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نحوه برخ��ورد روزنامههای زنجی��رهای با قانون
را جن��اب آق��ای روحانی رئیسجمه��ور محترم
خوب اس��ت نظاره كنند بعد خواستار بهرهمندی
زنجیرهایها و «روزینامه»هایش��ان از دژ پوالدین
شوند .البته ابتدا همین ادعا كه روزنامههای اصولگرا
دژ پوالدین دارند محل س��ؤال است؛ آیا واقعاً این
روزنامهها در دژ پوالدینند كه هر روز یكیشان به
دادگاه معرفی میش��ود و با تذك��ر و دادن ابالغیه
تهدید و تحدید میشوند؟!
ستار

روزنامههای به اصطالح اصالحطلب كه در دوران
سیاه  2خرداد رسماً پایگاه دشمن بودند ،امروز نیز
ب��ه همان نحو عمل میكنند و با تقس��یم وظایف
درصدد قبحش��كنی از تردید و ش��بهه وارد كردن
در احكام اس�لامی هس��تند .یكی والیت حضرت
امیر(ع) را زیر س��ؤال میبرد؛ دیگ��ری به عزاداران
فاطمی اهان��ت میكن��د و آن روزنامه زیرزمینی،
قصاص را غیرانسانی میخواند! بعد رئیسجمهور
ملت ایران كه مسؤول نخست اجرایی نظام اسالمی
اس��ت ،خواهان مصون بودن آنها میشود؟! به خدا
باید پناه برد از روزی كه خطیب توانمند و نس��توه
سخنرانی تاریخی روز تاریخی  23تیر  78اینگونه
برای زنجیرهایها دل بسوزاند.
قانعی

اگ��ر دولت محت��رم دقت نكند بعد از  8س��ال
آرامش نسبی در فضای سیاسی كشور البته تا قبل
از ظهور جریان انحرافی در دولت پیش��ین ،باز هم
همان جنجالهای سالهای اصالحات بازمیگردد و
از خدمت و كار اجرایی خبری نخواهد بود.
بیاتی

خبر

عبدالملک الحوثی ،رهبر جنبش حوثیها:

دولت یمن باید تغییرکند

رهب��ر جنبش حوثیهای یم��ن بر تغییر دولت
تاکید کرد و اقدامات رئیسجمهور دستنشانده این
کشور برای برکناری برخی اعضای کابینه را بیفایده
خواند« .عبدالملک الحوثی» ،رهبر جنبش الحوثی
یمن اعالم کرد مقامات یمنی اصرار دارند سوءقصدها
در این کش��ور مبهم باق��ی بمانند و هیچ جدیتی از
سوی نیروی امنیتی در برخورد با آن مشاهده نکردیم.
به گزارش تسنیم به نقل از شبکه المیادین ،الحوثی
صریحا گفت« :دولت یمن مسؤول این ترورها است
زیرا در مقابله با تروریسم سلب مسؤولیت میکند».
به گفته رهبر جنبش ش��یعیان یمن ،ترورهایی که
در این کش��ور بحرانزده جنوب ش��بهجزیره حجاز
رخ میدهد ،اوضاع اس��فبار امنیتی را نشان میدهد
و نتیجهگیری کرد« :به دلیل عملکرد ضعیف دولت
یمن و شکس��ت آن ض��رورت دارد که دولت تغییر
کند» .او با اش��اره به اقدام اخیر رئیسجمهور یمن
در برکناری وزرای کشور و اطالعات این کشور اعالم
کرد :تغییراتی که در دولت رخ داده ،فرمالیته است و
با هدف ساکتکردن مردم صورت گرفت.
ته دیگ
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موج گرانی به پورشه نیز رسید و قیمت
مدل پانام��را از یک میلی��ارد و 420
میلیون به یک میلیارد و  640میلیون
رس��ید .از فردا همه دست به دست هم میدیم 3
روز پورشه نمیخریم تا صدای اعتراض خود را به
گوش همه برسانیم ،فقط  3روز!

تیتر یک

نگاه
پیرامون منشور حقوق شهروندی رئیسجمهور

چونکه صد آمد ،نود هم پیش ماست!
ادامه از صفحه اول

س��ومین بار دقیق��اً  24روز بعد اتف��اق افتاد .روز
یکش��نبه  13اردیبهش��ت  1383بود که در آخرین
روزهای مجلس شش��م ،دوفوری��ت «طرح احترام به
آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب
و  2روز بعد در صحن علني مجلس ش��وراي اسالمي
به تصويب نمایندگان رسید .سرانجام رئیسجمهور
وقت این قانون را طی نامه ش��ماره 9057مورخ 28
اردیبهش��ت  83به وزارت دادگستری ابالغ کرد .اگر
چه این قانون تأکیدی مجدد بر مفاد قانون اساس��ی
اس��ت اما نکته جالب و عجیب آنکه همه  15بند این
الیحه دولت هشتم و مصوبه مجلس ششم ،به حقوق
متخلفان ،متهم��ان و مجرمان مربوط بوده و س��ایر
حقوق قاطبه شهروندان در این قانون مطلقاً منعکس
نشده است!
چهارمی��ن بار در س��ال  1387انگار واژه «حقوق
شهروندی» کمی غلیظتر ادا شد .رئیس دولت نهم در
 23آذر  87وزیر کشور را مأمور تشکیل «ستاد صیانت
از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» کرد و در
نامه دوم خود به وی که یکماه و یکروز بعد صادر شد،
نقطهنظرات خود را به طور مبس��وط مطرح کرد .اگر
چه این ستاد همچنان در وزارت کشور به فعالیت خود
ادامه میده��د اما تأکید آن نیز تقریباً بر همان مفاد
پیشین قانون اساسی است.
اما پنجمین بار!
بار پنجم دکتر روحانی که در دوران انتخابات وعده
تدوین حقوق ش��هروندی را داده بود ،معاون حقوقی
خ��ود را مأمور تدوی��ن این حقوق کرد و س��رانجام
پیشنویس  21صفحه ای منش��ور حقوق شهروندی
در آذرماه سال جاری ارائه شد« .هماکنون پیشنویس
منشور حقوق شهروندی روی سایت ریاست جمهوری
قرار گرفته و نخبگان و صاحبنظران میتوانند درباره
آن نظر بدهند ....ابتدا میخواستند این پیشنویس را
که توسط معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه شده به
من بدهند ولی من گفتم ابتدا مردم و نخبگان آن را
ببینند و طبق نظر مردم آن را کامل میکنیم».
این جمله را رئیسجمهور  5آذر امسال هنگام ارائه
نخس��تین گزارش  100روزه خ��ود بیان کرد و پس از
آن بود ک��ه صدها اظهار نظر ،مقاله ،نقد و تحلیل ریز
و درش��ت پیرامون «حقوق ش��هروندی» و منشوری
که معاون حقوقی دولت یازدهم تهیه کرده ،ابراز ش��د.
بنمایه اصلی اکثر این نقدها ،عالمت سوالی است که
روی ضمانت اجرایی این منش��ور که برای پاسداشت
حقوق شهروندان تدوین شده ،گذاشته میشود .عالمت
سوالی که بسیار جدی و در خور تأمل است!پس از آن
بود که معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه
 10کارش��ناس به صورت تماموقت مش��غول بررسی
یکهزار نظر دریافت ش��ده هس��تند ،گفت« :هدفمان
اتم��ام کار کارشناس��ی در پایان بهم��ن و ارائه آن به
رئیسجمهور است»( .خبرگزاری فارس)92/11/13 ،
 ...اما این زمان بعدا تمدید شد.
***
اگر چه پاسداش��ت حقوق مل��ت از جمله حقوق
ش��هروندی ،جزئی از وظایف ذاتی حاکمیت است و
حاکمی��ت به انحای مختلف چه از زبان رهبران آن و
چه از زبان اسناد باالدستی خود ،بدان تصریح و تأکید
کرده اما ش��واهد و رصد اخبار نش��ان میدهد که در
 10سال گذشته ،دامنه این مباحث عمدتاً در برخی
تریبونهای سیاسی و رسانههای خبری دنبال شده و
حقوق شهروندی با آنکه مسالهای حقوقی و شایسته
تحقیقات گس��ترده علمی اس��ت ،عمدتاً با س�لایق
سیاس��ی دولتها گره خورده و رنگ و بوی خاصی به
خود گرفته است!
از آنجا که در یک دهه اخیر ،چه در دولت هشتم
(سال  )83و چه در دولت نهم و دهم (سال  )87و چه

در دولت یازدهم (سال  ،)92بحث حقوق شهروندی
سرفصل بس��یاری از نطقها قرار گرفته ،این سوال و
دغدغه به طور جدی مطرح اس��ت که حلقهمفقوده
حقوق ش��هروندی در ایران چیس��ت ک��ه هر دولتی
چند صباح��ی از وقت ذیقیمتی را که برای خدمت
در اختی��ار دارد ،ب��دان مصروف میدارد و س��رانجام
دولت بعدی نیز بهزعم خود نیازمند ش��روع از نقطه
صفر اس��ت؟! چرا در طول یک دهه گذشته ،دغدغه
مقدس پاسداشت حقوق شهروندی بیشتر به لحاظ
ساختاری و قانونی ظهور و بروز یافته و کمتر به لحاظ
اجرایی مورد کنکاش قرار گرفته است؟! چرا هر دولتی
که بر سر کار آمده به دنبال تصویب قانون و تأسیس
نهاد و تدوین منشوری در این باره برآمده است؟ با این
وجود ،دولت بعدی (دولت دوازدهم) و دولتهای بعد
از آن چهها خواهند کرد؟ آیا مشکل از نبود ساختار و
خأل قانونی اس��ت یا ضعف در مجری است و تقویت
ضمانتهای اجرا الزم و ضروریتر به نظر میرس��د؟
اگر چه تالش دولت یازدهم و همه دولتهای قبل در
جهت حفظ و حراست و پاسداشت حقوق شهروندی
مایه مباهات است اما تجربه بعضا تلخ یک دهه گذشته
که به از دس��ت رفتن فرصت خدمت ب��ه مردم و به
حاشیه رانده شدن مسائلی نظیر معیشت ،تورم ،تولید،
اش��تغال ،مسکن و درمان مردم منتهی شد ،از جمله
نگرانیهایی است که سایه سنگین آن ،هم اکنون نیز
کم و بیش احساس میشود .کافی است دامنه مباحث
مطروحه در سه ماهه اخیر را از نظر بگذرانیم!
• دولت به حقوق ش��هروندی پرداخت یا صورت
مساله را پاک کرد؟! ()92/9/11
• منشور حقوق شهروندی؛ تکرار مکررات ،بدون
ضمانت اجرا ()92/9/17
•پیشنویس منشور حقوقشهروندی مثله کردن
حقوق قبلی است)92/9/20( .
• منشور حقوق شهروندی شبیه وعدههایی است
که هیچگاه عملی نمیشود)92/9/24( .
• سردرگمی حقوق شهروندی زنان در یک منشور
()92/9/28
ک سری از آرزوهای
• منش��ور صرفا دربردارنده ی 
حقوقبشری است)92/10/2( .
• این منش��ور ،ملغمهای اس��ت از حقوق فردی و
برش��مردن بعضی بدیهیات .به نظر من این منش��ور
قابلیت دفاع ندارد)92/10/8( .
• در این منش��ور وظایف دیگر قوا در مورد حقوق
شهروندی مشخص نیست)92/10/21( .
• در بسیاری از بندها و مفاد ،مواردی متناقض با
سایر قوانین موضوعه به چشم میخورد)92/10/28( .
• و...
تحلیل ،بررسی و پاسخ به این مباحث و بسیاری
دیگ��ر که وعده معاون حقوقی رئیسجمهور اس��ت،
بخش قابلتوجه��ی از توان فک��ری و اجرایی دولت
یازدهم را به خود مصروف خواهد کرد و این به معنای
هدر رفتن بخش��ی از توان دولت است .آن هم بدون
هیچ ضرورتی برای شروع از این نقطه صفر!
***
خالص��ه! در ش��رایطی ک��ه پیش از ای��ن برای
حقوقبش��ر کمیسیون تشکیل ش��د و رئیس سابق
دس��تگاه قضا برای حقوق شهروندی بخشنامه صادر
کرد و مجلس شش��م و دولت هش��تم برایش قانون
تصویب کردند و دولت دهم هم برای آن س��تادی در
وزارت کشور دست و پا کرد ،طبیعی است که دولت
یازدهم هم حق خود بداند منشور و مرکزی ملی بدین
منظور در نظر بگیرد و احتماال رئیسجمهور آینده هم
س��ند ششدانگ یک وزارتخانه را به نامش خواهد زد!
اما اینکه سرانجام چه کسی به تحقق راههای اجرایی و
تضمین اجرای قوانین فعلی بویژه قانون اساسی همت
خواهد گمارد ،در آینده مشخص خواهد شد.

بازخوانی گام میانی توافق ژنو و مسأله اجرای قطعنامههای شورای امنیت

گام هنگفت !

ادامه از صفحه اول

نگرانیه��ا زمان��ی بیش��تر میش��ود ک��ه
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ای��ران و رئیس تیم
مذاکرهکنن��ده دول��ت نیز تلویحا ای��ن موضوع و
دستور کار را پذیرفته است.
ظری��ف درب��اره نگرانیهای
داخلی درباره ق��رار گرفتن
موضوع موشکها در دستور
کار مذاک��رات صراحتا گفته
اس��ت به موضوعات مرتبط
با موضوع هستهای پرداخته خواهد شد .بنابراین
این اظهارات آقای ظریف عمال میتواند به معنای
اعتراف تیم مذاکرهکننده ب��ه قرار گرفتن برنامه
موشکی ایران روی میز مذاکرات هستهای باشد.
بر این اس��اس کامال مش��خص است براساس
مت��ن توافقنامه ژن��و ،طرف مقاب��ل برنامه توقف
غنیس��ازی  5درص��دی و همچنی��ن موض��وع
موشکهای بالستیک ایران را روی میز مذاکرات
هستهای قرار داده است.
ق��رار گرفت��ن این دو موضوع مه��م روی میز
مذاکرات در واقع یعنی در دستور کار قرار گرفتن
مفاد قطعنامههای ش��ورای امنیت در قالب توافق
ژن��و .به عبارتی ذیل توافق ژنو مفاد قطعنامههای
شورای امنیت نیز اجرا یا در دستور کار قرار گرفته
و میگیرد.
اکنون سوال این است که اگر قرار است ایران
در مذاکرات هس��تهای ب��ه قطعنامهها پرداخته و
مف��اد آن را اجرا کند (ک��ه البته بخش مهمی از
مطالبات آنان تاکنون اجرا شده است) اساسا چه
نیازی به تعبیه و تدبیر چنین مذاکرات و توافقی
بوده است؟!
پرداختن به قطعنامههای ش��ورای امنیت در
واقع ی��ک راه امنتر و اطمینانبخشتر برای رفع
تحریمها بوده و هس��ت! به عبارت��ی اجرای مفاد
قطعنامهها به خودی خود اساس تحریمها را دچار
فروپاشی میکرد .اکنون اما به قطعنامهها پرداخته
میش��ود؛ تاکنون بخش مهم��ی از مفاد آن اجرا
ش��ده و میش��ود و بخش دیگری از مفاد آن نیز
در دس��تور کار آتی مذاکرات قرار میگیرد .با این
حال اما بنا بر اظهارات باراک اوباما ،رئیسجمهور
ایاالت متحده آمریکا تنها « 5درصد» از س��ازمان
تحریمها نه لغو ،بلکه دچار «وقفه» ش��ده اس��ت!
ی��ک نمای کلی از این وضعیت میگوید ایران در
حال اج��رای مفاد قطعنامههای ش��ورای امنیت
اس��ت درحالی که مبنای ای��ن قطعنامهها یعنی
تحریم ،بر سر جای خود مانده است!
نکته نگرانکننده دیگر مخدوششدن حقوق
ایران در انپیتی است .کشورهایی که عضویت در
انپیتی را میپذیرند و تعهد میدهند در دکترین
دفاعی خود «سالح هس��تهای» را قرار ندهند ،از
مواهب بن��د  4انپیتی برخوردار میش��وند .این
ماده محدودیتی برای غنیس��ازی و سطح آن در
کشورهای عضو قائل نمیشود .نیازهای عملی برای
غنیسازی با درصد باال نیز برای آنها تدبیر شده و
کش��ورهای عضو میتوانند از یک چرخه سوخت
هستهای کامل برخوردار شوند .اکنون اما با توافق
ژنو ،مبنای تعامل هس��تهای ما با جهان ،انپیتی
نیست بلکه توافقنامه ژنو است .آژانس بینالمللی
انرژی اتمی که در توافق ژنو وظیفه راستیآزمایی
اج��رای تعهدات ایران را برعهده دارد نیز مفاد این
توافقنامه را از طریق ش��ورای حکام تصویب کرده
اس��ت و اکنون این توافقنامه تعهدات بینالمللی
برای ایران خواهد داش��ت .اکنون به نظر میرسد
مبنای تعامل آژانس با ایران نه انپیتی بلکه توافق
ژنو است .توافقی که برخالف انپیتی ،برای تمام

فعالیتهای هستهای ایران محدودیتهای بسیار
شدیدی در نظر گرفته است.
ای��ن نگرانیها زمانی میتواند تاس��فانگیزتر
باش��د که اخبار جس��ته و گریخته ک��ه البته در
اظهارات مقامهای آمریکایی
نیز آمده ،حکایت از آن دارد
ک��ه گام نهایی در توافق ژنو
طی یک بازه زمانی  20ساله
انجام میشود! به عبارتی در
ص��ورت صحت این موضوع،
توافقنامه ژنو و تعهدات ایران در آن ،تا  20س��ال
(البته حداقل) به عنوان یک تعهد بینالمللی ایران
به کش��ورهای عضو ش��ورای امنیت دارای اعتبار
خواه��د بود و آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی نیز
این تعهدات را به جای حقوق مصرح در انپیتی،
برای ایران دارای اعتبار میداند.
ی��ک موض��وع نگرانکننده دیگ��ر هم وجود
دارد .بند آخر توافقنامه ژنو صراحتا گفته اس��ت
در تواف��ق ژنو تا زمانی که درباره همه چیز توافق
نشده ،درباره هیچ چیزی توافق نشده است .نکته
موجود در این بند این اس��ت ک��ه تعهد ایران به
برداش��تن «گامهای اضافی» در گام میانی نیز در
ش��مول این بند است و در همین بند صراحتا به
آن اشاره شده است:
در ارتباط با گام نهایی و «هر گامی در میان»
(گام میانی) ،اصل استاندارد که هیچ چیزی توافق
نمیشود مگر اینکه درباره همه چیز توافق شود،
اعمال میشود.
With respect to the final step and
any steps in between, the standard
principle that “nothing is agreed until
everything is agreed” applies.
بنابراین واضح است تا طرف مقابل از اقدامات
ایران در اجرای مفاد قطعنامهها «رضایت» نداشته
باشد؛ هیچ توافقی قابل قبول نخواهد بود و اعتبار
نخواهد داشت!
■■گام میانی چه زمانی اجرا میشود؟
اما یکی از مسائل بسیار مهم در اجرای گام به
گام تعهدات طرفین در توافق ژنو ،زمان رسیدگی
ب��ه گام میانی اس��ت .چ��ه زمانی ای��ران و 5+1
قطعنامههای شورای امنیت را روی میز مذاکرات
قرار میدهند؟
گام میان��ی که در آن ایران تعهد داده اس��ت
به موضوع قطعنامههای ش��ورای امنیت بپردازد؛
دارای قید زمانی مش��خص نیست .نه زمان شروع
دارد و ن��ه زم��ان خاتم��ه .بنابراین ط��رف غربی
میتوان��د این گام را همزمان با گام اول اجرا کند.
در چنین حالتی طرف مقابل میتواند با استناد به
مفاد قطعنامههای شورای امنیت خواستار توقف
غنیسازی  5درصد در ایران شود .نمای کلی این
ش��رایط اینگونه میشود که ایران در گام نخست
غنیسازی  20درصد خود را متوقف و ذخیره آن
را از بین برده اس��ت و قبل از آغاز گام نهایی نیز
در گام دوم و ذیل تعهدات ایران برای برداش��تن
گامهای اضافی ،باید غنیس��ازی  5درصد خود را
تعلیق کند.
شاید اصلیترین س��وال از تیم مذاکرهکننده
دول��ت ای��ران اکن��ون این باش��د ک��ه وضعیت
سانتریفیوژها در گام میانی چه خواهد شد؟ اکنون
 19هزار س��انتریفیوژ آماده برای غنیس��ازی 5
درصد در اختیار ایران قرار دارد .تیم مذاکرهکننده
آیا در گام میانی قرار اس��ت مطالبه طرف مقابل
درباره کاهش این سانتریفیوژها را بپذیرد؟ آیا آنها
از مواض��ع خود در موضوع غنیس��ازی  5درصد
عقبنشینی میکنند؟

■■درگذشتسيدجمالالدين
اسدآبادي انديشمند و مبارز
مسلمان ( 1275ش)
مجاه��د،
روحان��ي
سيدجمالالدين اس��دآبادي در
س��ال 1217ش (1254ق) در اس��دآباد همدان در
خانوادهاي روحاني چش��م به جهان گش��ود .پس از
فراگيري مقدمات در زادگاه خود ،براي ادامه تحصيل
به قزوين ،تهران و نجف اشرف رفته و از محضر شيخ
انصاري و مالحسينقلي همداني استفاده برد .در سال
 1232ش به دس��تور ش��يخ انصاري عازم هند شد
تا مردم آن ديار به ويژه مس��لمانان را عليه استعمار
انگلستان بسيج كند .او در اين راه متحمل رنج فراوان
ش��د و در راس��تاي اين هدف به كشورهاي عثماني،
مصر ،فرانسه ،افغانستان ،انگلستان ،عراق و ايران سفر
کرد .از آنجا كه سيد ،خود بنيانگذار اتحاد ملل اسالمي
و وحدت شيعه و سني بود ،تعمدا ً مليت خود را مخفي
نگه ميداشت .پس از قتل ناصرالدين شاه توسط ميرزا
رضا كرماني كه از مريدان سيدجمالالدين بود ،فشار
روي س��يد افزايش يافت و به زندان افتاد .س��رانجام
سيدجمالالدين به دستور سلطان عثماني مسموم
شد و  19اسفند 1275ش برابر با  5شوال  1314در
 58سالگي بدرود حيات گفت.
■■درگذش�ت آیتاهلل س�یدمجتبی موسوی
الری ،نماینده ولیفقیه در الر (1391ش)
مرح��وم آیتاهلل س��یدمجتبی موس��وی الری
در س��ال  ۱۳۱۴شمس��ی در ش��هر الر متولد شد؛
تحصیالت ابتدایی و مقدمات علوم اسالمی را در الر
فرا گرفت و در سال  ۳۲برای ادامه تحصیالت علوم
اسالمی راهی قم شد و در آنجا نزد اساتید و علمای
حوزه علمیه قم تحصیالت خود را دنبال و از محضر
بزرگان حوزه استفاده کرد .در سال  ۱۳۵۷به دعوت
یکی از سازمانهای اسالمی آمریکا و همچنین ادامه
معالجات سفری به آن دیار کرد و ضمناً با صاحبنظران
در زمینه ضرورت نش��ر مس��ائل اعتقادی اسالم به
زبانهای خارجی به مش��اوره و گفتوگو پرداخت و
سپس به انگلستان و فرانسه رفت و پس از بازگشت
به نوشتن یک سلسله مقاالت ایدئولوژی اسالمی در
مجله س��روش پرداخت؛ ای��ن مجموعه مقاالت که
اصول عقاید اسالمی را در بر میگرفت ،تحت عنوان
مبانی اعتقادات در اسالم در  4جلد کتاب که شامل
توحید ،عدل ،نبوت ،امامت و معاد بود انتشار یافت.
کتب یادشده تاکنون به زبانهای انگلیسی ،روسی،
فرانس��ه ،اردو و اس��پانیولی ترجمه شده و بعضی از
مجلدات آن نیز به زبانهای ژاپنی ،بلغاری ،رومانیایی،
چینی ،بنگالی و آلمانی ترجمه ش��ده است .مرحوم
آیتاهلل موس��وی الری در قم دفت��ری به نام «دفتر
گسترش فرهنگ اسالمی خارج از کشور» تأسیس
کرد که بعدا ً بهعنوان «مرکز نشر معارف اسالمی در
جهان» تغییر نام یافت .این مرکز به نشر آثار اسالمی
بویژه آثار ترجمه ش��ده ایش��ان پرداخت؛ اقدامی با
هدف گس��ترش تعالیم اسالمی و مفاهیم قرآنی در
اقصی نقاط دنیا .کتب منتشر شده از سوی این مرکز
تبلیغاتی برای درخواستکنندگان مشتاق و تشنگان
حقایق اس�لامی اع��م از افراد یا هزاران مؤسس��ه و
مدرس��ه و گروهها و جمعیتهای اسالمی از سراسر
جهان به صورت اهدایی ارس��ال میشود که ثمرات
و نتایج خدمات اس�لامی و فرهنگ��ی این مرکز در
روشن س��اختن اذهان انبوه عظیمی از مردم جهان
نسبت به حقایق نورانی اسالم و جذب افراد بسیاری
از غیرمسلمانان به سوی اس�لام ضمن هزاران نامه
دریافتی از ملیتهای مختلف مردم انعکاس یافته و
میلیونها نفر را تغذیه فکری و معنوی کرده اس��ت.
ایش��ان پس از گذراندن ی��ک دوره طوالنی بیماری
س��اعت  ۴:۳۰دقیقه بامداد شنبه ۱۹ ،اسفندماه ،در
بیمارستان امام رضا(ع) الر دارفانی را وداع گفت.
■■اختراع تلفن توسط «الكساندر گراهامبل»
مبتكرشهيراسكاتلندي(1876م)
الكس��اندر گراهام بل ،مخترع آمريكايى در آغاز
اس��تاد ناش��نوايان و اف��راد الل بود .او فك��ر اختراع
وس��يلهاي را در س��ر ميپروراند كه به وس��يله آن
بتوان بي��ن دو نف��ر از راه دور ،ارتباط برق��رار کرد.
فكر اصلي اختراع تلفن از اينجا ش��روع ش��د كه بل
دس��تگاه س��ادهاي را ديد كه  2جعبه از يك باتري
برق گرفته و هنگامي كه كس��ي در يكي از جعبهها
حرف ميزد در جعبه ديگر ارتعاشاتي برميخاست
كه به وس��يله سوزن منعكس ميشد .بل تشخيص
داد اگر تعداد سوزنها زياد شود ،ارتعاشات صوتي به
صورتي واضحتر انعكاس خواهد يافت .سرانجام بر اثر
تالش بسيار ،نخستين مكالمه آزمايشي تلفني بين
الكس��اندر گراهامبل و دس��تيارش واتسون در دهم
مارس 1876م با موفقيت انجام شد و تحولي بزرگ
در وسايل ارتباطي به وجود آمد.

