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 قدس از تعامل دانشگاه های کشور با مراکز علمی دنیا گزارش می دهد 

عبور دیپلماسی علمی از بن بست تحریم 

در گفت  وگوی قدس با مسئول دفاتر 
پیشخوان »نعیم رضوان« سازمان 

حرم مطهر رضوی تشریح شد  

چگونه میهمان 
غذای حضرتی 

شویم؟

 جامعه  موضوع »دیپلماسی علمی« در اسنادی همچون چشم انداز 20 ساله، برنامه 
توسعه پنج ساله، سند راهبردی کشور در امور نخبگان و در نقشه جامع علمی کشور 
مورد تأکید قرار گرفته است. این دیپلماسی در شرایط حاضر ابزاری کارآمد برای مقابله با 
تحریم های اقتصادی است.تالش دانشگاه های داخلی برای تعامل با مراکز علمی دنیا ضمن 
شکست آنچه دشمن آن را انزوای ایران می خواند، فرصت انتقال توانمندی های علمی 
کشورمان را فراهم می سازد. این گزارش می کوشد با نگاهی بیشتر به ضرورت این تعامل، 

 ............ صفحه 7به گام هایی اشاره کند که مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان ...

 آستان  کمتر زائر و یا مجاوری را می توان سراغ 
گرفت که در هنگام تشــرف به بارگاه مطهر امام 
هشتم حضرت اباالحســن الرضا)ع( دلش هوای 
غذای متبرک حضرتی نکنــد و آرزوی خوردن 
این طعام متبرک را در ســر نداشته باشد. اما از 
آنجایی که ظرفیت پذیرایی از زائران حرم مطهر 
امام مهربانی ها در مهمانسرای آستان قدس رضوی 

محدود است به ناچار عده ای ...

همزمان با آماده باش ایران 
برای آغاز گام دیگر کاهش 
تعهدات برجامی مطرح شد

 اروپا 
به شوکی جدی 

نیاز دارد

قدس کیفیت دروس 
تعلیمات دینی و قرآن مقاطع 

تحصیلی را بررسی می کند

تربیت دینی 
دانش آموزان 

نیازمند  بازنگری 
 ............ صفحات  4و5 ............ صفحه 2

 حرکت کاروان بزرگ  زائران پیاده  
به سوی مشهد الرضا

 قدس خراسان  کاروان بــزرگ زائران پیاده از»چناران 
شــهر« خراسان شمالی جهت شرکت در مراسم عزاداری 
و ســوگواری رحلــت پیامبــر اکرم)ص(، شــهادت امام 
حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( حرکت کردند.این کاروان 

از ساعات ابتدایی روز اربعین در قالب کاروانی 300 نفره با 
پای پیاده به سمت حرم مطهر امام رضا)ع( حرکت کردند. 
این کاروان با طی مسافت 240 کیلومتری، روز شهادت این 

 ............ صفحه یکامام بزرگوار در جوار بارگاه ایشان ...
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انتقاد کم سابقه رئیس کل بانک مرکزی از خودروسازان منصور غالمی خبر داد عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

 چرا باید همیشه 
از صنعت خودرو حمایت کنیم؟

همکاری وزارتخانه های علوم و 
ارتباطات برای ساخت ماهواره

 امارات 700 میلیون دالر 
پول بلوکه شده ایران را آزاد کرد

/ع
۹۸
۰۹
۰۴
۲

فراخوان تجديد مناقصه
 (نوبت اول) 

تاسيسات الكتريكى و مكانيكى  
بيمارستان طالقانى 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۹
۴۴
۳

مایـک  پنجشـنبه  روز  احمـد موسـوی    سـید 
رجـب  و  آمریـکا  جمهـور  رئیـس  معـاون  پنـس، 
طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـور ترکیـه بـرای اعالم 
آتش بـس ۱20 سـاعته و توقـف عملیـات تجاوزگرانه 
ترکیـه در شـرق فـرات بـه توافقـی دسـت یافتند که 
چـه از نـگاه دیپلماتیـک و حقوقـی و چـه از منظـر 
نظامـی بـا ایهام هـا و ایرادهای عمده ای مواجه اسـت 
و همیـن ابهام هـا در وهلـه نخسـت شـکنندگی ایـن 
توافـق را نشـان می دهـد و در وهلـه دوم حاکـی از 
اقـدام فوری واشـنگتن بـرای نجات ترکیـه از گردابی 
نظامـی  آغـاز حملـه  از  پیـش  بسـیاری  کـه  اسـت 

ترکیـه نسـبت بـه آن هشـدار داده بودنـد.

 توافقی برای نجات ترکیه
شعیب بهمن، کارشناس مسائل خاورمیانه درباره توافق 
۱3 ماده ای بین آنکارا و واشنگتن در شرق فرات گفت: 
در وهله نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم در 
شرایطی که کشوری به خاک کشور دیگر حمله می کند 
قاعدتاً هر گونه توافق برای صلح باید بین طرفین درگیر 
منعقد شود نه بین یک طرف درگیر و یک بازیگر دیگر 
که ارتباطی به منطقه نــدارد بنابراین در واقع ماهیت 
این توافق محل بحث است؛ چراکه آمریکایی ها در این 
مسئله نه ذی نفع و نه ذی حق هستند که بخواهند طرف 
مقابل ترکیه در آتش بس قرار بگیرند. در نتیجه در مورد 
اصل توافق پرســش های جدی وجود دارد و اساساً این 

توافق توافقی معتبر محسوب نمی شود؛ اما در مورد آنچه 
بین ترکیــه و آمریکا رخ داد باید گفت که واقعیت این 
است که آمریکایی ها برای نجات ترکیه که در این مهلکه 

گرفتار آمده بود این توافق را صورت دادند.
وی افزود: به هر حال اقدامی که ترکیه انجام داد با چراغ 
ســبز آمریکایی ها صورت گرفت ولی پس از توافق بین 
دولت سوریه و نیروهای کرد مبنی بر حضور نیروهای 
ارتش ســوریه در مناطق مرزی حاصل شد و شرایط را 

برای ترکیه پیچیده تر از گذشته کرد. 
به گفته بهمن، اقدام آمریکایی ها بیشــتر برای خارج 
ساختن ترکیه از بن بســت صورت می گیرد ولی چون 
اردوغان تالش می کند سیاســت خارجی را به مسائل 
حیثیتی در داخل کشــور تبدیل کند و باید جوابگوی 
افکار عمومی ملی گرایانه تهییج شده داخل ترکیه باشد؛ 
به همین دلیل در حال حاضر خروج از این بن بســت 
دشوار شــده است و به نظر می رســد اگر پس از این 
آتش بــس، توافقی بین ترکیه و روســیه در مذاکرات 

اردوغان و پوتین حاصل نشود، ما شاهد ادامه حمالت 
کور خواهیم بود اما در صورت توافق شرایط ممکن است 

تغییر کند.

 ترکیه و اهدافی که محقق نشد
وی در مــورد ادعای اردوغان در ارتباط با تحقق اهداف 
ترکیه از حمله به شــمال سوریه گفت: هدف و طرحی 
که اردوغان از زمان بحران سوریه بر آن پافشاری می کرد 
ایجــاد یک منطقه حائل بود کــه در آن کردها نفوذ و 
قدرت نداشته باشــند و در حال حاضر اهداف اردوغان 
به  واســطه عدم ایجاد این منطقه حائل محقق نشده و 
نتوانسته نیروهای کرد را به عقب براند و از سویی موفق 
نشده است ادعایش در مورد استقرار آوارگان را محقق 
سازد. در واقع عالوه بر اینکه نتوانسته این کارها را انجام 
دهد بلکه اســتقرار نیروهای نظامی سوریه به این معنا 
خواهد بود که در صورت ادامــه تجاوز ارتش ترکیه با 
نیروهای دولت ســوریه مواجه خواهد بود و این هزینه 

گزافی را به ترکیه تحمیل خواهد کرد. بنابراین شرایط 
برای ترکیه دشوارتر از پیش هم شده است.

 ترکیه به دنبال تأثیرگذاری
در تحوالت آینده سوریه

این کارشــناس مسائل منطقه با اشاره به اینکه یکی از 
اهداف ترکیه از حمله نظامی به شــمال سوریه بدست 
آوردن یک برگ برنده در آینده سیاســی سوریه است، 
افزود: تنها نقطه ای که برای ترکیه در مذاکرات آستانه 
و مذاکرات با طرف های غربی وجود داشت مسئله ادلب 
بود و در صورت حل شــدن مسئله ادلب، ترک ها عماًل 
برگ برنده ای برای تأثیرگذاری در معادالت آینده سوریه 
ندارند و به این ترتیب ترکیه با روی آوردن به مســئله 
اســکان آوارگان و ســکنا دادن آن ها در مناطق مرزی 
خودش سعی کرد تا از این طریق هم کردها را کنترل 
کند و هم خودش را به عنوان بازیگر تأثیرگذار در آینده 
سوریه مطرح کند اما اگر اهداف ترکیه تحقق می یافت 

ترکیــه عمالً بر این منطقه اعمــال حاکمیت می کرد. 
ترکیه سرمایه گذاری های بسیاری در این منطقه کرده، 
نیروهای نظامی موسوم به ارتش ملی سوریه و ارتش آزاد 
سوریه ایجاد کرده است و این موجب نفوذ بیشتر از دیگر 
بازیگران در سوریه می شود؛ تردیدی نیست که ترکیه 
عالوه بر قطع ارتباط کردها در دو سوی مرز مشترک با 

سوریه چنین پروژه ای را نیز پیش می برد.

گزارش خبری

کارشناس مسائل خاورمیانه از پشت پرده آتش بس 120 ساعته در شرق فرات می گوید

توافقی برای نجات ترکیه

پیامبر)ص(: 
هر چیزی اساس 

و پايه ای دارد و 
اساس اسالم، 

محبت ما اهل 
بیت است .   
كافی، ج 2، ص 45

گفت و گو با کارگردان 
پویانمایی »آخرین داستان« 

که به اسکار 2020 راه یافته
 نبرد کاوه 

و ضحاک در 
سرزمین هالیوود
 ............ صفحه ۱2

info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

جامعه مدرن چگونه حاصل می شــود؟ این 
یکی از پرسش های اساســی قرن نوزدهم 
بود که بسیاری از دولت مردان، سیاسیون و 

روشنفکرهای جوامع مختلف جهان...

در این شماره ویژه نامه چراغ می خوانید

چماق غرب زدگی


