
 سفیر اسبق ایران
در مسکو مطرح کرد:

گزارش خبری
| سفير اسبق ايران در مســكو تاكيد كرد:  قبال مسئوالن ايران و روسيه 
به اشكال و سطوح مختلف به كشــورهاى همديگر سفرهاى متعددى داشتند 
و حتــى پوتين وقتى به تهران آمد به ديدار رهبرى رفــت ولى اينكه رهبرى به 
رئيس   جمهور روســيه پيام بدهد، هم به روس ها و هم به كشورهاى ديگر پيام 
مى دهد كه سطح گفت وگوها ميان دو كشور ارتقا يافته است. به گزارش كائنات 
به نقل از ايلنا، نعمت اهللا ايزدى با اشاره به سفر على اكبر واليتى به مسكو و ابالغ 
پيام هاى رهبرى و رئيس  جمهور به والديميــر پوتين گفت: رايزنى هاى ايران و 
روسيه به دليل نوع روابط طرفين و موضوعات مشترك به صورت مستمر انجام 
مى شود و نكته عجيب در تعدد سفر مسئوالن دو كشور در سطوح مختلف وجود 
ندارد.وى با بيان اينكه مهمترين ويژگى اين سفر، آن است كه على اكبر واليتى 
مشــاور رهبرى و حامل هم زمان پيام رهبر انقالب و رئيس جمهور است، اظهار 
داشت: قبال مسئوالن ايران و روســيه به اشكال و سطوح مختلف به كشورهاى 
همديگر سفرهاى متعددى داشــتند و حتى پوتين وقتى به تهران آمد به ديدار 
رهبرى رفت ولى اينكه رهبرى به رئيس   جمهور روسيه پيام بدهد، هم به روس ها 
و هم به كشورهاى ديگر پيام مى دهد كه سطح گفت وگوها ميان دو كشور ارتقا 
يافته است.اين ديپلمات ســابق كشــورمان ادامه داد: اينكه مشاور رهبرى به 
عالى ترين مقام روسيه پيامى از جانب رهبر انقالب ببرد، نشان مى دهد كه تهران 
عالقه مند به توســعه روابط با مسكو است و اين عزم، در عالى ترين سطوح نظام 
ايران وجود دارد.ايزدى با اشاره به برخى از ترديدها نسبت به تصميمات ايران 
از سوى روســيه تصريح كرد: در ايران عده اى به روسيه بدبين هستند و عده   اى 
به روسيه متمايل. همين مساله موجب شــده روس ها نسبت به آنچه در درون 

ايران درباره آنها مى گذرد، سواالت و ابهام هايى داشته باشند ولى اين سفر و آن 
پيام مى تواند روس ها را متقاعد كند كه در باالترين سطح، ايران خواهان روابط 
پايدار و دوستانه با روسيه است و متضمن همه موضوعاتى است كه بايد گفت وگو 
شود.وى درباره همزمانى اين سفر با عزيمت بنيامين نتانياهو، نخست    وزير رژيم 
اشغالگر قدس به مسكو نيز خاطرنشان كرد:  مسائل منطقه داراى پيچيدگى هايى 
است كه شتاب خاصى هم پيدا كرده اســت. اين پيچيدگى ها و شتاب موجب 
مى شــود تا اگر قصدى هم براى همزمانى اين دو ســفر وجود نداشته باشد، به 
صورت غيرارادى شاهد حضور همزمان هيات هاى ايرانى و اسرائيلى باشيم. به 
عبارت ديگر، موضوعات فى مابين، پيچيدگى هاى مسائل منطقه اى و شتاب آنها 
اين همزمانى را ايجاب مى كند چراكه سرعت تحوالت باال است و طرفين را مجاب 
مى كند تا به صورت مستمر در فاصله هاى كوتاه با يكديگر ديدار داشته باشند.
سفير اسبق ايران در مسكو افزود: خروج آمريكا از برجام و ديدار پوتين و ترامپ 
طى روزهاى آتى و همچنين نشست اخير وين ايجاب مى كند تا مسئوالن ايرانى و 
روسى در عالى ترين سطوح با يكديگر رايزنى كنند. اينكه ما تصميم گرفتيم پيرو 
اين تحوالت و همچنين سفر نتانياهو با روس ها گفت وگو كنيم را مى توان يك 
هوشمندى سياسى قلمداد كرد.ايزدى در پاسخ به اين سوال كه اين پيام تا چه 
حد مى تواند حامل پيام هاى هشدارآميز براى طرف روسى باشد، ابراز داشت: من 
ترديد دارم كه اين پيام همراه با تهديد و هشدار باشد بلكه داراى جنبه هاى مثبتى 
است. ما بايد يادمان باشد كه نه تنها روسيه بلكه همه كشورها و از جمله ايران در 
چهارچوب منافع ملى خود عمل مى كنند. اگر ما به روس ها بفهمانيم كه ما نسبت 
به آنها اعتماد داريم و آنها بايد در خصوص مسائلى نظير مسائل منطقه اى ما را 

مورد مشاور خويش قرار دهند و اين مسئله مى تواند منافع ملى آنها را هم تامين 
كند، قدم مثبتى است كه من اميدوارم روس ها اين مساله را درك كنند.وى اضافه 
كرد: ما هم اكنون نيازى به زبان تهديد و هشــدار با روسيه نداريم چراكه درباره 
مهمترين موضوع روز سياست خارجى يعنى برجام، آنها هرچند كه جايگاهشان 
نسبت به قبل ارتقا پيدا كرده ولى طرف گفت وگوى ما نيستند بلكه اين طرف به 
گفت وگو، اتحاديه اروپا است.اين مديركل اسبق وزارت امور خارجه با يادآورى 
جايگاه و نفوذ سنتى روسيه در خاورميانه بيان كرد: روس ها به صورت كالن خود 
را در منطقه و به ويژه در سوريه صاحب خانه تر از ايران مى دانند؛ هرچند كه ايران 
ممكن است امروز نفوذ عملى  بيشــترى نسبت به روسيه داشته باشيم ولى اين 
مسئله به معناى آن نيست كه ما بخواهيم روسيه را ناديده بگيريم.ايزدى ادامه 
داد: روس ها قبال يكى از مهم ترين بازيگران موثر در تحوالت خاورميانه بوده اند 
ولى با فروپاشى شوروى شــاهد يك نوع سردرگمى سياسى در مسكو نسبت به 
تحوالت خاورميانه بوديم كه اين مساله موجب كاهش نفوذ روس ها در غرب آسيا 
شد اما پوتين سعى مى كند شرايط را به حالت سابق باز گرداند كه شرايط نشان 
از تحقق اين مساله دارد. در چنين شــرايطى روس ها جايگاه و پايگاه بيشترى 
در خاورميانه خواهند داشت و به راحتى تن به معامله با اين و آن نمى دهند.وى 
با تاكيد بر اينكه كار ما به روسيه هنوز به مرحله رقابت و هشدار نرسيده است، 
يادآور شد: در مقاطعى ممكن است روسيه بنا به داليلى فاصله معنادارى با ايران 
پيدا كرده و پيدا كند ولى ما بايد به آنها بگوييــم كه جايگاهمان در خاورميانه 
چيست و اگر آنها ما را از دست بدهند اين مســاله چه ضررهايى را مى تواند بر 

جايگاه روسيه در خاورميانه وارد كند.

ســرمقاله
قیام خونین مسجد 

گوهرشاد علیه كشف 
حجاب 

| رضا تقی آبادی- در جريان 
انقالب صنعتى اروپاييان در زمينه هاى 
مختلف تجــارى، اقتصادى، سياســى، 
فرهنگــى، اجتماعــى پزشــكى و.... 
پيشرفت هاى چشمگيرى را كسب كرده 
اند. از آن طرف كشــورهاى شرق ومن 
جمله ايران ازاين پيشرفت ها و اتفاقات 
به دور بــوده و در تارى كــه به دور خود 
تنيده اســت درحال زندگى به ســبك 
بدوى و ابتدايى خود است. بعد از انقالب 
مشروطه وباز شــدن هرچه بيشتر پاى 
استعمارگران خصوصا انگليس ماشاهد 
شنيدن نغمه هاى جديد هم چون آزادى، 
زنان، قانون و.. هستيم كه براى ما ايرانيان 
نا آشــنا و به دور از پيش در آمد ذهنى 
هستند. متاســفانه بايد گفت اين نغمه 
ها دور از ذهن هم نبودند. چون معرفان 
آنان تحصيل كرده هاى غربى هســتند 
كه واژگان معــادل آن رادر بين ايرانيان 
مسلمان نمى شــناختند، باعث تشتت 
ذهن مردم اجتمــاع گرديدند. و در اين 
بين مى توان به نقش علماى ايرانى اشاره 
كرد كه به جاى قدم گذاشتن وپيدا كردن 
واژگان معادل آن در اسالم تنها در مقابل 
اين مفاهيم جديــد جبهه منفى و تقابل 
گرفته اند. بعداز روى كار آمدن سلســله 
پهلوى در ايــران بريتانيا تالش زيادى را 
براى رسيدن به اهداف خود در ايران آغاز 
كرد. واز آن جايى كه از عالقه متجددان 
ايرانى براى پيشرفت كشورشان آگاه بود 
با همين ابزار شروع به حمله به ريشه ها 
وارزشهاى فرهنگى مردم ايران نمود. در 
روز پنج شنبه نهم ربيع االول سال 1354 
قمرى برابر با نوزدهم تير ماه سال 1314 
خورشيدى واقعه اى در مسجد گوهرشاد 
رخ داد كه بعدها به قيام گوهرشاد معروف 
شد. اتفاقى كه به ضم برخى از تحليلگران 
ريشه هاى آن را بايد در برخورد حكومت با 
روحانيت جست وجو كرد. سياست داخلى 
رضاشاه بر مبناى انجام اصالحات سياسى، 
اجتماعى و اقتصادى اســت كه به گفته 
تحليل گران آن عصر در جهت پيشرفت 
و تجدد خواهى وقرار گرفتــن ايران در 
مسير پيشرفت جهانى بيان شده است. در 
بررسى اين قيام دو فرضيه را مى توان در 
نظر گرفت:1- رويارويى كلى روحانيون 
واستبداد پهلوى 2- ســكوالريزه شدن 
–تجدد گرايى – ناسيوناليسم باستان گرا 
در مورد اول علت اين واقعه را رويارويى 
روحانيون و نشــان دادن چنگ و دندان 
رضاشاه به روحانيت مى دانند. امادر مورد 
فرضيه دوم اين واقعه را نشــأت گرفته از 
تجددگرايى و سكوالريزه گرايى رضاشاه 
مى دانند و شــايد به نوعى برخورد مردم 
ومخالفت آنان با قضاياى كشف حجاب 

و متحد الشكلى لباس تصور مى كنند.

سرعت تحوالت 
منطقه؛ عامل 
همزمانی سفر 
والیتی و نتانیاهو

حاتم و سعید
البد منتظرید تا این تئــوری »برقص تا برقصیم« 
و »بچرخ تا بچرخیم« و »بجنگ تا بجنگیم« سعید 

حجاریان را برایتان حالجی کنم.
اما کور خوانده اید.

حاال در مورد حاتم تا دلتان بخواهد داستان و شعر 
و مقاله هست.

حاتم را پرســیدند که :» هرگــز از خود کریمتر 
دیدي؟«

گفت: بلي، روزي در خانه غالمي یتیم فرودآمدم و 
وي ده گوسفند داشت.

في الحال یك گوسفند بکشت و بپخت و پیش من 
آورد و مرا قطعه اي از آن خوش آمد، بخوردم.

 گفتم: » واهلل این بسي خوش بود.«
غالم بیرون رفت ویك یك گوسفند را مي کشت 
وآن موضع )قسمت( را مي پخت وپیش من مي آورد.

من ازاین موضوع آگاهي نداشتم.
چون بیرون آمدم که ســوار شوم دیدم که بیرون 
خانه خون بســیار ریخته است پرســیدم که این 

چیست؟
گفتند: وي )غالم( همه گوسفندان خود را بکشت 

)سر برید(.
وي را مالمت کردم که: چرا چنین کردي؟

گفت : سبحان اهلل ترا که مهمان من بودی چیزي 
خوش آید که من مالك آن باشم و در آن بخیلي کنم؟

پس حاتم را پرســیدندکه:» تو در مقابله آن چه 
دادي؟«گفت: » ســیصد شتر ســرخ موي و پانصد 
گوسفند.«گفتند: » پس تو کریمتر از او باشي! «گفت: 
» هیهات ! وي هرچه داشت داده است و من آز آن چه 

داشتم و  از بسیاري؛ اندکي بیش ندادم.«

کات و مات
نویسنده: کیش میش

قصه پرغصه 
كشف حجاب

واقعه مسجد گوهرشاد مشــهد در تير ماه 1314 از 
رخدادهاى مهم دوران پادشــاهى رضا شــاه پهلوى و 
دوران نخست وزيرى محمد على فروغى به شمار مى 
آيد. خيزش مردم در جريان اين واقعه، در اعتراض به 
اجبارى شدن بر سرنهادن كاله شاپو و حجاب اجبارى 
توسط حكومت مركزى، رخ داد.ماجرا از آن جا شروع 
شــد كه رضا خان بعد از بازگشت از سفره تركيه طرح 
اســالم زدايى را به منظــور نهادينه كــردن فرهنگ 
تجدد و نوگرايى در جامعه ايران، به اجرا گذاشت . در 
سال 1314 همزمان با اجبارى شدن كاله شاپو براى 
مردان ، زمزمه هاى حجاب زدايى زنان نيز بلند شــد. 
روحانيون و مردم در مقابل اين توطئه ساكت ننشتند 
و بــه مخالفت پرداختند.در واكنش به اين سياســت، 
روحانيون و مردم مســلمان در هر نقطــه اى از ايران 

به مخالفت برخاســتند، ولى در اين ماجرا روحانيون 
و مردم مشــهد پيش قدم  شــدند و قيام شكوهمندى 
را در دل تاريخ مبارزاتى ايران به ثبت رســاند.علما و 
روحانيون مشهد طى جلساتى پنهانى تصميم گرفتند 
با اين حركت رضاخان مقابله كننــد و او را از اين كار 
بازدارند. در يكى از اين جلسات پيشنهاد شد آيت اهللا 
حاج آقا حســين قمى(نماينده مرجع تقليد آن زمان، 
سيد ابوالحسن اصفهانى، در مشهد) به تهران برود و در 
مرحله اول با رضاخان مذاكره نمايد تا شــايد بتواند او 
را از اجراى تصميماتش باز دارد. آيت اهللا قمى در ابتدا 
با با پاكروان (استاندار مشهد) رايزنى كرد و بعد راهى 
تهران شد.اما آيت اهللا قمى بالفاصله بعد از رسيدن به 
تهران توسط نظاميان دســتگير و از مالقات ايشان با 
رضاشاه جلوگيرى شد. بنابراين وى به شهر رى رفت و 

در جوار حرم حضرت عبد العظيم ساكن شد. همچنين 
زمانيكه ايشــان در تهران بود اجــازه مالقات مردم را 
نيز به او نمى دادند. چون خبــر محاصره جايگاه آيت 
اهللا قمى به مشهد رسيد اجتماع عظيمى در صحن نو 
حضرت رضا(ع) به عنوان اعتراض انجام گرفت.به دنبال 
اين مسأله مسجد گوهرشــاد كه چند روزى بود محل 
اجتماع و سخنرانى عليه اسالم زدايى بود حال و هواى 
ديگرى گرفت و اجتماعات مردمى وسيعتر و اعتراضات 

گسترده تر شد . 
به همين خاطر به شــهربانى مشهد دستور داده شد 
وعاظ معروف را دستگير كنند . عده اى از وعاظ خراسان 
دســتگير شــدند اما روحانيون و خطبا خصوصا شيخ 
محمدتقى گنابادى معروف به بهلول در افشاى سياست 

اسالم زدايى رضاشاه مصمم تر شدند.

ت
ش

یاددا
شجو

میترا زمانی : دان

در گفت وگو با رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی ایران بیان شد:

پشتوانه بی فکری بازار ثانویه 
| محمدقلى يوسفى عضو هيات علمى دانشگاه عالمه طباطبايى نيز از همان اقتصاددانانى است كه 
اين طرح را عارى از پشــتوانه فكرى مى داند. او مى گويد: بازار ثانويه ارز درست مانند اين است كه دولت به 
مردم بگويد «من كارى با شــما ندارم و با هم خريد و فروش كنيد» بنابراين اين اقدام به معناى واضح بدان 
معنى است كه فكرى پشت آن نبوده است.او با بيان اينكه مشكل ارز ريشه در مسائل پيچيده ديگرى دارد 
كه با بازار ثانويه قابل حل نخواهد بود، ادامه داد: بازار ثانويه ارز به اين بهانه آمده است كه با انجام معامالت 
مربوط به 20 درصد صادرات غير نفتى و اختصاص ارز آن به واردات كاالهاى مصرفى در سامانه  نيما، به  طور 
خودكار اطالعات مربوط به نرخ توافق شده  مبادله  ارز در سامانه  اطالعات بانك مركزى موسوم به سنا را قابل 
دسترس كند. سوال اينجاســت كه مگر واردكنندگان قبال با مانع روبه رو بودند و ارز در اختيار نداشتند كه 

حال در انتظار اوضاع بهترى هستند؟
به گفته اين كارشــناس اقتصادى، زمانى دولت با مداخله در امور صادركنندگان و واردكنندگان به جاى 
اينكه به بهتر شدن اوضاع كمك كند به آشفته ترشدن مسائل كمك كرد و خيلى زود متوجه مداخالت خود 
شد و از آن كنار كشيد بنابراين در بازار ثانويه ارز نيز هيچ تضمينى وجود ندارد كه صادركنندگان، ارز را به 
واردكنندگان بدهند و به طور يقين اختالف بين اين دو قشــر به بروز فســاد و چند نرخى شدن ارز خواهد 
انجاميد.  رئيس مركز تحقيقات اقتصادى ايران متذكرشــد: ارز 4200 تومانى تعيين شده توسط دولت، به 
هيچ عنوان سنجيده و كارشناســى نبود و دولت با مداخالت در بحران هاى اقتصادى توانست تا حدودى به 
عقب نشينى نرخ ارز كمك كند، اما دولت بايد در نظر بگيرد كه هيچ دليلى وجود ندارد ارز كشور پى در پى به 
واردكننده داده شود و واردكنندگان از رانت هاى مختلف منتفع باشند و توليدكنندگان محروم از اين منابع 

هر روز به وضعيت بدترى بيفتند. 

فرمانده ناجا:

بیش از ۷۰ درصد خانم ها قائل به عفاف و حجاب هستند
| فرمانده ناجا گفت: در پيمايشى كه صورت 
گرفته بيش از 70 درصد از خانم هاى جامعه قائل به 
عفاف و حجاب هستند. سردار حسين اشترى در آيين 
اختتاميه سومين همايش عفاف و حجاب با بيان اينكه 
در هفته گراميداشت عفاف و حجاب اختتاميه سومين 
همايش چادرهاى آسمانى برگزار شد، گفت: در اين 
ايام همه دســتگاه ها به ويژه دستگاه هاى فرهنگى و 
اجتماعى بايد به اين مهــم بپردازند امروز پرداختن 
به عفاف و حجاب چه بــراى خواهران و چه برادران 
امرى ضرورى است. وى ادامه داد: ما اگر مى خواهيم 
خواستار ارزش هاى انقالب اسالمى و تدابير حكيمانه حضرت امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى باشيم 
يكى از دريچه هاى آن موضوع عفاف و حجاب در جامعه اســت. براساس وظايف ذاتى و مبانى دينى و قانون 
هر مسلمانى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را دارد و سازمان ها و نهادهاى دولتى و حاكميتى هم در اين 
زمينه مســووليت دارند.فرمانده ناجا با تاكيد بر اينكه امر به معروف فريضه فراموش شده است گفت: امر به 
معروف و نهى از منكر برعهده همه مردم، نهادها و مســووالن است. برگزارى اين همايش نيز امر به معروف 
است. مردمان جامعه ما فطرتا با عفاف و حجاب موافقند. در پيمايشى كه صورت گرفته بيش از 70 درصد از 
خانم هاى محترم جامعه ما همه قائل به عفاف و حجاب هستند حتى كسانى كه رعايت ظواهر اسالمى را در 

پوشش مراعات نمى كنند قائل به اين هستند كه امنيت، آسايش و آرامش آنها در پناه عفاف و حجاب است.

دیدگاهگفت وگو

»پمپئو«علیه»حاجقاسم«
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای در امارات به سیاست های منطقه ای ایران تاخت و مدعی شد هدف از فشارهای همه 

جانبه ایاالت متحده به این کشور این است که مقامات ایران را به تغییر سیاست هایشان وادارد

دو دستور به استاندار کردستان

وزیر بهداشت:
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| برخورد يك دستگاه تانكر حمل قير با اتوبوس مسافربرى 
سنندج - تهران در ســنندج، منجر به آتش گرفتن اتوبوس حامل 
مسافران شد. اين حادثه حدود ساعت 24 سه شنبه در بلوار دكتر 
حســينى ســنندج و هنگام خروج اتوبوس از ترمينال مسافربرى 
سنندج روى داد. به گفته شاهدان عينى، فاجعه بسيار عميق بوده 
و چندين خودروى ســوارى نيز دچار حادثه شــده اند. سخنگوى 
اورژانس كشور روز گذشته از تحويل بقاياى اجساد حادثه تصادف 
اتوبوس مسافربرى و كاميون حمل سوخت در سنندج در قالب 11 
كيســه خبر داد. مجتبى خالدى درباره آخرين آمار كشته شدگان 
حادثه ترمينال ســنندج گفت: عــالوه بر 11 قربانــى حادثه كه 
هويت شان مشخص شده بود، تاكنون 11 كيسه حاوى بقاياى اجساد 
جمع آورى شــده از محل حادثه براى تشخيص هويت  به پزشكى 

قانونى تحويل شده است.
رئيس جمهور و معاون اول در پيامى با ابراز همدردى و تســليت 
به خانواده هــاى جان باختگان حادثه تلخ و تأســف بار در ترمينال 
مسافربرى سنندج از مسئوالن اســتانى به ويژه استاندار به عنوان 
نماينده دولت خواستند تا نســبت به بررسى دقيق علت وقوع اين 
حادثــه اقدام كرده و تــالش و اهتمام ويژه اى براى رســيدگى به 

خانواده هاى داغديده و تســكين آالم آنان داشــته باشند. در متن 
پيام حجت االسالم والمسلمين  حســن روحانى آمده است: وقوع 
حادثه تلخ و تأســف بار در ترمينال مسافربرى سنندج كه منجر به 
جان باختن و مجروح شدن تعدادى از هموطنان عزيزمان در استان 
كردستان گرديد، موجب اندوه و تأثر عميق شد. هم اكنون الزم است 
مسئوالن استانى به ويژه استاندار محترم به عنوان نماينده دولت، 
نسبت به بررســى دقيق علت وقوع اين حادثه اقدام كرده و تالش 
و اهتمام ويژه اى براى رسيدگى به خانواده هاى داغديده و تسكين 
آالم آنان داشته باشند. اينجانب با ابراز همدردى، اين مصيبت را از 
صميم قلب به خانواده هاى عزيز جان باختگان اين حادثه دلخراش 
و مردم استان كردستان تسليت مى گويم و از درگاه خداوند متعال 
براى درگذشتگان مظلوم رحمت و مغفرت و براى عموم بازماندگان 

صبر و اجر و براى مجروحان شفاى عاجل مسألت دارم.
هم چنين در متن پيام اسحاق جهانگيرى آمده است:از مسووالن 
ذى ربط به ويژه استاندار محترم كردستان مى خواهم تا ضمن امداد 
رسانى و رسيدگى فورى به وضعيت آسيب ديدگان و بررسى دقيق 
علت وقوع اين سانحه ناگوار، نتيجه را در اسرع وقت به اطالع عموم 

ملت بزرگوار ايران برسانند.
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علت وقوع سانحه اخیر در سنندج را در اسرع وقت اطالع رسانی کنید؛
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