

در ادامه راه شهدا
 تا پاي جان پيرو

 واليت فقيه خواهم بود

آغاز مرحله دوم 
هدفمندي؛ اين هفته

رئيس جمهور خبر داد 

ريزگردها دوباره آمدند

ــزم دولت براي  ــاره به ع ــا اش ــور ب  رئيس جمه
اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها گفت: 
ــم و در اين  ــه جلو برداري ــت يك قدم ب ــا قرار اس م
ــدي يارانه ها را اجرايي و  ــه مرحله دوم هدفمن هفت

عملياتي مي كنيم. 
ــروز در  ــن روحاني دي ــزارش ايرنا، حس ــه گ ب
ــري فرماندهان نيروي  نوزدهمين همايش سراس
ــي، اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را  انتظام
ــت و افزود: اين تكليف قانون  ــاله مهمي دانس مس
ــت و ما بايد آن را اجرا كنيم. طبق اين قانون ما  اس
از مردم خواستيم كه ثبت نام كنند و طبق قانون نيز 
ــاز به يارانه ندارند،  ــتيم آنهايي كه ني از مردم خواس
ــه داد: همه اين  ــد. رئيس دولت ادام انصراف دهن
ــه قانون مي گويد در  ــت ك اقدامات به اين دليل اس
ــال 93 يارانه به افراد نيازمند و متقاضي پرداخت  س
ــران اين مرحله، هم بايد  ــود؛ بنابراين يارانه بگي ش

متقاضي و هم نيازمند باشند.
ــون  اين موضوع  ــن كه قان ــي با بيان اي روحان
ــر مبناي آن  ــت، گفت: ما نيز ب ــف كرده اس  را تكلي

عمل مي كنيم.
وي با اظهار اميدواري به اين كه مردم براساس 
ــرعي و ملي خود عمل كنند، يادآور  ــئوليت ش مس
شد: البته دوره ثبت نام، جمعه شب، تمام شده است، 
ــنبه (ديروز و امروز) نيز افرادي كه به  ــنبه و يكش ش

ــته اند يا آنهايي كه به  هر دليل امكان ثبت نام نداش
ــد انصراف دارند، مي توانند دراين  احتمال زياد قص

دو روز اقدام كنند.
ــي با تاكيد بر اين كه آنچه عمل مي كنيم،  روحان
حتما بايد بر اساس قانون باشد، گفت: در قانون سال 
ــته تصويب شده است كه برق فقط 24 درصد  گذش
گران شود، اما وقتي در اجرا چند گزارش به من رسيد 

روز پنجشنبه مسئوالن وزارت نيرو را خواستم.
ــور  ــه كه وزير كش ــد: در اين جلس وي يادآور ش
ــدم    ــتند متوجه ش ــر وزيران نيز حضور داش و ديگ
ــته اند.  البته  ــير ديگري از اين مصوبه داش آنها تفس
ــكالت و بدهي هاي  ــركت نفت مش مي دانم كه ش

بسيار دارد.
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 فصل بهار كه از چندين سال پيش در استان هاي 
غربي و جنوبي كشور با كابوس هجوم ريزگردها همراه 
ــده است، امسال و در آخرين روزهاي فروردين نيز  ش
ــان  به اين ريزگردها و ذرات آالينده، روي خوش نش
ــتان،  ــتان خوزس داده، به طوري كه اكنون هواي اس
ــاه نيز  ــرايط اضطرار قرار گرفته و هواي كرمانش در ش

غبارآلود گزارش شده است.
ــت  ــركل حفاظ ــان زاده، مدي ــه الهيج ــه گفت ب
ــي هواي روز  ــتان ميزان آلودگ ــت خوزس محيط زيس
ــتان از جمله  ــهرهاي اس ــته در اهواز و برخي ش گذش
ــه 600  ميكروگرم  ــهر ب ــادگان و ماهش ــادان، ش آب

ــده و   ــرار گزارش ش ــع اضط ــب در وض ــر مترمكع ب
ــود ريزگردها  ــد مجاز وج ــت كه ح ــن در حالي اس اي
ــرم  ــد ميكروگ ــدود ص ــالم ح ــاك و س ــواي پ  در ه
ــاون اداره كل  ــور، مع ــت. غالمپ ــب اس برمترمكع
هواشناسي خوزستان نيز با بيان اين كه دليل اين وضع، 
وزش باد قابل مالحظه محلي و برخاستن گرد و خاك 
از بيابان هاي استان است، در گفت وگو با واحد مركزي 
خبر افزود: ميزان ديد در اهواز به دو كيلومتر، ماهشهر 
سه كيلومتر، آبادان چهار كيلومتر، بستان چهار كيلومتر 

و شادگان چهار كيلومتر در ساعت رسيده است.
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يكي بود، يكي نبود. خيلي ها بودند مثل حليمه 
و شوهرش سيدحمزه سجاديان و شش پسرشان، 
سيدداوود و سيدكاظم و سيدكريم و سيدابوالقاسم 
و... خيلي ها هم نبودند مثل نسل ما كه يا هنوز به 
دنيا نيامده بوديم يا در زيرزمين هاي خانه هاي مان 
از ترس جيغ ممتد آژير قرمز، اسباب بازي هاي مان 
ــل مي كرديم، مي لرزيديم اما دل مان قرص  را بغ
ــان كه  ــه حليمه ها و حمزه ها و پسرهاي ش بود ب
ــمن،  ــان را فدا كنند مبادا دش حاضر بودند جان ش
ــان را،  ــان را، دين م ــان را، خاك م اعتقادات م

تاريخ مان را و شرف مان را بدزدد.
يكي ماند، يكي نماند. مثل حليمه كه ماند و داغ 
چون سياهي گلبرگ شقايق ها، نشست روي دلش.
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رهبر معظم انقالب:

ديدگاه غرب درباره زن ظالمانه، متحجرانه و تباه كننده جامعه بشري است
 بايد از مرجعيت دادن به تفكرات غربي پرهيز كرد

 سالمت، امنيت و آرامش زن در خانواده مسأله اصلي است

هواى استان هاى خوزستان و كرمانشاه از روز گذشته غبارآلود شده است
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جزئيات 
تعرفه هاي جديد 

آب و برق
وزارت نيرو ديروز جزئيات تعرفه هاي جديد آب و 

برق براي بخش خانگي را اعالم كرد.
در اين راستا، مديرعامل شركت توزيع برق با بيان 
اين كه بخشنامه يكسان شدن تعرفه هاي جديد برق 
به اين شركت ابالغ شده است، گفت: در مصوبه جديد 
ــد برق همه مصارف 24درصد افزايش  ــط رش متوس
مي يابد. پنجشنبه گذشته وزارت نيرو در اطالعيه اي 
ــده از تاريخ بيستم اسفندماه  تمام قبض هاي صادرش
سال 92 تا پانزدهم فروردين ماه جاري را باطل اعالم 
كرد.علت اين امر انجام اشتباهات فاحش محاسباتي 
اعالم شده است. سرانجام نيز با دستور رئيس جمهور 
تعرفه هاي قبلي برق مورد بازنگري قرار گرفت و مقرر 
شد افزايش 24 درصدي تعرفه براي تمامي پله هاي 
ــان باشد. به اين ترتيب جدول جديدي  مصرف يكس

براي تعرفه هاي برق تدوين و ابالغ شده است.
ــاي جديد  ــمي افزود: تعرفه ه ــيدمحمد هاش س
ــركت توزيع برق تهران ابالغ شده است و  برق به ش
كارشناسان اين شركت در حال بررسي و اعمال تعرفه 

جديد براي صدور قبوض برق هستند.
ــتركاني كه اقدام به پرداخت  وي تاكيد كرد: مش
ــند مابه التفاوت  ــد، مطمئن باش ــض برق كرده ان قب
ــركت توزيع برق به امانت باقي  ــده نزد ش پرداخت ش

مي ماند و در قبض بعدي آنها كسر خواهد شد.
هاشمي گفت: با اين مصوبه جديد تمام تعرفه ها 
به طور يك دست 24 درصد رشد پيدا كرد و براساس 
مصوبه جديد مشتركاني كه روي پله مصرفي 5 قرار 
ــتند و محاسبه آنها با تعرفه جديد روي همين پله  داش

مصرفي 24 درصد رشد پيدا مي كند.
مديرعامل شركت توزيع برق افزود: قبوض برق 
ــت  ــاي جديد تا پايان هفته جاري به دس ــا تعرفه ه ب

مشتركان مي رسد.
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سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان دعواي 
ــاله عليه بنياد خيريه علوي و حكم  حقوقي شش س
ــط دادگاهي  ــر مصادره اموال متعلق به آن توس اخي
درنيويورك را فاقد اعتبار و وجاهت قانوني دانست.

ــانه اي وزارت  ــي رس به گزارش مركز ديپلماس
ــان اين كه حكم  ــه افخم با بي ــور خارجه، مرضي ام
ــكا براي تضمين آزادي  ــر، نقض تعهدات آمري اخي
ــود، تاكيد  ــوب مي ش ــهروندانش محس مذهب ش
ــاس دادستان  كرد: بر خالف ادعاهاي بي پايه و اس
ــي دادگاه، بنياد  ــي و تبليغات و تصميم كامال سياس
ــتقل خيريه در  ــه مس علوي نيويورك يك موسس

آمريكاست كه هيچ ارتباطي با ايران ندارد.
افخم اضافه كرد: عالوه بر اين كه اين بنياد هيچ 
ــتان و تصميم  ارتباطي با ايران ندارد، ادعاي دادس
ــتند  ــه ايران هم فاقد هرگونه مبنا و مس دادگاه علي
ــت، بنابر اين ادعاهاي مربوط به دخالت  حقوقي اس

ايران در تروريسم تكراري و قديمي است.
ــورمان  ــه كش ــور خارج ــخنگوي وزارت ام س
ــم  ــد: ايران خود قرباني تروريس همچنين يادآور ش
ــت داشتن ايران  بوده و اتهامات واهي مبني بر دس
ــي ارزش  ــاختگي و ب ــتي، س ــات تروريس در اقدام
ــاي آمريكايي، با  ــت؛ حتي در مواردي دادگاه ه اس
ــلمات حقوق بين الملل، دولت  ــتن مس زير پاگذاش
ــروه القاعده  ــپتامبر و گ ــه واقعه 11 س ــران را ب اي
ــت  ــا مضحك اس ــه نه تنه ــته اند ك ــط دانس مرتب
ــل دادگاه هاي  ــان دهنده بي توجهي كام بلكه نش
ــي و  آمريكايي به ابتدايي ترين موازين آيين دادرس
ــوادترين افراد نيز  ــت كه كم س واقعيات بديهي اس

بر آن واقفند.
ــاس تبليغات  وي اظهار كرد: صدور حكم براس
ــادره اموال يك  ــي عليه ايران آن هم با مص سياس
ــتقل خيريه كه هيچ ارتباطي با ايران  ــه مس موسس
ــوال  ــام قضايي آمريكا را زير س ــدارد، اعتبار نظ ن

مي برد.
ــا توجه به ماهيت اين  ــان كرد: ب افخم خاطرنش

پرونده ها كه صرفا براي ايجاد فشار طراحي شده اند 
ــي را تعقيب مي كنند، اعتبار محاكم  و اهداف سياس
ــت. ضمن  ــده اس قضايي آمريكا به بازي گرفته ش
آن كه اين گونه احكام سياسي قضايي تازگي ندارد.

وي به مصوبه دوره چهارم مجلس اشاره كرد كه 
در عمل متقابل به اتباع ايراني اجازه داده شده عليه 
ــاي ايران اقامه دعوي  ــات آمريكا در دادگاه ه جناي
ــان عليه آمريكا از اين  ــد و گفت: دعاوي ايراني كنن
ــت كه بر پايه جنايات  ــي برخوردار اس تفاوت اساس
ــاس و غيرمستند  واقعي آمريكا و نه ادعاهاي بي اس

استوار شده است.
به گفته منابع آگاه، براساس اطالعات رسانه ها، 
چندبار در 30 سال گذشته عليه بنياد علوي نيويورك 
و ديگر مراكز مشابه ادعاهاي مشابهي مطرح شده و 
ــال 1387 اتهامات و دعوي  در مورد اخير هم در س
ــوي نيويورك مجددا  ــي اخير، عليه بنياد عل حقوق
ــازي رسانه اي و  ــتفاده از فضاس ــد و با اس مطرح ش
ــهريور  ــه پيش رفت و حكم اوليه در ش ــي ب تبليغات
سال 92 صادر شد. در موارد قبلي هم بعضا ادعاها و 
احكام مشابهي صادر شده ولي در مرحله تجديدنظر 

مردود شناخته شدند.

واكنش وزارت امور خارجه ايران به خبر 
فرود يك هواپيماي آمريكايي در تهران

ــورمان  ــه كش ــور خارج ــخنگوي وزارت ام س
ــر شده مبني بر  همچنين در واكنش به اخبار منتش
ــاي آمريكايي در فرودگاه  فرود يك فروند هواپيم
ــت: اين هواپيما حامل يك هيات عالي  مهرآباد گف
رتبه از غنا بوده كه براساس اعالم دولت اين كشور، 
ــكا و در اجاره  ــده در مالكيت آمري هواپيماي يادش

رياست جمهوري غنا است.
افخم افزود: مسافران اين هواپيما شامل هياتي 
ــت آن را برادر  ــي بودند كه رياس ــاي غناي از مقام ه
رئيس جمهور اين كشور به عهده داشت و هيچ يك 

از خدمه آن آمريكايي نبودند.

افخم: بنياد علوي هيچ ارتباطي با ايران ندارد

ــروزي برابر  ــران با پي ــال پيكان ته ــم فوتب تي
سياه جامگان مشهد حريف تيم فجرسپاسي شيراز 
ــانزدهمين تيم ليگ  ــد تا برنده جدال دو تيم، ش ش

چهاردهم لقب بگيرد.
ــي  آف رقابت هاي  ــت از مرحله پل ديدار برگش
ــگاه هاي كشور عصر  ــته اول باش فوتبال ليگ دس

ــگاه تختي مشهد برگزار شد كه در  ديروز در ورزش
ــياه جامگان را  3 بر  پايان تيم پيكان ميزبان خود س
ــت داد. اين برتري درحالي به دست آمد  يك شكس
كه دو تيم در پايان 90 دقيقه وقت قانوني، همچون 
ــدون گل به كار خود خاتمه  ــاوي ب بازي رفت با تس
ــه اي محمد برجلو  ــا در دو وقت 15 دقيق ــد، ام دادن

ــان (109) و مجيد خدابنده لو  ــي آقاخ (92)، مرتض
ــكان گلزني كردند تا گل ثانيه هاي  (120) براي پي
ــت  ــنگيني شكس ــهركي از س پاياني مصطفي ش
سياه جامگان كمي بكاهد. از ديگر اتفاق هاي مهم 
دقايق پاياني بايد به اخراج كاظم برجلو از تيم پيكان 
ــاره كرد. شاگردان فرهاد كاظمي با اين پيروزي  اش

حريف فجرسپاسي در ديدار پلي آف ليگ برتر شدند. 
ــت يازدهم  ــم و باز ي برگش بازي رفت دو تيم شش
ــود تا تكليف شانزدهمين  ارديبهشت برگزار مي ش
تيم ليگ فصل آينده در پايان اين دو بازي مشخص 
شود. تيم ميزبان بازي رفت در قرعه كشي كه امروز 

برگزار خواهد شد، مشخص مي شود.

پيكان در پلي آف ليگ برترحريف فجرسپاسي شد 
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والدت با سعادت حضرت فاطمه (س) و روز زن مبارك باد

 ايجاد حس ناامني، رواج پرخاشگري و عقب ماندگي 
بخشي از تبعات ايجاد مزاحمت براي ديگران است
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رهبر معظم انقالب:

تربيت زنان فرزانه از افتخارات نظام است

leader.ir  :رهبر معظم انقالب در ديدار صدها نفر از زنان نخبه و فرهيخته بر ضرورت تشكيل يك  مركز فراقوه اي درخصوص مساله زن و خانواده تاكيد كردند/ عكس

ادامه از صفحه اول
ــا درباره ابعاد  ــد از ديدگاه غربي ه ــان افزودند: البته باي ايش
ــتادگي در مقابل  ــا بايد با ايس ــأله زن آگاه بود؛ ام ــف مس مختل
ــت اين افكار، ذهن را از اين تفكرات «كهنه اما نو نما» و  مرجعي
ــوزانه»، تخليه كرد؛ چرا كه اين تفكرات  «خائنانه اما ظاهراً دلس
ــري را به دنبال  ــعادت جوامع بش ــًا نمي تواند هدايت و س مطلق

بياورد.
ــتي  حضرت آيت اهللا خامنه اي، نگاه مادي و غيرالهي به هس
ــي درباره زن  ــق تفكرات غرب ــه انحراف عمي ــان را ريش و جه
ــه ظرفيت زنان در  ــب كارانه ب ــمردند و افزودند: نگاه كاس برش
مسائل اقتصادي از جمله اشتغال و نگاه تحقيرآميز به زن و تنزل 
دادن او به وسيله اي براي اطفاي شهوات مردان، مباني ديگري 
است كه تفكرات غربي را درباره زنان، كامًال ظالمانه و متحجرانه 
ــاخته است.ايشان با استناد به برخي مقاالت و كتاب هايي كه  س
ــود، افزودند:  ــر مي ش ــرب درباره اوضاع واقعي زنان منتش در غ
ــالم، منطقي، دقيق  ــأله زن، «س ــر مي خواهيم نگاه ما به مس اگ
ــد بايد از افكار غربي در مسائلي نظير اشتغال و  ــا» باش و راهگش
برابري جنسي كامال فاصله بگيريم.ايشان «برابري جنسي زن 
و مرد» را از جمله حرف هاي كامال غلط غرب خواندند و افزودند: 
ــت، عدالت هميشه حق  ــه به معناي عدالت نيس برابري هميش

است، اما برابري گاه «حق» است و گاه «باطل».
رهبر انقالب اين سؤال را مطرح كردند كه با كدام منطق بايد 
ــمي و عاطفي براي منطقه  زنان كه خداوند آنان را از لحاظ جس
ويژه اي از زندگي آفريده است در عرصه هايي  وارد كنيم كه آنها 

را دچار رنج و سختي مي كند؟

نگاه انساني اسالم به مساله زن
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تأكيد بر نگاه انساني اسالم به 

ــأله زن افزودند: در بسياري از مسائل از جمله سير مقامات  مس
ــود ندارد؛ اما قالب ها  ــوي هيچ تفاوتي ميان زن و مرد وج معن
ــترك،  ــن واقعيت در كنار عرصه هاي مش ــت و اي متفاوت اس

منطقا عرصه هاي متفاوتي را نيز به همراه مي آورد.
ــياري از  ــر بناي فكري بس ــاد از زي ــالب با انتق ــر انق رهب
ــان كردند: اصرار غربي ها  ــيون هاي جهاني خاطرنش كنوانس
روي اين زيربناي غلط، جامعه بشري را تباه مي كند به همين 
ــوازن، بايد از اين  ــگاه صحيح و مت ــتيابي به ن ــل براي دس دلي
ــذر بود.حضرت آيت اهللا خامنه اي در تبيين دومين  مباني برح
ــأله زن، تكيه بر متون  ــتيابي به راهبرد صحيح در مس الزام دس

اسالمي را ضروري خواندند.
ــان افزودند: در نگاه به مسأله زن نبايد هر چيزي را كه  ايش
ــر زبان هاست قبول كرد؛ اما بايد اصولي را كه  به نام دين بر س
شايستگان با شيوه درست استنباط از «قرآن و سنت و حديث» 

ارائه مي كنند، تكيه گاه اصلي قرار داد.
رهبر انقالب، دوري از مسائل فرعي و پرداختن به مسائل 
ــتيابي به راهبرد صحيح در مسأله  ــومين الزام دس اصلي را س
ــأله خانواده بخصوص  ــان كردند: مس زن خواندند و خاطرنش
ــالمت، امنيت و آرامش زن در خانواده»، مسأله اي اصلي  «س

است كه بايد به آن پرداخت.
ــلب آرامش و سكينه  ــان تأكيد كردند: بايد عوامل س ايش
روحي زن در خانواده را جستجو كرد و با شيوه هاي گوناگون از 

جمله قانون و تبليغ صحيح، اين موانع را برطرف كرد.
ــف از اين كه در  ــا ابراز تأس ــت اهللا خامنه اي ب ــرت آي حض
محيط هاي قديمي و جديد، زن موجودي درجه 2 و موظف به 
خدمتگزاري تصور مي شود، افزودند: اين مسأله، درست نقطه 

مقابل نگاه فقه مترقي اسالم به زن است.
ــي، چيزهايي را از  ــفانه برخ ــر انقالب افزودند: متأس رهب

اسالم مي گيرند، اما براي اين كه غربي ها بدشان نيايد مسائلي 
از غرب را هم به آن اضافه مي كنند كه اين قابل قبول نيست.

اشتغال، از مسائل اصلي مربوط به زنان نيست
ــد و  رهبر انقالب برخورداري زن از فرصت تحصيل و رش
تعالي را يك ضرورت برشمردند و خاطرنشان كردند: برخالف 
برخي ديدگاه ها، اشتغال از مسائل اصلي مربوط به زنان نيست؛ 
ــتغال و مديريت مادام كه با مسأله اصلي يعني خانواده  البته اش

منافاتي پيدا نكند، ايرادي ندارد.
ــائلي كه درباره تحصيل زنان در  ــاره به مس ــان با اش ايش
برخي رشته هاي تحصيلي دانشگاهي مطرح شد افزودند: اگر 
در اين مسأله تفاوتي هم باشد ضدعدالت نيست، چرا كه نبايد 
ــاغلي كه متناسب با طبيعت زنان  ــته هاي تحصيلي و مش رش

نيست به آنان تحميل شود.
ــه زنان برخي  ــت اهللا خامنه اي افزودند: اين ك ــرت آي حض
مشاغل را برعهده نگيرند، هيچ ننگ و نقصي نيست؛ بلكه آن 

چيزي غلط است كه متناسب با طبيعت الهي زن نباشد.
ــالمي در پايان سخنانشان زنان فهميده،  رهبر انقالب اس
تحصيلكرده و ممتاز را بهترين اشخاص براي پيگيري صحيح 
ــائل زنان خواندند و آنان را به تالش در اين زمينه دعوت  مس

كردند.
ــالمي خانم  ــالب اس ــر معظم انق ــات رهب ــش از بيان پي
ــان و خانواده در  ــوالوردي، معاون رئيس جمهور در امور زن م
ــاخص  ــائل مربوط به زنان گفت: به لحاظ ش ــي از مس گزارش
ــيار خوبي  ــاركت اجتماعي بانوان از وضع بس ــالمت و مش س
ــش مؤثر و بي بديلي  ــه برخورداريم و زنان جامعه نق در منطق
ــزم ملي و مديريت  ــاد و فرهنگ با ع ــعار «اقتص در تحقق ش

جهادي» خواهند داشت.

ادامه از صفحه اول
روحاني افزود: دولت بدهي بسياري به توليدكنندگان برق دارد 
ــت و ما بتدريج آن را پرداخت  و اين موارد در جاي خود محفوظ اس

مي كنيم، زيرا رقم بسيار بااليي است.
رئيس دولت يادآور شد: ما دولتي را تحويل گرفتيم كه 20 هزار 
ميليارد تومان بدهي برق داشت. ما نتوانستيم اين بدهي را پرداخت 
ــال و سال آينده بايد  ــد، اما طي امس كنيم، مقدار كمي پرداخت ش
آن را پرداخت كنيم.روحاني به ديدار خود با مسئوالن وزارت نيرو 
ــاره كرد و گفت: وزارت نيرو با كار بسيار مشكلي روبه رو است.  اش
ــئوالن برداشت ديگري از  ــاس كردم مس به محض اين كه احس
ــتنباط ديگري شده است  ــبه برق اس مصوبه كرده اند و در محاس
ــتم محاسبه نرخ جديد برق را ابطال و بر اساس آنچه  از آنها خواس

مدنظر ما بوده، عمل كنند.
ــردان و همه  ــرد: بنابراين حواس دولتم ــان ك وي خاطرنش

خدمتگزاران بايد جمع باشد تا به مردم فشار نيايد.
ــراي هدفمندي  ــادآوري اين كه اج ــوه مجريه با ي ــس ق رئي
يارانه ها را با شيب ماليمي آغاز كرده ايم، افزود: گراني هايي كه از 
سال 89 شروع شد و در ســال هاي 90، 91 و 92 نيز ادامه داشت، 

با وجود اين كه سه سال گذشت، هيچ تغييري نكرد.
ــت: در حالي كه قرار بود اجراي قانون هدفمندي  روحاني گف
ــال گذشته و به جز قدم  ــد، سه س ــاله به پايان برس يارانه ها پنج س

نخستين، كارديگري انجام نشده و ما تازه وارد گام دوم شده ايم.

تا قاچاق هست، نمي توان اقتصاد مقاومتي را اجرا كرد
ــاره و اظهار كرد: در  ــور اش رئيس جمهور به وضع اقتصاد كش
ــاله اقتصاد مقاومتي و اقتصاد فرهنگ كه هر دو، مورد توجه  مس
ــه كمك نيروي  ــت، دولت براي اجرا ب ــم انقالب اس ــر معظ رهب
ــود دارد نمي توان اقتصاد  ــاز دارد، يعني تا قاچاق وج ــي ني انتظام

مقاومتي را اجرا كرد.
ــما بايد به دولت كمك كنيد تا سياست هاي  روحاني گفت: ش
مدنظر رهبري كه ايشان تائيد و ابالغ كرده اند، عملياتي و اجرايي 

شود. 

ــخنان خود از عملكرد  ــور در بخش ديگري از س رئيس جمه
ــي و رانندگي در ايام نوروز  ــروي انتظامي بويژه پليس راهنماي ني
ــما فقط مبارزه با  قدرداني و خطاب به اين نيرو اظهار كرد: كار ش

جرم نيست، شما بايد نظم را نيز ايجاد كنيد.

جرم با منكر تفاوت فراواني دارد
ــما  روحاني خطاب به نيروي انتظامي با بيان اين كه وظيفه ش
ــاد كنيد، گفت: نظم و  ــت و بايد نظم ايج ــط مبارزه با جرم نيس فق
انتظام با جرم بسيار متفاوت است. ممكن است عملي جرم نباشد، 

اما از ديد اجتماعي منكر باشد. 
وي افزود: شما موظف به ايجاد نظم در جامعه هستيد و مهم تر 

از آن، مسئوليت امنيت عمومي را برعهده داريد.
روحاني با بيان اين كه حاكميت و اجراي قانون در كشور بايد 
ــاس كنند اگر به  ــك ارزش درآيد، افزود: همه احس ــه صورت ي ب
ــت و اگر به قانون عمل نكردند  قانون عمل كردند يك ارزش اس
ــوال كه به چه كسي ارزشي  ــت.وي با طرح اين س ضد ارزش اس
ــت و هيچ چيز ديگري  مي گويند، ادامه داد: معيار ارزش، قانون اس

نيست.
ــور براي آن  ــما بدانيد در يك كش رئيس جمهور اظهار كرد: ش
ــود، مردم بايد  ــاير قوانين مورد نظر پياده ش كه نظم، امنيت يا س

همراه باشند.
روحاني خاطرنشان كرد: اجراي قانون بدون همراهي، كمك، 
ــاعدت و اقناع مردم ممكن نيست، مردم بايد قانع باشند، اول  مس
از طريق رسانه ها، راديو، تلويزيون، روزنامه ها و.... بايد مردم قانع 
ــند.وي ادامه داد: اين مشكل بايد حل شود، بايد ابتدا معروف  باش
را معروف كنيم و منكر را منكر؛ پس از اين مرحله مي توانيم امر به 

معروف و نهي از منكر كنيم.

اقتدار با ادب و تواضع منافات ندارد
ــان كرد: اقتدار با ادب و تواضع منافات  رئيس جمهور خاطرنش
ندارد، بعضي ها فكر مي كنند اگر پليس تواضع داشته باشد، طرف 

پررو مي شود.

رئيس جمهور خبر داد
آغاز مرحله دوم هدفمندي؛ اين هفته

تكذيب خبر وقوع قتل هاي سريالي 
در مريوان

ــتان كردستان اخبار منتشر شده  رئيس پليس آگاهي اس
ــايت هاي مخالف نظام مبني بر وقوع قتل هاي  ــوي س از س

سريالي در اين استان را تكذيب كرد.
سرهنگ علي احمدي تبار در گفت وگو با مهر اظهار كرد: 
ــترده اي در اين  ــيت موضوع تحقيقات گس با توجه به حساس
ــان داد برخالف ادعاي اين  ــي ها نش ــد و بررس زمينه آغاز ش
ــته فقط چهار فقره خودكشي در  ــايت ها در يك ماه گذش س
ــريالي 9 مرد در اين  ــهر مريوان رخ داده و موضوع قتل س ش

شهر صحت ندارد.
ضراب تكذيب كرد

رضا ضراب، تاجر ايراني و تبعه تركيه كه چندي پيش به اتهام 
ــا در تركيه دستگير و سپس آزاد شد و حرف و  ــاد مالي و ارتش فس
حديث هايي درباره ارتباطش با بابك زنجاني به گوش مي رسيد، 
با اشاره به اتهامش درباره انتقال درآمدهاي نفتي ايران از تركيه 

به ايران گفت اتهامات وارد شده به او صحت ندارد.
واريز درآمد فروش خوراك پتروشيمي 

به حساب هدفمندي
ــي در 11 بند به برخي  ــبات با انتشار گزارش ديوان محاس
ــالم كرد در  ــاره و اع ــادي در دولت قبل اش ــات اقتص اقدام
ــقف  ــادرات نفت خام هرگز به س ــال هاي 88، 89 و 90 ص س
ــيده، ليكن  ــده در بودجه مصوب نرس صادرات پيش بيني ش
كسري بودجه بخش واگذاري دارايي هاي سرمايه اي همواره 
ــبت به قيمت  ــت فروش نفت خام نس ــل افزايش قيم از مح
مصوب بودجه اي جبران شده است.در اين گزارش همچنين 
ــت خزانه داري كل كشور، 5 / 85 درصد از مبالغ واريز  آمده اس
ــيمي را به  نقدي بابت خوراك تحويلي به مجتمع هاي پتروش

حساب هدفمندسازي يارانه ها واريز كرده است.
روايت نيويورك تايمز

 از كانال مذاكرات محرمانه
ــي در  ــار گزارش روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز با انتش
ــورد فعاليت هاي هيالري كلينتون در دوره اي كه عهده دار  م
وزارت خارجه آمريكا بود، به نقل از تام دونيلون مشاور امنيت 
ــت: كلينتون به دنيس راس مشاور  ــابق آمريكا نوش ملي س
ــه اي براي گفت وگو  ــتور داد كه كانال محرمان ويژه اش دس
ــان ايجاد كند.به گزارش انتخاب  وبه نقل  ــا ايراني ها در عم ب
ــرار گرفت، ديدار  ــه كمتر مورد توجه ق ــن روزنامه، آنچ از اي
كلينتون با سلطان قابوس و پيشنهاد او به وزير خارجه آمريكا 
براي كمك به ديدار با ايراني ها بود. پس از چند ديدار آشنايي 
با هياتي از تهران، كلينتون دو نفر از معاونان ارشد خود يعني 
ــاليوان و ويليام برنز را به منظور گفت وگوهاي بيشتر  جك س
ــته اي  به عمان اعزام كرد. اين اقدام راه را براي مذاكرات هس

كه اكنون در جريان است، باز كرد.

ــازمان انرژى اتمى از پايان رقيق سازى اورانيوم  رئيس س
20 درصد خبر داد و با بيان اين كه ايران و 1+5 درباره موضوع 
ــت: پلوتونيوم  ــيده اند، گف ــور اراك تقريبا به نتيجه رس رآكت

توليدى اين رآكتور به يك پنجم كاهش مى يابد.
ــبكه خبرى  ــارس، على اكبر صالحى به ش ــه گزارش ف ب
ــازى از 20 به 5  ــطح غنى س العالم گفت: عالوه بر كاهش س
ــره اورانيوم 20 درصد خود را تا  ــد، 103 كيلوگرم از ذخي درص

سطح 5 درصد رقيق كرده ايم.
ــنهادى به  ــزود: ايران پيش ــى در اين مصاحبه اف صالح
ــرد مبنى بر اين كه  ــورهاى عضو مجموعه 1+5 ارائه ك كش
ــه مجموعه 5+1  ــود ك ــب رآكتور اراك دوباره طراحى ش قل

آن را پذيرفت.

ــزود: موضوع مجتمع آب  ــازمان انرژى اتمى اف رئيس س
 سنگين اراك تقريبا با 1+5 تمام شده است.

ــنهاد ايران درباره مجتمع اراك بر  وى با بيان اين كه پيش
روند توليد راديوداروها تاثيرى نخواهد گذاشت، افزود: ايران 

فقط ميزان توليد پلوتونيوم را به يك پنجم كاهش مى دهد.
ــنهادى درباره  ــا همچنين پيش ــريح كرد كه «م وى تش
غنى سازى داديم كه تعداد دستگاه هاى سانتريفيوژ مرحله  به 
ــوخت   مرحله افزايش پيدا كند تا ايران قادر به توليد 30 تن س

هسته اى براى نيروگاه بوشهر باشد».
رئيس سازمان انرژى اتمى افزود: طرح پيشنهادى ايران 
شامل حفظ 20 هزار دستگاه سانتريفيوژ كنونى به مدت چهار 

تا پنج سال است.

صالحي: قلب رآكتور اراك دوباره طراحى مى شود

امضاي اوباما پاي مصوبه ضد ايراني
باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا ، مصوبه غيرقانوني مجلس نمايندگان و سناي آمريكا براي خوددارى 
ــازمان ملل را امضا كرد .  ــنهادي ايران براى حضور در  س از اعطاى رواديد به حميد ابوطالبى، نماينده پيش
ــيدمحمد باقرزاده، فرمانده كميته جستجوى مفقودين ستاد كل نيروهاى مسلح از  ــردار س در همين حال س
وزارت خارجه درخواست كرد: به پاس مقام مادر بويژه مادر شهيدان فريد و مجيد ابوطالبى كه اخيراً پس از 
سال ها چشم انتظارى، محل دفن فرزند عزيزش (مجيد) در كهف الشهداى تهران شناسايى و مشخص شد 
و با توجه به رنج ها و كسالت هاى اين مادر دل شكسته، ترتيبى داده شود تا فرد ديگرى به جاى آقاى حميد 

ابوطالبى (برادر شهيدان فريد و مجيد ابوطالبى) به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل تعيين شود.


