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حضرت امام علی (ع) می فرمایند:

إذا ُص ِن َع إ َل َ
ٌ
عروف َف ُ
ْس ُه؛
یک َم
اذک ْر  ،إذا َصن َ
َعت َمعروف ًا َفان َ

هر گاه به تو خوبی شد ،آن را یاد آوری کن و هر گاه تو خوبی کردی ،آن را از یاد ببر.
(غرر الحکم ،حدیث)4000
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تازههای مطبوعات
••ایران – این روزنامه در خبری با تیتر «تحریف سخنان
روحانی در رسانههای منتقد»نوشت :برخی رسانههای
منتقد دول��ت ،بدون اش��اره به مقدمه و مؤخره گفتههای
رئیس جمهور ،یا بدون توجه به پیوسته بودن سخنان او
درراستای اهداف سیاسی خود ،با تقطیع سخنان رئیس
جمهور دراهواز،به نقل از وی مدعی شدند که گرد و غبار و
ریزگردهایموجوددرخوزستاننتیجه«عذابالهیاست».
••شهروند – این روزنامه در گزارشی با عنوان « ٧هزار
خیریه غیرشفاف» ،به نقل از پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس نوشت :دراقتصاد ایران ٧هزار خیریه
وجود دارد که هیچکدام از آنها صورتهای مالی خود را
منتشر نمیکنند.
••جوان -این روزنامه در گزارشی با تیتر «تبعیض مالیاتی
مجلس بین کارگر وکارمند» نوشت :درحالیطی سالهای
گذشته سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان
یکسان ب��وده که مجلس ده��م در تبعیضی آشکار علیه
کارگران ،سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت را ۲
میلیون تومان و کارگران را 1.5میلیون تومان تعیین کرد.

...

انعکاس
••تابناکنوشت:حسینکمالی،مسئولکارگروهبرنامهریزی
وراهبردهایشورایسیاستگذاریاصالحطلباندررابطهبا
سهمیهبندیبرایزنانوجواناندرلیستانتخاباتیشورای
شهر گفت :در لیست انتخاباتی شورای شهر  30درصد به
جوانانو 30درصدبهزناناختصاصدادهشدهاستکهاین
دو با  10درصد همپوشانی جمعشان  50درصد میشود.
••جهان نیوز مدعی شد  :علی رغم مخالفت برخی چهره
های تندرو اصالح طلب با طرح آشتی ملی ،محمد خاتمی بر
ابرازندامتازحوادثفتنه 88اصراردارد.خاتمیدرپاسخبه
انتقاداتبرخیچهرههایتندرواصالحطلبدربارهشکست
طرح آشتی ملی گفته است قرار نیست به صورت فاتحانه به
حاکمیت برگردیم.وی همچنین با انتقاد از رسانه ای شدن
طرح سیاسی اش توسط اصالح طلبان گفته است« :من کجا
رفتم این موضوع را رسانهای کردم؟ متأسفانه خودمان رفتیم
بحث را شروع و پخش کردیم و آن را در تیتر روزنامههایمان
آوردی��م و از رسانههای خارج کشور گرفته تا داخل کشور،
سرمقالههانوشتیموحاالمیگوییمنتیجهنگرفتیم!منکجا
یک کلمه در مورد آشتی م ّلی صحبت کردم؟! شما خودتان
شلوغش کردید!» وی گفته است« :ق��رار نیست ما فاتحانه
بیاییموبگوییمکهصحبتینکنیموبعدقاطعانهبرویمبرمسند
قدرت هم بنشینیم یا برعکس ...دوستان ما سکوت کنند»...
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تحلیل های متفاوت از سفر ناگهانی وزیر خارجه عربستان به بغداد پس از  14سال

خط و نشان های اسفندیار

سفر الجبیر به بغداد؛ تله سعودی یا دست نیاز به سوی تهران؟
وزیر خارجه عربستان سعودی یک روز پساز حمله
هوایی عراق علیه مواضع داعش در خاک سوریه،
برای اولین بار پساز 14سال به بغداد سفر و در این
سفربرآنچهآنرا«بیطرفبودنبغدادمیانتهران
و ری��اض» نامید ،تأکید ک��رد .او اولین وزیرخارجه
عربستان است که پساز سقوط صدام به عراق سفر
می کند .بالفاصله پ��س از اع�لام انجام این سفر،
تحلیلهادربارهعلتآنآغازشد؛برخیتحلیلهاآن
را ناشی از شکستهای منطقهای ریاض و گامی در
جهتتقویتگفتوگوهایکشورهایعربیباایران
دانستندوپارهایدیگرازتحلیلهاباعینکبدبینی
بهاینسفرمینگرند.
▪ ▪روایتتابناکازتلهالجبیربرایایران

گرچه محتوای دی��دار ه��ا و اه��داف ع��ادل الجبیر
در این سفر غیر منتظره چندان مشخص نیست،
اما به گ��زارش ایسنا دفتر وزی��ر امورخارجه عراق
پس از این دیدار ها بیانیه ای منتشر و اعالم کرد:
«عادل الجبیر در بغداد تاکید کرده است که موضع
بیطرفانهعراقمیتواندزمینهرابرایبهبودروابط
ای��ران و عربستان فراهم کند ».تابناک با اش��اره به
تأکید الجبیر بربی طرفی بغداد ،درباره سفر الجبیر
نوشت« :تله الجبیر این است که اگر نمیتوان عراق
را در صف متحدان عربستان علیه ای��ران آورد ،اما
می توان آن را خنثی ساخت .تقاضای بی طرفی از

...
خبر

عراق ،تقاضای جدی از سوی عربستان است ».این
پایگاه خبری در عین حال تحلیل خوشبینانه تری
همازسفرالجبیرمنعکسکردودراینتحلیل،سفر
وزیرخارجهسعودیراگاممتقابلعربستاندرقبال
سفرروحانیبهعمانوکویتدانست.درهمینحال
روزنامه رأی الیوم درب��اره هدف سعودی ها از این
سفر،تحلیلهایمتعددیرامطرحکرد.عبدالباری
عطوانسردبیروسرمقالهنویسمشهوراینروزنامه
دریکیازگمانهزنیهایخودتأکیدکردهکه«عراق
دروازه کوتاه تر و وسیعی برای رسیدن عربستان به
تهراناست».بهنوشتهاینروزنامهبافرضاینکهاین
تحلیل درست باشد عربستان درک کرده که عراق و
ایراندرآیندهنزدیکبهویژهدرزمینهراهحلبحران
سوریه نقش منطقه ای قوی بازی می کنند .در این
فرض« ،عربستان به خوبی درک کرده که ایران تنها
نردبان برای خروج از چاه یمن است و در این زمینه
عراقبهترینمیانجیاست».
▪ ▪الجریده کویت :عربستان از مذاکرات ایران،
کویتوعماناستقبالکردهاست

بنا به اع�لام وزارت خارجه ع��راق ،طرف سعودی
خواسته بود که این سفر تا بعد از انجام شدن ،فاش
نشودواینسفردرحالیانجامشدکهرئیسجمهور
ایران 2هفتهپیشبرایگفتوگوباکشورهایخلیج
فارسبهکویتوعمانرفتهبود.بهگزارشایرنابهنقل

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکز نظرسنجی رصد051 37009210-16 :

مشایی:اگربقایی رد صالحیت شود دو قطبی
خطرناکی شکل میگیرد

از نشریه الجریده کویت ،دولت عربستان سعودی از
اقداماتشیخصباحاالحمدامیرکویتوپیامکتبی
اخیرویبهدکترحسنروحانی،حمایتووزارتامور
خارجهعربستاننیزازتالشهایبهعملآمدهجهت
عادیسازیروابطباتهراناستقبالکردهاست.این
نشریهمدعیشدهمقاماتسعودیپشتیبانیخودرا
ازاینرایزنیهاوسفراخیروزیرامورخارجهکویتبه
تهراناعالمکردند.
▪ ▪الوقت:عربستانمیخواهدعراقراازمتحدان
استراتژیکایرانخارجکند

در عین حال الوقت در تحلیلی درباره سفر الجبیر
به بغداد آن را ناشی از نگرانی سعودی ها از اتحاد
تهران و بغداد در مبارزه با تروریسم دانست .بنا به
این تحلیل ،مقابله با نفوذ ایران در عراق و تقال برای
خروجازانزوایمنطقهایازدیگراهدافسعودیها
برایسفربهعراقاست.بهگزارش الوقت عربستان
درصدداستتاباجلبموافقتبغدادبرایپیوستنبه
ائتالفتحترهبریاینکشوردرمبارزهباتروریسم،
عراقراازجرگهمتحداناستراتژیک تهران در آینده
بهمتحدیعملگراسوقدهد.

...

کمیته امداد

اسفندیار رحیممشایی پس از چند سال سکوت روز گذشته در نشست
پرسش و پاسخی که درباره کاندیداتوری بقایی برگزار کرده بود ،عنوان
کرد :من افتخار میکنم که شباهتی به احمد ینژاد دارم اما اعالم
میکنم بقایی به احمد ینژاد شبیهتر است .به گزارش ایلنا ،رئیس
دفتر احمدی نژاد با طرح این مطلب که برخی میپرسند آیا بقایی رای
م �یآورد؟ گفت :بنده میگویم بقایی در این انتخابات اصال رقیبی
ندارد .مشایی عنوان کرد :هیچ دلیلی برای رد صالحیت بقایی وجود
ندارد .اگر بقایی ردصالحیت شود دوقطبی خطرناکی شکل خواهد
گرفت .من تمام قد پای کار بقایی آمده ام .من آمدهام که با همه وجود
و تمام قد فریاد بزنم بقایی ،احمدی نژاد است .مشایی با بیان اینکه
آقای بقایی براساس ضوابط قانونی جزو رجال سیاسی هستند ،گفت:
بقایی پرچم پاکی و سند پاکی احمدینژاد است که پس از  ۲۲۵روز
بازداشت ،بدون کیفرخواست و وثیقه آزاد شد .وی در بخش دیگری از
سخنانش افزود :آنچه از بیانات مقام معظم رهبری دریافت کردیم این
است که احمدینژاد فقط به عنوان نامزد در انتخابات حضور نداشته
باشد .مالک برای ما بیانات مقام معظم رهبری است .مشایی تاکید
کرد :احمدینژاد برای حمایت از افراد محدودیت دارد ولی افراد منعی
ندارند که بگویند ایشان را دوست داریم و از ایشان دست نمیکشیم.
رئیس دفتر محمود احمدی نژاد تأکید کرد :فردی را میخواهیم که
وقتی رییس جمهور شد اعالم کند ملت ای��ران ،من میدانم شما در
غیبت احمدینژاد به خاطر احمدینژاد به من رای دادهاید .فردی را
میخواهیم که عالوه بر اینکه تبلور احمدینژاد است بتواند تا روز ثبت
نام و رایگیری فشارها را تحمل کند و در صحنه بماند.

...

انتخابات

...

دادگاهمطبوعات

احتمال تمدید مجدد مرخصی مهدی
هاشمی

فتاح :به کارگیری امکانات ،اموال و نام
کمیته امداد در انتخابات ممنوع اس��ت

توکلی :خبر های خوبی درباره
خرج های انتخاباتی نمی شنوم

اعالم نظر هیئت منصفه مطبوعات
درباره «کیهان»

تسنیم  -مهدی هاشمی که مرخصی وی آخرین
بار تا  7اسفند تمدید شده ب��ود ،باز هم به زندان
برنگشت .براساس این خبر با فوت آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی ،مهدی هاشمی با دستورمقام قضایی،
به مرخصی آمد و تا روزگذشته هم هنوز به زندان
برنگشته اس��ت .هرچقدر که اعطای مرخصی به
وی به خاطر فوت پدرش ،منطقی و قانونی به نظر
می رسد اما ادام��ه دار شدن این مرخصی ،عجیب
اس��ت .به گفته مقامات قضایی ،مهدی هاشمی
هنوز به زندان برنگشته و احتما ًال مرخصی وی برای
چندمین بار تمدید شده است.

فارس -سید پرویز فتاح رئیس کمیته ام��داد امام
خمینی(ره) در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره
ریاست جمهوری  ،اولین میان دورهای دهمین دوره
مجلسشورایاسالمیونیزپنجمیندورهشوراهای
اسالمیشهروروستا،ابالغیهایراخطاببهمدیران
استانی خود صادر کرده است .براساس این اطالعیه
به کارگیری امکانات ،اموال ،دارایی ها ونام کمیته
امداد امام خمینی(ره)در رقابت های انتخاباتی
وحتی مشارکت در انتشار اطالعیه ها و امثال آن
و هرنوع اقدام دیگر له یا علیه نامزد های انتخابات
شرع ًا و قانون ًا خالف و ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران  -نماینده سابق مجلس درباره
شفافیت در امور اقتصادی و هزینه کاندیدا ها برای
انتخابات گفت :خودم در شرایطی نبودم که خرج
زی��ادی ب��رای انتخابات کنم ام��ا اکنون خبر های
خوبی نمی شنوم .وی افزود :عده ای برای تبلیغات
یک نماینده خرج می کنند که به این نفوذ میگویند
و به این پدیده فساد قانونی هم می گویند .وی با
بیان این که یک نفر به ستاد های آقایان ری شهری
و ناطق از  30تا  80میلیون تومان کمک کرده بود
تا در صورت رای آوردن بتواند استفاده کند؛ افزود:
توقعات در رای دادن متفاوت است.

ایسنا  -دبیر هیئت منصفه مطبوعات گفت :جلسه
رسیدگی ب��ه پ��رون��ده روزن��ام��ه کیهان در شعبه 9
دادگ��اه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی
محمدی کشکولی ب��رگ��زار شد.کسائیان اف��زود:
مدیرمسئول روزنامه کیهان به اتهام نشر مطالب
خالفواقع،توهینوانتشاراسنادمحرمانهدردادگاه
حضور یافت که در هر سه مورد اتهامی با اکثریت آرا
مجرم شناخته نشد ،اما در خصوص شکایت سازمان
میراث فرهنگی ،هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت
آرامتهمرامجرمتشخیصداد،همچنینهیئتمنصفه
مطبوعاتبهاتفاقآرامتهمرامستحقتخفیفدانست.

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید
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نوشته های ناخوانده
جوادنوائیان رودسری

Culture@khorasannews.com

دست پنهان انگلیس در انعقاد عهدنامه
ننگین گلستان
ب��رای ایرانیان ،ی���ادآوری عهدنامه «گلستان» دردآور و
ناخوشایند است؛ عهدنامه ای که بر اساس آن ،بخش های
مهمی از خاک ای��ران ،برای همیشه از آن جدا و به روسیه
تزاری منضم شد؛ عهدنامه ای که به خاطر آوردنش ،باعث
جریحهدارشدنغرورملیایرانیانمیشود.دربارهچگونگی
انعقاد این عهدنامه ،مطالب فراوانی در کتابهای تاریخی
و درسی وجود دارد .این که چگونه دولت های استعمارگر
توانستند با استفاده از بی کفایتی شاهان قاجار ،مرز های
ایران را درنوردند و شکستی تلخ را به ملت ما تحمیل کنند،
برکسیپوشیدهنیست؛امامسئلهایکهکمترازآنسخنبه
میان میآید ،دخالت پنهان انگلیس در انعقاد این عهدنامه
ننگین است .انگلیسی ها ،پیش از انعقاد این عهدنامه،
بر اساس ق��رارداد «مفصل» ،مکلف به حمایت از ایران در
برابر هجوم دولت های اروپایی شده بودند؛ اما با تشکیل
جبههمتحدروسیهتزاریوبریتانیا،علیهناپلئون،انگلیسبا
بی تفاوتی از کنار تعهداتش عبور کرد و ترجیح داد که ایران
را با مشکالتش تنها بگذارد اما این رویکرد ،تنها وجه خیانت
انگلیس به ایران ،در ماجرای انعقاد عهدنامه گلستان نبود؛
دولتمردان انگلیسیکه میخواستند به هر ترتیب ،رضایت
متحد جدید را جلب کنند ،نقشی اساسی در تحمیل این
عهدنامه به ایران ایفا کردند« .سرگور اوزلی» ،وزیرمختار
انگلیس که دولتمردان قاجار بارها از وی به دلیل بیادبی و
توهینهایمکررش،بهدولتانگلیسشکایتکردهبودند،
با پرخاش و تهدید به فتحعلی شاه فهماند که از حمایت
انگلیسدربرابرروسیهتزاریخبرینیستوشاهبیکفایت
قاجارکهاصو ًالبامفهومیبهنام«مردم»و«حمایتمردمی»،
بیگانه بود ،به سرعت در برابر این تهدیدات جا زد و با وجود
اصرار«عباسمیرزا»برتداومجنگواعزامنیروهایداوطلب
به شمال آذربایجان ،تن به خفت تسلیم در برابر متجاوزان
داد .در جریان تنظیم مفاد عهدنامه گلستان نیز ،انگلیس
در لباس میانجی ،کفه ترازو را به نفع روسیه تزاری تغییر
داد و تمام تالش خود را برای رسیدن تزار به خواستههایش
به کار بست .نقش «سرگور اوزلی» در تأمین خواسته های
دشمنان ایران در این عهدنامه ننگین چنان بود که به نوشته
«سر دنیس رایت» ،وی بعد ها ،عالی ترین نشان امپراتوری
روسیهرا،بههمینمناسبت،دریافتکرد.انگلیسباخیانت
به ایران در عهدنامه گلستان ،در واقع زمینه را برای بسط
نفوذ خود در مناطق جنوبی فراهم می کرد و ایران و منافع
ملی آن را ،وجه المصالحه سیاست های اروپایی و آسیایی
خود قرار میداد.

/٩٥٣٤٤٢٨٩ت
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