واکنش ایران به اظهارات بن سلمان

وزیر دفاع عربســتان که در آمریکا به سر میبرد ،بار دیگر ادعاهای
بیاساس خود علیه ایران را تکرار کرد« .محمد بن سلمان» جانشین
ولیعهد سعودی پس از دیدار با رئیسجمهوری و وزیر دفاع آمریکا،
در اظهاراتی گســتاخانه مدعی شــد« :از ســوی نظام ایران که از
تروریستها و سازمانهای تروریستها حمایت میکند ،با خطری
بزرگ و جدی در منطقه و جهان روبهرو هستیم».در همین راستا
بهرام قاسمی ،در واکنش به اظهارات جانشین ولیعهد عربستان در
دیدار با وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد :عربستان سعودی طی سالهای

سیاسی

پر التهاب گذشــته در منطقه ،نه تنها به عنوان یک
بازیگر منطقهای هیچ کمکی به استقرار ثبات و آرامش
نکرده ،بلکه با حمایت از گروههای تروریستی در سوریه
و به راه انداختن جنگ تأســفبار علیه یمن ،بر آتش
جنگ ،بی ثباتی و ناامنی در منطقه دمیده است.
به گزارش ایســنا ،قاسمی افزود :دیپلماسی وهم آلود و مبتنی بر
دروغ این مقام ســعودی تا آنجا پیش رفته اســت که خود یکی
از اداره کنندهگان اصلی جنگ ســعودی علیــه مردم بی گناه و

بی دفاع یمن و مظهر ترور و وحشت در سوریه ،بحرین
و ســایر کشــورهای منطقه و جهان اســت ،در یک
" بیربط گویی " ناشــی از استیصال ،دیگر کشورهای
منطقه را به حمایت از تروریســم متهم میکند .علی
شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی نیز درباره
اظهارات وزیر دفاع عربستان عنوان کرد :دولت آمریکا وحکام آل سعود
نه تنها اقدامی در مسیر مقابله با تروریسم انجام نمی دهند بلکه با اتخاذ
رویکردی حمایتی ،زمینه توسعه فعالیت آنان را نیز فراهم می کنند.

پس از وعده یارانه  250هزارتومانی

قالیباف اینبار وعده

تبدیل ایران به سوئد را داد
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در گفتگو با ارگان مطبوعاتی خود
در حالی وعده تبدیل ایران به سوئد را داده است که پیش از این
حدادعادل اصولگرا در آستانه انتخابات مجلس هفتم وعده تبدیل ایران
به ژاپن اسالمی را داده بود!
آفتاب یزد  -گروه سیاســی :گویا محمد باقر
قالیبــاف ،ســرهنگ عملیات ویــژه و کاندیدای
احتمالی انتخابات ریاســت جمهوری  96عالقه
زیادی به مدیریت شهری کشورهای توسعه یافته
دارد و همــواره مترصد آن بوده که عملکرد خود
را با مدیران شهری فرامرزی مقایسه کند! یک بار
هنگامی که در صحن علنی مجلس برای دفاع از
عملکرد خود در جریان حادثه پالسکو حاضر شده
بود ،مدیریت خود را با مدیریت شهردار نیویورک
در جریان حادثه یازده ســپتامبر مقایسه کرد و
اظهار داشت که او بهتر از شهردار نیویورک عمل
کرده است .حال در گفتگوی نوروزی که با روزنامه
متبوع خود ،همشهری ،انجام داده  ،وعده تبدیل
ایران به سوئد را داده است .پیش از این اصولگرای
دیگر ،یعنی حدادعادل وعده تبدیل ایران به ژاپن
اســامی را داده بود .حال قالیباف در پاســخ به
این ســوال که «یکی از مهمترین مطالبات مردم
و بهویژه اقشار آســیبپذیر کاهش قدرت خرید

سالی که نکوست!

ادامه از صفحه اول:
از طرف دیگر گروهی که تا اینجای راه معاون
اجرایی رئیس دولت قبل را به عنوان نامزد خود
معرفی کرده ،ظاهرا سودای آن دارند تا خود را
به عنوان جریانی مستقل از طیفهای گوناگون
اصولگرایان تعریف کننــد و از هر امکانی،از
نامهپراکنی گرفته تا بیانیههای زنجیرهای برای
رســانهای کردن خود بهــره میجویند! این

رستم قاسمی خبرداد

مــردم و وضعیت اقتصادی اســت ،جنابعالی چه
تحلیلی از این وضعیت دارید» ،اظهارداشت « :ما
متأسفانه نتوانستهایم منابع کشورمان را بهدرستی
مدیریت کنیم .یک درصد جمعیت دنیا در ایران
است اما 7درصد ذخایر کشفشده معدنی جهان
را در اختیار داریم .کشورهای زیادی که عکس این
نسبت را دارند توانستهاند با مدیریت بهینه منابع
به پیشرفت و رفاه اقتصادی برسند » .وی افزود:
«ممکن است ایراد بگیرند که همه این منابع معدنی
نقد نیستند و نیاز به اکتشاف و استخراج دارند .من
عــرض میکنم که اگر این نســبت را هم درنظر
نگیریم،فقط و فقط با مدیریت و توزیع مناســب
ثروتهای نقدی کشــور نباید معضلی به نام فقر
مطلق داشــته باشیم .به عبارتی هیچ بهانه ای در
کشور ما برای رفع فقر و تنگناهای اقتصادی نباید
وجود داشته باشد .شاید باورتان نشود که در حوزه
تأمین حداقل معاش برای زندگی ،فاصله ایران تا
کشــورهایی مانند سوئد یک سال بیشتر نیست؛

واقعا این امر در دســترس اســت فقط باید این
حوزه را درست مدیریت کرد».البته این نخستین

صحبت عجیب انتخاباتی قالیباف نبوده اســت.
پیشتر قول ارائه یارانه  250هزار تومانی را داده بود!

درحالیست که خواهناخواه ،رای این گروه نیز
در داخل سبد رای اصولگرایان تعریف میشود
و این به معنای انشــقاق و چندپارگی آرا در
اردوگاه اصولگرایان است که به نظر نمیرسد
در دوماه باقی مانــده تا انتخابات به وحدتی
جدی حول محور نامزد واحدی برسند.
در این بین اما ائتالف اصالحات-اعتدال ،قویتر
و متحدتر از همیشه و پس از تحقق اولین گام
امیدبخش در خرداد  92و گام دوم در اســفند
 94آماده برداشتن سومین گام برای تحکیم مسیر

تدبیر و امید در کشــور است و هرچند برخی
از رقبا همواره در پی القای اختالف بین سران
جریان اصالحات و اعتدالگرایان بودند ،ائتالف
مذکوردر اتحادی مثالزدنی ،حمایت قاطع خود
از حجت االسالم و المسلمین دکتر روحانی را
اعالم نمود و آب سردی بر آتش اختالفافکنیها
و تفرقهانگیزیها ریخت که نویدبخش تکرار
حماســهای مثال زدنی و امیدآفرین همچون
انتخابات یازدهمین دوره ریاســت جمهوری
است .هرچند نمیتوان منکر آن شد که بسیاری

از مشــکالت اقتصادی مبتال به جامعه هنوز
کامال برطرف نشده و زمان بیشتری برای تاثیر
سرمایهگذاریها و سیاستهای اقتصادی دولت
در زندگی عموم افراد جامعه الزم اســت ،اما
خوشبختانه ملت بزرگ ایران از روند صحیح
امور کشــور در دولت تدبیر و امید آگاهند و
به خوبی متوجه بازیهای سیاســی افرادی که
بعضا خود مسبب بسیاری از مسائل و مشکالت
کشور بودهاند ،هستند و قطعا فریب لبخندها و
عوامفریبیهای آنان را نخواهند خورد.

 5یا  6نفر از کاندیداهای «جمنا» از وزرای احمدی نژاد

رستم قاسمی ،وزیر نفت دولت احمدی نژاد،
در نشســت خبری با خبرنــگاران آذربایجان
شــرقی در مورد حضور نام وی در لیســت
کاندیداهای احتمالی جبهــه مردمی انقالب
اسالمی ،گفت :اسامی حاضر در لیست فعلی
جمنا با حســاب و کتاب آورده شــده است و
امیدوارم با طی روند صحیح به نتیجه قابل قبول
همه برســند.به گــزارش انتخاب ،مســئول
سابق قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیا(ص) در
پاســخ به ســؤال دیگری در مورد اینکه «آیا
وزیر احمدینژاد بودن برای شما نقطه ضعف
محسوب میشود یا نقطه قوت» ،خاطرنشان

کــرد :وزیر احمدینژاد بــودن یا نبودن مهم
نیســت ،باید عملکرد افراد بررسی شود .من
برای رفتن به وزارت نفت تمایل نداشتم و البی
کردم که نروم اما بهخاطر توانی که برای مقابله
با تحریمهای سخت داشتم ،رفتم که در نهایت
در یک جنگ بزرگ اقتصادی فلجکننده پیروز
شدیم .رستم قاسمی در مورد اینکه آیا جبهه
مردمــی انقالب اســامی مخالفتی با حضور
وزرای احمدینژاد در لیست کاندیداها ندارد،
تصریح کرد :عملکرد افراد مهم اســت ،اکنون
 5یــا  6نفر از کاندیداهــا ،وزرای احمدینژاد
هستند.
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مریلند وهاوایی علیه دستور جدید ترامپ

قاضی دادگاه فدرال ايالت مریلند آمریکا دستور مهاجرتی رئیس جمهور این کشور را تعلیق کرد.پیش از
این قاضی فدرال ايالتهاوایی ساعاتی پس از اجرايی شدن دستور مهاجرتی جديد دونالد ترامپ ،اجرای
اين دستور را تعليق کرد .دادستان کلهاوایی ،گفت دولت آمریکا به بهانه امنیت ملی همچنان مهاجران و
پناهجویانراهدفقرارمیدهدومحدودیتهاراتشدیدمیکند.ترامپباامضایفرمانضدمهاجرتیجدید
اتباعایران،سوریه،یمن،سومالی،سودانولیبیرابهمدت 90روزازورودبهخاکآمریکامنعکرد.

نگاهی گذرا به نوروز

ادامه از صفحه اول:
برگزاري مراســم چهارشنبه ســوري كه در
همه شــهرها و روســتاهاي ايران سراغ داريم،
بدينصورتاستكهشبآخرينچهارشنبهسال
« نزديكي غروب آفتاب روز سه شنبه » ،بيرون
از خانه ،جلوي در ،در فضايي مناســب ،آتشي
مي افروزنــد و اهل خانه ،زن و مرد و كودك از
روي آتش مي پرند و با گفتن« :زردي من از تو،
سرخي تو از من» بيماريها و نگرانيهاي سال
كهنه را به آتش مي ســپارند ،تا سال نو و عيد
نوروز را با آسودگي و شادي آغاز كنند.
تا زماني كه از ظرفهاي ســفالين چون ،كاسه
و بشــقاب و كوزه ،در خانه اســتفاده مي شد،
پس از خانه تكاني ،كوزه كهنه اي از پشت بام خانه
به كوچه مي انداختند؛ كوزه اي كه درآن آب و
چند سكه ريخته بودند .اسپند دود كردن و آجيل
خوردن ،فال گرفتن ،فال گوش ایستادن (در كوي
وگذر به حرف عابران گوش دادن و از مضمون
آنها براي نيت خود تفال زدن) و قاشــق زني
(معموال زنان روي خود را مي پوشانند و با قاشق
يا كليد به خانههــا در مي زنند ،صاحب خانه
شيريني ،ميوه و يا پول در ظرف آنها ميگذارد)
نيز از باورها و رسمهايي است كه به ويژه در بين
نوجوانان هنوز به كلي فراموش نشده است و اين
رسمها و باورها در شهرهاي مختلف با يكديگر
متفاوتاند.
خريد لباس برای عيد نوروز
از يكــي دو ماه بــه عيد نوروز ،مــردم به بازار
مي روند و لباس عيدشان را مي خرند .در گذشته
مردم معموال پارچههايي را خريداري مي كردند
كه رنگ روشن داشت و معتقد بودند اگر لباس را
خودشان بدوزند پارچه آن را روزهاي دوشنبه يا
جمعهقيچيكنندونيزمعتقدندكهروزپنجشنبه
ساعت سنگين است و لباس مدتي روي دست
مي ماند تا دوخته شود .روز سه شنبه اگر بريده
شــود نصيــب دزد يا مرده خواهد شــد و روز
چهارشنبه مي سوزد ،وسايل خانه نيز بايد عوض
شود ويا تميز گردد.پختن نان شيريني از جمله
كارهايي بود كه حتما بايد قبل از عيد نوروز و
براي عيد انجام مي گرفت .ســبز كردن گندم،
عدس ،تره تيزك ،ده پانزده روز مانده به عيد در
خانهها صورت مي گيرد .در شيراز معموال براي
اين كار از ظرفي استفاده مي كنند كه از جنس
مس يا روي باشــد و بعد مقداري دانه ابتدا به
سالمتي امام زمان « عج» مي ريزند و به ترتيب
بعد از آن نام اعضاي خانواده را مي آورند.

خانهتكانی
يكي دو هفته پيش از عيد نوروز خانه تكاني يا
رفت و روب انجــام مي گيرد و مجددا اثاثيه را
جابجا مي كنند و گردگيري مي كنند و دوباره
آنهــا را مي چيننــد .در مراحل بعد تخم مرغ
رنگ كردن است كه آنها را آب پز مي كنند و
رنگ شاد بر روي آنها مي زنند.
سفره هفت سين
براي تحويل سال در يكي از اتاقهاي خانه شان
سفره مي اندازند .پيش از هر چيز آينه و قرآن
درآن مي اندازند و بعد هفت سين را مي گذارند.
هفت سين عبارت است از سماق ،سير ،سنجد،
سمنو ،سكه ،سركه ،سبزي .عالوه بر هفت سين
شــمع ،آينه ،تخم مرغ و ...سرســفره گذاشته
مي شود .موقع تحويل سال همه اهل خانه بايد
با لباس نو بر ســر سفره باشند ،اسپند نيز دود
مي شود و هركدام از اين فلسفه اي دارد .شمع
براي روشنايي خانه وزندگي ،قرآن نشان توجهي
است كه بايد درآغاز سال به خداوند داشته ،به
عالوه در سال نو ،صاحب قرآن يار و مددكار اهل
خانه خواهد بود.
ديد و بازديد
از بامداد نوروز ،بازديدها آغاز مي شــود ،درهمه
خانوادهها رســم است كه به ديدار كسي كه از
نظر سن و شــخصيت بر ديگران مزيت دارد،
بروند و دســت او را ببوسند و تبريك بگويند و
او نيز عيدي كه شامل سكه يا پول است به آنها
بدهد .بعضي نيز صبح عيد نوروز يك بشــقاب
گندم برشته كه شامل كنجد ،گندم ،شاه دانه،
نخودچي و كشمش است به اضافه يك بشقاب
نان شيرين به اضافه تخم مرغ رنگي يا سكه به
كوچكترهاميدهند.

سيزده به در
روز دوازده فروردين همه وسايل تهيه مي شود
و هرچــه از شــيرينيها و آجيلها باقي مانده
براي صبح سيزده فروردين آماده مي شود كه
البته همراه آن سركه و كاهو نيز هست .صبح
سيزده فروردين همه دسته دسته عازم كوه ،باغ
و پاركهاي اطراف شهر مي شوند و معتقدند در
روز سيزده فروردين نبايد در خانه ماند ،زيرا اين
روز نحس و بديمن مي باشد .روز سيزده پيش از
طلوع آفتاب و تا پاسي از شب ادامه دارد درعصر
اين روز ويژه ،سبزي گره زدن دخترهاست كه
در واقع براي گشــايش بخت خــود اين كار را
مي كنند.

