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پیام ضد ایرانی از ریاض
» ابتکار« سفر رئیس جمهوری چین به عربستان را 

بررسی می کند

ادامه در صفحه  2

درتقاطع ناشناختگی اتفاقات امروز 
ایران!

به رغم گذشت بیش از دو ماه از شروع اعتراضات 
ماجرا حاکم  بر دو سوی  ناشناختگی  همچنان سایه 
است. بخشی از آن به این برمی گردد که طرفین اصرار 
دارند در کتگوری های قدیمی وضع موجود را تحلیل 
کنند. درحالی که این جنبش و موقعیت کنونی، یگانه 
است. نمی توان در دوگانه های متعارف و مرسوم به 
فهم آن دست یافت. به گمانم مقدمه هر تغییری، 
تغییر در فهم است. در واقع فهم جدید مقدمه اقدام 
جدید است. اگر همه چیز را در مفاهوجود دارد. پاره ای 
بر فهم و نسخه های قدیمی اصرار دارند و پاره ای دیگر 
بر ناکارآمدی این نسخه ها تاکید می کنند. تا زمانی که 
فهم یکسانی نسبت به اصل مسئله ایجاد نشود انتظار 
راه حل مشترک هم وجود ندارد. شوربختانه باید گفت 
تا کنون نسخه ملّی برای این بحران ملّی تولید نشده 

است. 
آنچنان عمیق  کنونی  بنده معتقدیم چالش  امثال 
است که نمی توان آن را در دوگانه های اصالح طلب/
اصولگرا دسته بندی و فهم کرد. می توان گفت سقف 
مطالبات اصالح طلبان، کف خواسته معترضان امروز 
چیزی  مطالبات  و سطح  درواقع جنس  نیست.  هم 
است.  طلبی/اصولگرایی  اصالح  مجادالت  از  فراتر 
هرچند خواسته و شعار معترضین اصالحات )خصوصاً 
در معنای سنتی آن( نیست اما معتقدم اگر بر مدار 
اصالحات عمل و تدبیر می شد به چنین موقعیتی نمی 
رسیدیم. یعنی تصلب و دل ندادن به تغییرات ما را 
بدینجا رساند. بنابرهمین فرض معنقدیم تعلل حکومت 
در شروع اصالحات و تغییرات در فهم و حکمرانی خود 

شرایط را بغرنج تر و پیچیده تر می کند.

محمدعلی وکیلی سرمقاله

جمهوری  اصولی  سیاست  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
اسالمی ایران در تعامل با کشور روسیه، همواره بر مبنای 
تقویت روابط با آن کشور بوده است، تصریح کرد: ظرفیت 
بی نظیر دین اسالم و مذاهب موجود در این کشور متمدن، 
نویدبخش زمینه های همکاری و هم افزایی بیشتر در آینده ای 

روشن و متعالی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در به پیامی 
نشست مسلمانان روسیه به مناسبت گرامیداشت هزار و 
صدمین سال حضور اسالم در این کشور که توسط »حاج 
ابوالقاسم دوالبی« نماینده وی در این اجالس قرائت شد، 
این کشور را از اولین کانون های حضور اسالم در سرزمین های 
دوردست خواند و اظهار داشت: ما ایرانیان مسلمان به خود 
می بالیم که شهر تاریخی دربند که کانون تلفیق و تالقی 
فرهنگ روسی، ایرانی و اسالمی است، نخستین معبر و 
نقطه کانونی حضور مسلمانان در این سرزمین پهناور است.

به  توجه  با  اسالمی  جمهوری  کرد:  خاطرنشان  رئیسی 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی همچون گذشته و در 
چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت همواره خواستار 
توجه به ظرفیت های دین اسالم در کشور پهناور روسیه با 
هدف توسعه تعامالت دوجانبه بوده است و در این راه از 

هیچ گونه مساعدت و همکاری فروگذار نمی کند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

دین اسالم در برهه ای از تاریخ این جهان نمایان شد که 
سیاهی و ظلمت جهل، فساد و کجروی عرصه حیات را بر نوع 
بشر تنگ کرده بود و پیامبر اسالم)ص( این اسوه معنویت و 
اخالق، ودیعه صلح و امنیت را در سپهر عدالت برای بشریت 
به ارمغان آورد و راه سعادت و هدایت را به روی مردم گشود.
در سایه رهنمودهای قرآنی و منش رسول گرامی اسالم 

و اهل بیت پاک و مطهر ایشان، دین اسالم، دین رحمت 
و رأفت برای همه ملل جهان شد و با خطاب »تعالوا الی 
کلمة سواء بیننا و بینکم« همگان را به وجه مشترک بین 
ادیان الهی یعنی پرستش خدای واحد و اجتناب از شریک 
مستکبران  سیطره جویی  با  مقابله  و  او  برای  دادن  قرار 

دعوت کرد.
امری که در عمل با انقالب اسالمی ایران محقق شد و 
ایران در سایه اسالم توانست این افتخار را به دست آورد 
که بر سیطره و سلطه قدرت های مستقبل فائق آید و یک 
ملت مستقل بنا شود. اما سیطره جویان و مستکبران تالش 
کردند با بسیج شبکه تبلیغاتی و رسانه ای و ایجاد گروه های 
تروریستی همچون القاعده و داعش این حقیقت را وارونه 
به جهانیان معرفی نمایند غافل از آنکه تاریخ تمدن بشری 
فراموش نمی کند که این مجاهدت های نبی  اعظم )ص( و 
اهل بیت ایشان بود که توانست ظرفیت ملت های مختلف 
در غرب آسیا را بیدار سازد و آنها را به پایه گذاران یک تمدن 
در  نقطه عطفی  که  به طوری  کند  مبدل  اسالمی  بزرگ 

پیشرفت همه جانبه تمدن کنونی تلقی شود.
لئو تولستوی، نویسنده شهیر روسی در توصیف عظمت 
پیامبر اسالم می نویسد: »بدون هیچ شک محمد)ص( یکی 
از مصلحان بزرگ بود که راه را برای امنیت هموار کرد، از 
قربانی انسانی و خونریزی در میان اقوام جلوگیری کرد و 

دروازه ترقی و تمدن را به طور وسیع باز کرد«.
به گواه تاریخ، روسیه از اولین کانون های حضور اسالم در 
سرزمین های دوردست به شمار می رود و ما ایرانیان مسلمان 
به خود می بالیم که شهر تاریخی دربند که کانون تلفیق و 
تالقی فرهنگ روسی، ایرانی و اسالمی است، نخستین معبر و 
نقطه کانونی حضور مسلمانان در این سرزمین پهناور است.

امروز حضور اسالم به عنوان دین بزرگ روسیه، این کشور 
را به بزرگترین جامعه مسلمانان اعم از شیعیان و برادران اهل 
تسنن در میان کشورهای غیر اسالمی تبدیل کرده است، با 
این تفاوت که اسالم در روسیه بر خالف سایر کشورهای غیر 
اسالمی یک دین تاریخی فرهنگی و دارای ریشه هزار ساله در 

این سرزمین پهناور است.
نویسندگان  و  شخصیت ها  سخنان  مدعا،  این  بر  گواه 
شهیر روسی درباره دین اسالم و شخصیت و سیمای مبارک 
برابر  در  توانست  برجسته  ویژگی  این  است.  پیامبر)ص( 
طوفان ایدئولوژی الحادی و مادی گرا طاقت بیاورد و همچنان 
به عنوان دینی زنده و پویا در تار و پود زندگی مردمان آن 

سرزمین حضور فعال داشته باشد.

روسیه امروز الگوی موفقی از گفتگوی ادیان ابراهیمی و 
مذاهب اسالمی است. تبلور عینی این ظرفیت بی بدیل در 
ارتباط گسترده کلیسای ارتودکس و مفتیان اهل سنت با 
مراکز دینی و علمی ایران اسالمی نمود یافته است. از برکات 
این گونه ارتباطات بین مذاهب که منجر به فهم مشترک دو 
کشور روسیه و ایران درباره مسائل جهانی و به ویژه مسئله 
تروریسم شده است، وحدت عمل این دو کشور در مبارزه با 

داعش و افراط گرایی مذهبی را در پی داشته است.
معظم  رهبر  رهنمودهای  به  توجه  با  اسالمی  جمهوری 
و در چارچوب سه اصل  انقالب اسالمی همچون گذشته 
به  توجه  خواستار  همواره  مصلحت  و  حکمت  عزت، 
هدف  با  روسیه  پهناور  کشور  در  اسالم  دین  ظرفیت های 
توسعه تعامالت دوجانبه بوده است و در این راه از هیچ گونه 

مساعدت و همکاری فروگذار نمی کند.
سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران در تعامل با کشور 
روسیه، همواره بر مبنای تقویت روابط با آن کشور بوده و 
در این میان ظرفیت بی نظیر دین اسالم و مذاهب موجود 
در این کشور متمدن، نوید بخش زمینه های همکاری و هم 
افزایی بیشتر در آینده ای روشن و متعالی خواهد بود. ظرفیتی 
که با حضور روسیه در سازمان همکاری اسالمی به عنوان 
عضو ناظر می تواند بر یکه تازی تمدن غرب و نادیده انگاری 

تمدن های غیرغربی و یکجانبه گرایی فائق آید.
در پایان این جانب بر خود الزم می دانم تا از دست اندرکاران 
این همایش بین المللی که به مناسبت هزار و صدمین سال 
حضور اسالم در روسیه برگزار شده است، کمال تشکر و 
سپاس را داشته باشم و از خداوند متعال می خواهم که تالش 
های ارزنده شما را منشأ خیر و برکت برای امت اسالمی قرار 

دهد.

آیت اهلل رئیسی در پیامی به اجالس مسلمانان روسیه:

وسیه نویدبخش همکاری بیشتر در آینده  است ظرفیت بی نظیر اسالم در ر
خبر

طائب:
چون آمریکا در جریان ناآرامی های ایران شکست خورد، 

پیغام بازگشت به میز مذاکره می فرستد
مشاور فرمانده سپاه گفت: اکنون آمریکا به دلیل شکستی که در جریان 
اغتشاشات خورد و نتوانست به اهداف خود برسد، به ایران پیغام هایی برای 

بازگشت به میز مذاکره می دهد.
حجت االسالم حسین طائب امروز ۱۷ آذرماه در ویژه برنامه روز دانشجو که 
در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با اشاره به تقابل 
همیشگی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسالمی، اظهار کرد: از نظر آمریکایی ها 
انقالب اسالمی در دهه پنجم عمر خود، در حال طی روند تولید و افزایش 
قدرت است، چراکه هم قدرتش در منطقه روزافزون است، هم به بازیگری 
موثر در سطح بین الملل تبدیل شده و هم در داخل به یکپارچگی رسیده 

است .
وی افزود: همچنین آمریکایی ها می گویند در این دهه پنجم عمر جمهوری 
اسالمی، سرنوشت آمریکا و جهان نیز مشخص می شود. ایاالت متحده در 
سند استراتژی امنیت ملی قرن ۲۱ اذعان کرده است که با چالش های درونی 
و بیرونی مواجه است که تمام این چالش ها باید تا سال ۲۰۲۵ برطرف شود 
و در غیر این صورت مانند شوروی فرو خواهد پاشید. مشاور فرمانده سپاه با 
اشاره به هزینه های آمریکا در خاورمیانه، اضافه کرد: امروز بدهی های آمریکا 
به ۲۳ تریلیون دالر رسیده است. امروز آمریکایی ها در سند امنیت ملی خود 
می نویسند که جهان در حال تغییر است و پنجره فرصت برای مقابله با 

تهدیدات بسیار محدود می باشد و یکی از این تهدیدات، ایران است.
طائب با بیان اینکه آمریکا در قبال ایران استراتژی تشدید مهار را در نظر 
گرفته است، عنوان کرد: یعنی ایران را طوری در داخل درگیر کنند که نتواند 
خود را توسعه و به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار جهانی ادامه فعالیت دهد. 
عملیات  ایران  علیه  باید  اسرائیل  ایران،  مهار  برای  می گویند  آمریکایی ها 
نیمه سخت انجام دهد و خود آمریکا هم با اعمال فشارهای اقتصادی، ایران 
بیان  اسرائیل،  بحرانی  به شرایط  اشاره  با  بکشاند. وی  مذاکره  میز  پای  را 
کرد: رئیس موساد در سفری به آمریکا اعالم کرد در صورت توافق با ایران، 
نتانیاهو مجددا در اسرائیل روی کار خواهد آمد و این باعث قدرت گرفتن 
جمهوری خواهان در آمریکا می شود. بنابراین باید مذاکرات هسته ای متوقف 
شود و تا پس از انتخابات کنگره آمریکا، بی ثباتی ها در ایران افزایش یابد و 
سپس اگر به اهداف خود رسیدیم، دیگر مذاکرات تنها در خصوص مسائل 
هسته ای نخواهد بود و به تمامی جنبه ها تسری خواهد یافت. مشاور فرمانده 
سپاه با اشاره به اینکه طبق اذعان آمریکایی ها، چین یکی از چالش های ایاالت 
متحده است و ممکن است تا سال ۲۰۳۰ رهبری جهان را در دست گیرد، 
گفت: همچنین روسیه نیز از دیگر تهدیدات آمریکاست. به عالوه آمریکایی ها 
بیان می کنند کشورهایی که در حال تضعیف دموکراسی آمریکا اند و یک 
مدل حکمرانی جدید ارائه می دهند نیز از دیگر تهدیدات آمریکا هستند که 
مهم ترین این کشورها، ایران است. طائب ادامه داد: آمریکا می خواهد چین را 
به وسیله تایوان و بی ثباتی داخل و روسیه را به وسیله اوکراین و ناامنی داخل، 
از سر راه بردارد و برای تضعیف ایران نیز راهبرد ایجاد بی ثباتی در کشورهای 
مقاومت و اغتشاشات در داخل ایران را به کار گرفته است. لذا روسیه عملیات 
پیش دستانه انجام داد. وی با بیان اینکه آمریکا در تالش برای ایجاد بی ثباتی 
در  بی ثباتی  ایجاد  برای  کرد: همچنین تالش هایی  اضافه  است،  در چین 
منطقه نیز انجام شد، اما چون موفق نشدند، لذا سعی کردند اغتشاشات 
را در داخل ایران ایجاد کنند و شروع اغتشاشات با فرایند جنگ ترکیبی بود. 
آمریکا  بیان کرد:  به تعریف جنگ ترکیبی،  اشاره  با  مشاور فرمانده سپاه 
در  جریان این جنگ ترکیبی، به دنبال هویت زدایی و هویت زایی در ایران 
است. طبق گزارشی که سنتکام به پنتاگون ارسال کرده است، آمریکایی ها در 
اغتشاشات ایجاد شده در ایران شکست خوردند، زیرا دوگانه حجاب اجباری 
و اختیاری راه به جایی نبرد و مسئله معیشت نیز ظرفیت تبدیل شدن به 
یک موضوع اجتماعی برای ایجاد دوگانگی را نداشت. طائب اظهار کرد: اکنون 
آمریکا به دلیل شکستی که در جریان اغتشاشات خورد و نتوانست به اهداف 
خود برسد، به ایران پیغام هایی برای بازگشت به میز مذاکره می دهد. آمریکا 
اکنون می خواهد عالوه بر موضوعات موشکی، منطقه ای و هسته ای، در مورد 

موضوعات پهپادی و حقوق بشری نیز با ایران مذاکره کند.

خطیب موقت نماز جمعه: 
مسئوالن رعایت اخالق، ادب و احترام به انسان ها را تکلیف بدانند

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به نقش اخالق سیاسی و رعایت 
آن از سوی مدیران و مسئوالن کشور، گفت: مدیران و مسئوالن باید به این 
موضوع توجه کنند که اعتماد آفرینی اخالق حتی فراتر از قوانین است و در 
همین چارچوب باید مدیران و مسئوالن در تمام سطوح رعایت اخالق، ادب و 

احترام به انسان ها را به عنوان یک تکلیف مد نظر قرار داده و آن را اجرا کنند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد 
ظهر روز جمعه هجدهم آذر ماه در بخشی از صحبت های خود در خطبه اول 
نماز جمعه با بیان اینکه طبق اصل ۳ قانون اساسی تمام قوانین و مقررات 
کشور باید در چارچوب موازین اسالمی باشد، گفت: در همین چارچوب عملکرد 
مسئوالن نیز باید منطبق با ارزش ها، قواعد و اصول اخالق اسالمی و ارزش های 

اسالمی باشد.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع اخالق تصریح کرد: اخالق سیاسی در افزایش 
 I;سرمایه اجتماعی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای دارد. در واقع باید گفت
نقش اخالق سیاسی در ارتقاء مدیریت عمومی جامعه سرنوشت ساز است و 
مدیران و مسئوالن باید توجه داشته باشند که اعتماد آفرینی اخالق حتی فراتر 

از قوانین است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید مجدد مبنی بر اینکه اخالق اعتماد 
آفرین است، تصریح کرد: باید مدیران، مقامات و مسئوالن کشور در تمام 
سطوح مختلف اخالق، ادب و احترام به انسان ها را به عنوان یک تکلیف مد نظر 

قرار دهند و در این راستا حرکت کنیم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به دیدار اخیر اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی با مقام رهبری، گفت: در این 
دیدار مقام معظم رهبری بر ارتقاء نقش این نهاد در زمینه فرهنگ تاکید کردند 
و در صحبت های خود به برخی از موضوعات فرهنگی در جامعه از جمله مسئله 
اسراف اشاره کردند. متاسفانه فرهنگ اسراف در خصوص مصرف حامل های 
از مهمترین  یکی  این  و  نهادینه شده است  ما  و آب در کشور  برق  انرژی، 
چالش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور است و باید این فرهنگ اصالح 

شود.
ابوترابی فرد با بیان اینکه مقام معظم رهبری چند سال پیش سیاست های کلی 
اصالح الگوی مصرف را ابالغ کردند تا قوای سه گانه این سیاست ها را اجرا کنند
t نه اینکه فقط آن را چاپ و توزیع کنند، گفت: ضروری است قوای سه گانه 
و دیگر دستگاه ها به وظایف خود در اجرای این سیاست های کلی عمل کنند و 

اقدامات عملی و جدی در این زمینه بردارند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در نماز جمعه تهران به موضوع 
سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: سرمایه اجتماعی در برگیرنده سه عنصر 

کلیدی از جمله سطح آگاهی، سطح اعتماد و سطح مشارکت است.
ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی دو شاخص 
اصلی سرمایه اجتماعی است ادامه داد: در موضوع دامنه اعتماد و گستره آن 

باید به سه حوزه خانواده، جامعه و اعتماد نهادی توجه داشت.
وی با بیان اینکه اعتماد نهادی ناظر بر سطح اعتماد افراد جامعه به نهادهای 

تخصصی و حرفه ای مختلف و بخش های گوناگون اداری، دولتی و حکومتی 
است، گفت: سطح اعتماد حکایت از سطح مشارکت دارد و سطح مشارکت 

تبیین کننده سرمایه اجتماعی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه نخستین حوزه ای که باید 
اعتمادسازی در آن تقویت شود و نقش تعیین کننده ای در افزایش سرمایه 
اجتماعی دارد، نهاد خانواده است، گفت: در همین ارتباط باید سطح اعتماد 
در نهاد خانواده و وابستگان و فامیل ارتقاء بخشیده شود و در این حوزه پدران، 

مادران و فرزندان همه مسئول هستند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران به موضوع اهمیت ارتقای سطح اعتماد در 
بین افراد جامعه اشاره کرد و تصریح کرد: در همین چهارچوب باید همگی به 
تعهدات خود وفادار باشیم. اصناف و گروه های مرجع در عمل و رفتار و گفتار 
خود اصول ارزشی و اخالقی را رعایت کنند و وفای به عهد داشته باشند تا سطح 
اعتماد در جامعه افزایش پیدا کند. متاسفانه ما در این حوزه ها آسیب دیده ایم 
و افراد جامعه اعتمادشان به یکدیگر کاهش یافته است. در همین چارچوب باید 
در تعامل با یکدیگر رعایت تقوا و اصالح خویش را مورد توجه جدی قرار دهیم.

وی همچنین در بخشی از صحبت های خود با اشاره به سفر اخیر رییس 
جمهور به سنندج از حضور وی در استان کردستان و همچنین دیگر استانها و 
شهرهای کشور از جمله حضور اخیر رییسی در قطب صنعتی استان تهران، 

شهرستان رباط کریم تشکر و تقدیر کرد.

در جست و جویدر جست و جوی
قاتلقاتل  ۶۰۰۰۶۰۰۰ هزار تهرانی! هزار تهرانی!

وضعیت هوای تهران و کرج و چندین شهر صنعتی دوباره بحرانی خواهد شدوضعیت هوای تهران و کرج و چندین شهر صنعتی دوباره بحرانی خواهد شد
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رئیس جمهوری از محاکمه قاتلین شهدای امنیت خبر داد

 احمد خاتمی: از قاطعیت قوه قضائیه که اولین اغتشاشگر را به پای 
چوبه دار فرستاد تشکر می کنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه آرامش و امنیت امروز شهرهای ما به برکت خون جوانان عزیزی است 
که در برابر هجوم اغتشاشگران ایستادند، اظهار داشت: اگر چه غم از دست دادن آنها برای مان 

بسیار دشوار است، اما دستاورد خون پاک آنها ناامیدی دشمن بود.
سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از خانواده های معظم شهدای مدافع امنیت که 
در مسجد سلمان ریاست جمهوری برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 

اولین شهیده دفاع از والیت، شهدای مدافع امنیت را پیروان صدیق آن حضرت توصیف کرد.
رئیس جمهور با اشاره به شکست دشمنان در جنگ هشت ساله و همچنین ناکامی آنها در 
توطئه های چهل سال اخیر، اظهار داشت: دشمن قصد داشت در جنگی ترکیبی و توطئه ای جدید، 
ارزش ها، انقالب اسالمی و مردم را مورد هجوم قرار دهد، اما فرزندان بصیر ملت در مقابل این هجمه 
ایستادگی کردند. رئیسی افزود: دشمنان می خواستند نسخه ای که در برخی کشورها اجرا کرده 
بودند در ایران اسالمی با شعارهای توخالی و فریبنده اجرا کنند، غافل از اینکه اینجا مردان، زنان و 
جوانان سلحشوری هستند که با احساس مسئولیت پای انقالب و ارزش ها و کشور خود ایستاده اند. 
رئیس جمهور گفت: دشمن در حوادث اخیر داعش وار به جان انقالب و مردم افتاد و نهایت عناد و 

سبوعیت و حقد و کینه نسبت به جریان ارزشی و جبهه انقالب را به نمایش گذاشت.
رئیسی گفت: امروز اگر وضعیت شهرهای ما آرام است و در امنیت قرار داریم، به برکت خون جوانان 

عزیزی است که در برابر هجوم اغتشاشگران ایستادند.

 خیلی ها حجاب ندارند
اما عفاف دارند

ح بیهوده  بلوای یک طر
بانکی برای زنان

و از بازار ارز و  سبقت خودر
تاالر بورس

آیت اهلل نوری همدانی در دیدار 
با نمایندگان مجلس:

بانک ها بازنده طرح مسدود سازی 
حساب بد حجاب ها

بازار خودرو همچنان چشم به 
واردات دوخته است
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