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خواب تازه آمريكا براي چند پاره كردن عراق
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دريادار سیاري: درخواست بازرسی را با »سرب داغ« پاسخ خواهیم داد
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َاِشّداُء َعَلى الُكّفار 
يا مدارا؟

سرمقاله
1

واكنش نمايندگان ملت به گستاخي عربستان 

آل سعود ِقسر دررفت گزارش 
ويژه

7
اسامی چهار متقاضی سرخابی اعالم شد

تعیین برنده نهايی 
سه شنبه هفته آينده

اصل 44
5

رئیس قوه قضايیه: 
مردم مى  خواهند 
عملكرد مسئوالن 

در مبارزه با فساد را ببینند
ميزان

3

نامه نمايندگان به رئیس جمهور:
اظهارات شما 

جدايی دين از سیاست است
فراكسيون

2
شكست عربستان در توفان قاطعیت 

آشكارتر مي شود

ايستادگي يمني ها 
و فرار ۴ هزار سرباز سعودی

سرخط
8

گذاشتن بارهای گذشته 
بر زمین ممكن است

پاورقی
3

تک مضراب
صد سال اولش 
سخت مي گذرد

ننجون
3

مسئوالن كشور، روزنامه نیستند 
كه مدام راجع به فساد حرف بزنند 

آنها بايد وارد عمل شوند و جلوی فساد را 
به معنای واقعی كلمه بگیرند

استحكام ساختار داخلی قدرت 
از جمله در زمینه اقتصادی موجب تقويت 
مذاكره كنندگان پشت میز هر مذاكره اي 

می شود واال طرف مقابل مدام شرط و شروط 
می گذارد و حرف های مفت و بی ربط می زند

برخی می گويند در شرايط تحريم و فشار 
رونق تولید داخلی امكان پذير نیست

 بدون شک تحريم های ظالمانه در بروز 
مشكالت تاثیر داشته است 

اما تحريم  و فشار، بدون ترديد نمی تواند 
جلوی »تالش عمومی، سازمان يافته و 

برنامه ريزی شده« را برای رونق تولید داخلی 
بگیرد

در دولت اصرار و پافشاری كنید 
كه مصارف دستگاههای دولتی

مطلقًا داخلی باشد و دولت هرگونه مصرف 
كاالهای ريز و درشت خارجی را در صورت 

وجود مشابه داخلی
 بر خود حرام بداند

رهبر معظم انقالب در ديدار كارگران سراسر كشور:

کلید حل 
مشكالت اقتصادی 
در لوزان، ژنو 
و نیويورک نیست

تالش كنیم خون پدران شهید دامنمان را نگیرد؛

جشني براي همه آنهايي كه 
پدرشان آسماني شد

نايف پادشاه شد؟

امضاي سلمان پاي نسخه آمريكا براي سعودي ها
توفان يمن طومار آل سعود را پیچید

 اَِشّداُء َعَلی الُكّفار يا مدارا؟
پیش نوش�ت: بنا بر روايات نقل ش�ده از 

مهدي رجبي

قول معصوم)ع( »به راستی، سخن و زبان 
مثل تیر وكمان اس�ت. چون تیر از كمان 
جس�ت، ديگ�ر كمان�دار ق�ّوت ضبط آن 
ندارد؛س�خن نیز چون از دهان جس�ت، 
ديگر ب�از نخواهد گش�ت.با اي�ن تفاوت 
كه:»بس�ا تیر تیر انداز ب�ه خطا مي رود، ولی تیر س�خن 
باطل به هر ترتیب، اث�ری بر جای مي گذارد، هر چند اثر 

باطلش در مسیر تباهی باشد«
متاس�فانه اين اتفاق در س�خنان برخي از مسئوالن 
كشور نیز مش�هود است. ش�ايد اگر عدم تسلط بر كالم 
از سوي مس�ئوالن كم تجربه تر رخ دهد، تا حدودي قابل 
اغماض باشد، اما از »السابقون« چنین انتظاري نمي رود.

بر اس��اس نص صري��ح قرآن، ي��اران و همراهان پيامبر 
گرامي اسالم، همواره بر كافران بسيار دل سخت و با يكديگر 
بس��يار مهربانند. البته در ادامه آيه 29 س��وره فتح به ديگر 
عالمات و نش��انه هاي مومنين و ياران پيامبر مهرباني ها هم 
اشاره ش��ده اس��ت. درواقع تاكيد آيه آخر سوره فتح، تميز 
دادن و يا به بيان بهتر جاذبه و دافعه مومن و مس��لمان در 

برابر دوست و دشمن است.
اما در برخي موارد، اين اتفاق به درس��تي رخ نمي دهد. 
برخي سعي مي كنند چشم بر روي دشمنِي دشمن ببندند و 
همه خباثت هاي طرف مقابل را به چشم برهم زدني فراموش 
كنند. اما اين اتفاق ش��دني نيست. دش��مني كه طبق گواه 
تاريخ هيچ گاه از دش��مني اش نكاسته و تنها راهبرد خود را 
تغيير مي دهد، قطعا لياقت مدارا ندارد. اين اتفاق از س��وي 

هركه رخ دهد، خطاي محاسباتي محسوب مي شود.
اگ��ر به تاري��خ اين مملكت نگاه كني��م، اتفاقا به خوبي 
مشخص مي شود كه هرگاه با دشمن و بيگانه مدارا كرده ايم، 
نتيجه اي جز شكس��ت يا توقف نداشته ايم. حاصل مداراي با 
دشمن، عهدنامه هايي چون تركمانچاي و گلستان مي شود. 
جدا شدن بخش هايي از كشور در زمان پادشاهان بي لياقت 
مي ش��ود و يا خداي ناكرده توقف در مسير پيشرفت كشور 

كه در چند سال قبل و به مدت محدودي اتفاق افتاد.
اگر قرار بود در دفاع هشت س��اله مان هم با دشمني كه 
تمام دنيا به كمكش آم��ده بودند، مدارا كنيم، قطعا چيزي 
از ايران و اس��الم باقي نمانده بود. قطعا آن وقت ما و مردمان 
اين مملكت به آن ايستادگي و مقاومت دليرانه نمي باليديم. 
قطعا آن زمان، دش��من از مرزهاي غربي وارد مي ش��د و از 

شرق كشور سر درمي آورد.
اگ��ر قرار بر مدارا بود، صدام و ياران و همپيمانان غربي 
و ش��رقي اش، نام��ي به اس��م اي��ران را از روي زمين حذف 

مي كردند.
مدارا با دش��مني كه ه��رروز گس��تاخ تر و بي منطق تر 
مي ش��ود، قطع��ا كار عاقالن��ه و عالمان��ه اي نيس��ت. اتفاقا 
همين جاس��ت كه بايد مثل كوه در برابرش ايستاد و قدمي 

به عقب برنداشت. 
لبخند بر دش��من را بايد حرام كرد و در مقابل در برابر 
دوس��تان و دلسوزان ايران و انقالب و اسالم كه ممكن است 

منتقد هم باشند از مروت و مدارا سخن گفت. 
يادمان باش��د مصداق بارز اعتدال را بايد در كالم خدا و 

سيره معصومين )عليهم السالم( جست. 
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سازمان آگهى هاى سياست روز آماده 
ــر مي باشد دريافت تبليغات و اسپانس
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سازمان آگهى هاى سياست روز آماده 
ــر مي باشد دريافت تبليغات و اسپانس

والدت باسعادت موالی عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السالم، مبارك باد

رئی�س جمهورتصري�ح ك�رد: اگ�ر می خواهی�م ب�ه 
پیشرفت برسیم و نزاع های بنیان كن وحدت جامعه را به 
مخاط�ره نین�دازد، بايد فضا را باز كرده و آس�تانه تحمل 

خود را باال ببريم.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانی رئيس جمهوری 
روز گذش��ته در جمع علما، ايثارگران و برگزيدگان اس��تان 
ف��ارس تصريح كرد: اگر می خواهيم به پيش��رفت برس��يم و 
نزاع های بنيان كن وحدت جامعه را به مخاطره نيندازد، بايد 

فضا را باز كرده و آستانه تحمل خود را باال ببريم.
وی گف��ت: بس��ياری از مش��كالت ما ريش��ه در بينش، 
جهان بينی و فرهنگ حاكم بر اذهان و افكار ما دارد و اگر بتوانيم 
در ديدمان نسبت به مسايل اجتماعی، فرهنگی و سياسی نوعی 

همدلی بوجود آوريم، مشكالت مان، مرتفع خواهد شد.
رييس جمهوری با اشاره به اينكه همه مناصب سياسی در 
كشور ما از طريق صندوق آرا به شكل مستقيم و غيرمستقيم 
به افراد واگذار شده است، اظهار داشت: از دستاوردهای بزرگ 
انقالب اس��المی، آزادی و حاكميت ملی است كه در صندوق 
آرا متجلی شده و باعث شده تا روح زندگی در جامعه ما جاری 
ش��ود. البته بايد از اين فضای آزاد خوب بهره مند شويم و در 
برابر اين ديدگاه كه معتقد است تنها با ديكتاتوری می توان در 

كشورهای در حال توسعه نظم را مستقر كرد، بايستيم.
روحانی با تأكيد بر اينكه هيچگاه نظرات گروه ها و اقشار 
مختلف در خصوص مس��ايل سياس��ی، اقتصادی و فرهنگی 
منطبق بر يكديگر نخواهد ش��د، گفت: گاهی اختالف نظرها 
مايه بركت اس��ت كه نمونه آن را می توان در تفاوت ديدگاه 
دو مرج��ع بزرگ تقليد در مباح��ث فقهی ديد و بايد از اين 

فضای آزادانديشی دفاع كرد.
رئي��س ش��ورای عالی امنيت ملی س��پس ب��ه حوادث 
اخير ش��يراز اش��اره كرد و گفت: اگر كسی می خواهد بيايد، 
س��خنرانی كند و بحثی انجام دهد، مشكلی ندارد و نبايد از 
اين اتفاق ترسيد، بلكه بايد به طور مستدل به بحث ها پاسخ 

داد، لذا بايد يكديگر را تحمل كنيم.

رئيس جمهوری با بيان اينكه روزگاری گفته می ش��د، 
علم و دين با هم نمی س��ازد، يا دانشگاه و حوزه در كنار هم 
نمی توانند قرار بگيرند، گفت: خدا شهيد مفتح ها را و شهيد 
بهش��تی ها را رحمت كند كه به دانشگاه ها رفتند و فضاها را 
به يكديگر نزديک  كردند، زيرا اين مش��كالت به عدم آگاهی 

و اطالعات كم بازمی گردد.
روحانی با بيان اينكه بايد از لحاظ سياس��ی، اجتماعی، 
سياست خارجی و داخلی به يكديگر نزديک شويم و با وجود 
اختالف نظر همديگر را تحمل كنيم، افزود: در همين مذاكرات 
هسته ای عده ای با حسن نيت می گفتند مذاكره نكنيم، زيرا 
طرف مقابل خطرناک اس��ت. اين عده فكر می كنند كه ايران 
در حال توسعه نمی تواند، با كش��ورهای بزرگ مذاكره كند. 
می ترسند كه سرمان كاله برود، اما ما ترسی از مذاكره نداريم 
و قدرت تيم ديپلماتيک كشور در برابر قدرتهای بزرگ، نماد 

اراده و اعتماد به نفس ملی است.
رييس شورای عالی امنيت ملی گفت: امروز تيم مذاكره 
كننده ما در برابر ش��ش قدرت بزرگ حرف خود را می زند و 
آنها نيز اعتراف می كنند كه در ايران دانشگاهيان، ديپلمات ها 
و روزنامه ن��گاران حرف برای گفتن دارند و ما اعتماد به نفس 
داريم. رييس جمهوری گفت: در مذاكرات هس��ته ای تا امروز 
گام های بسيار مهمی برداش��ته شده است، زمانی كسی فكر 
نمی كرد كه دنيا اصل غنی س��ازی در ايران را بپذيرد يا نطنز، 
مركز غنی س��ازی باش��د، اما امروز بحثی درب��اره اينكه اراک 
رآكتور آب سنگين نداش��ته باشد و يا تحقيق و توسعه برای 

سانتريفيوژهای پيشرفته انجام نشود، پذيرفته شده نيست،
روحانی گفت: اعتماد به نفس داشته باشيم. ايران كشور 
بزرگی اس��ت و دارای استعداد و ظرفيت های فراوان. آستانه 
تحمل ما را باال ببريم و از سخنان و آثار بزرگان استفاده كنيم 

و ترديد نداشته باشيم كه می توانيم مشكالت را حل كنيم.
رييس جمهوری ادامه داد: بياييد به معنی واقعی كلمه آشتی 
كنيم، در پی انسجام و وحدت باشيم. فضا را آرام كنيم و با تالش، 

عقب ماندگی های ناشی از جنگ تحميلی را جبران كنيم.

روحان��ی در بخش ديگ��ری از س��خنانش گفت: وقتی 
حرف دفاع مقدس به ميان می آيد، نمی توان از شهيد خلبان 
عب��اس دوران س��خن به ميان ني��اورد، خلبانی كه همچون 
س��اير خلبانان داوطلب ب��ا وجود 9۵ درص��د احتمال عدم 
بازگشت از مأموريت، داوطلب برهم ريختن امنيت بغداد به 
عنوان ميزبان كنفرانس عدم تعهد ش��د و با شهادت اين كار 

را به سرانجام رساند.
رييس جمهوری گفت: اين كشور، كشور فداكاری و ايثار 
اس��ت و در همه زمينه ها می تواند به توفيقات بزرگی دس��ت 
يابد، چنانچه در چند ماه گذشته دو مجموعه از آثار گرانبهای 
تاريخی را در دو مبارزه حقوقی پيروز شديم و آنها را از بلژيک و 

آمريكا به داخل كشور آورديم. اين كار، كاری كم سابقه بود.
روحانی در ادامه با تأكيد بر اينكه برای حل مش��كالت 
بايد دس��ت به دس��ت يكديگر بدهيم، گفت: همه گروه ها و 
اقشار از عش��اير، معلمان و دانشگاهيان مشكالت، توقعات و 
مطالباتی دارند كه سخنانش��ان به حق اس��ت و بايد قدم به 
قدم مش��كالت آنها را حل كنيم. آنچه در اين جلسه مطرح 

شد را پيگيری خواهيم كرد.
رييس جمه��وری گفت: الحمداهلل نس��بت ب��ه جامعه 
ايثارگری گام های خوبی برداش��تيم و توانستيم قانون جامع 
خدمات ايثارگری را با وجود مشكالت اقتصادی خاک زدايی 
كني��م و معتقديم ك��ه دعای يک خان��واده ايثارگر می  تواند 
دولتی را زنده كند. البته ايثارگران كار بزرگی انجام دادند و 
اجر آنها نزد خداوند محفوظ است و ما هميشه در برابر آنها 

شرمنده ايم. كسانی كه برای كشور و ملت عزت، آفريدند.
روحانی در ابتدای س��خنان خود با اشاره به اينكه استان 
ف��ارس ب��ه لحاظ قدم��ت تمدنی، علم��ی و فرهنگ��ی و نيز 
استعدادها و ظرفيت ها منطقه ويژه است، گفت: در اين استان 

توان و ظرفيت الزم برای توسعه كشور نيز وجود دارد.
رييس جمهوری به ش��خصيت واالی ميرزای شيرازی و 
نقش او در تحوالت سياس��ی ايران و حت��ی عراق و ليبی و 
نيز مالصدرا در فلس��فه اش��اره كرد و گفت: حافظ و سعدی 
پس از قرن ها هنوز با ما س��خن می گويند، كتب س��عدی و 
غزليات حافظ دانشگاه است و بايد از خود پرسيد كدام عالم 

و فيلسوف می  تواند چنين سخن بگويد.
روحانی گفت: فارس س��رزمين نخبه پرور است. پارسی 
روزگاری زب��ان علم بوده اس��ت و اين به معنای آن اس��ت 
ك��ه در آن دوران، پيش��رفت و علم و دان��ش در اين منطقه 
رخ م��ی داده و ام��روز نيز برای ما دفاع از فرهنگ، اس��الم و 

ايمان مان حائز اهميت است.

رئیس جمهوری در جمع علما، ايثارگران و برگزيدگان استان فارس:
برخی با حسن نیت می گفتند مذاكره نكنیم چون طرف مقابل خطرناك است

سردار سرتیپ سید مسعود جزايري گفت: دكترين جمهوري اسالمي، دكترين دفاع 
پايه است و ما مخالف هر گونه خشونت،  جنگ طلبي، خونريزي و ناامني هستیم.

معاون امور بسيج و فرهنگ دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه صبر، حوصله 
و خويش��تنداري جمهوري اس��المي حدي دارد، گفت: برخي رژيمها توجه داشته باشند از 

حد و اندازه خود فراتر نروند.
س��ردار جزايري افزود: دكترين جمهوري اسالمي، دكترين دفاع پايه است و ما مخالف 
هر گونه خش��ونت،  جن��گ طلبي، خونريزي و ناامني هس��تيم. وي گفت: در عين حال اين 
هشدار را مي دهيم به حول قوه الهي توانمندي هاي الزم را براي دفاع همه جانبه و گسترده 

فراهم آورده ايم تا بتوانيم منافع خودمان و امنيت منطقه را حفظ كنيم.

سردار جزايري كه با صداوسيما گفت وگو مي كرد، افزود: كشورها و رژيم هايي كه ممكن 
اس��ت در اين زمينه دچار ترديد و يا ابهام ش��وند توجه داشته باشند هر گونه عواقبي كه بر 
اث��ر زياده خواه��ي آنها و يا خروج از حد و اندازه مترتب بر منافع و امنيت منطقه ش��ود بايد 

پاسخگو باشند.
وي گفت: برخي رژيمها به قوانين و مقررات بين المللي توجه داشته باشند و چنانچه بر 

اثر بداخالقي مشكالتي براي اين منطقه و ساير مناطق پيش بيايد بايد پاسخگو باشند.
سردار جزايري با خطاب قرار دادن كشورهاي منطقه و ديگر كشورها افزود: اگر جداً به 
دنبال دوري از جنگ و خشونت و ناامني هستند بايد تمهيدات الزم را به كار ببرند و به ويژه 

حساب خودشان را از كشورها و رژيم هايي كه تجاوزگري مي كنند جدا كنند.

سردار جزايري: 
صبر و حوصله ايران حدي دارد، برخي رژيم ها از اندازه خود فراتر نروند


