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14 سال از 
اجرای یک طرح گذشت 

تکریم ارباب 
رجوع فراموش 
شده نظام اداری
 ............ صفحه 9

 دستاورد مذاکره کنندگان از چانه زنی با آمریکا در نشست کمیسیون مشترک برجام 

تحریمهاتاانتخابات96تعلیقمیشود!

قانون »موقت«20 ساله شد!

محرومیت
30 درصد کارگران

از مزایای قانون کار

 سیاست  نشست کمیسیون مشترک برجام که برای رسیدگی به اعتراض ایران نسبت 
به تمدید تحریم های 10 ساله »آیسا« و نقض توافق هسته ای از سوی آمریکا تشکیل شده 
بود، در عمل هیچ چیز را تغییر نداد و باید گفت تیم مذاکره کننده ایران با دست خالی و 
وعده تکراری دولت آمریکا درباره بی تأثیری این اتفاق بر برجام از این جلسه بیرون آمد. 
فؤاد ایــزدی می گوید: فرمان اجرایی تعلیق تحریم های ایران 120 روزه اســت و باید 
تمدید شــود. کری اول ژانویه باید تعلیق را انجام می داد و وزارت خارجه ایران دقیقاً 
حســاب کرده و از او خواسته  تا 19 ژانویه هم بار دیگر این دستور تعلیق را صادرکند. 
بدین ترتیب تعلیق تحریم ها روز 19 ماه می میالدی یعنی 29 اردیبهشت ماه به پایان 

می رسد که مصادف است با روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران.

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمد مهدی رحیمی

ابتدای هفته جاری به طور رســمی اعالم شــد که دعوتنامه حج سال آینده 
از ســوی وزارت حج عربســتان برای ایران ارسال شــده است، اگرچه نحوه 
فرســتادن این دعوتنامه متفاوت از قبل بوده و نامه به نمایندگی کشورمان 
در سازمان ملل تحویل شده و از این طریق به مقام های مربوط رسیده است. 

دعوتنامه ای که پس از همه کشورهای اسالمی...

حضور ایرانیان در حج، امتیاز بزرگی که 
نباید ارزان فروخته شود
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 ............ صفحه 4

قدس خراسان/آغازعملیاتاجرایی
آزادراهمشهد-سمنانتاپایانسال

پروندهحقوقهاینجومی
هنوزبهجایینرسیدهاست

حمایتآستانقدسازطرحهای
عمرانیسیستانوبلوچستان
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منتظر واقعی به درمان دردهای جامعه می اندیشد
 معارف  مقام معظم رهبری در کتاب »انسان کار شناسان در گفت و گو با قدس:

2۵0 ســاله، شــرحی بر زندگانی سیاســی- 
مبارزاتی ائمه)علیهم السالم(« می فرمایند: »... 
اگر بتوانید در درون خــود جامعه تان -همان 

جامعــه انقالبــی- تقوا و فضیلــت و اخالق و 
دینداری و زهد و نزدیکی معنوی به خدا را در 
خود و دیگران تأمین کنید، پایه و قاعده ظهور 

 ............ صفحه 6ولیعصر...

 اقتصاد   اوایل دهه 70 به استناد ماده 191 
قانون کار، کارگران کارگاه های زیر 10 نفر از 
شمول برخی مقررات قانون کار خارج شدند. 
بر اســاس این ماده قانونی قرار بود، کارگران 
این کارگاه ها بر حســب مصلحت »موقتاً« از 
شمول قانون کار مستثنا شوند و شرط تمدید 
آن، تأیید شــورای عالی کار و تصویب هیأت 
وزیران در مدت هر سه سال یک بار بود، اما با 

گذشت 20 سال...

درگفتوگویقدسبامعاونساختوتوسعهآزادراههایکشوراعالمشد آیتاهللمکارمشیرازی: سیدمرتضیبختیاریخبرداد

 نخستین نشست خبری 
رئیس جمهور جدید آمریکا

ترامپ: دولت اوباما 
داعش را ایجاد 

کرد

باتصویب نمایندگان

مجلس پرونده 
مؤسسات مالی و 

اعتباری غیر مجاز 
را بست

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7

:jامام علی
در علم و ادب 
بکوشید، چه 

آنکه عالم عزیز 
و گرانقدر است، 
اگرچه به خاندان 

بزرگی منتسب 
نباشد... 

شرح نهج البالغه 
ابن ابی الحدید- ج 
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زنگخطر
ایرانبدونروستا

 ............ صفحه 9

س
قد

یو 
رش

س: آ
عک



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنج شنبه  23 دی  1395  13ربیع الثانی 1438 12 ژانویه 2017  سال سی ام  شماره 8309  

اخبار روزنامـه صبـح ایـران

 برگزاری انتخابات میان دوره ای در تهران منوط به درخواست مجلس خبرگان تسنیم: سخنگوی شورای نگهبان گفت:  برای برگزای انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری باید هیأت رئیسه 
این مجلس درخواست کنند.عباسعلی کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری برای جایگزینی فرد جانشین مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، گفت: این مسأله 
منوط به پیشنهاد خود اعضای مجلس خبرگان رهبری است. وی افزود: باید مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد این کار را بدهد و ما نیز در شورای نگهبان این مسأله را بررسی می کنیم و درباره برگزاری آن نظر می دهیم.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

وجود  با   سیاست/ مسعود بصیری  
آنکــه تغییر خاصــی در روابط تهران-
ریاض رخ نداده اما ســعودی ها تصمیم 
گرفته انــد دعــوت نامه برگــزاری حج 
امســال را برای ایران ارسال کنند. البته 
در ابتدا وزارت خارجه کشــورمان این 
موضــوع را تکذیب کرد اما مقامات حج 
و زیــارت به وزارت خارجه انتقاد کردند 
که چــرا در این امور اظهار نظر می کند 
و تقریبــا تایید کردند کــه نامه دعوت 

عربستان به ایران ارسال شده است.
ســخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر 
اظهار کرده بــود: همچنان در وضعیت 
ســابق هستیم و برای حج سال آینده با 
توجه به شــرایط موجود و حفظ عزت 
ایرانی  امنیــت حجــاج  و 
اتخاذ  مقتضــی  تصمیــم 

خواهد شد.
رســیده  خبر  تازگــی  به 
نامه عربســتان  که دعوت 
به  چنــدروزی اســت که 
تهران رســیده و طبق آن 
انجــام مذاکرات دو  تاریخ 
کشــور برای حــج آینده، 
پنجم اسفندماه برابر با ۲۵ 
جمادی االول تعیین شــده 

است.
منابــع آگاه اعالم کردند کــه در اواخر 
هفتــه گذشــته، ایــن دعوت نامه برای 
نمایندگی ایران در نیویورک ارسال شده 
و سپس از طریق دستگاه دیپلماسی به 
دستگاه های ذی ربط و مسؤول فرستاده 
شده است. هرسال، نمایندگانی از وزارت 
امور خارجه، ســازمان هواپیمایی و امور 
بین الملــل بعثه مقام معظــم رهبری، 

رئیس ســازمان حــج و زیــارت را در 
مذاکرات حج همراهی می کنند.

سرپرســت حجاج ایرانی پس از دریافت 
دعوت نامه امسال عربســتان، گفته بود: 
در مذاکرات با طرف مقابل، خواسته های 
جمهوری اســالمی ایــران از جمله امور 
مربوط به شــهدای مســجدالحرام و منا 
مطرح خواهد شد و امیدواریم زمینه برای 
انجام یک حج باشکوه، عزت مند همراه با 
آرامش و امنیت زائران فراهم شــود.وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم چندی پیش 
از مذاکره با وزارت خارجه و شورای عالی 
امنیت ملی برای هموار کردن بازگشایی 

مسیر حج و عمره خبر داده بود.
سال گذشته دولت ســعودی با حضور 
مقــام معظــم رهبری  بعثه  نماینــده 
درمذاکرات مخالفت کرده بود اما ایران 
اصرار دارد که با رعایت احترام و حقوق 
مسلم زائران، مراســم حج برگزار شود. 
مســأله ای که طرف عربســتانی خیلی 
مایل به انجامش نیســت و حتی حاضر 
نیســت موضوع شــهدای منا را حل و 
فصل کرده وبه ســواالت متعدد موجود 

پاسخ دهد.
به هر صورت باید تا اوایل اســفند صبر 
کنیم تــا زوایای مختلف مذاکرات پیش 

رو مشخص شود. آنچه مسلم است برای 
ســعودی رعایت حقوق مســلمین در 
انجام فریضه حج چندان اهمیتی ندارد 
چنانکه برای برخی دیگر از کشــورها از 
جمله ســوریه و یمن هم این مراسم را 
ممنوع کرده اســت و پیــش از این هم 
برای ایــران این اتفاق افتــاده بود. لذا 
اکنــون باید دید آیا عربســتان تصمیم 
به برداشــتن یــک گام به عقــب دارد 
یا اینکه نقشــه تازه ای کشــیده است. 
دستگاه دیپلماســی و مسؤوالن کشور 
ما باید مراقب رفتارهای مرموزانه دولت 

سعودی باشند.

دعوت عربستان از ایران برای مراسم حج

سعودی باید خواسته های حجاج ایرانی را برآورده کند

 متأسفانه سیاست صداوسیما در چند سال اخیر به گونه ای بوده که به هر که 
می گویم فالن برنامه را دیدید اظهاربی اطالعی می کند و این رویه در درازمدت 

به نفع هیچ کس نیست، آقای عسگری لطفاً تجدیدنظر فرمایید! 9150001523
 قابل توجه دوســت عزیزی که گفته بود هشت سال بدون تصادف بوده است. 

می شود تخفیفات بیمه را به خودروی بعدی انتقال داد. 9150000904
 در 10 ســال همه چیز حدود 400 درصد اضافه قیمت داشــته مثل بنزین، 
ماشــین، مواد غذایی، طال، دالر و ... فقط نمی دانم چرا تورم گران نشده است؟ و 
همون تک نرخی مانده است! یکم گرانش کنید لطفاً دق کردیم از این تک نرخی 

تورم! 9150007819
 بعد از مقام معظم رهبری، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی سرشناس ترین مبارز 
انقالبی و قدرتمندترین سیاستمدار ایران بود. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به 

عشق. 9150008110
 آیــا این امکان برای بانک ها وجود ندارد کــه انتقال موجودی به کارت دیگر 
با رمز امکانپذیر باشــد)البته رمزی بجز رمز1و۲( تا امکان سرقت به صفر برسد. 

9150008521
 با عرض تسلیت رحلت آیت اهلل هاشمی، تعطیلی استان تهران به پاس خدمات 
ایشان یک ضرورت بود ولی اعالم تعطیلی در سایر شهرستان ها که بیشتر مردم 
موفق به شــرکت در تشییع نمی شــوند، کاری عجوالنه بود، زیرا ادارات و حتی 
مراکز درمانی که وظیفه شــان خدمت رسانی است مختل شد که به یقین روح 

آیت اهلل هاشمی به این کار رضایت نمی دهد. 9330000960
 این دولت واقعاً که می تواند هر کاری که بخواهد بکند مثالً می تواند به خاطر 
بیکاری و مشکالت اقتصادی آمار طالق را افزایش دهد یا ارتباط بین مردم جامعه 
را ســرد و بی روح کند همچنین می تواند، سکته مغزی را از قبل بیشتر و امید  
به زندگی در جوانان را به زیر صفر برســاند، امیدواریم که تا چندماه باقیمانده از 
عمر این دولت بتواند کاری کند که مردم ما به خاطر بیکاری به کشور همسایه و 
دوست یعنی افغانستان هجرت کنند تا بدین وسیله ارتباط مان با آن ها صمیمی تر 

شود. 9390001288
 همین برای هاشــمی بس که علی اکبر خمینی شــد و در کنار پیر خود قرار 

گرفت. 9390003589
 این برنامه چند درجه که در شــبکه نســیم پخش می شود، چه بار علمی یا 
تحقیقاتی برای بینندگان دارد، جز اینکه یک مشــت بچه پولدار بی عار، بیکار 
افتادن توی جنگل و دشــت و بیابان و از گیر کردن ماشــین و باال رفتن از کوه 
و تپه و گوشت کباب کردن خودشــان فیلم گرفتند. وقت مردم با ارزش است. 

9150007855
 ننگ و شرمشــان باد کســانی که با اختالس به خون و راه شهیدان خیانت 

می کنند. 9150007302
 آقای معاون استانداری لرستان! این همه حرف از رتبه 1 و ۲ و 6 ستاد تسهیل 
می زند، رتبه در کشور فالن است، بیکاری را کم کرده ایم، کارخانه ساخته شده، یا 
لرستان تغییر کرده، اگر رتبه این قدر در کشور خوبه چرا استان تغییر نمی کند، 
ما 4۸ نفر بازنشسته جهاد کشــاورزی دوسال منتظر پاداش پایان خدمت خود 

هستیم. 9160002943
 مشکالت جمعی از مردم شهرهای اراک و شازند را به طور کامل و بدون تغییر 
کلمات آن در قسمت ستون صدای مردم چاپ کنید، تمام جاده های بین شهری 
و روستایی حوزه استحفاظی اداره راه و شهرسازی اراک و شازند، بسیار فرسوده 
است و نیاز به روکش آسفالت فوری دارند، لطفاً رسیدگی کنید. 9030003867

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

صدای مردم   

خبــــــر

 مراسم بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی 
از سوی رهبر معظم انقالب برگزار شد

ترحیــم  مراســم    Khamenei.ir  
والمسلمین هاشــمی  حجت االســالم 
رفسنجانی )رحمه اهلل علیه( رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی در حسینیه 
امام خمینی)رحمه اهلل( با حضور حضرت 

آیت اهلل خامنه ای برگزار شد.
در ایــن مراســم که اعضای خانــواده و 
بستگان حجت االسالم والمسلمین هاشمی رفســنجانی، رؤسای قوای سه گانه، 
مسؤوالن کشوری و لشــکری و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، قاریان، 
آیاتی از کالم اهلل مجید را تالوت کردند و ذاکران اهل بیت )ع( به مداحی پرداختند.
در همین حال، عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانســتان به 
همراه هیأتی برای شــرکت در مراسم ختم  حجت االسالم والمسلمین هاشمی 
رفســنجانی وارد تهران شد.  همچنین مراسم یادبود  حجت االسالم والمسلمین 
هاشمی رفسنجانی از ســوی مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم امروز بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم در جوار حرم حضرت 

فاطمه معصومه)س( برگزار می شود.

سردار سالمی:
 دستگیری تفنگداران آمریکایی هیمنه استکبار 

در قلب خلیج فارس را نشانه گرفت
تسنیم: جانشــین فرمانده  کل سپاه 
گفت: دســتگیری چند تفنگدار، شأن 
حقیقی نیروی دریایی سپاه نیست ولی 
این حماسه برای شکست کل هیمنه 
اســتکبار در قلب خلیج فارس شکل 
گرفت که از جایــگاه واالیی برخوردار 

است.
سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی 
در آیین تجلیل از حماســه آفرینان دستگیری تفنگداران متجاوز آمریکایی 
در آب های خلیج فارس در بوشــهر، این روز را یکی از روزهای حســاس و 
برجســته انقالب اسالمی دانست و اظهارداشت: ۲۲ دی  سال 1394 یکی از 
برجسته ترین ایام تاریخ انقالب اســالمی و تاریخ مبارزات ضد استعماری و 

ضد استکباری ملت مسلمان ایران است.
وی بــا بیان اینکه بوشــهر در تاریــخ مجاهدت های ضد اســتعماری و ضد 
اســتکباری ملت ایران دارای جایگاه مهمی است، تصریح کرد: استان بوشهر 
در این عرصه دارای جایگاه درخشــان و منحصربه فرد اســت به گونه ای که 
بوشــهر همواره در معرض متجاوزان انگلیسی بوده که البته گورستان رؤیاها 

و آرزوهای آنان بوده است.
سالمی با بیان اینکه تجاوز به آب های سرزمینی ایران اسالمی در خلیج فارس با 
قدرت توانمند دریادالن مواجه می شود، تأکید کرد: هر قدرتی بخواهد به آب های 
ســرزمینی خلیج فارس به عمد یا غیرعمد تعرض کند با قدرت باالی دریادالن 

نیروی دریایی سپاه مواجه می شود.

حقوق بازنشستگان همسان سازی می شود
اقتصاد: با مصوبه مجلس و براساس بندج  ماده 13 الیحه برنامه ششم ، سازمان 
تأمین اجتماعی موظف شد طبق قانون مربوطه در طول برنامه همسان سازی 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را به ترتیب زیر انجام دهد: همسان سازی 
حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در 
زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته ای کمتر از نسبت 

فوق الذکر نباشد.
همچنین  ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم اجرای برنامه به 
میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری. تبصره- مستمری بازنشستگان کمتر 

از سی روز به تناسب ترمیم خواهد شد.

 انتقال صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد به وزارت رفاه
 همچنین  دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: با 
مصوبه مجلس  مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با تمامی 
وظایــف، اختیارات،  تعهدات و دارایی ها با حفظ هویت مســتقل به وزارت کار و 
رفاه و تامین اجتماعی انتقال می یابد.حســن حســینی شاهرودی همچنین از 
تصویب یک قانون جامع درباره توجه به مســایل روستاییان ومحرومان خبرداد.

سعودی ها حاضر 
نیستند موضوع 
شهدای منا را حل 
 و فصل کرده 
و به پرسش های 
متعدد موجود 
پاسخ دهند

بــــــــرش

شماره پیامک: 30004567

مجلس الیحه اشتغال زایی دولت را چکش کاری می کند

اولویت بندی مناطق محروم و روستاها برای دریافت وام

خبر

 اقتصاد/ مهدی شــهرآبادی  یکی از مواردی که مدنظر 
مســؤوالن کشــور برای ایجاد اشتغال وتوســعه بنگاه های 
کوچک اقتصادی اســت، توجه به روســتاها واســتفاده از 
ظرفیت های غنی آن ها در راستای رشد وتوسعه همه جانبه 
است. با توجه به چنین مزیت هایی وهمچنین ایجاد اشتغال 
مولد در روستاها و به منظور جلوگیری از مهاجرت ها چندی 
قبــل دولت الیحه دو فوریتی اســتفاده از 1/۵ میلیارد دالر 
از صندوق توسعه ملی جهت اشــتغال در روستاها و عشایر 

نشین را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد.
بر اساس اطالعات اولیه از این طرح فراگیر، قرار است، دولت 
این پول را به صورت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد به 
سرمایه داران روستایی با مشارکت خود روستاییان پرداخت 
کند، اما در این خصوص برخی نمایندگان معتقدند که الیحه 
مذکور باید از پشــتوانه یک برنامه مــدون که در آن توزیع 
عدالت منابع در مناطق روستایی توانمند، ضعیف ویا محروم 

مشخص شده باشد، برخوردار باشد.
البته مجلس با یک فوریت این الیحه موافقت کرده که پس 
از بررســی برنامه ششم وبرخی مسایل مربوط به بودجه این 

طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در ایــن زمینه یکــی از اعضای کمیســیون برنامه وبودجه 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه تا زمانی که برنامه 

ششم در دست بررســی باشد، پرداختن به موضوعات دیگر 
ممنوع اســت، در گفت وگو با قدس اظهارداشــت: به طور 
قطع الیحه 1/۵میلیارد دالری دولت برای اشــتغال زایی در 
روستاها نیز مورد بررسی مجلس قرار خواهد گرفت وپس از 
بررســی جزئیات آن موارد مصوب و یا بررسی شده به طور 

علنی اعالم می شود. 
محمــد فیضی با بیان اینکه کلیات این مســأله که به ایجاد 
جذابیت کاری و ثبات و ایجاد اشتغال در روستاها می پردازد، 
مطلوب است، افزود: این الیحه در صورت تصویب می تواند، 
گره گشا وتسکینی برای مشکالت ومسایل مناطق روستایی 
ومناطق محروم باشــد. وی با اشــاره به ایــن نکته که تنها 
پرداختن به پروژه های بزرگ با توجه به وضعیت رکود فعلی 
به تنهایی کارســاز نیست ومردم روســتاها ومناطق محروم 
نمی توانند، قابلیت ها وتوانمندی های  اقتصادی خود را بروز 
دهند، تصریــح کرد: اگر این الیحه پس از بررســی بودجه 
وبرنامه ششم تصویب شود، می تواند موجب تحرک اقتصادی 

شود و از سویی جلوی مهاجرت از شهرها را بگیرد.
وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون کالنشهرها از مهاجرت بی 
رویــه رنج می برند و با توجه به قابلیت هایی که روســتاهای 
ما دارند واز ســویی طرح هایی که برخی دستگاه ها از جمله 
جهاد کشــاورزی دارند، می توان با ارایه تسهیالت روستایی 
اقدام ها و فعالیت های مؤثری را در عرصه اقتصاد پایه ریزی 

و اجرایی کرد. 
این نماینده مجلس اظهارداشت: در ابتدا این رقم 1/۵میلیارد 
دالر باید در مجلس بررسی شــود و حتی در مورد مصارف 
ونحــوه توزیع آن کار کارشناســی دقیقی صورت بگیرد که 
ممکن اســت، اصالحاتی نیز روی آن صورت بگیرد که این 
مســأله با رایزنی میان مســؤوالن دولتی و نمایندگان انجام 
خواهد شــد و قطعاً نتیجــه آن نیز به نفع روستانشــینان 

ومناطق محروم خواهد بود. 
وی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه و اختصاص تسهیالت 

در قالب 1/۵میلیــارد دالر منابعی که دولت در نظر گرفته، 
باید پشتیبانی وحمایت شــود که توزیع اعتبارات، توجه به 
نقاط محروم، روستاها، مرزنشینان و سایر موارد ضروری نیز 

باید در این الیحه دیده شود. 

 3000 طرح تأیید شده در نوبت دریافت وام
از سوی دیگر برخی نمایندگان نیز با اشاره به الیحه برداشت 
1/۵میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال 
روســتایی معتقدند که فعاًل هیچ برنامه ای از طرف دولت در 

این زمینه ارایه نشده است. 
به گفته مصــری، نماینده مجلس اکنون حدود 3000 طرح 
تأیید شــده در نوبت دریافت تســهیالت از صندوق توسعه 
ملی هستند، اما می خواهیم با پرداخت تسهیالت 10 تا 1۲ 

میلیون تومانی به روستاییان این صندوق را خالی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به طرح 
برداشــت 1/۵ میلیارد دالری از صندوق توســعه ملی برای 
ایجاد اشتغال روستاییان گفت: صندوق توسعه ملی این مبلغ 
را در دســت ندارد، مگر اینکه طرح هــای قبلی را به تعویق 

بیندازد. 
حســینی افزود: هم اکنون یکی از معضالت کشــور موضوع 
بیکاری اســت و در این زمینه بایــد اقدام هایی انجام دهیم 
و برای ایجاد یک شــغل پایدار در صنعت، رقم باالیی را باید 

هزینه کنیم. 
وی تأکید کرد: اما افرادی که بتوانند در مشــاغل روستایی 
عهده دار شــغلی بشــوند، کم هســتند و با توجه به اینکه 
قشــر جوان روستاها کوچ کرده اند، باید بررسی بیشتری در 

خصوص این طرح صورت گیرد. 
وی با بیان اینکه نگرانی یک روستایی پس از تولید محصول 
بحث فروش اســت و باید برای بازاریابی و فروش محصوالت 
کشاورزی برنامه ریزی شود، گفت: در صورت تصویب طرح 

قرار است، احکامی گنجانده شود تا مبلغ به انحراف نرود.

نخستین نشست خبری رئیس جمهور جدید آمریکا

ترامپ: دولت اوباما داعش را ایجاد کرد

خبر

 تســنیم  دونالد ترامپ رئیس جمهور پیــروز در انتخابات 
آمریکا نخستین نشست خبری را پس از پیروزی در انتخابات 
در خصوص حمله ســایبری به کمپین دمکراتها به نفع ترامپ 
گفت: دست داشــتن در هک شدن کمپین آنها را رد میکنم. 
وی همچنین هرگونه دخالت پوتین در روند انتخاباتی آمریکا 

را مردود دانست.
در این نشست خبری که شب گذشته برگزار شد، رئیس جمهور 
منتخب آمریکا همچنین در خصوص روابط آمریکا با روســیه، 
بهبود این رابطه را برای مبارزه مشترک با داعش ضروری دانست.

 شاید چین هم برای هک اطالعات ما اقدام کرده است
ترامپ در قسمتی از سخنان خود گفت: عالوه بر روسیه شاید 
کشورهای دیگری همچون چین هم برای هک کردن اطالعات 
ما اقدام کنند. اگر پوتین ترامپ را دوست داشته باشد، من این را 
سرمایه برای خود می دانم. ترامپ وجود هرگونه سرمایه گذاری 
خود در روسیه را رد کرده و گفت: من هیچگاه در روسیه سرمایه 
گذاری نکــرده ام، معامله ای هم انجام نداده ام و چنین برنامه 
ای هم ندارم. وی همچنین از دریافت پیشنهاد سرمایه گذاری 
یک تاجر عرب به نام حسین به وی سخن گفت و افزود: من این 
پیشنهاد را با اینکه بسیار جذاب به نظر می آمد، رد کردم. چراکه 

من رئیس جمهور آمریکا هستم.
رئیس جمهــوری منتخب آمریکا همچنین در خصوص پیروز 
شدن خود در انتخابات آمریکا و عالقه پوتین به وی گفت: اگر 
پوتین به دونالد ترامپ عالقمند اســت به دلیل مسئولیت من 
)ریاســت جمهوری( نیست. چراکه ما )آمریکا و روسیه( روابط 

خوبی با یکدیگر نداریم.
ترامپ در این نشســت خبــری گفت: در چنــد هفته آینده 
خبرهای مهم و بزرگی برای اقتصاد خواهید شنید. من بزرگترین 

کارآفرینی خواهم بود که خداوند خلق کرده است.

 اوباما با خروج بد موقع، داعش را ایجاد کرد
رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت: اگر نگاه کنید، می بینید 
که دولت فعلی آمریکا با خروج بد موقع خود داعش را ایجاد 
کرد. خال ایجاد شد و داعش بوجود آمد. روسیه می تواند به 

ما کمک کند تا با داعش مبارزه کنیم.
ترامپ درباره طرح خدمات درمانی اوباما گفت: برنامه بیمه 

درمانی اوباما یک فاجعه کامل است. 
رئیس جمهــور پیروز انتخابات آمریــکا گفت: افزایش حق 
بیمه ها بر اســاس بیمه خدمات درمانــی اوباما فاجعه بار 
 است و بســیاری از مردم از ما خواسته اند این قانون را لغو 

کنیم.
وی همچنین با طعنه افزود: آیا شما فکر می کنید هیالری 
کلینتون در برابر پوتین محکمتر و سخت تر از من عمل می 

کرد؟ آیا واقعا این چنین فکر می کنید؟ 
وی همچنین اتهامات وارد شــده از ســوی ســازمان های 
اطالعاتی آمریــکا علیه خود را رد کرد و چنین ســخنانی 
را ســخنان مخالفــان »بیمــار« خــود خوانــد و گفــت: 
 اینهــا گروهی از مخالفین من هســتند که بــا هم متحد 

شده اند.

حضور ایرانیان در حج، 
 امتیاز بزرگی که نباید 

ارزان فروخته شود
ابتدای هفته جاری به طور رســمی اعالم 
شــد که دعوتنامه حج سال آینده از سوی 
وزارت حج عربستان برای ایران ارسال شده 
است، اگرچه نحوه فرستادن این دعوتنامه 
متفاوت از قبل بــوده و نامه به نمایندگی 
کشورمان در سازمان ملل تحویل شده و از 
این طریق به مقام های مربوط رسیده است. 
دعوتنامــه ای که پس از همه کشــورهای 
اســالمی و حتی غیر اسالمی) یعنی بیش 
از ۸0 کشــور( به جمهوری اسالمی ایران 

هم رسیده است. 
آن گونه که حجت االســالم و المســلمین 
سید علي قاضي عســکر، رئیس بعثه مقام 
معظم رهبری گفته: »متن این دعوتنامه با 
دعوتنامه هاي گذشته خیلي تفاوت ندارد و 
بــا توجه به محورهاي مورد نظر، جمهوري 
اسالمي ایران در روزهاي آینده پاسخ آن را 

ارسال خواهد کرد.«
درخصــوص موضــوع حضــور ایرانیان در 
حج ســال آینــده همان گونــه که حجت 
االسالم قاضی عسکر هم اشاره کرده است، 
ابعاد گوناگون  با بررســی  مقام های کشور 
موضــوع، نظر خود را اعالم خواهند کرد، با 
توجه به اینکه گفته می شود هیأت مذاکره 
کننده ایرانی اوایل اســفند به عربســتان 
خواهد رفت تا شرایط و نظرهای خود را با 
طرف ســعودی در میان بگذارد، مالحظات 

زیر ضروری به نظر می رسد:
1.  طبیعی اســت تصمیم ایران به حضور 
نیافتن در مناسک حج دالیل و زمینه هایی 
داشــته اســت، از این رو اگر شرایط شبیه 
گذشته باشد و عواملی که منجر به تصمیم 
ایران شــده همچنان برقرار باشــد، دلیلی 
برای حضور وجود ندارد. نقطه آغازین این 
عدم حضور به لغو کاروان های عمره مفرده 
باز می گردد که در پی هتک حرمت نوجوان 
ایرانــی در فرودگاه جده از ســوی عوامل 
پلیس ســعودی و جدی نبــودن مقام های 
این کشور در برخورد با خاطیان، مسؤوالن 
ایرانــی در تصمیمی صحیح و از موضع باال 
از اعزام کاروان های عمره خودداری کردند 
.اما نقطه اوج ایــن بحران، حوادث خونین 
حج ســال 94، از جمله سقوط جرثقیل در 
مســجدالحرام و در پی آن فاجعه شهادت 
هــزاران زائر در منا، بود که عمال مهر تایید 
دیگری بر کارنامه ناکارآمدی آل سعود بود 
و با اتفاقات بعــدی آن مقام های تهران را 
به واکنش وا داشــت. واکنش هایی که اوج 
آن در سخنان رهبر معظم انقالب در جمع 
نیروی دریایی ارتش در نوشــهر بود که با 
عقب نشــینی سریع ســعودی ها و فراهم 
کردن دسترســی مقام های سازمان حج و 
زیارت به مجروحان و شــهیدان فاجعه منا 

منجر شد.
۲.  ایــن رویکــرد مقتدرانــه رهبر معظم 
انقــالب البته در کنار مالحظه ایشــان در 
جهــت تالش حداکثــری نهادهای مربوط 
بــرای فراهم کردن زمینــه حضور ایرانیان 
در مناســک حج صورت گرفت. ایشان در 
مقام ولی فقیه و مرجــع تقلید به اهمیت 
جایــگاه واجبی بــه نام حج تمتــع کاماًل 
واقف بــوده و دســتورهای الزم را به بعثه 
و ســازمان حج و زیارت و ســایر نهادهای 
متولی ابالغ نموده بودند، در همین راســتا 
مقام های مسؤول ایرانی حداکثر تالش خود 
را با وجود کارشــکنی چندباره و اقدام های 
خالف اخالق و عرف دیپلماتیک عربستان 
به کار بســتند تا زمینه حضــور حجاج ما 
فراهــم شــود، اگرچه طبیعتــاً در این راه 
خواسته هایی داشــتند که مهم ترین آن ها 
تضمین امنیت حجاج ایرانی و حفظ شأن و 
عزت آن ها بود، که متأسفانه حکام سعودی 
برای تحقق هیچ کــدام از آن ها گام عملی 
بر نداشــتند، در چنین شــرایطی طبیعی 
بود که تصمیم عاقالنه آن هم در حالی که 
فرصتی بسیار کوتاه تا ایام حج باقی مانده 
بود، اعالم حضور نیافتن به دلیل کارشکنی 

سعودی ها باید باشد.
3.  اکنون که عربســتان برای کشــورمان 
دعوتنامه فرســتاده، عمــاًل اتفاق جدیدی 
نیفتاده اســت، زیــرا این دعوتنامه ســال 
گذشــته هم ارسال شده بود و در نهایت به 
نتیجه الزم نرســیده بودیم، منطقی است 
که اگر امســال بخواهیم تصمیمی متفاوت 
از سال گذشــته بگیریم، حداقل الزمه آن 
تحقق حداکثری خواســته هایمان است، در 
حالی که هنوز دیه شهدا و مجروحان فاجعه 
منا و مسجد الحرام پرداخت نشده و تکلیف 
پرونده هتک حیثیت نوجوان ایرانی معلوم 
نیست، حضور در مناسک حج اولویتی ندارد 
بویژه که ســیر اقدام های آل سعود و ایادی 
آن ها در کشــورهای منطقه علیه کشورمان 
و منافع ملی ما رشــد روزافزونی پیدا کرده 
اســت. حضور جمهــوری اســالمی ایران 
-بعنوان قدرت اول منطقه ای- در مراســم 
حج، که متولی برگزاری آن حکومت فشل 
آل سعود است امتیاز بزرگی برای حکام این 

کشور است که نباید آن را ارزان بفروشیم.

محمد مهدی رحیمی
 کارشناس مسایل جهان اسالم
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى درس خارج فقه توليت آستان قدس رضوى در مدرسه پريزاد مروج كاشانى: كالس هاى درس خارج فقه توليت آستان قدس رضوى به مدرسه پريزاد منتقل شد. با توجه به سابقه ديرينه اى 
كه مسجد گوهرشاد و مدرسه پريزاد به عنوان پايگاه هاى تدريس دروس حوزوى داشته است، درس خارج فقه توليت معزز از مدرسه عالى نواب به مدرسه پريزاد حرم مطهر منتقل گرديد. اين درس در روزهاى 

شنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 تا 9 صبح برگزار مى شود و ورود براى عموم طالب درس خارج فقه آزاد است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
سيد مرتضى بختيارى خبر داد 

حمايت آستان قدس رضوى
 از طرح هاى عمرانى در سيستان و بلوچستان

قــدس آنالين: با حضــور قائم 
مقــام توليــت آســتان قــدس 
اين نهاد  رضوى، دفتر نمايندگى 
بلوچستان  مقدس در سيستان و 

گشايش يافت.
ســيد مرتضى بختيارى در آيين 
گشــايش نمايندگى آستان قدس 
رضوى در سيستان و بلوچستان و 

معرفى سرپرســت اين نمايندگى كه با حضور نماينده ولى فقيه در استان و 
امام جمعه زاهدان و جمعى از مسؤوالن دستگاه هاى اجرايى برگزار شد، گفت: 
محبــت و مودت به امام رضا(ع) متعلق به همه اســت و اين محبت از دل ها 

بيرون رفتنى نيست.
وى با اشــاره بــه اينكه بزودى نمايندگى آســتان قدس رضــوى در تمامى 
استان هاى كشور راه اندازى مى شود، افزود: نظام جمهورى اسالمى ايران يك 
نظام مردمى تمام عيار اســت و فلسفه خدمت و حضور در بين اين مردم هم 

برخاسته از پايبندى اين مردم به نظام اسالمى است.
بختيــارى افزود: با افتتاح و راه اندازى دفاتر نمايندگى آســتان قدس رضوى 
در استان ها بستر رشــد و توسعه در تمامى زمينه ها از جمله فرهنگى فراهم 

مى شود و بى گمان نگاه آستان قدس رضوى به اين استان ويژه خواهد بود.
وى با اشــاره به اينكه توسعه انديشه هاى حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
از اهــداف ايجــاد دفاتر نمايندگــى در استان هاســت، تصريــح كرد: با 
برنامه ريزى هاى انجام شــده، آستان قدس رضوى از طرح هاى عمرانى اين 

استان هم حمايت مى كند.
در پايان اين مراســم و با حضور آيت اهللا عباسعلى سليمانى نماينده ولى فقيه 
در سيستان و بلوچستان، سيد مرتضى بختيارى قائم مقام توليت آستان قدس 
رضوى و مصطفى خاكســار قهرودى معاون امداد مســتضعفان آستان قدس 
رضوى و همچنين شــمار ديگرى از مسؤوالن استانى، دفتر نمايندگى آستان 
قدس رضوى در سيستان و بلوچستان گشايش يافت و دكتر دادخدا خدايار به 

عنوان سرپرست و مسؤول اين نمايندگى در اين استان معرفى شد.

آغاز ثبت نام طرح «حافظان رضوى» در حرم امام رضا(ع)
اسالمى  تبليغات  مدير  آســتان: 
آستان قدس رضوى از آغاز ثبت نام 
طرح «حافظان رضــوى» در حرم 
مطهر امام رضا(ع) و خانه هاى حفظ 
قرآن در سطح شهر مشهد خبر داد.

على امينى گازار با بيان اين خبر ابراز 
كرد: اداره علوم قرآنى آستان قدس 
رضوى با همكارى و مشاركت خانه 

حافظان قرآن كريم، طرح بزرگ «حافظان رضوى» را برگزار مى كند.
وى افزود: رهبر معظم انقالب اسالمى مطالبات زيادى درباره تربيت 10 ميليون 
حافظ قرآن كريم داشــتند. از اين رو براى تحقق اين خواســته رهبرى و ترويج 
فرهنــگ حفظ قرآن كريم در بين خانواده ها بويــژه جوانان و نوجوانان اقدام به 

برگزارى اين طرح عظيم كرديم.
امينى گازار بيان كرد: عالقه مندان از سن 10 سال به باال و مسلط به روان خوانى 

قرآن كريم با لحن عربى مى توانند در اين طرح شركت كنند.
وى افــزود: عالقه مندان براى ثبت نــام عالوه بر دارالقرآن الكريم حرم مطهر 
رضــوى مى توانند در خانه هاى حفــظ قرآن كريم واقع در بلوار دانشــجوى 
15، قاســم آباد شــريعتى 49 (بلوار رفيعى 26)، خيابــان امام خمينى(ره) 
ســه راه دارايى(پاســداران يك) و خانه حفظ قرآن كريــم واقع در نامجو 2 

(مسكن ياس) مراجعه كنند.

خـــبر

 آستان/ محمدحسين مروج كاشانى   
از ابتداى ســال جارى تاكنــون 60 طرح 
پژوهشــى در گروه هــاى هفتگانــه بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى و 
به شمارگان حدود 300 هزار جلد به انجام 

رسيده است.
معاون پژوهشى و برنامه ريزى اين بنياد با 
بيان اين مطلب افزود: در بنياد پژوهش هاى 
اسالمى آستان قدس رضوى از ابتداى سال 
جارى تاكنون، حــدود 60 عنوان كار و اثر 
پژوهشى به انجام رسيده است كه نيمى از 
اين طرح هاى پژوهشى با همكارى مؤلفان و 
برخى از مراكز پژوهشى خارج از مجموعه 
اين بنياد به سامان و نتيجه رسيده كه پس 
از اطالعات و نظارت علمى بر آن ها، چاپ و 

منتشر شده است.
سيدمحســن ناجى نصرآبــادى ادامه داد: 
نيم ديگر اين طرح ها و آثار پژوهشــى كه 
داراى اولويت و امتيــازات ويژه اى بوده در 
گروه هاى هفتگانه پژوهشــى اين بنياد و 
توسط همكاران مربوطه و با نظارت شوراى 
علمى هر گروه و تأييد شوراى پژوهش بنياد 
به انجام رسيده است. وى افزود: 20 طرح 
پژوهشى ديگر تا پايان سال 95 در اين بنياد 
به انجام خواهد رسيد كه از مهم ترين آن ها 
مى توان به تأليف جلدهاى 32 و 33 كتاب 
«المعجم فى فقه اللغه القرآن و سر بالغته»، 
ترجمه كتاب ارزشمند «شرق شناسان»(در 

سه مجلد)، و... اشاره كرد.

 نيازسنجى از جامعه هدف
 اولويت كارى بنياد پژوهش ها

معاون پژوهشــى اين بنيــاد در خصوص 
برنامه راهبردى بنياد پژوهش هاى اسالمى 
گفت: براساس برنامه راهبردى كه در جهت 
فعاليت هاى اين بنياد تنظيم شــده است، 
چهار محور جامعه هدف، پژوهش، ارتباط 
و پشتيبانى به عنوان محورهاى اصلى در 
شرح فعاليت هاى اين بنياد مورد توجه قرار 
گرفته است و بر همين اساس، راهبردهاى 
چهارگانه اى شامل پاسخگويى به نيازهاى 
نظام اســالمى، نيازهاى حوزه و دانشگاه، 
نيازهاى نســل جوان و زائران حرم مطهر 
رضوى و نيازهاى امت اسالمى در راستاى 
احياى تمدن نوين اســالمى براى فعاليت 

ايــن معاونت در حال حاضــر مورد توجه 
جدى قرار گرفته اســت. وى تصريح كرد: 
در همين راستا، يكى از مهم ترين برنامه هاى 
راهبردى، نيازسنجى از جامعه هدف با توجه 
به موضوع مربوطه است كه در اولويت كارى 

اين بنياد قرار گرفته است.
معاون پژوهشــى اين بنيــاد همچنين به 
برگزارى نشست هاى علمى و تخصصى نيز 
اشــاره كرد و يادآور شد: از اين نشست ها 
مى توان به مواردى همچون رهنمودهاى 
توليت معزز آستان قدس رضوى در جمع 
پژوهشــگران بنياد، همايش علمى زيارت 
امام رضا(ع) در باور مســلمانان، نخستين 
پديدآورنــدگان محصوالت  هم انديشــى 
فرهنــگ رضوى، نشســت هم انديشــى 

آســتان هاى مقدس داخل كشــور براى 
برگــزارى اولين همايش ملــى نقش اين 
آســتان ها در ترويج سبك زندگى عفيفانه 

و... اشاره كرد.

 انتشار 80 طرح و اثر پژوهشى 
معــاون پژوهشــى و برنامه ريــزى بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى 
گفت: اين بنياد قصد دارد در زمينه انجام 
پژوهش هاى الزم و تأليف و انتشــار حدود 
80 طرح و اثر پژوهشــى در زمينه شــرح 
وظايف مقرر و تعيين شده براى گروه هاى 

هفتگانه اين بنياد اقدام كند.
وى در ايــن زمينــه افزود: 
تأليف و ترجمه «دانشــنامه 

كربال»(به زبان فارســى در 2 
مجلد)، ترجمه كتاب «امالى» 
مرحوم شــيخ مرتضى(ره)(در 
چهار مجلد)، تصحيح و تحقيق 
بخش هايــى از كتاب «عبقات 
اثر مرحــوم ميرحامد  االنوار» 
حســين(ره)(در ده مجلد) كه 
از مهم ترين كتاب هاى كالمى 
مذهب تشيع به شمار مى رود، 

تأليف كتــاب «امام حســين(ع) در منابع 
كهن» كه توســط گروه تاريخ اين بنياد از 
ســال ها پيش آغاز شــده و در سال 1396 
به اتمام خواهد رســيد و... از مهم ترين اين 
طرح هاى پژوهشى در سال آينده خواهد بود.

در سال جارى انجام شده است

 براى دانشجويان در هر دانشگاه كشور اگر نهايى سازى 60 طرح پژوهشى در بنياد پژوهش هاى اسالمى 
امكان دارد، توفيق خدمت آموزشى در آستان 

قدس رضوى فراهم شود.
09120000035

 آســتان قدس براى بهينه سازى مصرف 
انــرژى در مجموعه حــرم مطهر رضوى و 
ادارات اين نهاد مقدس بايد الگو و سرمشق 

ديگران باشد.
09120003976

 من و همســرم در رواق امــام خمينى(ره) 
نشســته بوديم. هــر چقدر ســعى كرديم، 
نتوانستيم آيات و روايات به كار رفته در تزيينات 
سقف هاى اين رواق را بخوانيم. چرا بايد اين قدر 

اين تزيينات خواندنش سخت باشد؟
09160009299

 من يــك دانش آموز كالس نهم هســتم، 
دوســت دارم با معارف امام رضا(ع) و زيارت با 
زبان ساده آشنا شوم. لطفاً در حرم مطهر رضوى 

مكانى براى آموزش نوجوانان اختصاص يابد.
09390008205

 باتشــكر از توليت محترم و مســؤوالن و 
كاركنان شريف و خادمان در ايجاد تسهيالت 
براى زائران مثل ساخت محل هاى اسكان زائر، 
خــواب زائر در رواق ها، ايجاد ســرويس هاى 
بهداشتى مناســب. لطفاً تذكر به خانم هاى 
بدحجــاب را به چهار خيابان اصلى توســعه 

بدهيد و مرحله بعدى به همه معابر شهر.
09150009211

 ازمســؤوالن آســتان قدس رضوى تقاضا 
مى كنم براى خادمان افتخارى نيز مزايايى در 

نظر بگيرند...
09370008520

 مؤسســه اعتبارى رضوى براى يك وام 3 
ميليونى 3 ســاله به كاركنان آســتان قدس 
نزديك به يك ميليون تومان سود مى گيرد، 

واقعاً متأسفم.
09360007574

صداى مردم

از ابتداى سال 
جارى 60 طرح در 
بنياد پژوهش هاى 

اسالمى آستان 
قدس رضوى و 

به شمارگان 300 
هزار جلد به انجام 

رسيده است

بــــــــرش

با حضــور قائم 
مقــام توليــت آســتان قــدس 
اين نهاد  رضوى، دفتر نمايندگى 
بلوچستان  مقدس در سيستان و 

ســيد مرتضى بختيارى در آيين 
گشــايش نمايندگى آستان قدس 
رضوى در سيستان و بلوچستان و 

اسالمى  تبليغات  مدير 
آستان قدس رضوى از آغاز ثبت نام 
طرح «حافظان رضــوى» در حرم 
مطهر امام رضا(ع) و خانه هاى حفظ 

على امينى گازار با بيان اين خبر ابراز 
كرد: اداره علوم قرآنى آستان قدس 
رضوى با همكارى و مشاركت خانه 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

انتقادها، پيشنهادها و ايده هاى شما از طريق  
اين پيامك ضمن انعكاس در صفحه، به مسؤوالن 

آستان قدس رضوى منتقل خواهد شد.
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مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى تأكيد كرد

تالش براى تحقق 
عدالت آموزشى 

در مناطق محروم

خبر

آستان: مديــر عامل بنياد فرهنگى رضوى از 
تالش و توجه اين نهاد آموزشى براى رفع نيازها 
و تنگناهاى آموزشى و تحقق عدالت آموزشى 

در مناطق محروم خبر داد.
محمد تقى فخريــان تصريح كــرد: يكى از 
شاخصه هاى توســعه در هر كشورى، رشد و 
پيشرفت فرهنگى در جامعه بويژه قشر جوان 
و نوجوان و توجه به توسعه در اين حوزه است.

وى با بيان اينكه بنياد فرهنگى رضوى اولويت 
كارى خــود را رفع تنگناهــا و ارايه خدمات 

فرهنگى به مناطق كم برخوردار قرار داده است، 
گفــت: اين مركز با هدف گســترش امكانات 
آموزشى، پژوهشى، فرهنگى و همچنين تحقق 
عدالت فرهنگى در بين اقشــار كم برخوردار، 
برنامه هــاى اجرايى و عملــى مختلفى را در 

دستور كار قرار داده است.
فخريان افزود: به همين منظور با احداث هشت 
آموزشگاه با امكانات مجهز در مناطق محروم 
مانند خواجه ربيع، شــهرك شهيد رجايى و 
چناران، تالش شده است تا هيچ دانش آموزى 

به دليل كمبــود امكانات و نيازهاى تحصيلى 
از آموزش باز نماند. وى با اشــاره به اينكه اين 
مدارس به صورت رايگان آموزش هاى رسمى 
خود را به دانش آمــوزان مناطق محروم ارايه 
مى دهنــد، ادامه داد: بنياد فرهنگى رضوى در 
ادامه اقدام هاى خود به دانش آموزان مناطق غير 
برخوردار، خدمات رفاهى نيز ارايه مى دهد، به 
گونه اى كه 25 درصد دانش آموزان مدارس امام 
رضا(ع) مى توانند از خدمات رفاهى و صندوق 

امداد آستان قدس رضوى بهره مند  شوند.
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

پايان برنامه هسته اى ايران بدون شليك حتى يك گلوله  ايسنا: رئيس جمهور آمريكا در نطق خداحافظى خود ازتوافق هسته اى ايران و گروه 1+5 به عنوان يكى از دستاوردهايش در دوران فعاليت 
در كاخ سفيد ياد كرد.وى در سخنان خود توافق هسته اى ايران و گروه 1+5 در ژوئيه 2015 را يكى از دستاوردهايش در دوران خدمت خود ناميد و با تكرار ادعاهاى پيشين غرب و آمريكا عليه برنامه هسته اى 

كشورمان گفت كه به وعده خود براى جلوگيرى از برنامه  هسته اى تسليحاتى ايران بدون شليك حتى يك گلوله عمل كرده است.

S i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r تشريح سازوكار انتخاب نامزد
جبهه مردمى نيروهاى انقالب

فارس: سخنگوى جبهه مردمى نيروهاى 
انقالب اســالمى از برگزارى نشســت 
مقدماتى مجمع عمومى جبهه مردمى 
در پنجشنبه 23 ديماه خبر داد و گفت: 
نامزد نهايى بر اساس شاخص ها انتخاب 
مى شود كه هيأت مؤسس تاكنون 12 

شاخص را تصويب كرده است.
مرضيه وحيد دســتجردى در ادامه با اشــاره به برگزارى اجتماع دوهزارنفرى با 
عنوان مجمع عمومى ملى، تصريح كرد: انتخاب نامزد جبهه مردمى از پايين به باال 
صورت مى گيرد؛ در اين فرآيند برخى افراد خودشان اعالم كانديداتورى مى كنند و 

برخى افراد نيز از سوى مجمع عمومى جبهه معرفى خواهند شد.
وى افزود: انتخاب نامزد نهايى بر اســاس شاخص ها صورت مى گيرد و در حال 
حاضر 12 شاخص از سوى هيات موسس مصوب شده است كه البته ممكن است 
بيشــتر هم بشود لذا كميته ها براساس اين شاخص ها اظهارنظر و تصميم گيرى 

مى كنند و در نهايت به يك نفر خواهند رسيد.
وى افزود: انتخاب نامزد نهايى بر اســاس شاخص ها صورت مى گيرد و در حال 
حاضر 12 شاخص از سوى هيات موسس مصوب شده است كه البته ممكن است 
بيشــتر هم بشود لذا كميته ها براساس اين شاخص ها اظهارنظر و تصميم گيرى 

مى كنند و در نهايت به يك نفر خواهند رسيد.

ايراد شوراى نگهبان به مصوبه مجلس 
درباره تعطيلى 8 ربيع

فارس: عباســعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان با اشاره به جلسه ديروز 
شوراى نگهبان گفت: اعضاى شوراى نگهبان در جلسه خود بند (6) الحاقى ماده 
(41) اليحه دائمى شــدن برخى از احكام برنامه هاى توسعه را مغاير با اصل 75 

قانون اساسى دانستند.
وى افزود: اين بند كه مربوط به اضافه شدن روز هشتم ربيع (سالروز شهادت امام 
حسن عسگرى و آغاز واليت امام زمان(عج)) به تعطيالت رسمى كشور است، به 
دليل پابرجا بودن ايراد قبلى (داشتن بار مالى براى دولت و مغايرت آن با اصل 75 

قانون اساسى) از سوى اعضاى شورا مجدداً مورد ايراد قرار گرفت.

هشدار نماينده اصفهان در مورد انتخاب مسؤوالن 
انتخاباتى دولت

فارس: حجت االســالم احمد ســالك 
نماينــده مردم اصفهــان درباره ابالغيه 
وزارت كشــور با عنوان «اطالع رسانى و 
تعامل مستقيم با مردم»، اظهار داشت: 
اگر اجراى قانون انتخابــات را بر عهده 
نهادهاى سياسى گذاشته اند مانعى ندارد 
اما گاهى استنباط آنها اين است كه اين 
حركت يك نوع دستور العمل براى انتخابات 96 به نفع يك جريان است كه اين 
قطعا خالف قانون است. عضو جامعه روحانيت مبارز همچنين تصريح كرد: گاهى 
بحث اجراى قانون انتخابات اســت كه به معاونت هاى سياسى واگذار مى كند اما 
گاهى هم شبكه براى انتخابات رياست جمهورى يك فرد درست مى كنند كه اين 

خالف قانون است و نبايد اجازه چنين كارى داده شود.
سالك بر همين اساس اضافه كرد:  اگر در ابالغيه مذكور كه مسؤول مستقيم اجراى 
طرح «اطالع رســانى و تعامل مســتقيم با مردم» معاونان سياسى استاندارى ها 
تعيين شدند، به اين مفهوم باشد كه مسؤوالن مستقيم برگزارى انتخابات سال 
96 بايد در استان هاى خود رئيس ستاد تبليغاتى دولت يازدهم باشند، خطرناك 

است و حق مردم را ازبين مى برد.

«الواح هخامنشى» در انتظار راى دادگاِه آمريكا
العالم: معاون ميراث فرهنگى ســازمان 
ميراث فرهنگى و گردشگرى مى گويد: 
در حال حاضر پرونده  الواح هخامنشــى 
تنها پرونده از آثار تاريخى ايران اســت 
كه براى بازگرداندن شان به ايران تالش 

مى كنيم.
پيش از اين محمدرضا كارگر، مديركل 
اداره اموال منقول تاريخى اعالم كرده بود: «فرآيند بازگرداندن الواح هخامنشــى 
به روزهاى پايانى خود نزديك مى شود، روندى كه براى بازگشت اين اشياى طى 
شده غيرقابل بازگشت است و فقط يك راى ديگر تا ورود اين اشيا تاريخى فاصله 
داريم.وى با بيان اينكه باقيمانده الواح هخامنشى در آينده نزديك به كشورمان 
تحويل داده مى شود، اضافه كرد: پيگيرى و تالش براى بازگرداندن اشياى تاريخى 
ايران كه به كشــورهاى ديگر قاچاق شــده است، جزء رسالت هاى مهم سازمان 
ميراث فرهنگى است، اما نكته اينجاست كه با كشف اين اشيا ما مى توانيم فرآيند 

بازگرداندن را در پيش بگيريم.

استيضاح آخوندى هنوزمتقاضى دارد
مهر: بهروز نعمتى از ادامه پى گيرى برخى نمايندگان براى استيضاح وزير راه خبر 
داد و گفت: امضاهاى متقاضيان استيضاح از تعداد اوليه كمتر شده، اما همچنان 

حد نصاب مطرح شدن استيضاح را دارد.
سخنگوى هيأت رئيسه مجلس، همچنين با بيان اينكه ظاهراً متقاضيان استيضاح 
وزير علوم براى پيگيرى اســتيضاح به جمع بندى نرسيده اند، گفت: اخيراً طرح 
استيضاح آقاى چيت چيان وزير نيرو با 40 امضا تقديم هيأت رئيسه مجلس شده 

كه هيأت رئيسه نيز آن را به كميسيون ارجاع داده است.
نعمتى درباره محورهاى مد نظر متقاضيان استيضاح اظهار داشت: عمدتاً موضوع 

مديريت منابع آب و وضعيت سدهاى كشور مد نظر متقاضيان است.

خبر

مرضيه وحيد دســتجردى در ادامه با اشــاره به برگزارى اجتماع دوهزارنفرى با 

اداره اموال منقول تاريخى اعالم كرده بود: «فرآيند بازگرداندن الواح هخامنشــى 

 سياست/ آرش خليل خانه  نشست 
براى  برجام كه  كميســيون مشــترك 
رســيدگى به اعتراض ايران نســبت به 
تمديد تحريم هاى 10 ســاله «آيســا» و 
نقض توافق هســته اى از ســوى آمريكا 
تشكيل شــده بود، در عمل هيچ چيز را 
تغيير نداد و بايد گفت تيم مذاكره كننده 
ايران با دســت خالى و وعــده تكرارى 
دولت آمريكا درباره بى تأثيرى اين اتفاق 

بر برجام از اين جلسه بيرون آمد. 
اگرچه اين اتفاق قابل پيش بينى بود و از 
قبل كارشناسان بر بى نتيجه بودن فرآيند 
طراحى شــده در برجام براى جلوگيرى 
از نقــض آن از ســوى آمريــكا تأكيد 
كــرده بودند، اما آنچه در نشســت وين 
گذشت آن قدر تأســف بار بود كه حتى 
رسانه هاى آمريكايى هم به عقب نشينى 
هيأت مذاكره كننده ايــران از مواضع و 
تهديدهاى خود بــراى برخورد با نقض 
برجام و خوددارى از بردن شــكايت به 
كميســيون حل اختالفات برجام سخن 

گفتند. 

 بازگشت به خانه اول
«رويتــرز» در گزارشــى بــا 
اين عنوان كــه ايران براى 
جلوگيــرى از اخــالل در 
از زورآزمايى  برجام  اجراى 
آمريكا  اقدامــات  ســر  بر 
خــوددارى كرد، نوشــت: 
ديپلمات هــاى  اظهــارات 
ارشد ايرانى و روسى بعد از 
ششمين نشست كميسيون 
تهران  برجــام  مشــترك 
آنها  كــه  مى دهد  نشــان 
تصميم گرفته اند مجادالت 
بر ســر اقدام آمريــكا در 
تمديــد «قانون تحريم هاى 
ايــران» را تشــديد نكنند. 
ادعــا  خبرگــزارى  ايــن 
در  عراقچــى  كرد:آقــاى 
پاســخ به اين سؤال كه آيا 
ايران از اين نشســت براى 
انتقال نگرانى هايش به كميســيون حل 
اختالفات برجام اســتفاده كرده اســت، 

گفت: «خير». 
به گفته اين رسانه، والديمير وورونكوف 
به عنوان سرپرســت هيأت روســيه نيز 
در اين مورد گفــت:  «قانون تحريم هاى 
ايران قانون مطلوبى نيســت اما اتفاقى 
است كه افتاده اســت. رويكرد مشترك 
همه كشــورها اين بود كه همه اقدامات 
الزم بــراى جلوگيرى از واردآمدن ضربه 

به اجراى برجام انجام شود.» 
بر اســاس بيانيه صادر شــده پس از اين 
نشســت و اظهارات مجيد تخت روانچى 
از محتــواى ايــن گفت وگو هــا، تيــم 
بار  مذاكره كننــده كشــورمان ظاهــراً 
ديگــر بــه تعهد دولــت آمريــكا براى 
با  غيراجرايى كــردن مصوبــه تحريم ها 
استفاده از اختيارات رئيس جمهور و وزير 

خارجه آمريكا بسنده كرده اند.
در بيانيــه مذكــور آمــده اســت كه 
«كميسيون مشترك ضمن تأكيد مجدد 
بر اهميت تعهدات مرتبط با رفع تحريم ها 
وفق برجام بويژه در ارتباط با قانون آيسا، 
تضمين هاى ارايه شــده توســط اياالت 
متحده را مبنى بــر اينكه تمديد قانون 
تحريم هاى ايران به هيچ عنوان تأثيرى 
بر فرايند رفع تحريم هايى كه ايران طبق 

برجام از آنها بهره مند مى شــود نداشته 
و محدوديتى براى شــركت ها از حيث 
انجام مراودات بازرگانــى با ايران ايجاد 

نخواهدكــرد، مــورد توجه 
قرار داد.» 

معــاون وزير امــور خارجه 
ايــران نيز در تشــريح اين 
هيــأت  گفــت:  نشســت 
آمريكايــى ادعــا داشــت 
اجازه  آنهــا در عمــل  كه 
نمى دهند كه تعهداتشــان 

انجام نشــود و با اســتفاده از اختياراتى 
كــه رئيس جمهور آمريــكا دارد، جلوى 

اثرگذارى «آيسا» را مى گيرند.
با  كشــورمان  مذاكره كننــده  هيــأت 
تضمينى از اين نشســت بيــرون آمده 
اســت كه كمتر از چند روز ديگر اعتبار 
دارد و زمانى داده شــده كه جان كرى 
نامــه خداحافظى خــود را كه در آن بر 
ادامه فشارها بر ايران تأكيد كرده نوشته 
و اوبامــا هم نطــق خداحافظى خود را 

همزمان با اين نشست ايراد كرد.
اكنون ايران تعهدى را در دســت دارد 
كه چند هفته و حداكثر چند ماه اعتبار 
آمريكا  رئيس جمهور  فرمــان  زيرا  دارد 
از تحريم هاى  توقف بخش هايــى  براى 
«آيســا» به اذعان شــخص محمد جواد 
ظريف و بنا بر اظهارات او در كميسيون 

امنيــت ملــى مجلس كه 
چندى پيش منتشــر شد، 
حداكثر 3 ماه اعتبار دارد و 
آمريكا  بعدى  رئيس جمهور 
معلوم نيســت آن را تمديد 
كند يــا نه؟ لذا چند گزينه 
قابل فرض اســت. نخست 
و قوى تر اينكــه تيم ايران 

مى دانــد ابزارى براى برخــورد با نقض 
تعهــد آمريكا ندارد جز اينكــه با اقدام 
متقابل توافق را به هــم بزند كه ظاهراً 
دولت چنيــن اراده اى ندارد. دوم اينكه 
تا زمانى كه دولت آمريكا بخش هايى از 
تحريم هاى «آيسا» را متوقف كند، تهران 
نمى تواند اقدامــى حقوقى انجام دهد و 
كميسيون مشترك برجام را مجاب كند 
كه برجام نقض شــده اســت. پس بايد 
منتظر رفتار دولت ترامپ بماند و پروسه 
اعتراض حقوقــى را از ابتدا دنبال كند. 
تازه آن زمان هــم ولو نظر تهران تأييد 
شــود، كار به كميســيون نقض برجام 

خواهد كشــيد كه خروجــى آن باز به 
نفع تهران نخواهد بود زيرا پايان اين راه 
در صــورت اراده آمريكا بر نقض برجام، 
هسته اى  توافق  شكســتن 
و بازگشــت همه تحريم ها 
و قطعنامه هــا خواهد بود و 
اين به معناى از دست رفتن 
خواهد  دستاوردهايى  همه 
بود كه دولت يازدهم مدعى 

كسب آنهاست. 

 ايران از كميسيون مشترك 
راه به جايى نمى برد

و  امنيت ملى  ســخنگوى كميســيون 
سياســت خارجى مجلس درباره نتيجه 
اين نشست اظهار داشت: در اين نشست 
نه تنها در مورد نقض عهد آمريكا تصميم 
گرفته نشــده بلكه صرفاً تأكيد بر اجراى 
برجام و اينكه برجام نقض نشــود (بدون 
نام بــردن دولت ناقض برجــام)، صورت 
گرفت. نقوى حســينى افزود: البته اين 
اتفاق طبيعــى و قابــل پيش بينى بود 
زيرا ســاز و كار كميســيون مشــترك 
برجام به گونه اى تعريف شــده كه ايران 
نمى تواند حقوق خــود را در آنجا دنبال 
كند زيــرا رأى گيرى و تبادل نظر درباره 
مســايل كامًال به نفع طرف مقابل ايران 
طراحى شده  و ادعاى ايران و اثبات آن 
بايد به اتفــاق آرا در طرف 
مقابل تصويب شــود و اگر 
يك عضو هم مخالف باشد، 
حق وتــو دارد و آن تصميم 
بــه تصويب نمى رســد. اما 
 5+1 ادعاهــاى  مــورد  در 
اجماع  به  نيــاز  ايران  عليه 
نيســت و اگــر اكثريت هم 
رأى دهند، به تصويب مى رسد. بنابراين 
طبيعى اســت كه از يك چنين ســاز و 
كارى تصميمى به نفع جمهورى اسالمى 
ايران خارج نمى شــود و ما هرچه به اين 
پذيرش  كميسيون رجوع كنيم احتماالً 
مســؤوليت هاى بيشــتر بر گردن ايران 

مى افتد! 

 تعويق شكست تا روز انتخابات
دكتر فؤاد ايزدى امــا درباره اين اتفاق 
ايــن  دارد.  تأمل برانگيزتــرى  روايــت 
تحليلگر مذاكرات هســته اى با تشريح 
مكانيســم اعتراض اعضا به نقض برجام 

بــه خبرنگار ما گفت: قــدم اول همين 
جلســه در حد معاونت وزير اســت كه 
انجام شــد. قدم دوم برگزارى جلسه در 
سطح وزراســت و قدم سوم كميته حل 
اختالف اســت كه 3 عضــو دارد كه 2 
عضوش را طرفين دعوا تعيين مى كنند 
و يك عضو بى طرف به عنوان داور. قدم 
آخر نيز رجوع به شــوراى امنيت است 
كه هر كدام انجام گرفت و طرف شاكى 
راضى نشــد، بايد گام بعدى برداشــته 

شود. 
اين استاد دانشگاه مطالعات جهان افزود: 
بر اساس گزارش رسانه هاى خارجى كه 
تكذيب نشده، ايران قدم دوم را برنداشته 
و آنچــه از اظهارات عراقچــى و تيم بر 
مى آيد اين است كه طرف آمريكايى قول 
داده تحريم هــا را تعليق مى كند و ماجرا 
با قبول اين قول از طرف هيأت ايران در 

همين حد متوقف شده است. 
ايزدى اظهار داشــت: اما مشكل اينست 
كه كسانى كه اين قول را دادند تا 9 روز 
ديگر در قدرت هســتند و جانشين هاى 
آنهــا حرف هــاى تندى دربــاره برجام 
زده اند و معلوم نيست تعليق تحريم ها را 
ادامه دهند. از اين رو ســؤال اينست كه 
عاقالنه اســت به مقاماتى كه يك هفته 
ديگر كنار مى رونــد، اعتماد كنيم. اين 
سؤالى اســت كه وزارت خارجه بايد به 

آن پاسخ دهد.  
كارشــناس مذاكرات هســته اى  ايــن 
اضافــه كرد: نكتــه بعدى بــازه زمانى 
طراحى شــده اســت زيرا فرمان اجرايى 
تعليق تحريم هاى ايران 120 روزه است 
و بايد تمديد شــود. كــرى اول ژانويه 
بايد تعليــق را انجام مــى داد و وزارت 
خارجــه ايران دقيقاً حســاب كرده و از 
او خواســته  تا 19 ژانويه هــم بار ديگر 
اين دســتور تعليــق را صادركند. بدين 
ترتيب تعليــق تحريم ها روز 19 ماه مى 
ميالدى يعنــى 29 ارديبهشــت ماه به 
پايان مى رســد كه مصادف است با روز 
انتخابات رياســت جمهورى در ايران. از 
آنجا كه زمان در آمريكا 8 ساعت عقب تر 
است، عمَال دولت ترامپ پس از برگزارى 
انتخابات در ايــران بايد درباره تمديد يا 
لغو تعليــق تحريم ها تصميم بگيرد و به 
اين ترتيب دولت روحانــى از انتخابات 
عبــور كرده و مانــع از تأثيرگذارى اين 

مسأله بر انتخابات شده است. 

دستاورد مذاكره كنندگان از چانه زنى با آمريكا در نشست كميسيون مشترك برجام  

تحريم ها  تا انتخابات 96 تعليق مى شود! زمان بازگشت «مهدى هاشمى» 
به زندان مشخص نيست

ايسنا: وكيل مدافع مهدى هاشمى نسبت به 
اينكه موكلش تا چه زمانى در بيرون از زندان 
خواهد بود ابراز بى اطالعى كرد و گفت: تا هر 
زمانى كه آقايان عنايت داشته باشند موكلم 

بيرون از زندان خواهد بود.
ســيدمحمود عليزاده طباطبايى در پاسخ 
به ســؤالى مبنى بر اينكه آيــا مدت زمان 
مرخصى هاى اضطرارى 5 الى 6 روزه است؟ 
گفت: فكر نمى كنم. ما اميدوار هستيم كه در 
همين مدتى كه موكلم بيرون از زندان است، 

درخواست اعاده دادرسى ما پذيرفته شود.

تشكيل كميته تخصصى 
گفت وگوى ملى 

در فراكسيون اميد

ايســنا: نماينده مردم تهــران در مجلس 
شــوراى اسالمى با تشريح طرح گفت وگوى 
ملى كه در فراكسيون اميد در حال پيگيرى 
اســت، گفت كه كميته تخصصى به همين 
منظور در فراكسيون اميد شكل گرفته است.

ســيد احمد مازنى اظهار داشت: با توجه به 
اينكــه همه گروه هاى سياســى در مجلس 
حضور دارند و همه نحله هاى فكرى و اقوام 
ايرانى و پيروان اديان و مذاهب زير ســقف 
مجلس هســتند ما طرح گفت وگوى ملى 
را در پارلمــان كليد زديم تــا الگويى براى 
گفت وگوى ملى در ساير بخش ها شود. اگر 
در مجلــس كه نخبگان و منتخبين ملت از 
همه جناح ها حضور دارند اين امر تحقق پيدا 
كنــد مى توانيم آن را به خارج از مجلس نيز 
تسرى دهيم.وى افزود: پيش فرض گفت وگو 
اين اســت كه دو طــرف اختالفاتى دارند و 
واقعيت اختالف را مى پذيرنــد و درباره آن 
گفت وگــو مى كنند. به اعتقــاد من اين امر 
مى تواند راه حل مشكالت كشور و كليد قفل 
اقتصادى،  معيشتى،  مختلف  گرفتارى هاى 

اجتماعى و سياسى باشد.

هشدار كرى به دولت جديد 
آمريكا نسبت به كناره گيرى 

از برجام

ايســنا: وزير امور خارجه آمريكا به دولت 
آينده كشــورش درباره  كنار گذاشتن توافق 
هســته اى ايران و گروه 1+5 هشــدار داد و 
گفت: اين اقدام مى تواند به  بروز مناقشــه 

منجر شود و به اعتبار آمريكا آسيب بزند.
كرى در ادامه ســخنان خود بدون در نظر 
گرفتن ماهيت صلح آميز برنامه هســته اى 
كشورمان در گذشــته و حال گفت: من به 
طور قطع و كامل اطمينان دارم كه مســير 
دستيابى تهران به تســليحات هسته اى با 
اجراى برنامه جامع اقدام مشــترك مسدود 
شده اســت. اكنون اگر اين توافق در اقدامى 
خودسرانه لغو شود، ما به جايى باز خواهيم 
گشت كه فورى مناقشه به وجود خواهد آمد.

خبر

 نقوى حسينى: ساز 
و كار كميسيون 
مشترك برجام 
به گونه اى تعريف 
شده كه ايران 
نمى تواند حقوق 
خود را در آنجا 
دنبال كند زيرا 
رأى گيرى و تبادل 
نظر درباره مسايل 
كامالً به نفع طرف 
مقابل ايران 
طراحى شده  

بــــــــرش

 كميسيون مشترك برجام عمالً با پذيرش استدالل آمريكا در نقض نشدن برجام به دليل تعليق بخش هايى از مصوبه سنا خروجى به نفع ايران نداشت

از برجام

وزير امور خارجه آمريكا به دولت 

نماينده مردم تهــران در مجلس ايســنا: نماينده مردم تهــران در مجلس ايســنا: نماينده مردم تهــران در مجلس 
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

«ميشل عون» با امير قطر ديدار كرد المنار: «ميشل عون» رئيس جمهور لبنان با «تميم بن حمد آل ثانى» امير قطر ديدار و گفت وگو كرد. دو طرف در اين ديدار كه در شهر دوحه، پايتخت قطر انجام 
شد، بر لزوم تقويت همكارى هاى دوجانبه در تمامى زمينه ها تأكيد كردند. ميشل عون در اين ديدار از امير قطر براى سفر به لبنان دعوت كرد. گفته مى شود، امير قطر از موافقت خود با اين دعوت خبر داده 

است.از سوى ديگر، امير قطر ابراز اميدوارى كرده است، سفر عون به اين كشور سرآغاز سلسله سفرهاى مقام هاى دو كشور به بيروت و دوحه باشد.

چرا هك ايميل هاى حزب دموكرات آمريكا 
به اروپا كشيد؟

پرده اول- دو سال پيش براى نخستين بار احزاب راستگرا (افراطى) و 
مخالف اتحاديه اروپا در پارلمان اروپا موقعيت محكمى به دست آوردند.
در پى انتشــار نتايج انتخابات پارلمانى اروپــا و پيروزى احزاب افراطى، 
ســران اتحاديه اروپا در تالش براى بررســى علل آن، بــه تكاپو افتادند 
و طى نشســتى اضطرارى در بروكســل به بررســى اين مسأله، علل و 

پيامدهاى آن پرداختند.
نكته: احزاب افراطى اروپا بر خروج از اتحاديه اروپا، رجوع به اقتصاد ملى 

و تشديد سياست هاى ضد مهاجرتى تأكيد دارند.
پرده دوم- زمان حــال: نامزد جمهورى خواهان آمريــكا با تأكيد بر 
همان خواســته هاى احزاب افراطى اروپا (رجوع به اقتصاد ملى و تشديد 
سياســت هاى ضدمهاجرتــى و...) به عنــوان شــعارهاى تبليغاتى خود 
توانســت به رياست جمهورى آمريكا برگزيده شود و تا كمتر از 10 روز 

ديگر هم اين سمت را رسماً تحويل مى گيرد.
پيگيرى روند اخبار روزهاى اخير از انتشــار گزارش مشــترك «اف. بى. 
آى»- وزارت امنيت داخلى آمريكا- درباره نحوه هك شــدن ايميل هاى 
حزب دموكرات آمريكا توســط دولت روســيه (پنجشــنبه گذشته) تا 
اظهارات وزير خارجه انگليس مبنى بر اينكه: «كامًال روشــن اســت كه 
روسيه پشت هك سيستم حزب دموكرات آمريكا بوده... با نگاه به آنچه 
روســيه در منطقه بالكان و در زمينه سايبرى مرتكب شده كامًال روشن 
اســت كه روســيه هيچ اقدام خوبى انجام نمى دهد»، تمام اين گفته ها 
در شــرايطى اســت كه روســيه مرتب آن ها را بى پايه و اساس خوانده 
و ديــروز نيز كرملين اعالم كرد: «هيچ يك از ايــن اتهام هاى بى پايه و 
اساس از ســوى اطالعات و شواهد و اسناد معتبر حمايت نمى شوند... و 

آماتور هستند.
بررســى اخبار از دامن زدن به يك جنگ رسانه اى عليه روسيه از سوى 
آمريكا حكايت دارد كه بتازگى انگليس نيز عليه روســيه و به طور علنى 

وارد اين جريان رسانه اى شده است، اما چرا؟
پيش از پيروزى ترامپ (كه كمتر كسى از سياستمداران اروپايى متصور 
بود) بــا «برگريت» در انگليــس و رأى  مردم اين كشــور به خروج از 
اتحاديــه اروپا، زنگ خطر بــراى رهبران اروپا براى به قدرت رســيدن 

احزاب افراطى پس از حدود دو سال دوباره به صدا درآمد.
نكته: احزاب افراطى اروپا به طور ســنتى ديد منفى نســبت به روسيه 
نداشته اند و در مواردى حتى معتقد به بهبود روابط با اين كشور هستند.
بــا وجودى كه شــايد انگليس در درازمدت «برگزيــت» را به نفع خود 
مى بينــد، امــا بى ترديد به قدرت رســيدن احزاب افراطــى را به زيان 

مى داند.
به باور نگارنده، امتداد جنگ رســانه اى هك ايميل هاى حزب دموكرات 
آمريكا عليه روســيه به سمت انگليس و اروپا بويژه سخنان وزير خارجه 
انگليس عليه روســيه و به ميان كشــيدن منطقه بالكان، نوعى تبليغات 
سياســى براى بد گمان كردن اروپاييان عليه روســيه و با هدف نهايى 
احزاب راست افراطى اســت كه عمدتاً با روسيه ميانه بدى هم ندارند و 

طرفدار كاهش تنش كشورشان و روسيه هستند.

يادداشت

 بين الملل/ احمد يوســفى صراف  
ماجراى هك سيستم هاى حزب دموكرات 
آمريكا در جريان انتخابات رياست جمهورى 
اين كشــور توسط روســيه، به موضوعى 
مناقشه بر انگيز تبديل شده است. حاال ديگر 
تنها رابطه پوتيــن و ترامپ براى آينده دو 
كشور تنها محل اعتنا نيست، بلكه شركاى 
قديمى اوبامــا در اروپا - همان هايى كه از 
رأى آوردن ترامپ شــوكه و ناراحت شده 
بودند- نيز هريك عليه روســيه به سخن 
آمده اند. هرچند كرملين رسماً اين اتهام را 
رد كرده و هيچ گاه ثابت نشده روسيه نقشى 
در هك شدن سيستم هاى حزب دموكرات 
داشته است يا نه؛ اما آنچه مسلم است اينكه 
همين موضوع هم به تمام موضوعات مورد 
مناقشه بين روســيه و غرب دامن مى زند. 
غربى كه شايد با تالطم سياسى آمريكا تا 
چند وقت ديگر در كشورهاى تاثيرگذارش 
شــاهد تعويض بازيكنان سياسى و تغيير 

تاكتيك باشيم. 

 لندن: روسيه حقه هاى كثيفى انجام 
مى دهد

در همين خصــوص روزنامه ديلى تلگراف 
چاپ لندن نوشــت، بوريس جانسون وزير 
خارجه انگليس در جمع نمايندگان پارلمان 
اين كشــور ضمن اشاره به اقدام روسيه در 
هك سيســتم حزب دموكــرات آمريكا و 
انتشــار فايل هايــى از طريق ويكى ليكس 
گفت، اين تنها يكــى از حقه هاى كثيف 
دولت والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه 

است.
تلگراف در ادامه نوشت، جانسون گفت كامًال 
روشن است كه روسيه پشت هك سيستم 
حزب دموكرات آمريكا بوده و افزود، با نگاه 
به آنچه روسيه در منطقه بالكان و در زمينه 
ســايبرى مرتكب شده، آشــكار است كه 

روسيه هيچ اقدام خوبى انجام نمى دهد.
اين درحالى اســت كــه جامعه اطالعاتى 
آمريكا پيــش از اين اعالم كرده بود، دولت 
روسيه در انتخابات رياست جمهورى آمريكا 
مداخلــه كرده و با هك كــردن اطالعات 
حزب دموكرات، به ترامپ براى پيروزى بر 
هيالرى كلينتون، رقيب دموكراتش، كمك 

كرده است.

اما روسيه و ترامپ اين اتهام ها را رد كرده اند؛ 
والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه، گفت 
آمريكا يا بايد مداركى ارايه كند، يا به اتهام 
زنى پايــان دهد.ترامپ نيــز در فلوريداى 
آمريكا در اين خصوص به خبرنگاران گفت: 
«خب من فقــط از آن هــا مى خواهم كه 
مطمئن باشند، زيرا اين اتهامى جدى است 
و از آن ها مى خواهم كه جدى باشــند. اين 
اتهام ها شبيه اشتباهى است كه سازمان هاى 
اطالعاتى آمريكا انجام دادند و گفتند عراق 

تسليحات كشتارجمعى در اختيار دارد.»
وى بــا تأكيد بر اينكــه اطالعات جديدى 
دربارة نفوذ سايبرى منتشر مى كند، گفت: 
هك كردن را بسادگى نمى توان اثبات كرد.

وى افزود: «من اطالعات زيادى دربارة هك 
كردن دارم. اثبات هك كردن بسيار دشوار 
است؛ بنابراين ممكن است اين هك را كس 
ديگرى انجام داده باشــد و من چيزهايى 
مى دانم كه بقيه مردم نمى دانند، بنابراين 
آن ها نمى توانند دربارة شــرايط مطمئن 

باشند.» 

لندن درصدد راه اندازى كمپينى 
عليه مسكو است 

اما روس ها در اين مناقشــه كه روز به روز 
ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، خود را مبرا 
مى دانند. اين مناقشــه نيز در حال دامن 

زدن به اختالفات ديرينه ميان روســيه و 
غرب اســت؛ اختالفاتى همچون موضوع 
اوكراين و سوريه. چنانكه سفير مسكو در 
لندن نيز معتقد است، دليل اين مناقشات 
از ســوى آمريكا و اروپا صرفــاً پيروزى ها 
و گفت وگوهــاى صلح بــراى حفظ نظام 
ســوريه در خاورميانه است. در واكنش به 
اظهــارات بوريس جانســون وزير خارجه 
انگليس، سفارت روسيه در لندن بيانيه اى 
طوالنى منتشر كرد كه در آن گفته است، 
وزارت خارجــه انگليس آمــاده راه اندازى 
كمپينى عليه مسكو است. سفارت روسيه 
در لندن نوشــته اســت، اين اقدام وزارت 
خارجه انگليس به دليل نقش روســيه در 
گفت وگوهــاى صلح و آتش بس ســوريه 
است. همچنين ســفارت روسيه در لندن 
گفته است، دولت انگليس تالش مى كند به 
دولت دونالد ترامپ رئيس جمهور منتخب 

آمريكا عليه روسيه گزارش هايى بدهد.

 «اقدامات نفوذى» به دستور پوتين 
گزارش منتشر شــده از نهاد هاى امنيتى 
آمريــكا از آن حكايت دارد كه، «والديمير 
پوتين» رئيس جمهورى روســيه شخصاً 
دستور «اقدامات نفوذى» در روند انتخابات 
رياست جمهورى آمريكا را صادر كرده است.

در اين گزارش آمده است: «هدف روسيه از 

بين بردن اعتماد به انتخابات دموكراتيك در 
آمريكا و بى اعتبار كردن هيالرى كلينتون 
(نامــزد حزب دموكــرات) و پايين آوردن 
امكان انتخاب وى به عنوان رئيس جمهور 

جديد آمريكا بود. عالوه بر 
اين ما نتيجه گيرى مى كنيم 
شــخص پوتيــن و دولت 
روســيه به طور مشــخص 
انتخــاب دونالــد ترامپ به 
ســمت رئيــس جمهورى 
آمريكا را ترجيح داده است.»
«ماريا زاخارووا» سخنگوى 
وزارت خارجه روســيه، اما 
در واكنشــى تنــد به اين 

گزارش گفته است: «به نظرم مى رسد، اگر 
هكرهاى روسى چيزى را در آمريكا هك 
كرده باشند، بى گمان توانسته اند دو چيز را 
هك كنند، يكى مغز اوباما رئيس جمهور 
آمريكا كه دوره رياســت جمهورى اش رو 
به پايان اســت و ديگرى همان گزارشى 
كــه درباره هكرهــاى روس ارايه شــده 
اســت.» خبرگزارى هاى روسى نيز اعالم 
كردند، «داليل و مدارك ادعاى مقام هاى 
واشنگتن درباره حمالت سايبرى روسيه 
چنــدان متقاعدكننده نيســتند، زيرا در 
غيراين صورت براى ايجاد جنجال سياسى 

به طور علنى منتشر مى شدند.»

لندن هم وارد مناقشه واشنگتن مسكو شد

منتقد روسيهپشت پرده كمپين ضد روسى غربى ها
 وزير خارجه كانادا شد

گاردين: «كريستيا فريلند» از سوى «جاستين 
ترودو» نخســت وزير كانادا، بــه عنوان وزير 
خارجه جديد اين كشــور معرفى شد. فريلند 
از منتقدان اصلى روســيه در كانادا محسوب 
مى شود. فريلند درحالى سمت وزارت خارجه 
كانادا را عهده دار شد كه پيشتر از سوى مسكو 
و بــه دنبال انتقاد از كرملين در ســال 2014 
ميالدى مورد تحريم قــرار گرفت و از ورود به 
اين كشــور منع شد. فريلند پيش از اين وزير 
تجارت اين كشور بود و سابقه خبرنگارى را در 
كارنامه فعاليت حرفه اى خود دارد. وى جانشين 

«استفان ديون» شده است .

كشف مواد شيميايى ساخت 
عربستان در حلب

مهر: منابع ســورى اعــالم كردند، يگان هاى 
مهندســى ارتش ســوريه به مواد شيميايى 
ســاخت عربســتان در منطقه قديمى حلب 
دســت يافته اند. اين مواد شيميايى در يكى از 
محله هايى كه پيشــتر گروه هاى مسلح در آن 
حضور داشته اند، كشف شده است و شامل ُكلر 
و برخى مواد ديگر است كه در انبارى كه متعلق 
به گروه هاى مسلح بوده، در منطقه حلب قديم 
يافت شده است و گروه هاى مسلح از اين مواد 
براى ســاخت مواد منفجره و هدف قرار دادن 

مناطق مسكونى در حلب استفاده مى كردند.

امپراتور ژاپن به دليل جراحى 
قلب و سرطان استعفا مى كند

بى بى سى: رســانه هاى خبرى ژاپن گزارش 
كردند، دولت اين كشور روند تغييرات قانونى 
الزم را آغــاز كرده تا به آكى هيتو، امپراتور اين 
كشــور امكان بدهد كه بتواند ظرف دو سال 
آينده از اين مقام كناره گيرى كند. در صورت 
استعفاى آكى هيتو، او نخستين امپراتور ژاپن 
در دويست سال گذشته خواهد بود كه از مقام 
خود كناره مى گيرد. آكى هيتو كه 83 سال دارد، 
ماه اوت گذشته در سخنانى كم سابقه خطاب به 
مردم گفت، نگران آن است كه شرايط جسمى 
به او اجازه ندهد به شكل دلخواه به وظايف خود 
در مقام امپراتور عمل كند. سخنان امپراتور به 
ابراز تمايل به اســتعفا از اين مقام تعبير شد. 
ماه اوت ســال آينده مصادف با سى امين سال 

سلطنت او خواهد بود.

سناتور ارشد جمهورى خواه:
برابر روسيه نايستيم، ايران و 

چين هم حمله سايبرى مى كنند!
پاليتيكو: سناتور «ليندسى گراهام» از «دونالد 
ترامپ» رئيس جمهور منتخب آمريكا خواست 
از تحريم هاى مطرح عليه روسيه استقبال كرده 

و مواظب اقدام هاى ظاهرى اين كشور باشد.
اين سناتور جمهورى خواه كاروليناى جنوبى 
در حاشيه كنفرانسى در مؤسسه صلح آمريكا 
مدعى شد: به باور من اكثر اعضاى كنگره چنين 
نظرى را درباره روسيه دارند. حمله به يك حزب 
به مثابه حمله به تمام احزاب است. من از هك 
شدن دوستان دموكراتم خرسند نيستم؛ زيرا 
ممكن است دفعه بعد نوبت جمهورى خواهان 
باشد. همچنين ممكن است ايران و چين نيز به 

انجام چنين كارى مبادرت ورزند.

خبر

اين اقدام وزارت 
خارجه انگليس به 
دليل نقش روسيه 

در گفت وگوهاى 
صلح و آتش بس 

سوريه است

بــــــــرش

آمريكا بدون «سى. آى. اى» بازگشت عربستان به لبنان به وسيله عون 
النهاراالخبار

b e y n a l m e l a l @ q u d s o n l i n e . i r

يكى از مواضع خطرنــاك ترامپ، موضع و 
ديدگاه وى در مورد دستگاه اطالعاتى آمريكا، 
«سى. آى. اى» است، كه همواره نقش مهمى 
در تاريخ اين كشور ايفا كرده است. نپذيرفتن 
نتايج تحقيقات سى آى اى از سوى ترامپ، 
در مورد دخالت روســيه در انتخابات اياالت 
متحده، تنها يك چالش سياسى بى سابقه 
براى مؤسسه امنيت ملى آمريكا نيست؛ بلكه 
بدون شــك انعكاس هاى فراوانى بر امنيت 

ملى اين كشور خواهد داشت.
روزنامه النهار لبنان به قلم موناليزا فريحه، در 
اين باره مى نويسد: اين نخستين بار نيست كه 
ســازمان «ســى. آى. اى» در داخل و خارج 
اياالت متحده مــورد انتقاد قرار مى گيرد؛ به 
طور كلى اين ســازمان بــه دليل انجام يك 
سلســله طوالنى از عمليات هاى سياسى و 
نظامى در شمار زيادى از دولت ها و بخصوص 
در آمريكاى مركزى و جنوبى، غرب آفريقا و 
خاورميانه، شهرت بدى در جهان دارد؛ چنانكه 
در بســيارى از كودتاهــاى نظامى و تصفيه 

حساب هاى فردى و جمعى نيز نشانه هايى از 
همكارى اين سازمان ديده مى شود.

در داخل آمريكا، پس از آنكه اين ســازمان 
موفق به ناكام گذاشتن عمليات تروريستى 
11 سپتامبر نشد، مورد انتقادهاى بسيارى 
قرار گرفت، از آن پس ســى آى اى با صرف 
هزينه هاى گزافــى تالش كرد اصالحاتى را 
در ســاختار خود ايجاد كند. در هر صورت، 
وضعيت اين سازمان در هر حالتى كه باشد، 
چه گزارش آن در مورد دخالت روســيه در 
انتخابات آمريكا مستند با اطالعات جاسوسى 
صرف باشــد يــا آميختــه اى از اطالعات 
جاسوسى و تحليل هاى سياسى، انتقادهاى 
علنى و حمالت شديد ترامپ به سى آى اى، 
زيان بزرگى را متوجه آن كرده و قدرت اين 
سازمان براى انجام وظايف و مأموريت هاى 
اساســى اش در دولتى مانند اياالت متحده 
را از ميــان مى برد؛ دولتى كــه همواره در 
حال جاسوســى و كسب اطالعات در مورد 

دشمنان و حتى همپيمانان خود است.

 ترجمه/ مريم نصراللهى  ســفر ميشل 
عون به عربستان سعودى، ابهامى كه به دليل 
موضع عربســتان در مورد حــزب اهللا و قرار 
دادن آن در فهرست تروريست ها، بر روابط 
اين دو كشور حاكم شده بود را تا حدودى از 
ميان برد. عون با اين ديدار در واقع سعودى ها 

را به لبنان بازگرداند.
روزنامه االخبار لبنان ضمن بيان اين مطلب 
مى نويسد: عربستان با استقبال از همپيمان 
مقاومــت، بر اين مســأله تأكيــد كرد كه 
بناچار وقايع سياسى جديد لبنان و منطقه 
را پذيرفته است، واقعيت هايى كه از ميدان 
سوريه و پيشــروى محور مقاومت در اغلب 
جبهه هاى مبارزه با تروريست ها و اقتدار اين 

محور، نشات مى گيرد.
براســاس گــزارش فرانــس 24، به گفته 
مســؤوالن لبنانى، عربســتان تصميم دارد 
كمك هاى نظامى خود را به لبنان كه بنا به 
داليلى بلوكه شده بود، به اين كشور تقديم 
كند و اين موضوع به شــكل مطلوبى پيش 

رفته است. اين در حالى است كه ديگر منابع 
در مورد پرداختن به مسأله هبه سعودى ها 
به لبنان، در اين ســفر، ســخنى نگفته و 
صحبت هــاى عون و عبدالعزيــز را تنها در 
چارچــوب موضوعات امنيتــى، اقتصادى، 
نظامى و سياحتى دانسته اند كه طى آن، عون 
از سعودى ها درخواســت حمايت از ارتش 
لبنان، براى مقابله با تروريسم داشته است. 
الزم به ذكر اســت، ريــاض به بهانه مواضع 
عداوت آميز بين المللى و منطقه اى لبنان و 
در واقع به دليل شــرايط مالى دشوارى كه 
خود از آن رنج مى برد، از پرداخت هبه ســه 

ميليون دالرى به لبنان خوددارى كرد.
گفته مى شــود، پادشاه ســعودى در ديدار 
با عون بر اين مســأله تأكيد كرده است كه 
كشــورش در مســايل لبنان دخالت نمى 
كند و اين مردم لبنان هستند كه بايد براى 
سرزمين خود تصميم گيرى كنند. در سوى 
ديگر، عــون روابط تاريخى طوالنى مدت را 

جامع بين لبنانى ها و سعودى ها دانست.

تركيه: پس از نابودى داعش درباره حضور 
در عراق مذاكره مى كنيم

اعالم  تركيه  دفــاع  وزير  رويترز: 
كرد، اين كشــور پس از پاكسازى 
كمپ بعشــيقه در نزديكى موصل 
از وجود گروه داعش، درباره ادامه 
حضــور نيروهاى تركيه اى با دولت 

عراق گفت وگو خواهد كرد.
فكرى ايشــيك، به خبرنگاران در 
شرق آنكارا گفت: تركيه به تماميت 

ارضى و اتحاد عراق احترام مى گذارد و حضور نيروهاى ما در بعشــيقه نه يك 
انتخاب، بلكه ضرورت است. 

وى در ادامه گفت، نيروهاى تركيــه اى در يك عمليات موفقيت آميز بيش از 
700 شبه نظامى داعش را به هالكت رسانده اند.

ديپلمات هاى رژيم صهيونيستى
 و تركيه ديدار مى كنند
فارس: منابعــى در وزارت خارجه 
تركيه مى گوينــد، بزودى ديدارى 
ميان مقام هــاى ديپلماتيك تركيه 
و مقامــات وزارت خارجــه رژيــم 
روند  در  تسريع  براى  صهيونيستى 
روابط  عادى ســازى  توافق  اجراى 
ميان «آنــكارا» و «تل آويو» برگزار 

خواهد شد.
اين مقام كه خواســت نامش فاش نشــود، در گفت وگو با خبرنگاران در آنكارا 
گفت: «به گمانم مشــاوره هاى سياســى در يك تاريخ توافقى، حداكثر تا ماه 
آينده، برگزار خواهد شد...بخش هايى مانند اقتصاد، گردشگرى و انرژى هستند 

كه نياز است ارتقاى سطح روابط در آن ها سريع تر اتفاق بيفتد.»
ايــن گفت وگوها به رياســت معاونــان وزارتخانه هاى خارجــه تركيه و رژيم 
صهيونيســتى خواهد بود كه امكان دارد شــخص وزير از هر دو طرف نيز در 

صورت توافق دوجانبه، با هم ديدار داشته باشند.

خبر

محمد صادقيه
annota�on@qudsonline.ir
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معارف روزنامـه صبـح ايـران

اگر طالب مى خواهند نظام را حفظ كنند، بايد مال باشند    رسا/ آ يت اهللا سبحانى از مراجع تقليد گفت: اگر طالب مى خواهند نظام را حفظ كنند بايد واقعاً مال باشند، طالب براى 
موفقيت بايد از استراحت خود بكاهند و رنج مطالعه و تحصيل بكشند تا بتوانند بار امانت را به ديگران برسانند. وى افزود: برخى مى گويند، اگر در درس شركت نكنيم با نوار درس را گوش 

مى دهيم، كسى با نوار گوش كردن مال نمى شود، مال بايد در كالس درس بيايد و چهره و كلمه استاد را ببيند و حلقه حلقه مطالعه و مباحثه كند.

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r

 معارف/ آمنه مستقيمى  مقام معظم 
رهبــرى در كتاب «انســان 250 ســاله، 
شــرحى بر زندگانى سياســى- مبارزاتى 
ائمه(عليهم الســالم)» مى فرمايند: «... اگر 
بتوانيــد در درون خود جامعه تان -همان 
جامعه انقالبى- تقوا و فضيلت و اخالق و 
ديندارى و زهد و نزديكى معنوى به خدا را 
در خود و ديگران تأمين كنيد، پايه و قاعده 
ظهور وليعصر صلوات اهللا و سالمه عليه را 

مستحكم تر كرده ايد...». 
بنابراين، زمينه ســازى ظهور فرازمانى و 
فرامكانى و وابسته به شروطى خاص است 
كــه در گفت و گو با كار شناســان آن را به 

بحث گذاشته ايم.

  بزرگ ترين اتفاق آفرينش 
حجت االســالم خدامراد سليميان، عضو 
هيأت علمى پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اسالمى با بيان اينكه ظهور امام عصر(عجل 
اهللا تعالى فرجه الشريف) بزرگ ترين اتفاق 
نظام آفرينش اســت كه همه بشريت را 
شامل مى شــود، گفت: بنابر سنت الهى، 
سرنوشت انسان ها در دست خودشان است 
و اگرچه ظهور و دولت موعود وعده حتمى 

خداست، اما مردم نيز در آن نقش دارند. 
وى ادامــه داد: در چگونگــى اين زمينه 
سازى بايد توجه داشت، انسان ها متناسب 
با شرايط زمانى و مكانى مسؤولند، يعنى 
بايد آماده بود تا اگر اراده الهى تعلق گرفت 
و ظهــور در نزديك ترين زمان رخ داد، در 
كمال آمادگى به آن ورود كنيم و نه تنها 
غافلگير نشويم، بلكه درصدد تناسب با آن 
برآييم. در كالم معصوم است كه اگر دايم 
منتظر باشيد و به دستورهاى ما عمل كنيد، 
اگر ظهور را هم درك نكنيد با انسان هاى 

عصر ظهور فرقى نخواهيد داشت.
حجت االسالم سليميان با اشاره به هدف 
خلقت انسان كه از سوى خداوند عبادت 
معرفى شده است، اظهار داشت: برپايى 
حكومــت در گذر زمــان عنصر كليدى 
بــراى اين هــدف مهم اســت، چنانكه 
فرمودند:  الســالم)  اميرالمومنين(عليه 
«همه مردمــان ناگزير از داشــتن امير 
هســتند، حتى فاجر و بد!» 
لــذا در عالى ترين نوع آن 
انســان ها ناگزير از داشتن 
امام هســتند، براى همين 
ظهــور امــام مهدى(عجل 
اهللا تعالى فرجه الشــريف) 
بشارت پيامبر و ائمه(عليهم 

السالم) است.
مؤلــف «نقــش مــردم در 
حضرت  جهانــى  انقــالب 
مهدى» با اشــاره به تأكيد 
مقام معظم رهبرى بر ايجاد 
ويژگى هاى حكومت مهدوى 
در جامعــه منتظر، تصريح 
پيــاده كردن  البته  كــرد: 
ايــن ويژگى هــا در زندگى 
و  ســخت  امروز  اجتماعى 
گاهى ناشــدنى است، اما مكلفيم تا جاى 
ممكن و متناسب با توان به فضيلت هاى 
انســانى در جامعه موعود، متعهد باشيم، 
براى مثال اگر بناى دولت مهدوى عدالت 
محورى است، ما زمانى منتظر زمينه ساز 
خواهيم بود كه به اين شــاخصه پايبند 
بــوده و آن را رعايت كنيــم، به عبارت 

بهتر، نسبت زمانى و مكانى ما با حكومت 
جهانى مهدوى با انتخاب معيار ها و محك 

زدن خويش است.
  نبايد وصله ناجور باشيم

وى ادامه داد: اگر جامعه مهدوى خدامحور 
و اقامه كننده امنيت و عدالت اســت، بايد 
اين سنجه ها در زندگى فردى و اجتماعى 
منتظر هم باشــد، اگر مشتاق حضور در 
نبايد وصله  آرمانشهر مهدوى هســتيم، 
ناجور آن باشــيم، نمى شــود من ظلم و 
ناامنى ايجاد كنم و بعد منتظر موعود عادل 
باشــم! اين گونه، مى توان در همين عصر 
غيبت (البته با تفاوت هاى اساسى) به نوعى 

زندگى عصر ظهور را تجربه كرد.
كار شــناس مهــدوى دربــاره تناســب 
پديده هايى مانند كارتن خوابى و گورخوابى 
با جامعه منتظر، ابراز داشــت: بحران هاى 
اجتماعى مانند گورخوابى و كارتن خوابى 
در جامعه مدعــى زمينه ســازِى ظهور 
آزاررســان و تحمل ناپذير است، زيرا همه 
ما مسؤوليم «ُكُلُّكْم راٍع َو ُكُلُّكم َمسُئوٌل َعْن 
ِتِه» و اگرچه مسؤوالن تكليف بيشترى  َرِعَيّ
دارند، اما اين به معناى ســكوت ديگران 

نيست.
وى تأكيد كرد: ادعاى انتظار دروغ اســت، 
وقتى منتظر اماِم عادل و رؤوف خود عادل و 
رؤوف نبوده و نسبت به همنوعان بى تفاوت 
باشــد چنانكه وقتى اميرالمومنين(عليه 
السالم) غيرمســلمانى را در حال تكدى 
ديدند به اطرافيان نهيــب زدند: «چگونه 
تحمل مى كنيد در حكومت مدعى عدل 
افرادى اينچنين شــرافت خويش را زير پا 
بگذارند، هرچند در مســلك و دين مانند 
شما نباشــند، اما در انسان بودن شريك 

شمايند!»
حجت االســالم ســليميان بيــان كرد: 
پديده هايــى ماننــد گورخوابى و كارتن 
خوابى با جامعه منتظر و مشتاق حكومت 

عدل مهدوى جمع نشــدنى است، اگر 
امروز توانســتيم چنين نمونه هايى را در 
حــد توان رفع كنيــم، مى توانيم مدعى 
كمك به دولت موعود در اجراى عدالت 
و مســاوات باشيم وگرنه اين بحران ها با 

انتظار جمع ناشدنى است.
اســتاد حوزه با بيان اينكه محدود شدن 
به خــود، امام عصر(عجل اهللا تعالى فرجه 
الشريف) را از ما دلسرد مى كند، خاطرنشان 
كرد: معطوف شدن به روزمرگى ها با ادبيات 
ائمه(عليهم السالم) و انتظار تناسب ندارد و 
بايد بساطش برچيده شود تا دشمن هم از 

آب گل آلود ماهى نگيرد.

  دگرخواهى آرمان جامعه مهدوى
حجت االسالم محمدصادق كفيل، معاون 
فرهنگ، آموزش و پژوهش بنياد فرهنگى 
حضــرت مهدى(عجــل اهللا تعالى فرجه 
الشريف) نيز درباره انتظار زمينه ساز گفت: 
انــس و پيوند با امام عصر(عجل اهللا تعالى 
فرجه الشــريف) يعنى حركت بر اساس 
دغدغه ايشان كه احياى دين و دستگيرى 
از جامعه است تا جامعهٴ خودخواه، خداخواه 
شود؛ برنامه ريزى براى ظهور يعنى دغدغه 
ظهور و يارى دين را داشتن. مسأله ما بايد 
برنامه ريزى براى ظهور باشــد نه پرسش 

دايمى از زمان و تعيين وقت براى آن.
وى ادامه داد: بايد بيــن منتِظر و منَتََظر 
و امــام و مأموم ســنخيت باشــد، يعنى 
ببينيم كه حضرت حجت(عجل اهللا تعالى 
فرجه الشــريف) چه خواهند كرد ما نيز 
چنان باشــيم؛ براى مثال هدف از انقالب 
اســالمى اين بود تا در مقياسى كوچك تر 
و با الگوگيرى از اهل بيت(عليهم السالم) 
بــراى ظهور برنامه ريزى كند، اگر دغدغه 
امام مهدى(عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) 
تشكيل حكومت و جامعه اسالمى است ما 
نيز بايد چنين باشيم، بنابراين امام راحل 

حركتــى منتظرانه كردنــد و انقالب ما 
بهترين حركت مهــدوى در دوران غيبت 
كبــرى بود، چون گام هايى را برداشــتيم 
كه حضرت مهدى(عجل اهللا تعالى فرجه 
الشريف) مى خواهند بردارند. يعنى اينكه 
امام عدالت را اقامه و ظلم و جور را ريشــه 
َكَن مى كنند و با اشرار عالم صلح نمى كنند، 

بايد در رفتار ما نيز باشد.
وى با اشــاره به ناهنجارى هاى اجتماعى 
مانند فقر و گورخوابى در جامعه، تصريح 
كرد: روى اين رفتار ها نمى توان نام انتظار 
گذاشت، زيرا اصالً انسان بى تفاوت منتظر 
نيســت، چنانكه در برخى شرفيابى ها به 
محضر امام عصر(عجــل اهللا تعالى فرجه 
الشريف)، توصيه حضرت درباره بستگان، 
ضعفا، مظلومان و... بوده اســت و در نظام 
اقتصادى، انسان منتظر دگرخواه است نه 
خودخواه، چنانكه به تصريح قرآنى كسى از 
جانش مى گذرد كه ابتدا از مالش بگذرد و 
كسى مى تواند بگويد «والمستشهدين بين 
يديه» كه در اين امتحان پيروز شده باشد، 

زيرا انتظار عمل است.

 خودسازى در جهت اعتالى ديگران
اين كار شــناس مهــدوى دربــاره تأثير 
خودسازى منتظرانه بر زمينه سازى براى 
ظهور تأكيد كرد: انسان منتظر براى رشد 
جامعه ابتــدا بايد به داد خودش برســد 
«عليكم انفســكم» تا بزرگ شود و جامعه 
را باال ببــرد، هيچ كس براى مداواى خود 
پزشــك نمى شــود، بلكه ســال ها درس 
مى خواند و زحمت مى كشــد براى درمان 
ديگران؛ انســان منتظر هم خودسازى و 
رشد مى كند، اما با نگاه به اعتالى ديگران.

 حجت االسالم كفيل يادآور شد: در دعاى 
ندبه چنين مى خوانيم: «كجاست كسى كه 
ريشه ظلم را خشــكانده و عدالت را اجرا 
و دين را احيا مى كند» انســانى كه دنبال 
امام ظلم ســتيز اســت، بايد جوهر ظلم 
ستيزى داشته باشد، منتظر دين يار است، 
مسجدى هايى منتظرند كه ديگران را نيز 
مسجدى كنند، زائر منتظر ديگران را هم 
زائر مى كند و خداوند مى فرمايد: «اگر من 
را يارى كنيد، ياريتان مى كنم» و اين يارى 
يعنــى كمك به ديــن و بى تفاوت نبودن 
نســبت به همنوعان، شــبهات و... در هر 

فضايى اعم از واقعى و مجازى.

كار شناسان در گفت و گو با قدس:

منتظر واقعى به درمان دردهاى جامعه مى انديشد

آيت اهللا مكارم شيرازى:
پرونده حقوق هاى نجومى هنوز به جايى نرسيده است 

قم نيوز/ آيت اهللا مكارم شيرازى از مراجع 
عظام تقليــد در درس خارج فقه خود در 
مســجد اعظم قم گفــت: پراكنده كارى 
يكى از مشــكالت جامعه اســت، نهادها 
به صورت جداگانــه كار مى كنند، يكى از 
مثال ها دريافت هاى نجومى است. دولت، 
دســتگاه هاى اطالعاتــى و دادگســترى 
جداگانــه كار كرده و اين در حالى اســت 
كــه موضوع دريافت هاى نجومى وجدان جامعه را جريحه دار كرده و مردم منتظر 
هستند به جايى برسد، ولى هنوز به جايى نرسيده است، ضرورى است نمايندگان 

نهادها در جلساتى مشترك مشكل را حل كنند. 
وى افزود: در زمينه مســأله سوء استفاده هاى مالى كالن بايد نهادهاى اطالعاتى، 
دولت و دستگاه هاى قضايى نماينده بفرستند و در جلسه اى تعيين تكليف كنند 
و اطالعات آن ها را در اختيار بگذارند تا پرونده كامل شود و در موضوع قاچاق نيز 

بايد اين مسأله صدق كند.

رهبرتان صحابى رسول خداست
معارف/ طيبه مروت: دنياى طلبگى، دنياى 
جالبى است؛ پر اســت از فراز و نشيب ها و 
هيجان هاى علمى! استعاره «هيجانات علمى» 
را ازاين جهت گفتم كه هميشه به جلسات 
مباحثه و درس ختم نمى شود. تبليغ يكى 
از نخستين و مهم ترين مؤلفه هايى است كه 
طلبه ها براى زكات علم خود به آن مشغول 
مى شوند. حاال اگر طلبه اى خوش ذوق باشد 

و زبان ديگرى هم بداند، مسير ديگرى برايش گشوده مى شود. 
تبليغ در بيرون مرزها!

حجت االسالم دكتر يحيى جهانگيرى يكى از همان طلبه هاى خوش قريحه است 
كــه به همت جامعة المصطفى براى تبليغ ديــن در دنياى بيرون مرزهاى ايران 
گام هاى خوبى برداشته است. از اين پس پنجشنبه هر هفته بخشى از خاطرات اين 

طلبه فرامرزى را مرور مى كنيم. 
مسابقات بين المللى قرآن بود. يكى از شركت كنندگان«ايمن» بود از فيليپين. او در 

مدرسه سعودى ها قرآن را حفظ كرده بود.
خالصه در طول مســابقات مدام از من درباره شــيعه و اعتقاداتشان مى پرسيد و 

جواب هاى من واقعاً برايش تازگى داشت.
اين پرسش و پاسخ ها به حدى شد كه روزى گفت: آيا من مى توانم در ايران رشته 

اسالم شناسى بخوانم.
گفتم: بله

گفت: ولى شيعه نشوم...  
گفتم: مگر مى شود اجبارى ايمان را از دل كسى ربود يا در دلش نهاد؟

....به كمك دوستان سعى كرديم ايشان را در جامعة المصطفى ثبت نام كنيم، اما 
متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و ثبت نام نشد!

...روزى، قرار شــد ديدار رهبرمعظم انقالب برويم. من و ايشان تقريباً در قسمت 
وى آى پى بوديم و جلو نشسته بوديم.

...تا سخنان حضرت آقا تمام شد، ايمن به طرف آقا دويد.
بعد مراسم ديدمش و به او گفتم: پسر اين چكارى بود كه كردى. اصالً درست نبود.
ديدم. بغض كرد و گفت: يحيى! من ديشب خواب ديدم كه من را به ديدار يكى از 
صحابه بزرگ پيامبر(ص) بردند. آن صحابه اى كه من در خواب ديدم، قيافه اش، 

دقيقاً مثل رهبر شما بود.
... گريه مى كرد و مى گفت: من او را صحابه پيامبر مى دانم...

...خالصــه... او ايران را ترك كرد. بدون اينكه بتوانــد در جامعة المصطفى ادامه 
تحصيل بدهد. او ايران را ترك كرد، در حالى كه قلبش، با عشق ايران و رهبرش، 

ماالمال بود.
... نكته مهم خاطره اينجاست؛ مدتى بعد سفرحج بودم. طبقه سوم مسجدالحرام 
بودم كه ناگهان ديدم فردى با ريش دراز و البته دشداشه و روسرى قرمز كه همه 

اين ها نشان مى داد او وهابى است، به من زل زده و ول كن هم نيست...
 سعى كردم خودم را پنهان كنم! از طريق پله ها به طبقه پايينى رفتم، اما ناگهان 

دستى برشانه ام زد و گفت:يحيى! 
از ترس ده كيلو كم كردم... برگشتم... ... همان وهابى...

گفت: تو يحيى هستى؟
گفتم:بله 

گفت: اهل ايران؟
درحال مرور خطرات احتمالى بودم كه گفت: من ايمن هستم!

گفتم: تو اينجا چكار مى كنى؟
گفت: آرزو داشــتم كشور شما درس بخوانم نشــد، اينجا بورس گرفتم. جامعه 
ام القرى. نكته تلخ و شــيرين داستان اين است. ذهنش را از بس وهابى ها خورده 
بودند، نگاهش به شيعه متفاوت شده بود. اگر همت برخى بود، شايد ايمن در تيم 

اهل بيت(ع) مى بود، ولى حاال در تيم رقيب است.
اما با وجود نگاه نيمه تاريكش به تشيع، گفت؛ ولى من رهبرتان را دوست دارم. او 

يك صحابى رسول خداست.

مصوبه جديد مجلس 
درباره «مساجد» ضمانت اجرايى الزم را ندارد

فارس: حجت االسالم حميد آقايى، معاون مركز رسيدگى به امور مساجد گفت: 
اگرچه مصوبه جديد مجلس درباره مســجد، يك گام رو به جلو است و تا حدى 
توانسته برخى مشكالت مســاجد را حل كند، اما به نظر مى رسد كافى نيست و 
ضمانت اجرايى الزم ندارد. گفتنى است، مجلس شوراى اسالمى در ماده  110 از 
اليحه برنامه ششم توسعه مصوب كرد به  منظور توسعه فضاهاى مذهبى فرهنگى 
و بهره گيرى بهينه از اماكن مذهبى و تثبيت جايگاه مسجد به  عنوان اصلى ترين 

پايگاه عبادى، تربيتى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، اقداماتى را انجام دهد. 

ياد امام زمان  بهار دل ها
 امــام زمان(عجل اهللا تعالى فرجه الشــريف)
رحمت موصوله خداي متعال اســت كه اگر 
بــا ديده دل به اين حقيقت بزرگ فكر كنيم، 
دست محبت ايشان را مى بينيم كه بر سر همه 

عالم كشيده مى شود. 
حضرت وليعصر(عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) 
نسيم رحمت الهى است و ما به واسطه اين نسيم 
رحماني زنده ايم و نفس مي كشيم و البته بايد 

قدردان اين نعمت باشيم.
حضرت آن محبت الهى است كه بر همه عالم با 
لطافت مى وزد و همه را زنده مى كند. يك جلوه 
و يك نسيمش به عالم مى خورد، مى شود بهار. 
اگر كســى مورد اين رحمت قرار گرفت، همه 
وجودش مى شود بهار. «السالم على ربيع االنام 
و نضرة االيام» بهار همه عالم وجود مقدس امام 

زمان(عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) است.
وقتي بــه عمق حقيقت وجــودي حضرت 
صاحب االمر(عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) 
فكر مي كنيم، مشهود است كه همه عالم با 
نفس حضرت زنده اســت و اگر كسى مورد 
لطف قرار گرفت، به يك نفس حضرت، زنده 
مى شود و اگر حضرت آن نفس رحمانى اش 
را از موجــود زنده بر دارد مى شــود ميت، 
«يخــرج الميــت من الحى و يخــرج الحى

 من الميت». 
اگر امام زمان(عجل اهللا تعالى فرجه الشــريف) 
را ان شــاءاهللا اين طور بشناسيم و به حقيقت 
وجودي ايشان پي ببريم، آن وقت همه وجودمان 
آماده اســت، بر اســاس فرمان ايشان آماده ايم 
هستى خودمان را بدهيم: «و نصرتى لكم معدة 
حتى يحيى اهللا تعالى دينه بكم» آدم آماده است 
تا حضرت بيايند هستى اش را بدهد، جانش را 
نگه داشته كه فدا كند براى امام. اصالً براى اين 
زنده است كه وجودش را به حضرت هديه كند، 
درست مانند شهداي جنگ و مدافعان حرم كه 
فناي در راه حق را به بقا و زندگي دنيوي ترجيح 
دادند.از خدا مدد بخواهيم كه هر صبح و شام 
به ياد بهار دل هايمان باشــيم تا آلوده سردي 

زمستان گناه نشويم.

كارشناس اطالع رسانى پژوهشكده 
اسالم تمدنى خبر داد

دسترسى رايگان به نشريات 
علمى دفتر تبليغات اسالمى

معارف/ حسينى راد: كارشناس اطالع رسانى 
پژوهشكده اسالم تمدنى از دسترسى رايگان 
به تمامى نشريات علمى دفتر تبليغات اسالمى 

خبر داد.
وحيد شريفى به قدس گفت: سامانه مديريت 
نشــريات دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه 
قم براى تمامى افراد امكان دسترسى رايگان 

فراهم كرده است. 
وى با بيان اينكه 22 نشــريه در اين ســامانه 
ثبت شده است، افزود: تاكنون 677 شماره از 
اين نشريات و 7454 مقاله در اين سامانه در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. 
كارشــناس اطالع رســانى پژوهشكده اسالم 
تمدنى بيان داشت: نشريات پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمى، دانشــگاه باقرالعلوم(عليه 
السالم) و مركز فرهنگى هنرى اداره تبليغات 
در اين ســامانه بارگذارى شده است. شريفى 
يادآور شد: عالقه مندان براى دسترسى رايگان 
به تمامى نشريات مى توانند به نشانى اينترنتى 
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«كپى رايت» چه حكمى دارد؟
معارف/ رايت كردن سى دى هاى خارجى و 

داخلى چه حكمى دارد؟
آيت اهللا خامنه اى: به طور كلّى در كپى 
و اســتفاده و خريد و فــروش نرم افزارهاى 
داخلى و دانلود بنابر احتياط واجب، رعايت 
حقوق صاحبان آن، از طريق كســب اجازه 
الزم است و نسبت به نرم افزارهاى خارجى 
تابع قرارداد بين دولت ها مى باشد؛ و در هر 
صــورت اگر قراين و شــواهد و يا متعارفى 
وجــود دارد كه در اين گونه امور اســتفاده 
براى عموم مانع ندارد، اشــكال ندارد واال از 
اســتفاده و خريد و فروش و از كپى بردارى 

بنابر احتياط خوددارى كنيد.
آيت اهللا مكارم شيرازى: در مورد كپى رايت 
و دانلود، اين كار جز با رضايت توليد كنندگان 
اصلى آن جايز نيســت، مگر در صورتى كه از 

كّفار حربى باشند.
آيت اهللا سيســتانى: اســتفاده شخصى 
مانعى ندارد، مگر اينكه از نظر قانونى ممنوع 

باشد.
منبع: كانال مركز نشر احكام

حديث گراف

خبر  

خاطرات يك طلبه فرامرزى

خبر

هيچ كس براى 
مداواى خود 
پزشك نمى شود، 
بلكه سال ها درس 
مى خواند و زحمت 
مى كشد براى درمان 
ديگران؛ انسان 
منتظر هم خودسازى 
و رشد مى كند
 اما با نگاه به
 اعتالى ديگران

بــــــــرش

دين پژوه و پژوهشگر مهدويت در حرم مطهر رضوى:

تنها راه فرار از دام هاى شيطانى تمسك به اهل بيت (عليهم  السالم) است

خبر

 معارف/ محمدحســين مروج كاشــانى  دين پژوه و 
پژوهشــگر مهدويت گفت: فرار از دام هاى شــيطان به سوى 
خداوند، نيازمند عزم جهادى است كه بايد مؤمنان و مسلمانان 

اين عزم و اراده را در خود تقويت كنند.
حجت االسالم والمســلمين محمدباقر حيدرى كاشانى در حرم 
مطهر رضوى با بيان اين مطلب افزود: ذكر شريف بسم اهللا الرحمن 
الرحيم طبق فرمايش امام حســن عسكرى(ع) نزديك ترين ذكر 
اســت به اسم اعظم الهى و حتى از سياهى چشم به سفيدى آن 
نزديك تر است، اما تنها ذكر مقدم بر بسم اهللا الرحمن الرحيم، ذكر 

اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم است.
وى ادامه داد: تقدم اســتعاذه و پناه بردن به خداوند بر بسم اهللا 
رمزى دارد و آن اين اســت كه براى ورود به ســاحت مقدس 
واليت خداوند رحمان و رحيم، خروج از بندگى و بردگى شيطان 

رجيم و رانده شده الزم مى باشد.

حجت االسالم والمسلمين حيدرى كاشانى تصريح كرد: نماد 
و نشانه اين خروج، اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم است، يعنى 
ابتدا بايد از زندگى شــيطانى فاصله بگيريــم و پس از آن وارد 
مرحله بندگى خداى رحمان و مهربان شويم و خيلى از انسان ها 
و دينداران در همين مرحله نخست، متأسفانه داراى ايراد بوده و 

با مشكل روبه رو مى شوند.
اين پژوهشــگر مهدويت افزود: براى آنكه رفتار، گفتار، تفكر و 
زندگى انسان ها تحت واليت و هدايت خداوند متعال قرار گيرد، 
مقدمه اى الزم دارد و آن مقدمه عبارت است از فرار از دام هاى 

شيطان و خروج از بندگى آن.
وى با بيان اينكه فرار به سوى خداوند از دام هاى شيطان، ريشه 
قرآنى دارد، اظهار داشت: خداوند در سوره مباركه «ذاريات» در 
قرآن كريم مى فرمايد: ففروا الى اهللا يعنى فرار كنيد به سوى خدا 
و اين فرار پيامى دارد و آن اين است كه بايد از دام هاى شيطان 

به سوى خود خدا فرار كرد.
حجت االسالم والمسلمين حيدرى كاشانى ادامه داد: فرار زمانى 
صورت مى گيرد كه انسان از چيزى يا كسى احساس خطر كند 
و چه خطرى بزرگ تر و مهم تر و حساس تر از شيطان و دام هاى 
آن كه بارها در قرآن كريم خداوند به انسان ها گوشزد كرده كه 

شيطان دشمن آشكار و قسم خورده انسانهاست.
وى عنوان كرد: شــيطان با سابقه 6 هزار سال عبادت در درگاه 
خداوند زمانى كه از درگاه الهى رانده شــد ســوگند خورد كه 
انسان ها را گمراه كند، اين در حالى است كه انسان در اين فرار 
از دام هاى گوناگون و پرفريب شــيطان، تنهاى تنهاست و تنها 

موضوعى كه مى تواند او را در اين فرار جهادى به سوى خداوند 
كمك كند، توكل و ايمان راسخ به پروردگار متعال و تبعيت و 

پيروى از اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السالم) است.
اين دين پژوه در حوزه مهدويت بيان داشت: تنها رمز موفقيت 
انســان در اين فرار جهادگونه اين اســت كه دست خود را در 
دست پيامبران الهى، ائمه اطهار(عليهم السالم) و اولياى برگزيده 
خداوند قرار دهد، زيرا براى رسيدن به خداوند متعال وسيله الزم 
است و اين وسيله تقرب به سوى خداوند همانا اهل بيت(عليهم 

السالم) كه خداوند در قرآن مى فرمايد: وابتغوا اليه الوسيله.
حجت االسالم والمسلمين حيدرى كاشانى تأكيد كرد: تنها راه 
فرار از دام هاى شيطان و رسيدن به سوى خداوند صراط مستقيم 
واليت و امامت اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السالم) است 
و هر فردى غيــر از اين راه را بپيمايد، گرفتار دام هاى پرفريب 

شيطان شده و گمراه و هالك خواهد شد.
حجت االسالم والمســلمين حيدرى كاشانى يادآور شد: همه 
ما بايد موضوع شــيطان شناسى و شيطان ستيزى را با توجه 
به موارد گفته شــده در خود تقويت كنيم، زيرا انســان بايد با 
توكل بر خداونــد و تحت هدايت و واليــت اهل بيت(عليهم 
السالم) بزرگ ترين و خطرناك ترين دشمن خود يعنى شيطان 
را بشناسد و آنگاه به سوى خداوند حركت كند كه در اين ميان 
توفيق خدمتگزارى در بارگاه ائمه اطهار(عليهم السالم) مى تواند 
كمك بسيار بزرگى در اين زمينه باشد، به شرطى كه اخالص 
و واليت و محبت حضرات ائمه معصومين(عليهم السالم) عامل 

اصلى اين خدمت به شمار آيد.

خبر

احكام

annota�on@qudsonline.ir

تا طلوع

حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي 
ميرباقري رئيس فرهنگستان علوم اسالمي

مخاطبان ارجمند مى توانند نظرات و پيشنهادهاى خود  نسبت به محتواى 
صفحه و همچنين پرسش هاى دينى خود را

 به شماره سامانه 903270003 ارسال كنند.
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روزنامـه صبـح ایـران

فساد در ایران سیستمی نیست        مهر:  رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه فساد در ایران سیستمی نیست، گفت: هوشمندسازی حسابرسی و حسابداری می تواند، جلوی بسیاری 
از مشــکالت از جمله فیش های نجومی را بگیرد.  عادل آذر در همایش ملی اســتانداردهای حســابداری بخش عمومی تصریح کرد: در برخی کشورها گفته شد که اگر دستگاه های نظارتی وجود 

نداشتند، تخلفات تا٢۰۰ برابر افزایش می یافت که این رقم برای ایران ۱۰۰ برابر به ثبت رسیده است.

باهدف جلوگیری از واگذاری  
شرکت صادرات گاز منحل شد

مهر: با دســتور وزیر نفت از دیروز 
شــرکت ملی صــادرات گاز ایران 
به طور رســمی منحل و مدیریت 
صادرات گاز در شــرکت ملی نفت 
راه اندازی شــد. در ادامه تغییرات 
جدید ســاختاری در بدنه شرکت 
ملی نفت ایران، به طور رســمی با 
انحالل شــرکت ملی صادرات گاز 

ایران، یک مدیریت جدید با عنوان »صادرات گاز« در شرکت نفت راه اندازی 
شد. بیژن زنگنه آذر ماه امسال در جمع خبرنگاران با اشاره به انحالل شرکت 
ملی صادرات گاز، گفته بود: شرکت صادرات گاز منحل و زیر مجموعه شرکت 
ملی نفت ایران قرار می گیرد، زیرا به دنبال خصوصی سازی آن بودند، درحالی 
که خصوصی ســازی شــرکت ملی گاز معنا ندارد، به همین دلیل آن   را به 

مدیریت تبدیل کردیم تا به بخش خصوصی واگذار نشود.

نقدینگی رکورد زد
ایسنا:حجم نقدینگی مرز ۱۱۶۰ 
هزار میلیارد تومان را هم پشــت 
سر گذاشــت.  تازه ترین گزارشی 
که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه 
بانکی منتشر کرده از رشد ۱4/3 
درصدی نقدینگی در پایان آبان ماه 
امسال در مقایسه با اسفندماه سال 
گذشته خبر می دهد، به طوری که 

میزان نقدینگی از حدود ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان ســال قبل به 
۱۱۶۲ هزار میلیارد در انتهای آذرماه امسال رسیده است.

حجم نقدینگی در حالی روند فزاینده را طی می کند که نســبت به آبان ماه 
ســال گذشته تا ۲۸ درصد رشد دارد و در قیاس با رقم ۹۰۷ هزار میلیاردی 

این دوره تا بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
اما جزییات تشکیل دهنده نقدینگی نشان دهنده آن است که حدود ۱۰۱۰ 
هزار میلیارد تومان از مجموع کل ۱۱۶۲ هزار میلیاردی نقدینگی متعلق به 
شبه پول که عمده آن را سپرده های بانکی تشکیل می دهند، تعلق دارد. این 

حجم نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۱4/۹ درصد افزایش یافته است.
از ســویی دیگر حــدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگــر از نقدینگی را پول 

تشکیل داده که تا ۹/۵درصد افزایش دارد.

 مجلس پرونده مؤسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز را بست

اقتصاد: براســاس اظهارات محمد 
خدابخشی ســخنگوی کمیسیون 
تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس، 
نیروی انتظامی موظف شد از شعبه 
یا مؤسســات بانکی، مجوز فعالیت 
توسط بانک مرکزی را مطالبه کند 
و مــواردی را که نیــروی انتظامی 
فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک 

مرکزی اعالم و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی 
آن ها اقدام می کند.

بنابراین گزارش نمایندگان مجلس در مصوبه ای نیروی انتظامی را موظف کردند 
در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات پولی و بانکی را فاقد مجوز 

اعالم کند نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آن ها اقدام کند.
همچنین براســاس این مصوبه مجلس بانک مرکزی مجاز شــد در چارچوب 
مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، عالوه بر اختیارات قانونی 
خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات 
نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک ها و مؤسســات اعتباری متخلف اعمال 
نماید: اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع ســود و اندوخته ها بین سهامداران 
مؤثر، سلب حق رأی از آن ها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران 
مؤثر، تعلیق موقت مجوز بخشــی از فعالیت بــرای مدت معین و یا لغو مجوز 
فعالیت ،اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران، سلب 

صالحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره.

اجاره  بها ۹/۹درصد باال رفت
مهر:مرکــز آمــار ایران بــا اعالم 
افزایش متوســط قیمــت فروش 
یک متر مربع زمین یا ســاختمان 
مسکونی کلنگی، از باال رفتن ۹/۹ 
درصدی اجاره بها در تابستان ۹۵ 

خبر داد.
بر این اساس، افزایش 3/3 درصدی 
متوسط قیمت فروش یک مترمربع 

زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و افزایش ۶ درصدی قیمت فروش 
یک مترمربع زیربنای مسکونی در این گزارش به چشم می خورد.

همچنین متوســط مبلغ اجاره به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک 
مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان سال قبل، ۹/۹ 

درصد افزایش داشته است.

نخستین ایرباس نو کشور امروز وارد می شود 
تسنیم: رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: امروز اولین 
فروند هواپیمای ایرباس نو وارد کشور می شود. این هواپیما از نوع ایرباس 3۲۱ 
است که گنجایش حدود ۲۲۰ مسافر را دارد و بُرد آن نیز حدود 4۰۰۰ کیلومتر 

است. 

میز خبر

 اقتصــاد/ رضا طلبی   اوایل دهه ۷۰ 
به اســتناد ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگران 
کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شــمول برخی 
مقررات قانون کار خارج شدند. بر اساس 
ایــن ماده قانونی قرار بــود، کارگران این 
کارگاه ها بر حســب مصلحت »موقتاً« از 
شــمول قانون کار مستثنا شوند و شرط 
تمدیــد آن، تأیید شــورای عالــی کار و 
تصویب هیأت وزیران در مدت هر ســه 
ســال یک بار بود، اما با گذشت ۲۰ سال 
همچنان این کارگران از برخی مواد قانون 
کار خارج هســتند و شرط »موقت« شاید 

تاکنون به فراموشی سپرده شده است.
هم اکنون  کارگــران کارگاه های زیر۱۰ 
نفــر، کارگــران بقاع متبرکــه، کارگران 
پارک های علم و فناوری، کارگران مناطق 
آزاد و از مردادماه امســال کارکنان شاغل 
در حوزه هــای علمیه از شــمول تمام یا 

برخی مواد قانون کار خارج هستند.
بــه گزارش مهر از طرفــی در حدود ۱۱ 
میلیون نفر کارگر در کشور وجود دارد که 
تقریباً یک ســوم از آن ها طبق این بند از 
قانون کار از شمول قانون حمایتی مربوط 

به کارگران خارج هستند.

  قانون کار، حلقه وصل حل مشکالت
بررسی ها نشــان می دهد که قانون کار، 
حلقه وصلــی برای حل مشــکالت بین 
کارگر و کارفرما و راهگشای حل اختالفات 
بین این دو گروه اســت، اما در حالی که 
مــواد مهم این قانــون از جمله ماده ۷ و 
۱۰ و تبصره ۲ ماده 4۱ اجرا نشده، دولت 
تصمیم به اجرای ماده ۱۹۱ گرفته که به 

زیان جامعه کارگری است.
در ماده ۱۹۱ تأکید شده است: کارگاه هاي 
کوچــک کمتــر از ۱۰ نفــر را مي توان 
برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از 
مقررات این قانون مستثنا کرد. تشخیص 
مصلحت و موارد اســتثنا به موجب آیین 
نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد شوراي 
عالي کار به تصویب هیأت وزیران خواهد 

رسید.
حال آنچه در اینجا محل اعراب دارد، این 
است که در شرایطی که بیکاری در جامعه 
ما بیداد می کند، وامنیت شغلی بسیاری از 
کارگران محلی از اعراب ندارد، چرا قانون 
کار نباید به گونه ای باشد که باعث بهبود 

و حفظ روابط کاری شود؟

  قانون حمایت از کارفرما
دراین باره رئیس کانون شوراهای اسالمی 
کار کشــور می گوید: نفس قانون کار باید 
حمایت از کار و کارگر باشــد، اما درحال 

حاضر ایــن قانون به دنبــال حمایت از 
کارفرما است و رسالت آن به جای حمایت 
از کارگر، پشتیبانی از کارفرما شده است.

اولیا علی بیگی  با تأکید بر اینکه اجرای 
موادی همچون ماده ۱۹۱ قانون کار عالوه 
براینکه هیچ گونــه کمک وتوفیقی بابت 
اشــتغال نداشته اســت. به نوعی موجب 
اجحاف در حق کارگران نیز شــده است، 
به قدس می افزاید: از ۲۹ آبان ســال ۶۹ 
تا کنون ۲۶ سال،  می گذرد. اگر بازگشتی 
به آن سال ها کنیم، خواهیم دید که قانون 
کار برای اولین بار به منظور تسهیل روابط 
بین کارگــر و کارفرما تصویب شــد، اما 
براساس تفسیرهای نادرست برخی افراد 
با ســوء تدبیر، مواردی از  آن را از شمول 

قانون کار مستثنا کردند. 
وی تصریح می کند: جامعه باید به سمت 
دستورعمل ها و بخشنامه ها و موادی برود 
که بتواند، اشــتغال ایجاد کند و کرامت 
وعزت نیــروی کار را حفــظ کند، نه به 
ســمت ایجاد قوانین وموادی که تکریم 

نیروی کار را مخدوش کند.
علــی بیگی اظهــار مــی دارد: در بحث 
پیش نویــس قانون کار هم متأســفانه 
آنچه مشاهده می شــود،  اصالح نیست، 
بلکه حمله به نهاد کارگران اســت و تمام 
تالش جامعه کارگری براین است که این 
وضعیت ناعادالنه و نابرابر را تغییر بدهد و 
یک کارگروه تخصصی متشکل از کارگر، 
کارفرما و دولت تشکیل و تمام مواد قانون 
کار را مورد بررســی و اصالح قرار دهند و 
واقع بینانه بــه این موضوع نگاه بکنند تا 

برمبنای آن پیش نویس شاید برای جامعه 
کارگران تدبیری صورت بگیرد.

وی تصریح می کند: پیشنهاد ما این است 
که یک کارگروه تخصصی ایجاد  شــود و 
براساس ســه جانبه گرایی در عمل ارج 
نهادن به حقوق کارگران نشان داده شود. 
ما توقع داریم که دولت از جامعه کارگری 
حمایت کند و امید را در جامعه توســعه 
بدهد، نه اینکــه حداقل های حمایتی را 

مورد هجمه و حمله قرار دهد.

  امیدی به حمایت نیست
علی بیگی با اشــاره به اینکه ماهیچ امید 
و اعتمادی به حمایت از جامعه کارگری 
از ســوی مســؤوالن دولتی و کارفرمایی 
نداریم، ادامه می دهد: تشکل های کارگری 
در همه ادوار مختلف همواره نســبت به 
تضییع حقوقشــان معترض بوده اند، اما 
صدایشــان به جایی نرســیده است. در 
شــرایط کنونی هم هیچ امیــدی ندارند 
که اصالحی به ســود کارگــران صورت 
بگیرد زیــرا  به دلیل نبود حمایت واقعی 
ازکارگران شرایط آن ها روز به روز بدتر از 
گذشته می شود. وقتی دولت ، کارفرماها و 
حتی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
که امید کارگران اســت، خــود را قربانی 
قانــون کار معرفی می کند، چه امیدی به 

حمایت از کارگران می توان داشت.
دبیرکل ســابق کانون شوراهای اسالمی 
کار کشــور نیز می گوید: قانونگذار دنبال 
این است که یکسری امتیازات به کارفرما 
بدهد که با ایجاد اشتغال رونق اقتصادی 

ایجاد کننــد و نرخ  بیــکاری را کاهش 
دهنــد، ولی حقیقت موضوع این اســت 
که آنچه باعث ایجاد شــکوفایی و رونق 
اقتصادی می شود، رضایت و انگیزه کارگر 

است.
رحمت اهلل پورموســی در 
ادامه به قــدس می افزاید: 
اجــرای  این ماده از  قانون 
کار  نــه تنهــا کمکی به 
جامعــه کارگــری ورونق 
اشــتغال در جامعه  نکرد، 
بلکه باعث استثمار کارگران 
شــد واز طرفی هم باعث 
فرصت  گونه  هیــچ  ایجاد 
شــغلی جدیدی در جامعه 
 نشــد و حتــی راه هــای 
سوء استفاده های زیادی را 
نیز پیش پــای کارفرمایان 

قرار داد.
می کنــد:  تصریــح  وی 
کارگرانی که در مناطق آزاد 

یا بقاع متبرکه کار می کنند و از شــمول 
قانون کار خارج هستند، آیا واقعاً مشکل 
اشتغال جامعه با محروم کردن آن ها حل 
شد وکارفرماها دیگر نیروهایشان را تعدیل 

نمی کنند؟
پورموسی اظهار می دارد: برخی کارفرمایان 
با سوء اســتفاده از این ماده به جای یک 
کارگاه بــا چندین نفر ، چنــد کارگاه با 
افــرادی زیر ۱۰نفر تشــکیل می دادند و 
حق و حقوق آن ها را بر مبنای  قانون کار 

پرداخت نمی کردند.

قانون موقت 20 ساله شد  

 سود برجام در جیب فرانسهمحرومیت 30 درصد کارگران از مزایای قانون کار
تسنیم: گروه خودروســازی پژو سیتروئن 
اعالم کرد، افزایش فــروش خودروهای برند 
پــژو در ایران و ادامه ترمیم بــازار خودروی 
اروپا موجب شــده تا میــزان تحویل جهانی 
خودروهای این شرکت در سال گذشته ۵/۸ 
درصد افزایش پیدا کند. این شرکت با انتشار 
بیانیــه ای اعالم کرد، حجــم فروش جهانی 
خودروهای پژو ســیتروئن نسبت به ۲/۹۷۲ 
میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۵، افزایش یافته 

و به 3/۱4۶ میلیون دستگاه رسیده است.

 طلب 2۱0 هزار میلیاردی از دولت 
ایسنا: نظام بانکی در ترازنامه جدید خود 
رقمی حدود ۲۱۰ هــزار میلیارد تومان را 
در دارایی هــای خود تحــت عنوان بدهی 
بخش دولتی ثبت کرده اســت؛ رقمی که 
البته دولت در این مــورد چندان با آن ها 

اتفاق نظر ندارد.

  توزیع شیر ویژه مدارس در هواپیما
تسنیم: یکی از شــرکت های هواپیمایی 
داخلی در پذیرایی از مسافران خود از شیر 
ویژه مدارس که »غیرقابل فروش« روی آن 
درج شــده، استفاده می کند. این نوع شیر 
معموالً از آغاز ســال تحصیلی به صورت 
رایگان در اختیار دانش آموزان پایه ابتدایی 

قرار می گیرد.

  افت تولید پارس جنوبی 
تسنیم: در روزهای اخیر با آسیب دیدگی 
یکی از خطوط لوله 3۲ اینچ فاز ۱۶ پارس 
جنوبی تولیــد گاز در این میــدان گازی 
مشترک حدود ۲۰ میلیون متر مکعب در 

روز کاهش یافت.

 میوه شب عید تأمین می شود
مهــر: محمدعلــی طهماســبی معاون 
وزیرجهــاد بابیــان اینکه عــده ای با وارد 
کردن بخشــی از پرتقال هــای یخ زده به 
بازار، طــوری وانمود کردند که تمام تولید 
شمال آسیب دیده و قابل استفاده نیست، 
گفت: ما مشکلی برای تأمین پرتقال شب 

عیدنداریم.

 نرخ رشد اقتصاد ایران از نگاه بانک 
جهانی

ایرنا: بانک جهانــی در تازه ترین گزارش 
خود، نرخ رشــد اقتصادی ایران در ســال 
۲۰۱۶ را 4/۶ درصد برآورد و برای ســال 

۲۰۱۷ نیز ۵/۲ درصد پیش بینی کرد.
بر اســاس گزارش »چشــم انداز اقتصادی 
جهان ۲۰۱۷« بانک جهانی، ایران در سال 
۲۰۱۷ پس از کشور جیبوتی باالترین نرخ 
رشــد اقتصادی را در منطقــه خاورمیانه 
 و شــمال آفریقــا خواهد داشــت. بنا به 
پیش بینی این بانک، نرخ رشــد اقتصادی 
ایران در ســال هــای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به 

ترتیب 4/۸ و 4/۵ درصد خواهد بود.

  بزرگ ترین شرکت نفت لهستان در 
راه ایران

مهر: پس از امضای قــرارداد فروش نفت 
با دو پاالیشــگاه لهستانی، هیأتی متشکل 
از مدیران ارشــد بزرگ ترین شرکت نفتی 
لهســتان برای امضــای قرارداد توســعه 
میادین نفتی ایران تا چنــد روز آینده به 
تهران ســفر می کند. بر این اساس پس از 
آنکه شــرکت ملی نفت ایران با دو شرکت 
 بزرگ پاالیشگر لهستانی شامل »لوتوس« و 
»پی کی ان اورلن« قــرارداد تک محموله 
فــروش نفت خام امضا کرد، مذاکره با یک 
شرکت بزرگ دیگر لهستانی برای سرمایه 
گذاری در صنایع نفت و گاز کشور را آغاز 

کرده است.

بسته خبری

در  حدود 
۱۱میلیون نفر کارگر 

در کشور وجود 
دارد که تقریباً یک 
سوم از آن ها طبق 

این بند از قانون 
کار از شمول قانون 

حمایتی مربوط 
به کارگران خارج 

هستند

بــــــــرش
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تسنیم: درحالی بانک مرکزی هزینه ماهانه یک خانوار را ۲/۹ میلیون تومان و 3۵درصد 
این هزینه را مربوط به مسکن اعالم کرده که با این حساب هزینه مسکن کارگران ماهانه 

یک میلیون تومان می شود.
از کل هزینه های ناخالص خانوار در سال ۹4 به ترتیب 3۵ درصد به مسکن، آب، برق، 
گاز و سایر سوخت ها، ۲3/۶ درصد به خوراکی ها و آشامیدنی ها، ۱۰/۲ درصد به حمل 
و نقــل، ۸/3 درصد به کاالها و خدمات متفرقه، ۵/۸ درصد به بهداشــت و درمان، 4/۵ 
درصد به پوشــاک و کفش، 4/۱ درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، 
۲/۱ درصد به هر یک از دو گروه ارتباطات و رســتوران و هتل، ۲/۰ درصد به تفریح و 

امور فرهنگی، ۱/۹ درصد به تحصیل و ۰/3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

 ایسنا: طی ۹ ماه نخست امسال بیش از ۸۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تن انواع کاالها و 
محصوالت مختلف نفتی و غیرنفتی به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۱3 میلیون و ۱۲3 هزار 

و ۶۷۵ دالر به بیش از 34۵ کشور مختلف صادر شده است. 
در حالی که در همین بازه زمانی ۹ میلیون و ۵۰۷ هزار تن انواع کاالها و محصوالت 
مختلف به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۸۱ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۶4۵ دالر در فهرست 
واردات ثبت شد و این آمار نشان می دهد که تراز بازرگانی ایران در ۹ ماه نخست 
امسال به بیش از ۱۵ میلیارد و 43۱ میلیون و ۲۰۵ هزار و 3۰ دالر رسیده است، اما 
از سوی دیگر می توان گفت که واردات محصوالت مختلف طی نه ماه نخست امسال 

گران تر و صادرات ارزان تر شده است.

تجارتمعاش

حقوق هایی که از
 اجاره یک  ماه مسکن 

کمتر است

با اختالف 15میلیارد دالری 

تراز تجاری ایران 
مثبت شد
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ایستگاه روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

امام خمینی)ره(:
نماز جمعه که نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسالم 

است هر چه شکوهمندتر و پرمحتواتر اقامه شود.

رهنمود
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل الملک الحق المبین

شبکه گردی
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گزارش از شخص

غیر قابل »تغییر«
»اوباما«  خداحافظی کرد

 ایســتگاه/ مجید تربت زاده  آمده بود با 
حســاب و کتاب خودش همه چیز را تغییر دهد. 
شعار »تغییر« او را برخی ها باور کردند و خیلی ها 
نه. چنان که امروز هــم وقتی خود »اوباما« به 8 
سال پشت سر و آمریکای پیش رو نگاه می کند، 
مجبور است در سخنرانی خداحافظی اش اعتراف 
کند اگرچه توانســته برخی چیزها را تغییر دهد، 
اما بسیاری از مشــکالت هنوز پیش روی ایاالت 
متحده باقی مانــده و نه تنها تغییری نکرده اند، 
بلکه سبب تغییر دیدگاههای او نسبت به جهان 
نیز شــده اند. نخستین رئیس جمهور - کمی تا 
قسمتی- رنگین پوســت آمریکا ساعت 8 دیروز 
در »شیکاگو« ســخنرانی کرد و توافق هسته  ای 
با ایران، برقراری رابطه با کوبا و کشــتن بن الدن 
را بزرگ ترین دســتاوردهای دولتش دانســت. از 
تهدیدهای روسیه و چین نیز سخن گفت و وقتی 
داشت در باره همسرش صحبت می کرد بی اختیار 
به گریه افتاد! شاید برای اینکه بانوی اول- میشل 
اوباما- نیز از مواردی بود که »باراک« در 8 ســال 

گذشته موفق به تغییرش نشده بود! 

 هونولولو ...
چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا سال 1961 
در »هونولولــو« مرکز ایالت »هاوایــی« به دنیا آمد. 
پدرش از مهاجران کنیایی است که بر اساس کتاب 
خاطرات »اوباما«  با هزار بدبختی و دردســر و برای 
درس خواندن خودش را به آمریکا رســانده و در این 
کشور با زنی سفید پوست ازدواج می کند. »باراک« 
بعدها در دانشگاه »کلمبیا« علوم سیاسی می خواند 
و پس از چند سال کار در شیکاگو، با گرفتن کمک 
هزینه تحصیلی به دانشکده حقوق »هاروارد« می رود. 
بدبینانه نگاه نکنید لطفاً! »باراک« البد دانشــجوی 
درســخوان و باهوشی است، چون با ورود به  هاروارد، 
پیشــرفت خیره کننده اش هم آغازشده و یک سال 
بعد ریاست نشریه مشهور »نقد حقوق  هاروارد« به او 
سپرده می شود. »نقد حقوق« معتبرترین نشریه رشته 
حقوق و وکالت در سرتاســر آمریکاست و »باراک« 
نخستین رئیس سیاهپوست این نشریه است! دکترای 
حقوق را هم از همین دانشگاه می گیرد و در بازگشت 

به شیکاگو به وکیل سرشناس در حقوق مدنی تبدیل 
می شود. البته 6 سال هم در دانشگاه شیکاگو، حقوق 

اساسی تدریس کرده است.

حقوقدان ارشد
البد االن برای شما هم سؤال ایجاد شده که مثاًل 
نخبه  ای مانند »باراک« اوباما با دو شغل وکالت و 
استادی دانشگاه و درآمد نجومی، چطور به جای 
انتخاب یــک زندگی  مرفه و بی دردســر، هوای 

سیاست به سرش می زند؟ 
کارشناســان می گویند، در بسیاری از کشورهای 
بزرگ دنیا، 80 درصد سیاســتمداران، حقوقدان 
هســتند و آمریکا نیز در طــول تاریخ نه چندان 
طوالنی اش، همواره 90 درصد سیاســتمدارانش 
حقوقدان بوده اند. با این آمار و ارقام، مبادا ذهنتان 
برود دنبال نقش  البی های سیاســی – اقتصادی 
آمریکا در انتخاب یک سیاهپوســت برای ریاست 
جمهوری! آقــای »اوباما« یک حقوقدان دو رگه و 
حقوقدان های آمریکا هم خوراکشان سیاست است!

 هوای سیاست
حقوقدان »هونولولو«ای که احتماالً همان ســال های 
تحصیل هوای سیاست به سرش زده بود، در 44 سالگی 
موفق شد به عنوان پنجمین سیاهپوست وارد مجلس 
سنا شود. در سنا هم مانند»هاروارد« خیلی زود به چشم 
آمد و لقب وفادارترین ســناتور  دموکرات را به خودش 
اختصاص داد. سال 2007 هم »نشنال ژورنال« او را به 
عنوان لیبرال ترین سناتور انتخاب کرد. یک سال پس 
از این القاب و عناوین » اوباما« نامزد ریاست جمهوری 
شد. مخالفت با سیاســت های »بوش« در عراق، طرح 
تحریم ایران، وعده کمک به اسراییل در صورت حمله 
ایران به این رژیم، تالش برای جلوگیری از دســتیابی 
ایران به ســالح اتمی، رفع تبعیض نژادی در آمریکا و...
از برنامه های تبلیغاتی او بود که در کنار هزینه  ای  42 

میلیون دالری سبب شد به کاخ سفید راه پیدا کند.

 مسلمان یا مسیحی؟
ماجرای مسلمان و شــیعه بودنش از داستان هایی 
نیست که تنها ذهن خالق کاربران فضای مجازی 

برای شــوخی آن را ساخته و منتشر کرده باشند و 
انتشار آن از همان اول مشکوک به نظر می رسید. 
به هر حال نام کاملش»باراک حسین اوبامای دوم« 
است. می گویند پدر و مادرش مسلمان بوده و بعدها 
مسیحی شده اند.  با اینکه خود او نیز چند بار تأکید 
کرده که مسیحی و پروتســتان است، اما از همان 
ماه های اول رئیس جمهور شدنش و حتی سال ها 
پس از آن ســه گروه بودند که با این شــیعه بودن 
»باراک« حال می کردند! دســته اول آن هایی که 
شــاید در ایران دل بسته بودند به شعار »تغییر« و 
گل و بلبل شدن روابط دو کشور. دسته دوم برخی 
سیاستمداران و تحلیلگران عرب منطقه که هر از 
چندی او را شیعه، دوستدار رابطه با ایران و ضد عرب 
قلمداد می کردند و گروه سوم هم برخی تندروهای 
آمریکایی که تا همین اواخر ادعا می کردند ضدیت 

او با اسراییل به دلیل شیعه بودنش است!

 آمریکایِی ایرانی تبار!
البته گروه چهارمی هم بودند که پا را فراتر گذاشــته، 
»کنیا« و »هونولولو« را بی خیال شــدند و »حســین 
اوبامای اول« را ایرانی تبار و بوشــهری معرفی کردند! 
سال 1387 سرویس سیاســت خارجی یک روزنامه 
معتبر در ایران در مطلبی ســرگردان میان شــوخی 
و جدی از قول یک منبع ســاختگی نوشت:» اصل و 
نســبش همان خانواده معروف »اوباما«ي »بوشهر« 
اســت که در دوران قاجاریه جالي وطن کرده و طي 
چند نسل ســر از آمریکا درآورده است! بدین ترتیب 
که، جد بزرگش در واقع »میرحسن خان اوبامایي« که 
از میراب هاي معروف »بوشهر« بوده و به همین خاطر 
هم اسمش »اوباما« یا »آب با ما« بوده«! و با این مطلب 
روی همه آن هایی را که در داخل و خارج برای»اوباما« 

مذهب و شجره نامه می تراشیدند، کم کرد.

 کدام تغییر؟
در عرصه سیاســت خارجی اگرچــه »اوباما« به 
توافق هســته  ای با ایران و از ســرگیری روابط با 

کوبا می بالد، اما شکســت برنامه های آمریکا در 
ســوریه، ماجرای بحران اوکراین و نفوذ داعش به 
عراق از جمله مســایلی است که ترجیح می دهد 
درباره آن ها ســکوت کند. تنها دســتاورد شعار 
مبارزه با تروریســم در 8 سال گذشته، نمایش یا 
فیلم هالیوودی کشتن »بن الدن« است که خود 
آمریکایی ها نیز برای باور کردنش مشــکل دارند. 
مشکالت نژاد پرســتی در دوره »اوباما« نه تنها 
کاهــش نیافت، بلکه با حمــالت مرگبار پلیس 
به سیاهپوســتان که بارها تکرار شد، افزایش نیز 
یافت. زندان »گوانتانامو« که قرار بود تعطیل شود، 
همچنــان و با 55 زندانی خاص به کار خود ادامه 
می دهد. اوضاع خاورمیانه مطابق میل آمریکایی ها 
پیش نمی رود و... . حاال قضاوت با شــما و مردم 
آمریکا که بگوییدآمریکای پیش از »اوباما« چقدر 

نسبت به آمریکای 2017 تغییر کرده است؟

 نامه نگاری
اینجور نبود که تنها فروردین هر سال برای ایرانی ها 
پیام تبریک نوروز بفرســتد. از اردیبهشت 88 تا 
همین ماه های نخست امسال، گویا 5 بار برای رهبر 
انقالب نامه نوشت. اگرچه محتوای نامه هایی که 
بابت آن ها پاسخ گرفت یا نگرفت، هیچ گاه به طور 
کامل رونمایی نشد، اما بر اساس شنیده ها در برخی 
از آن ها از تصمیمش برای کاهش تحریم ها، ادای 
احترام به نتایج انتخابات ایران، باز کردن صفحه  ای 

تازه در روابط، توافق هسته  ای و ... گفته بود. 
ادعاهایــی که -دســت کم- دربــاره ایرانی ها از 
نوک قلم و صفحــه کاغذ -چندان- فراتر نرفت و 
تحلیلگران داخلی را برآن داشت تا یکسال پس از 
امضای »برجام« با تلخکامی بنویسند که وعده های 
»اوباما« برای برداشتن کامل تحریم های هسته ای، 
»وعده ســرخرمن« بیش نبود و دستاورد توافق 
هســته ای برای ســفره های ایرانی، نه آن بود که 

ایرانیان چشم انتظارش بودند.

رصدخانه / خبرهای ویژه

  نمابر تحریریه:                     37610087    )051(
  امور مشترکین:                37618044-5    )051(
  روزنامه گویا:                       37651888    )051(
  روابط عمومی:                    37662587     )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086     )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088    )051(
)051(   37628205                                              
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     66938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

اجازه ورود ندارم
رجانیوز/ دکترفریدون عباسی- رئیس پیشین 
سازمان انرژی اتمی-  در مصاحبه ای می گوید:  
وزیر انرژی آمریکا و بازرسان آژانس حق  دارند 
از وضعیت هسته ای ایران با خبر باشند اما بنده 
که مدرس دانشگاه هستم و رئیس انرژی اتمی 

بودم، اجازه ورود ندارم.

مناقصه در چین
خانه ملــت/  قوامی- نماینده اســفراین در 
مجلس می گوید: لوله گســتر اسفراین، تنها 
واحدی است که در کشور لوله های جداری 7 تا 
16 اینچ تولید می کند، اما متأسفانه این مناقصه 
به شرکتی داده شد که از چین سردر می آورد.

عنایت آقایان ... 
ایسنا/ علیــزاده طباطبایی- وکیل مدافع مهدی 
 هاشمی- نسبت به اینکه موکلش تا چه زمانی در 
بیرون از زندان می ماند، گفت: تا هر زمان که آقایان 

عنایت داشته باشند از مرخصی استفاده می کند.

  صاحب امتیاز: 
آستان قدس  رضوی )موسسه فرهنگی قدس(

  مدیر مسؤول و سردبیر:
 ایمان شمسایی

11/4012/13

22/5523/28 5/135/45

16/3717/11

6/437/14

16/5717/31
هاشمی زنده ونهضت جاوید

خبری تلخ و غم افروز رسید خبری سخت و روان سوز رسید 
عاقبت آمد و دلها لرزید خبری که نتوان باور کرد  
هاشمی یار امام و رهبر  خبر این است که شد گرم سفر	

	 	 				 	 	
راه اسالم و والیت راهش جای حق بود دل پر آهش  
با دل وجان به حق آگاهش 	 همه جا سنگر پیکارش بود	
هاشمی هم به امامش پیوست تکیه گاه همگان رفت از دست	

	 	 				 	 	
مرد میدان جهاد و خدمت  یار دیرین امام امت  

زین جهان رفت ولی با عزت بعد یک عمر تالش وکوشش 
هاشمی همسفر گل ها شد 	 رفت و مهمان بهشتی ها شد	

	 	 				 	 	
جاهالنی که دلش افسردند وای آنان که ورا آزردند  

روح چون برگ گلش پژمردند بابد اخالقی وهتک حرمت  
فارغ از رنج و غم و تهمت شد هاشمی زان همه غم راحت شد	

	 	 				 	 	
خواست تا بشکند آن سرو رشید 	 یاد آن روز که فرقان پلید	

هاشمی زنده ونهضت جاوید داد پیغام امامش که بود  
همدل و همقدم رهبر ما حیف وصد حیف که رفت از بر ما		

	 	 				 	 	
حافظ وحدت این ملت بود 	 اوکه همواره پی وحدت بود	
تکیه گاه همه با قدرت بود در ره رهبر و درخط امام  
راه او تا به ابد پاینده است روح نستوه وبزرگش زنده است 

کاش باران َکَرم، بر دل و جان بنشیند
1ـ بست باال: مرز حالل

نقل »سیدمرتضی علم الهدی« از استادش »شیخ مفید«: )ادامه گفت وگوی امام و 
مأمون(... امام)ع(، خطاب به مأمون فرمود: »به خدا ســوگندت می دهم که پاسخ 
پرسشــم را به راســتی بگویی!... اگر اکنون پیامبر خدا)ص( زنده شود و از پشت 
تپه های روبه روی مسیرمان پیش بیاید... و از دختر تو خواستگاری کند؛ پاسخت 
چیست؟«... مأمون، بی درنگ و با اشتیاق گفت: »مگر می شود کسی خواستگاری 
پیامبر از دخترش را نپذیرد؟«... امام)ع( فرمود: »آیا خواستگاری پیامبر از دختر من 
نیز حالل خواهد بود؟«... مأمون سکوت کرد و کمی بعد گفت: »به خدا سوگند که 
شــما به پیامبر)ص( نزدیک ترید از من«. از ترجمه جلد »دوازدهم« کتاب شریف 
بحاراالنوار، ترجمه موسی خسروی، چاپ 1377، صفحه 177 با تلخیص و بازنویسی 

2ـ سقاخانه: سفرنامه یه عمر )211(
»زن«، دســته »قبض ها« رو ورق می زنه و نمی خواد بره... اما »مرد«، فقط لبخند 
می زنه و در اتاق بزرگ اداره می گرده و »فلســفه« می بافه... زن، که حوصله ش از 
مثال های مرد، سر رفته، دل رو یه دل می کنه و از جاش بلند می شه تا خداحافظی 
کنه... اما گوشی تلفن اتاق مرد، زنگ می زنه و زانوهای زن سست می شن... مجبور 
می شه دوباره بشینه تا تماس مرد، تموم بشه... مرد هم که با مخاطبش، دعواش 
شده؛ برای او هم استدالل می کنه )!(... زن، پوزخندی می زنه... تماس طوالنی مرد 
تموم می شــه و بی فرصتی به خودش، با همون لحن تند، به زن می گه: »خالصه 
کنم... کمک ما به خیریّه شما باید جوری باشه که جیب خودمون خالی نشه«!/ 
برگرفته از ترجمه جلد »اول« کتاب شریف عیون اخبارالرضا)ع(، ترجمه علی اکبر 
غفاری و حمیدرضا مستفید، چاپ 1380، صفحه 659ـ »احمدبن محمد بَِزنطی«، 
از امام  رضا)ع( نقل کرده که در نامه ای به فرزندش جواداالئمه)ع( فرموده اســت: 
»پسرم!... در راه خدا ببخش و انفاق کن!... و نگران مباش که خداوند، روزگار را بر 

تو سخت کند یا تهیدست شوی«.ـ  با تلخیص.
3ـ پنجره پوالد )88(: حجت االسالم ســیدعلی اکبر هاشمی بَْذرَگرـ 
مدفون در مقابل کفشداری گوشه غربی »صحن آزادی« حرم مطهر/ برای 
خونوادم »کاغذ« فرســتادم تا شــاید کاری کنن... پدرم که جز یه مزرعه اربابی 
ساده، چیزی نداشــت؛ کاغذی برام فرستاد و نوشت که: »پسرجان!... از فکر این 
دختر بیا بیرون!.. دختر َملُِک التُّجار شــهر که به درد بچه طلبه من نمی خوره«... 
نامه پدرم، شــعله عشق رو در دلم تیزتر کرد... یه روز بعدازظهر که دل به آفتاب 
»حوزه« و پشــت به دیوار »ُحجره« داده بودم ، دســتی روی شونه م نشست... با 
شــتاب برگشتم و نگاهی کردم... »آقاسیدعلی اکبر« نشسته بود کنارم. لبخندی 
زد و گفت: »حیف تو طلبه فاضل نیســت که این جوری ذهنت مشغول باشه؟«... 
بعد بی اون که منتظر پاســخ من بشه، گفت: »خیالت راحت باشه آقامرتضی!... با 
ملک التجار صحبت کردم... بگو پدر و مادرت از روســتا بیان برای خواستگاری... 
خودم هم می آم تا ان شاءاهلل وصلت سر بگیره و سر آقامرتضای ما دوباره مشغول 
درس بشه«. ـ درگذشته شب یکشنبه بیست و ششم بهمن 1376 خورشیدی. 
برگرفته از صفحه 113 در جلد »اول« کتاب مشاهیر مدفون در حرم رضوی، اثر 

گروهی، چاپ 1387، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.
4ـ بهشت ثامن االئمه)ع(: زیارت )154(

رود چشــم هایم... بی تاِب پیوستن به دریای مناجات خوبان است... به »آمین«ی 
راهش را هموار فرما!/ در زیارتنامه امام  رضا)ع( گفته شده است: »پس از نماز، در 
محضر خدا بســیار دعا کن و دعایت را با اشک فراوان و خواهندگی بسیار همراه 
کن!... )ناتمام(«ـ دریافت، تلخیص و بازنویسی  از کتاب شریف »َمفاتیح الَجنان«، 

چاپ اول )بی تاریخ( از شرکت »اسوه«، صفحه 828.
5ـ بست پایین: مثنوی های ِشفا )8( 

ِشفای جوان مسیحی/ کمتر از یک قرن پیش )17(/ )ادامه حال جوان( 
دست اقبال من، تلنگر زد/ بانویی کارگر به چشم آمد

آرزو، راه های تازه گشود/ خواستگارش شدم... مسیحی بود
دین اسالم انتخابش شد/ بله ای مهربان، جوابش شد

بودم از ُملک روسیه، مأیوس.../ بازگشتیم سوی وادی توس
کفش می دوزم و دلم شاد است/ دل، اسیر رضا)ع( و آزاد است

دوری از کوی او؟... خدا نکند!/ دستم از دامنش جدا نکند/ از کتاب کرامات رضویه، نوشته 
حاج  شیخ علی اکبر ُمَروِّج، نشر جعفری، چاپ سوم، 1363، صفحه 183.    ادامه دارد

نامه سوگ

صحن آزادی )212(

 ایستگاه/ حسین شمسایی 

 ایستگاه/ سیدمحمد سادات اخوی 

 نیشتر / مازیار بیژنی طرح  روز

ایستگاه: محسن رضایی در صفحه اش در اینستا نوشته: یاران امام - 
یک به یک- از میان ما پر می کشند.

ایستگاه: مدیرعامل »اسپاتیفای« از سرشناس ترین سامانه های موزیک 
آنالین که دفتر آن در سوئد است، به توییتر آمده و از اوباما خواسته حاال 
که ریاست جمهوری اش تمام شده، بیاید و رئیس »گلچین کردن ترانه ها« 

در این سرویس شود!

اینستاگرام

توییتر

روزنامه های جهان

عراقچی: بهتر نیست به جای خودکفایی 
در تولید گندم، از خارج کشور گندم وارد کنیم؟

محسن رضایی

دانیل اییک 

برگردان به پارسی : ایستگاه
 امیر محمد سلطان پور

  االخبار
روزنامــه االخبار -چاپ لبنــان- هرچند به 
سفر میشــل عون به ریاض اشــاره دارد، اما 
مطلب اصلی خودش را به بحران روزنامه ها و 
سختی کار آن ها اختصاص داده است. روزنامه 
المستقبل قربانی مشکالت اقتصادی و چاپ 

آن برای همیشه متوقف شد.
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