
به سعودي ها حرجي نيست كه بر آتش كينه و نقار بدمند. 
حتي ناظران اروپايي و امريكايي هم فهميده اند كه تازه به دوران 
رس��يده هاي حجاز دنبال بهانه اند. به قول يك��ي از تحليلگران 
سياسي، عربس��تان دنبال راهي بوده كه ايران را عصباني كند. 
خيلي ها معتقدند حاكمان عربستان شيخ النمر را شهيد كرده اند 
تا جمهوري اسالمي را سر لج بيندازند تا احساسي و خشمگين 
عمل كند. خدا را شكر دولتمردان ما و حاكمان مملكت باتجربه تر 
از اين هستند كه از روي عواطف تالفي كنند. دستگاه ديپلماسي 
كش��ور حواس��ش جمع اس��ت و بي گدار به آب نمي زند. با اين 
حال بعضي از جوانان تندرو، در تهران و مش��هد دست به اقدام 
نسنجيده اي زده اند كه مي  تواند براي كشور دردسر درست كند. 
اگر ما مطيع ولي فقيه باش��يم، معظم له به صراحت گفته اند كه 
موافق حمله به سفارتخانه ها نيستند. اينها كه عربستانند، ايشان 
حتي در مورد سفارت بريتانيا هم سخنراني كردند و گفتند كه با 
حمله به آنجا موافق نبوده اند. ضمن اينكه وضع سياست خارجي 
كش��ور هم با مقام معظم رهبري اس��ت و اگر ايشان مصلحت 

بدانند كه با كش��وري قط��ع رابطه 
كنيم، دس��تورش را ب��ه دولت ابالغ 
مي كنند. حمله به س��فارتخانه نه با 
تعهدات بين المللي ما سازگار است 
و نه با آموزه هاي دين��ي و عرفي ما. 
سفارت هر كشور در حكم خاك آن 
كشور اس��ت و حمله به آن به معني 
تعدي ب��ه مرزه��اي جغرافيايي آن 

كشور است. ضمن اينكه اعتراض و مخالفت با يك كشور الزاما به 
معني قطع ارتباط ديپلماتيك با آن كشور نيست. البته قصه النه 
جاسوسي امريكا جداست و در اين باره قبال بحث شده و درباره 
تعارض انقالب اسالمي با نظام سلطه سخن به حد كفايت گفته 
شده است. فعال ما داريم درباره اقدامي حرف مي زنيم كه علماي 
اعالم و مراجع تقليد محكومش كرده اند و حس��اب خ��ود را از 
حمله كنندگان به سفارت و آتش زنندگان كنسولگري عربستان 
ادامه در صفحه 4 در مشهد جدا كرده اند.  

يادداشت مديرمسوول

الياس حضرتي

كار را به كاردانان بسپريم
اين موضوع كه خداون��د از همه گناه هاي 
آدمي جز »حق الناس« مي گذرد، از بديهيات 
پذيرفته شده شريعت مقدس اسالم است. به 
عبارتي حتي خداوند متعال نيز در چيزي كه 
حق م��ردم در آن قرار گرفته اس��ت، دخالت 
نمي كند. خيانت در امانت يك��ي از مصاديق 
بارز همين »حق الناس« است. رهبري انقالب 
بيش از دو سال پيش با هوشمندي و ذكاوتي 
كه ه��م زواياي سياس��ي و اجتماعي عميقي 
داش��ت و هم بر اصلي ترين بنيان هاي ديني 
و شرعي ما اس��توار بود، راي مردم را در رديف 
همين »حق الناس« ق��رار دادند و هنوز به ياد 
داريم كه آن تعبي��ر نهايتا چه تاثير مثبتي در 
فضاي سياس��ي و انتخاباتي جامعه در خرداد 
92 ب��ر جاي گذاش��ت. در  آس��تانه انتخابات 
مجلس شوراي اس��المي و همينطور مجلس 

خب��رگان رهبري 
ب��از ه��م ايش��ان 
اف��كار عموم��ي و 
نهاده��اي دخيل 
انتخاب��ات  در 
موض��وع  ب��ه  را 
 » س لن��ا حق ا «
و  راي  ب��ودن 

نظر مردم در انتخابات ارجاع داده اند. ايش��ان 
يك جا در بيانات ديروز خود به لزوم حراست از 
صندوق هاي راي و رعايت كمال امانتداري در 
خوانش راي ملت اشاره مي كنند و يك جاي 
ديگر ه��م وارد موضوع نامزده��اي انتخاباتي 
مي شوند و مي فرمايند: »حق نامزد انتخابات 

جزو حق الناس است. 
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نگاه روز

مصطفي درايتي 

نگاه رهبري به »حق الناس« و كيفيت انتخاب مردم 
چند روز پيش بود كه بي��ژن زنگنه، وزير 
نفت اي��ران در يك نشس��ت اقتص��ادي و در 
فضايي حماسي از عزت و آباداني آينده ايران 
گفت و تاكيد كرد عربستان سعودي، تركيه و 
ساير كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس 
از خي��زش اقتصاد اي��ران پ��س از لغو تحريم 
نگران شده اند. آنچه از زبان يك وزير سياسي- 
اقتصادي ايران گفته شد ريشه در واقعيت هاي 
سرسخت غيرقابل انكار در منطقه دارد. ايران 
به مثابه بزرگ كشورهاي منطقه مي تواند پس 
از لغو تحريم ها، اقتص��ادي به مراتب بزرگ تر، 
نيرومندت��ر و پايدارتر از اقتصاد عربس��تان و 
تركيه داشته باشد. اين يك واقعيت است كه 
عربستان ظرفيت توليد نفت بااليي دارد و در 
دهه هاي اخير توانسته است با فاصله اي بعيد 
از اي��ران در بازاره��اي نفت جه��ان حضوري 

داش��ته  پرقدرت 
ورود  ام��ا  باش��د 
نفت شيل امريكا 
اين اه��رم قدرت 
را ناكارآم��د كرده 
و مي كند. حضور 
در  عراق  نيرومند 
بازار نفت جهان و 

همچنين سرمايه گذاري چين در كشورهاي 
نفت دار آفريقاي��ي نيز مزيد بر علت ش��ده و 
عربس��تان را در ش��رايط ضعف قرار مي دهد. 
ايران اما ب��ه لحاظ جمعيت بيش��تر، نيروي 
ورزيده و ماهر، موقعيت ممت��از جغرافيايي، 
پيش��ينه تاريخي مداراجويانه تر برتري هاي 

غيرقابل انكار در برابر عربستان دارد و ...
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نگاه اقتصادي

محمدصادق جنان صفت

وظيفه رهبران اقتصادي در تقويت امنيت سياسي
سرمقاله

عبور از حاشيه به متن انتخابات
در حال وارد ش��دن به مراحل پاياني انتخابات هس��تيم. 
رس��يدگي به صالحيت ها، آغاز مبارزه و تبليغ��ات انتخاباتي 
و باالخره انج��ام راي گيري و ش��مارش آرا گام ه��اي بعدي و 
باقيمانده و البته بس��يار مهم انتخابات در پيش روي ما است. 
ترديدي نيس��ت كه ايران يك��ي از مس��تمرترين نظام هاي 
انتخاباتي را در دوران پس از انقالب تجربه كرده است، به طوري 
كه جنگ و حتي شهادت همزمان رييس جمهور و نخست وزير 
و تعدادي از مقامات ديگر نيز موجب نشد كه فرآيند انتخابات 
متوقف ش��ود يا حتي يك روز ه��م به تاخير بيفت��د. با وجود 
تمام اينها و پس از گذش��ت 37 سال از نخستين همه پرسي و 
انتخابات ديگر در اي��ران، ديگر نبايد درباره اص��ل ماجرا و نيز 
چگونگي اجراي آن و مس��ائل حاش��يه اي آن حرف و حديثي 
باشد. بلكه فصل انتخابات بايد منحصرا درباره موضوع برنامه ها 
و اهداف افراد نامزد و گروه ها س��خن گفته شود. به تعبير ديگر 
بحث از اصل قضيه و حواشي آن بايد پايان يافته تلقي شده و به 

محتواي اصلي آن پرداخته شود. 
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باکمال تاسف وتاثر مصيبت وارده رحلت والده گرامی را تسليت عرض 
ک�رده،از خداون�د متعال عل�و درجات ب�رای آن مرحوم�ه وصبر واجر 

وسالمتی برای شما وکليه بازماندگان مسالت داريم.

جناب آقای 

علیزاده  طباطبائی

                  الياس حضرتي  -  محسن رهامی

خبر درگذشت پدر بزرگوارتان موجب تأسف و تأثر گرديد.
ضمن ابراز تس�ليت به جنابعالي و همدردي با خانواده گراميتان 
 از خداون�د س�بحان ب�راي آن مرحوم مغف�ور، رحمت واس�عه

 و براي بازماندگان ايشان، صبر جميل مسألت داريم.

»بقاء مختص ذات اوست«

 از طرف دوستان: جالل برزگر- سيدمالك حسيني
  عماد رستمي- سعيد صدرائيان- محمد قادري
 حنيف غفاري و حسن محمدي

معاون محترم اداره كل اطالع رساني و مدير روابط عمومي 
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

برادر گرامي

 جناب آقاي رضا تیموري

اصول حق الناس
رهبر معظم انقالب با تاكيد بر حضور حداكثري مردم در انتخابات تبيين كردند 

بايد به عمق حق الناس برسيم
حق الناس فقط تخلف در خواندن آرا نيست

اگر کسی صالحيت داشت او را رد نکنيم و به او ميدان بدهيم 
اگر کسی صالحيت قانونی نداشت با  بی دقتی او را وارد عرصه نکنيم 

امانت آراي مردم  در  شمارش، ثبت  و جمع بندي اعالم نتايج حفظ شود
نتايج قانونی انتخابات پذيرفته شود

رفيق بازی و جناح بازی در ليست های انتخاباتي  دخالت نيابد 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي، رهب��ر معظم انقالب اس��المي 
صبح ديروز در ديدار ائمه جمعه سراسر كش��ور، با اشاره به جايگاه 
بس��يار واالي نماز جمعه آن را »قرارگاه ايمان و بصيرت و اخالق« 
و مهم ترين وظيفه ائمه جمع��ه را نيز »تبيين حقايق و هدايتگري 
فرهنگي و سياس��ي« برش��مردند. ايش��ان همچنين انتخابات را 
مساله اي بس��يار مهم و نعمتي حقيقتا بزرگ برشمردند و با تاكيد 

بر حضور حداكثري مردم در انتخابات اس��فند ماه افزودند: مفهوم 
عميق حق الناس، در زمينه هاي »اجرا، نظارت، حقوق داوطلبان، 
ليس��ت هاي انتخابات��ي، صيان��ت از آراي مردم و پذي��رش نتايج 
انتخابات«، ابعاد مكمل و پرمعنايي دارد و م��ردم با توجه به طمع 
ورزي امريكايي ها به اين انتخابات، موضوع نفوذ را مورد توجه كامل 
صفحه 2 را بخوانيد قرار دهند.    

ضميمه» كرگدن« منتشر شد
 گفت وگو با ابوتراب خسروي 

درباره حرفه نويسندگي

نوشتن تقدير من است
اتاق خاص: ايران درودي

ديدار با ايران درودي در خانه اي كه 
 »اتفاق مهم«زيبايي از در و ديوارش مي ريزد

 در راه است 

 طهماسب مظاهري
 در گفت وگو با »اعتماد«: 

 دولت آل سعود  به بهانه حمله به سفارتخانه خود
 رابطه ديپلماتيك و اقتصادي با تهران را قطع كرد 

 بحرين و سودان روابط نداشته با تهران را قطع كردند
 امارات سطح روابط خود را به كاردار كاهش داد

جنون  در شبه جزيره

 از كمال تبريزي تا ده نمكي 
 در سوداي سيمرغ 

از عطاران تا داود نژاد 
غايبان جشنواره

درگذش�ت پدر گرامی را تس�ليت گفته ،از خداوند متعال علو درجات 
برای آن مرحوم و  صبر وشكيبايي برای شما مسالت داريم.

برادر گرامي
 جناب آقاي رضا تیموري

جواد دليري - مجتبي حسيني

مدير محترم روابط عمومي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلت نظام

با آثار و داستان هايي از:
سعيد عدالت نژاد، هارون يشايايي، فريدون 
مجلس�ي، به�روز غريب پ�ور، هوش�نگ 

گلمكاني، اسداهلل امرايي و ...
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سخنان اعتراضي دبير شوراي نگهبان درباره داوطلبان انتخابات

 برخي از متقاضيان نمايندگي قمارباز و مشروب خوار 
و داراي مشكل اخالقي هستند

فهرست فيلم هاي مسابقه جشنواره فيلم فجر
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