پنج شنبه  28بهمن  18 ،1395جمادی االول 16 ،1438فوریه  ،2017شماره ،19476سال شصت وهشتم.

حضرت پیامبراکرم (ص) می فرمایند:

موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

شرین وإ ّ
ال فاض ِر ْب علی ک ِت ِف ِه قد َ
یت ُمکانَفَ َت ُه إلحدی ِ
نین فإن ِ
رت
وع
نین
أعذ َ
رض َ
َ
بع ِس َ
بع ِس َ
بع ِس َ
زیر َس َ
وخادم َس َ
الو َل ُد َس ّی ٌد َس َ
ٌ
َ
نین و َو ٌ
إ َلی اِ ...
فیه ؛فرزند هفت سال سرور است ،هفت سال خدمتکار و هفت سال وزیر و دستیار  .اگر تا  21سالگی از کمکی که به او کردهای
راضی بودی (و تربیتت نتیجه داد) که خوب وگرنه به شانه او بزن (و دیگر به حال خود رهایش کن) و تو درباره او نزد خداوند معذوری.
(منتخب میزان الحکمة ،ص )614
مشهد اذان ظهر 11:46غروبآفتاب  17:13اذانمغرب  17:32نیمه شب  23 :03اذان صبح فردا  4:52طلوعآفتاب فردا 6:17

...

تازههای مطبوعات
••جمهوری اسالمی – این روزنامه دلنوشتهای از رئیس
جمهور در ویژهنامه چهلمین روز رحلت آیتا ...هاشمی
رفسنجانی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است:
مخالفانش کوشیدند تا توسعهخواهی آیتا ...هاشمی را
به اشرافی گری تفسیر کنند و البته گاهی هم موفق شدند
و این انگاره باقی ماند تا آنگاه که به هنگام مرگ تصویرها
از خانه وی و سبک زندگیاش پرده از این سوءتعبیرها
برداشت.
••شهروند – این روزنامه در گزارشی با عنوان «بازیگران
واقعی برای ازدواجهای دروغین» با اشاره به اینکه حقوق
شهروندان ایرانی که با قراردادهای عجیب در برنامههای
همسریابی شبکههای تلویزیونی ترکیه شرکت میکنند،
نقض میشود ،نوشت :تعداد زیادی از دختران وپسران
ایرانی در ازای پول زیاد به عنوان شرکتکننده واقعی در
برنامه همسریابی به ایفای نقش میپردازند .
••کیهان – این روزنامه درمطلبی با عنوان «طرح 2فوریتی
اصالحطلبان/هرکسسؤالکند،زندانیمیشود!»انتقاد
شدید از این طرح نوشت :مدعیان تدبیروامید در مجلس
با کدام توجیه اقدام به ارائه چنین طرح تأملبرانگیزی
کردهاند که بوی دیکتاتوری از آن به مشام میرسد .گرچه
این طرح بسیار خامتر از آن است که دورنمایی برای آن
بتوان متصور بود .
••شرق – این روزنامه درمطلبی با عنوان «دوفوریت برخورد
با خودسرها» از تالش مجلس برای مجازات برهمزنندگان
م رسمی خبرداد ونوشت :اما هاشمزایی از نمایندگان
مراس 
اصالحطلب ،البته این طرحها را بینتیجه می داند.
••رسالت –بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه
گفت :از میان افراد مطرح ،مصطفی میرسلیم نامزد حزب
موتلفه اسالمی بر بقیه ارجح است .امیدواریم اصولگرایان
به آقای میرسلیم که برخاسته از حزبی با نیم قرن سابقه و
شخصیتی پاک ،سالم و رجایی گونه است ،برسند.
••آرمان –سخنرانی سردار قاسم سلیمانی در کنگره ملی
۸هزار شهید گیالن درباره سلوک و رفتار شهیدانی نظیر
خرازی ،امالکی ،احمد کاظمی ،همت و باکری بهگونهای
بود که احساسات حضار غلیان کرد و اشک ریختند.
••ابتکار -این روزنامه در مطلبی باعنوان « بودجه پایتخت
زیر تیغ انتقاد» نوشت :ساالری رئیس کمیسیون معماری
و شهرسازی با انتقاد نسبت به نحوه اختصاص بودجه به
مساجد ،گفت :چرا  ۵۰۰میلیون تومان باید به یک مسجد
اختصاص داده شود؟ با این بودجه میتوان  ۱۰مسجد
ساخت .ساالری تصریح کرد :تنها برای مداحان در منطقه
یک ،دویست میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.
••آفتاب یزد -به دالیل متعدد ازجمله بی رقیب بودن
روحانی ،جبهه رقیب ازداشتن فردی که بتواند روحانی
را با یک چالش اساسی روبه رو کند ،این دوره از انتخابات
را به مهمترین فصل رقابت وکنشگری سیاسی تبدیل
کرده است .

...

انعکاس
••الف نوشت :شبکه خبری «فاکس نیوز» که از زمان روی
کار آمدن دولت «دونالد ترامپ» در آمریکا بیش از پیش در
انتشار اخبار ضدایرانی فعال شده ،روز چهارشنبه بار دیگر
مدعی شد که س��ردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران به مسکو پایتخت روسیه سفر کرده
است .فاکس مدعی شده است که هدف از این سفر ابراز
ناخرسندی از فروش تسلیحات روسی به عربستان و دیگر
کشورهای عربی است.
••پارسنیوزمدعیشد:سعیدحجاریانتئوریسینجریان
اصالحات سفر دو هفته ای به کانادا داشته است .دختر
حجاریان در کشور کانادا مشغول تحصیل است.فراهم
کردن خروج حجاریان توسط یک مقام اجرایی که پیش از
این همکار وی بوده انجام شده بود.
••سراج 24مدعی شد  :قدرت ا...علیخانیمشاورآیتا...
هاشمیرفسنجانی گفت :برخی از اعضای کابینه دولت
در انتقال دقیق مشکالت معیشتی به روحانی شفاف عمل
نمیکنند .روحانی با طبقه پایین جامعه ارتباط برقرار
نکرد .برای روحانی نگرانم و در شرایط فعلی اوضاع را زیاد
مساعد نمیبینم.
••عصرایران نوشت  :نخستین ایرباس  A321ایران ایر
از تاریخ  29دی ماه  1395تا  22بهمن  1395بیش از
 84پرواز رفت و برگشتی به تهران انجام داده و مجموع ًا
 227ساعت و ده دقیقه پرواز کرده است .برخی منتقدان
شایعه کرده بودند که این هواپیما ،ممنوع الخروج است و
نمی تواند از فضای ایران خارج شود! برای این که دروغ
دلواپسان ثابت شود ،کافی است بدانیم روز  25بهمن
م��اه نخستین پ��رواز بین المللی خ��ود را با شماره پ��رواز
 IR-659به مقصد دبی انجام داد و در  26بهمن 1395
راهی پاریس شد و برنامه پرواز به وین ،هامبورگ،میالن و
فرانکفورت نیز در دستور پروازی آن قرار دارد.
••دیده بان ایران نوشت  :پرویز کاظمی ،وزیر رفاه دولت
نهم گفت :احمدی نژاد رئیس دولت سابق زمانی گفته
بود تیم فوتبال ما باید در جام جهانی جزء چهار تیم اول
باشد؛ اصال در آن سال تیم فوتبال ما به جام جهانی نرفت؛
خب این عدم شناخت از واقعیتهای دنیا در مقوله ورزش
است؛ شما در نظر بگیرید که این دوری از واقعیت در سایر
موضوعات و مقولهها نیز نمود داشت و موجد آثار زیانباری
برای کشور بود.

رئیس جمهور روز گذشته در سفری یک روزه و منطقه
ای به دع��وت رسمی پادشاه عمان وامیر کویت به این
کشورها سفر و با آنان دیدار و گفت و گو کرد.سفری که در
بحبوحه تنش های منطقه ای و بین المللی و همچنین پیام
چندی قبل  6کشور حوزه خلیج فارس به ایران از اهمیت
باالیی برخوردار است  .در همین حال روزنامه ها و رسانه
های کویت ضمن بازتاب گسترده خبر سفر رئیس جمهور
به این کشور  ،آن را سرآغاز دوران جدیدی از روابط ایران
و شورای همکاری خلیج فارس و نخستین گام در مهار
تنش های منطقه برشمردند.به گزارش خبرنگار سیاسی
ایرنا ،دکتر روحانی  پیش از ترک تهران و سفر به مسقط
در جمع خبرنگاران اظهارداشت :اخیرا از طرف  6کشور
حوزه خلیج فارس توسط دولت کویت پیامی به دولت
جمهوری اسالمی ایران ارسال شده بود مبنی بر این که 6
کشور به دنبال روابط بهتر با ایران و حل و فصل سوءتفاهم
ها و ارتقای رواب��ط از طریق گفت وگ��و هستند.رییس
جمهوری گفت :ما از اصل پیام استقبال کردیم و در این
سفر با دو عضو شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه
دیدار و بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.روحانی تصریح
کرد :اساس سیاست جمهوری اسالمی ای��ران همواره
حسن همجواری با همسایگان و امنیت خلیج فارس است
 .ایران هیچ گاه نه به فکر تجاوز بوده و نه مداخله در امور
داخلی کشور و نه تحمیل عقاید دینی ،مذهبی و یا سیاسی
خود .اساس سیاست ما همکاری مشترک با دوستان و
کشورهای اسالمی است.دکتر روحانی با اشاره به اوضاع
ناآرام و شرایط نامناسب کشورهای سوریه ،عراق و یمن،
اظهار داشت :در این سفر پایان دادن به خونریزیها در
این کشورها بحث و بررسی خواهد شد.
▪ ▪ترویج ایران هراسی توطئه ای فرامنطقه ای است

دکتر حسن روحانی همچنین در دیدار سلطان قابوس
پادشاه عمان با تاکید بر اینکه "تهران همواره از گسترش
روابط دوجانبه و منطقه ایبا همسایگان استقبال می
کند" ،اظهار داش��ت :جمهوری اسالمی ای��ران هر گاه
کشورهای منطقه با مشکالت مختلف از جمله تروریسم
مواجه شدند ،آنها رایاری کرده است و پس از این هم اگر
هر کدام از این کشورها ،به ویژه در برابر تروریستها با
مشکلی مواجه شوند و از تهراندرخواست کمک داشته

...
آمریکا

▪ ▪استقبالرسانههایکویتیازسفرروحانیبهاینکشور

باشند ،حتم ًا به آنها کمک خواهیم کرد .رییس جمهور
ترویج ایرانهراسی را توطئه ای فرا منطقه ای و طراحی
دشمنان مشترک اسالم و اعراب منطقه دانست و خاطر
نشان کرد :تهران همواره منادی حلو فصل مشکالت و
اختالفات از طریق گفتگو بوده است و قدرت نظامی ایران
نیزصرف ًادفاعیوپشتوانهایمستحکمبرایامنیتمنطقه
است. وی تصریح کرد :برای تأمین امنیت منطقه هیچ راه
حلی اساسیتر از مسئولیتپذیری کشورهایمنطقه و
همکاریهای درون منطقهای وجود ندارد ،لذا کشورهای
منطقه باید در کنار یکدیگر برای امنیت وثبات پایدار در
منطقه با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند  .دکتر
روحانی در ادامه لزوم رسیدگی و چارهاندیشی به وضعیت
بسیار نامطلوب مردم یمن را مورد تأکید قرارداد و گفت:
ام��روز وضعیت بسیار وخیمی ب��رای م��ردم مظلوم یمن
ایجاد شده است و همه ما به عنوان کشورهای مسلمان
منطقه ،وظیفهداریم اقدامات جدی و انساندوستانهای
را برای یاری مردم این کشور انجام دهیم. رئیس جمهور
با اشاره به زمینههای گسترش همکاری تهران – مسقط
در بخشهای مختلف از جمله اقتصاد،حمل و نقل ،گاز،
انرژی ،بنادر ،صنعت و تجارت و خدمات فنی و مهندسی،

دکتر روحانی همچنین به دع��وت رسمی امیر کویت،
شامگاه چهارشنبه وارد این کشور شد و در فرودگاه بین
المللی کویت از سوی شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر

...

...

واکنش

گفت :تعمیق روابط بانکی میتواند زمینهساز شتاب در
توسعه روابط اقتصادی تهران – مسقط باشد و امیدواریم
مسئولین بانکی دو کشور در جریان این سفر ،روابط مالی
وبانکی تهران و عمان را هر چه بیشتر توسعه دهند .
▪ ▪سلطان قابوس :تحکیم روابط با ایران به نفع توسعه،
امنیت و ثبات منطقه است

پادشاه عمان هم در این دیدار با تقدیر از رویکرد و آمادگی
همیشگی ت��ه��ران ب��رای ب��رق��راری رواب���ط نزدیکتر با
همسایگان و همکاریهای منطقه ای ،گفت که تحکیم
روابط ایران و کشورهای منطقه به نفع توسعه  ،امنیت و
ثباتمنطقه است. سلطان قابوس افزود :تردیدی وجود
ندارد که تأمین امنیت منطقه مسئولیت اصلی کشورهای
منطقهاست ،لذا رایزنی و همفکری کشورهای منطقه
برای حل و فصل مسائل و مشکالت ،بسیار ضروری است .
▪ ▪دیدار روحانی و امیر کویت

خبر

به گزارش ایرنا ،روزنامه ها و رسانه های جمعی کویت ضمن
بازتاب گسترده خبر سفر حجت االسالم و المسلمین دکتر
حسن روحانی به کویت ،آن را سرآغاز دوران جدیدی از
روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس و نخستین گام
در مهار تنش های منطقه برشمردند .روزنامه االنبا به نقل
از رئیس گروه دوستی کویت و ایران نوشت  :امیدواریم سفر
دکتر روحانی به کویت و مذاکرات سران دو کشور سر آغاز
مرحله ای از خیر و نیکویی برای کشورهای منطقه و زمینه
ساز همکاری و هماهنگی و احترام متقابل میان دو کرانه
خلیجفارسباشد.روزنامهالصباحدراینارتباطمینویسد:
ایران جزو اولین کشورهایی است که استقالل کویت را به
رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک را با کشورمان برقرار
کرد .روزنامه النهار با اشاره به سفر دو سال پیش امیر کویت
بهتهراندرسال 2014نوشت:بیشازششسندهمکاری
وتوافقنامهدرزمینههایورزشی،گمرکی،زیستمحیطیو
فرهنگی در آن دیدار به امضا رسید و مراودات میان مقامات
دو کشور همواره در عالی ترین سطح ادامه داشته است .در
همینحال علیاکبروالیتی بابیاناینکهمشترکاتزیادی
بین ایران  ،کویت و عمان وجود دارد گفت :توسعه روابط با
کشورهای همسایه از اصول سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران است« .خالد الجارا ،»...معاون وزیر خارجه
کویت نیز ابراز امیدواری کرد که این سفر طرح گفتوگو
بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس را محقق سازد.
▪ ▪اظهارات ضدایرانی مقام سعودی

در همین حال به گزارش فارس« ،عبدا ...المعلمی» سفیر
عربستان سعودی در سازمان ملل در گفتوگو با روزنامه
«ال��ری��اض» درب��اره مواضع ضد ایرانی «دونالد ترامپ»
گفت :بدون شک دولت جدید آمریکا نقش منفی ایران در
منطقه را درک کرده و این بر زبان چندین تن از مسئوالن
این دولت جاری شده است و ما هم طبیعتا از این موضع
حمایت میکنیم و معتقدیم که مواضع قبلی آمریکا را در
این مورد ،تصحیح میکند.

...

دیپلماسی

توصیه مشاور اوباما به ترامپ :کانال
ارتباطی با ایران را حفظ کنید

آیت ا ...جنتی:تالش دشمن برای
رخنه عوامل تروریستی ناکام ماند

مراسم چهلم آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی؛ امروز در مرقد امام

قاسمی :ظریف جمعه برای کنفرانس
امنیتی مونیخ به آلمان می رود

ف��ارس -مشاور دول��ت سابق آمریکا با انتشار
یادداشتی به دولت جدید این کشور توصیه کرد
کانال ارتباطی با ای��ران را حفظ کنند .ایالن
گلدبرگ در توجیه اهمیت ادامه ارتباط مستقیم
آمریکا با ایران ،نوشت :این کانال اجازه میدهد
واشنگتن به جای استفاده از رابطههایی چون
عمان یا صدور بیانیهای علنی که میتواند به بروز
تنش بین طرفین منجر شود ،مستقیما مواضع
یا نارضایتیهای خود را به تهران ابالغ کند .او
مذاکره با ایران در مورد اوضاع سوریه و عراق را از
دیگر مزایای وجود یک کانال مستقیم ارتباطی با
ایران دانسته است.

تسنیم  -دبیر شورای نگهبان با اشاره به تالش
ناکام دشمن ب��رای رخنه عوامل تروریستی به
کشور گفت :دشمن سعی داشت ولو با یک حادثه
کوچک ،حماسه بزرگ 22بهمن را تحتالشعاع
قرار دهد که با تالش خوب دستگاههای امنیتی
ن��اک��ام م��ان��د .آی���تا ...جنتی،گفت :ای��ن م��ردم
نشان داد هان���د که هرجا مصالح اس�لام ونظام
م��ط��رح اس��ت،ک��وت��اه نمیآیند .وی اف���زود :به
نمایندگی از مجلس خبرگان،شورای نگهبان و
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی که متولی
برگزاری این راهپیمایی بود از مردم و مقامات
امنیتی،انتظامی وصدا وسیما ،تشکر میکنم.

ای��رن��ا -رواب��ط عمومی مجمع تشخیص اع�لام
ک��رد مراسم چهلمین روز درگ��ذش��ت آی �ت ا...
هاشمیرفسنجانی پنجشنبه  28بهمن 1395
(ام��روز) از ساعت  15الی  17در کنار مرقد آن
مجاهد نستوه ،در حرم مطهر امام برگزار میشود.
ب��راس��اس تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی
برگزاری مراسم اربعین ارتحال این یار دیرین امام
و رهبری ،مجید انصاری ،معاون حقوقی رئیس
جمهور سخنران این مراسم خواهد بود .همچنین
مراسم دیگری هم شنبه  30بهمن در دانشگاه
ولیعصر شهر رفسنجان با حضور خانواده رئیس
فقید مجمع تشخیص برگزار می شود.

ایلنا -بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
با اشاره به آغاز پنجاه و سومین کنفرانس امنیتی
مونیخ در روزه��ای پایانی این هفته اظهار کرد:
وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه برای شرکت
در این اجالس عازم آلمان خواهد شد .وی افزود:
بر اس��اس برنامهریز یهای به عمل آم��ده ،وزیر
امور خارجه در این کنفرانس به ایراد سخنرانی
خواهد پرداخت و در حاشیه اج�لاس با تعداد
بسیاری از مقامات مختلف کشورهای جهان اعم
از روسای جمهور ،وزرای امور خارجه ،صاحبان
بنگاههای اقتصادی و سازمانهای بینالمللی و
شخصیتهایسیاسیدیدارورایزنیخواهدکرد.

ترامپ:تحریم های جدیدعلیه ایران درنظرمیگیرم
وال استریت ژورنال:آمریکا درپی ایجاد ائتالف نظامی اعراب علیه ایران است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته برای دیدار با
مقامات آمریکایی وارد این کشور شد .به گزارش بی.بی.
سی ،ترامپ در نشست خبری مشترک با نتانیاهو با بیان
اینکه توافق هسته ای با ایران بدترین معاملهای است که
دیدم،تأکیدکرد:تحریمهایجدیدیعلیهاینکشوردرنظر
میگیرم.ویهمچنینمدعیشد :اسرائیلباچالشهای
بزرگیازجملهبلندپروازیهستهایایرانروبرواست.وی
همچنین تصریح کرد :ایران هرگز اجازه نخواهد یافت تا به
سالحهستهایدستپیداکندوآمریکامانعاینامرخواهد
شد .در این نشست نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم
ادعاهایی را درباره تالش ایران برای دست یابی به سالح
هسته ای مطرح کرد .نخست وزیر رژیم صهیونیستی در
اولین برنامه کاری خود با «رکس تیلرسون» وزیر خارجه
جدید این کشور دیدار و گفت وگو کرد .تا لحظه تنظیم
این خبر ،جزئیاتی از دیدار نتانیاهو و ترامپ منتشر نشد.

▪ ▪تحلیلگر ارشد آمریکایی :نتانیاهو ،شریکش را در
مقابله با ایران از دست داد

در همین ح��ال به گ��زارش خبرگزاری صداوسیما،
مارتین ایندایک ،مدیر سیاست خارجی در موسسه
بروکینگز با اشاره به موضوع استعفای مایکل فلین،
مشاور امنیت ملی دولت آمریکا گفت :با حذف فلین از
کابینه ترامپ ،نتانیاهو شریکش را در مقابله با ایران از
دست داده است.
به گزارش العالم ،وب سایت «ب ِلیز» نیز در تحلیلی با این
موضوع نوشت :مقامات کاخ سفید در گفت وگو با سایت
«واشنگتن فری بیکن» مدعی شدند گروهی از مقامات
اسبق دولت اوباما که مایل بودند توافق هستهای ایران
را از گزند مایکل فلین ،مهمترین منتقد آن ،دورنگاه
دارن��د ،نقش مهمی در استعفای مشاور امنیت ملی
دونالد ترامپ ایفا کردند.

▪ ▪وال استریت ژورنال:آمریکا درپ��ی ایجاد ائتالف
نظامی اعراب علیه ایران است

به گزارش تسنیم ،وال استریت ژورنال هم به نقل از چند
مقام خاورمیانه ای نوشت :دولت ترامپ در حال رایزنی با
همپیمانانعربواشنگتناستتاائتالفینظامیتشکیل
دهند که اطالعات خود را با اسرائیل برای مقابله با ایران به
اشتراک گذارند .بر اساس اعالم پنج مقام عربی درگیر در
اینرایزنیهااینائتالفشاملکشورهاییمانندعربستان
و ام��ارات متحده عربی ،مصر و اردن خواهد ب��ود .دیگر
کشورهای عربی نیز ممکن است به ائتالف مذکور ملحق
شوند .براساس این گ��زارش ،آمریکا قرار است حمایت
نظامی و اطالعاتی به این ائتالف ارائه دهد و این پشتیبانی
ورایحمایتکنونی آن از ائتالف به سرکردگی سعودی در
جنگیمناست.گفتهمیشودنهآمریکا ونهاسرائیلهیچ
کدام عضوی از این پیمان دفاعی مشترک نخواهند بود.

«هیتلر» و «رضاخان»
داستان یک رفاقت بدفرجام

«تاجالملوک آیرملو» ،همسر رضاخان و مادر محمدرضا
پهلوی،درخاطراتخود،بهدیدارشبا«آدولفهیتلر»اشاره
میکند و در این باره میگوید« :هیتلر از رضا خیلی تعریف
کرد و گفت زندگی او را میداند و او را درک میکند و از
اینکهیکنظامیقدرترادرایرانبهدستدارد،خوشحال
است .رضا از این قسمت خیلی خوشش میآمد و من هر
وقت به این قسمت از مالقات خودم با هیتلر میرسیدم،
باید آنرا چند بار برای رضا تکرار میکردم ».ارتباط ایران
با آلمان نازی ،در اواخر دوران پهلوی اول ،گسترش پیدا
کرد .صدها کارشناس و مهندس آلمانی وارد ایران شدند
و به فعالیت در عرصههای مختلف عمرانی پرداختند .باور
رضاخان ،به ویژه پس از آغاز جنگ جهانی دوم ،این بود
که دوران انگلیسیها به سرآمده و از این به بعد ،آلمانیها
جای آنها را خواهند گرفت .به همین دلیل ،در آبانماه سال
1318هـ.ش« ،احمد متیندفتری» ،حقوقدان جوانی که
درمدرسهآلمانیهادرتهرانتحصیلکردهبودوباآنهارابطه
حسنه داشت ،از سوی رضاخان مأمور تشکیل کابینه شد.
مأموریت «متین دفتری» ،گسترش روابط ایران و آلمان بود.
دیدار همسر و دختران رضاخان با هیتلر نیز ،در همین دوره
اتفاقافتاد«.تاجالملوکآیرملو»درخاطراتشمیافزاید«:ما
برای هیتلر چند هدیه برده بودیم که عبارت بود از دو قطعه
قالی نفیس ایرانی و مقداری پسته رفسنجان .هیتلر خیلی
ازنقشقالیهاوبافتورنگآنهاخوششآمد.روییکقالی
که در تبریز بافته شدهبود ،عکس خود هیتلر بود .هیتلر هم
متقاب ً
ال سه قطعه عکس خود را امضا کرد و به من و دخترانم
داد .دیلماج(مترجم) سفارت [ایران در برلین] گفت:آقای
هیتلر میگویند متأسفانه پیشوای آلمان ،مثل شاه ایران
ثروتمند نیست و نمیتواند متقاب ً
ال هدیه گران قیمت به ما
بدهدوازاینبابتمعذرتمیخواهند!»شیفتگیرضاخان
نسبتبههیتلر،رویفرزنداناونیزتأثیرگذاشتهبود.حسین
فردوست ،دوست و ندیم شاه ،در خاطراتش به نقشههایی
اشارهمیکندکهمحمدرضاپهلویدراتاقشخصیاشقرار
داده بود و با استفاده از سوزن و نخ ،مسیر پیشروی آلمانیها
را در اروپ��ا مشخص میکرد .فردوست تأکید میکند که
رضاخاننیزموافقرفتارپسرشبودوگاهتحتتأثیرسخنان
هیجان انگیز او درباره آلمانها قرار می گرفت! با این حال،
محاسبات رضاخان درست از آب در نیامد .انگلیسیها
توپ ُپر وارد میدان شدند .کابینه «احمد متین دفتری»
با ِ
در تیرماه  1319هـ.ش سقوط کرد و «علی منصور» که به
دوستیباانگلیسمعروفبود،جایاوراگرفت.کارشناسان
آلمانی از ایران اخراج شدند .رضاخان با تمام خواستههای
انگلیسیهاموافقتکرد،امادیگربرایاودیرشدهبود.برای
رضاخان که به نوشته «ریچارد استوارت» در کتاب «آخرین
روزهای رضاشاه» ،مردم از رفتنش خوشحال میشدند،
شیفتگی نسبت به هیتلر بسیار گران تمام شد.

...
گزارش

واکنش ها به بیانیه مداخله جویانه آمریکا
در باره سران فتنه
بیانیه مغرضانه و مداخله جویانه وزارت امور خارجه آمریکا
درباره سران فتنه واکنش های زیادی را به دنبال داشت .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،والیتی هم در واکنش به بیانیه
وزارت خارجه آمریکا مبنی بر رفع حصر سران فتنه گفت:
باید به آقای ترامپ گفت که مراقب باشد این دولت تازه
تاسیسش از هم نپاشد.بهتر است آقای ترامپ از دولتهای
قبلی آمریکا درس عبرت بگیرد.ایران در حال حاضر ،قدرت
اول منطقه است و با این یاوهگوییها از مواضع حقه خود
دست بر نمیدارد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما  ،وزارت
امورخارجه آمریکا دربیانیه ای مداخله جویانه ادامه حصر
خانگی مهدی کروبی ،میر حسین موسوی وزهرا رهنورد
رامغایر الزامات بین المللی ایران دانست وخواهان آزادی
فوری آنها شد .در همین حال قاسمی سخنگوی دستگاه
دیپلماسی کشورمان هم در این باره تاکید کرد :ایران به هیچ
وجه بیانیه های مداخله جویانه آمریکا را نمی پذیرد .بهرام
قاسمی اف��زود«:دول��ت و ملت ای��ران تجربه بسیار تلخی از
دخالت های کالمی گاه و بیگاه و بی مورد مقامات آمریکایی
درامورداخلیخوددارند».محمدهاشمیرفسنجانیهمدر
واکنش به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا گفت :آمریکایی
ها همواره به بهانه مسائل مختلف در امور داخلی کشورها
دخالت میکنند.درهمین ارتباط آی���تا ...سیدهاشم
حسینی بوشهری نیزگفت :کشور مسئول دارد و ما اجازه
دخالت بیگانگان را درمسائل داخلی کشور نمیدهیم.

ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای انتقال اطالعات طبقه بندی شده ادارات
هادی محمدی– وزیر ارتباطات از ممنوعیت استفاده از
شبکه های اجتماعی برای انتقال اطالعات طبقه بندی
شده ادارات خبر داد  .واعظی در پاسخ به سوال خراسان
در خصوص این که برخی ادارات و دستگاه های دولتی
از شبکه های اجتماعی و کانال های اینترنتی برای
ارتباطات خود استفاده می کنند ،گفت :ما قانونی داریم

مبنی بر اینکه از شبکه های اجتماعی نمی شود برای
آنچه که طبقه بندی اطالعاتی دارد ،در ادارات استفاده
کرد ضمن اینکه حراست کل وزارت اطالعات بخشنامه
ای صادر کرده که بر اساس آن دستگاه های دولتی نباید
مطالب طبقه بندی شده خود را در فضای مجازی منتشر
کنند چون فضای ایمن و امنی محسوب نمی شود.

وﺣﻴﺪرﺿﺎ ﺧﺴﺮوآﺑﺎدى

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮى ﺧﺮاﺳﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

جوادنوائیان رودسری

Culture@khorasannews.com

کویت مورد استقبال رسمی قرار گرفت .رئیس جمهور
پس از آن در کاخ امیری با امیر این کشور دیدار کرد .تا
لحظه تنظیم خبر ،جزئیاتی از این دیدار منتشر نشد.

ورﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٤٢٦٠٨م

...

نوشتههای ناخوانده

رئیس جمهور 6:کشورحوزه خلیج فارس در پیام خود خواستار حل سوء تفاهم شدند

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺴﺮوآﺑﺎدى

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ� ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺮا� آن ﻓﻘﻴﺪ
ﻏﻔﺮان و رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� را از ا�ﺰد ﻣﻨﺎن
ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
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ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮﻓﺮش ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ازﺳﻮى وزارت ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت
�ﻪ ﻧﺸﺎن ازﻟﻴﺎﻗﺖ وﺷﺎ�ﺴﺘﮕ� وﺗﺠﺎرب ﮔﺮاﻧﻤﺎ�ﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎد� ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� درﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺻﻨﻌﺖ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎر�ﺖ ﻣﻮﺛﺮ درﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ� اﺟﺘﻤﺎﻋ� دارد را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ود�ﮕﺮﻣﺪ�ﺮان
و�ﺎر�ﻨﺎن آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ آﺑﺘﻴﻦ رزﯾﻦ-ادرﯾﺲ ﺷﻴﻤﯽ
آﺗﺒﻴﻦ رزﯾﻦ ﺗﻮس-ﺣﻼل ﺳﺎزان ﺷﺮق-ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ ﺗﻮس

 /٩٤٤٢٩٦٢٦ل
 /٩٥٣٤١٩٢٣د
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