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خط و نشان مديركل فرودگاه هاى 
خراسان رضوى براى ايرالين ها

اجازه نمى دهيم 
مسافران 

بيش از يك ساعت
معطل شوند
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 رهبر معظم انقالب با توجه به مشكالت خوزستان و سيل جنوب تأكيد كردند 

رسيدگى به مردم وظيفه فورى  و هميشگى مسؤوالن

اصالح قانون بيمه شخص 
ثالث به نفع چه كسى است؟

هر كه
تخلفش بيش 
حق بيمه اش 

بيشتر 

 اخبار  رهبر انقالب با اشاره به وقوع سيل و گرد و غبار در خوزستان گفتند: مسؤوالن 
موظفند كه با فكر و كار و تالش و همدلى با مردم، به اين مشكالت رسيدگى و براى عالج 
قطعى آن ها چاره انديشى و اقدام كنند. حضرت آيت اهللا خامنه اى ديروز در ابتداى جلسه 
درس خارج فقه با اشاره به مشكالت و خسارت هاى شديد پديد آمده بر اثر سيل و گرد 
و غبار در مناطق جنوب كشور، تأكيد كردند: اين حوادث حقيقتاً دل انسان را مى خراشد 
و مسؤوالن موظفند كه با فكر و كار و تالش و همدلى با مردم، به اين مشكالت رسيدگى 
و براى عالج قطعى آن ها چاره انديشى و اقدام كنند.حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به 

مشاهدات گذشته خود از مشكالت پديد آمده براى مردم ...

info@qudsonline.ir

ضميمه  روز
 

آذرماه سال 59 در تهران به دنيا آمد. اولين بار 
وقتى 14ساله بود از كنار پالكاردى در محدوده 
دولت آباد شهررى گذشت. چشمانش متمركز 

شد به نوشته اى كه عالقه مندان را به آموزش...

پيرغال م ها براى جوانان
بزرگ ترى كنند

 ............ صفحه 2

نخستين شكست آسيايى
به نام جوانان منصوريان

دومين اجالسيه اعتاب مقدسه 
ارديبهشت 96 برگزار مى شود

كم فروشى مجازى
در اپراتورهاى واقعى

2 3 16

 

امنيت در سايه دين
 معارف   سبك زندگى ارتباط مستقيمى با هويت، شخصيت، اخالق، تأثير سبك زندگى اسالمى در دورى از انحراف هاى اخالقى و اجتماعى 

رفتار و سلوك انسان دارد. شناخت هويت فردى و جمعى و محيطى و 
نيز هويت دينى انسان و اينكه از چه منظرى به خويشتن نگاه مى كند 
و خود را در چه جايگاهى از كماالت و ويژگى هاى انسانى مى بيند، در 

سبك و سياق زندگى نقش تعيين كننده اى دارد. درك درست انسان 
نسبت به خويشتن و فلسفه وجودى ريشه هاى رفتار و اخالق فردى و 
اجتماعى وى را شكل مى دهد و بى گمان هرچه اين شناخت عميق تر و 

 ............ صفحه 6اصولى تر باشد، تناسب بيشترى با شأن انسانى...

 جامعه   در كشور ما شركت هاى بيمه اى، دل 
خوشى از بيمه شخص ثالث ندارند و مى گويند 
اين نوع بيمه زيان ده است. آنها تأكيد مى كنند 
كه اگر فشار دولت و بيمه مركزى نباشد عطاى 

«بيمه شخص ثالث» را ...

االهلى امارات2-استقالل 1 معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى: مجلس گاليه مردم از قيمت و حجم اينترنت را بررسى مى كند

 

واردات طبل 
چوب كبريت 

دكمه تا
آبگوشت خارجى!

 

هيأت ايرانى براى 
مذاكرات حج

5 اسفند
به رياض مى رود

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

: امام صادق
ميراث خدا از 
بنده مؤمنش 

فرزند صالحى 
است كه براى او 

آمرزش بطلبد.
مكارم اخالق، ج 1، 

ص 471
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 فضیلت نام های 
 hحضرت زهرا

 حجت االسالم سیداسماعیل
 حسینی حاتمی، کارشناس معارف 

اخالص حسینی 
رمز توفیق است
 پیرغالم  اهل بیتb  حاج مهدی اشعری،

حاج حیدر خمسه از تالشش
 برای تلفیق گویش ها و ارزش های

 نسل دیروز و امروز در مراسم عزاداری می گوید 

ها  پیرغالم 
برای جوانان 

بزرگ تری کنند 

 ............ صفحه 3 قدس خراسان

مرحله نخست خط دوم قطارشهرى مشهد با تكيه بر توان داخلى و 
همكارى بسيج، قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا و مديريت شهرى به 

بهره بردارى رسيد

جلوه « ما مى توانيم »



ادامه بحران پروژه هاى نيمه تمام با كسرى 80 هزارميلياردى بودجه دولت

بودجه ناچيز 96 براى 500 هزار پروژه نيمه تمام

گزارش خبرى

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى  در حالى كه 500 هزار ميليارد 
تومان اعتبار براى تكميل طرح ها و پروژه هاى عمرانى نيمه تمام 
در كشور نياز است، برخى نمايندگان مجلس از كسرى 70 تا 

80 هزار ميليارد تومانى بودجه در سال 96خبر مى دهند.
هم اكنون بيش از 70 هزار پروژه نيمه تمام تشــنه اعتبارند و 
بــراى تكميل آن ها نياز به 500هزار ميليارد تومان منابع مالى 
اســت اما با توجه به بودجه 60 هــزار ميلياردى بخش عمران 
و در عين حال كســرى 80 هزار ميليارد تومانى بودجه 96 به 
نظر مى رســد كه بحران پروژه هاى نيمه تمام همچنان پابرجا 

خواهد ماند. 

 عمر20 ساله پروژه هاى نيمه تمام
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس با اشاره به بودجه عمومى 
300 هزار ميلياردى 96 تصريح كرد: يكسرى از داليل كسرى 
بودجــه به تعهدهاى قديمى برمى گردد كه به عنوان مثال در 
يك مقطع زمانى فاصله حقوق شاغالن و بازنشستگان چند برابر 

شد كه دولت ســعى كرده اين فاصله را كمتر كند كه سامان 
دادن اين مسايل كمى زمان بر است.

وى با اشاره به كسرى 70 تا 80هزار ميليارد تومانى بودجه 96 
و اثرات آن بر آغاز يا اتمام پروژه هاى عمرانى جديد، خاطرنشان 
كرد: با توجه به اين كسرى بودجه ما نيز نگرانى هايى از تأخير 
روند اجراى پروژه هاى عمرانى داريــم؛ زيرا اكنون پروژه هايى 
در كشــور داريم كه 20 تا 30 ســال خاك مى خورند و توقف 
آن ها همچنان مشهود اســت.وى اظهارداشت: حتى برخى از 
بودجه هاى عمرانى سال هاى آينده در بودجه جارى براى اتمام 
پروژه هاى عمرانى پيش خرج مى شــود و يا برخى از رديف ها 

حذف مى شود كه اين به روال ساالنه كشور تبديل شده است.

 براى پروژه هاى جديد نمى توان كارى كرد
وى، فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه را نيز يكى از راه هاى 
تأمين بودجه پروژه هاى عمرانى اعالم كرد و با بيان اينكه اين 
مسأله هم به يك روال براى كشــور تبديل شده است، درباره 
مشــكالت تعهدهاى آينده دولت براى فروش و واگذارى اين 
اوراق، افــزود: طبيعى اســت كه فروش اوراق  مشــاركت و يا 
واگذارى اســناد خزانه در آينده مشكالت خاص خود را خواهد 
داشت و بدهى دولت به سال هاى آينده منتقل مى شود اما اين 

مسأله چندان اضطرارى و خطرساز نخواهد بود.
وى با بيان اينكه اكنــون دولت به بانك ها، تأمين اجتماعى و 
پيمانــكاران بدهكار اســت و بايد به گونــه اى اين موضوعات 
را مديريت كند، اظهارداشــت: در مجموع بايد اذعان كرد كه 

پروژه هاى عمرانى را نمى توان تعطيل كرد.
وى بــا بيان اينكه بــراى رونق پروژه هاى عمرانى نيز چشــم 
انتظار اندكى تحول در اقتصاد كشور هستيم، خاطرنشان كرد: 
بــا اين وضعيت بودجه ريزى در عمل هيــچ پروژه جديدى را 
نمى توان آغاز كرد؛ زيرا 85 درصد پول به سمت پرداخت حقوق 
و دســتمزد مى رود و10 تا 15 درصد براى پروژه هاى عمرانى 

زيرساختى ونيمه تمام هزينه مى شود.

  توجيه اقتصادى پروژ ه هاى نيمه تمام
عضو ديگر كميسيون عمران مجلس هم با تأييد اينكه 80هزار 
ميليارد تومان كسرى بودجه سال 96 خطرى براى پروژه هاى 
عمرانى اســت، تصريح كرد: هم اكنون دولت از طرق مختلف 
مانند فروش اوراق مشــاركت، ابزار صكوك و يا اسناد خزانه در 
حال جبران اين مسأله است تا اين پروژه ها را تأمين مالى كند اما 
در آينده اين وضعيت نيز طبيعتاً مشكالتى را به وجود مى آورد، 
دولت بايد اصل پول و سود آن را به عنوان ديون خود به مردم 

پرداخت كند.
فــرج اهللا رجبى با بيان اينكه اين مســايل بايد در بودجه هاى 
سنواتى منظور شود، خاطرنشان كرد: مهم ترين مسأله اى كه در 
اين خصوص وجود دارد اين اســت كه پروژه هاى عمرانى مورد 
اجرا بايد توجيه اقتصادى داشته باشد و پروژه ها بتوانند خودشان 
بازگشــت سرمايه و اصل و سود اين اوراق را تضمين كنند كه 
اگر اين كار صورت بگيرد به طور يقين فشار بر دولت نيز كاهش 

مى يابد و در غير اين صورت بار مالى دولت سنگين تر مى شود.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 5/5 ميليون نفر واجد رأى دادن در تهران هستند  فارس: رئيس ستاد انتخابات شهرستان تهران گفت: پيش بينى ما از اعتبار مورد نياز براى برگزارى انتخابات 96 در تهران 10 
ميليارد تومان بوده كه درخواست آن را داده ايم البته هنوز اعتبارى داده نشده است. على اكبر ناصربخت در پاسخ به اين سؤال كه ميزان و تعداد واجدان رأى دادن در تهران چند نفر هستند؟ 

اظهارداشت: حدود 5 ميليون و 500 هزار نفر واجدين شرايط رأى دادن در تهران هستند.

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

 پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم 
رهبرى  رهبر انقالب با اشاره به وقوع سيل 
و گرد و غبار در خوزستان گفتند: مسؤوالن 
موظفند كه با فكر و كار و تالش و همدلى 
با مردم، به اين مشــكالت رسيدگى و براى 
عالج قطعى آن ها چاره انديشى و اقدام كنند.

حضرت آيت اهللا خامنه اى ديروز در ابتداى 
جلسه درس خارج فقه با اشاره به مشكالت 
و خسارت هاى شديد پديد آمده بر اثر سيل 
و گرد و غبار در مناطق جنوب كشور، تأكيد 
كردنــد: اين حوادث حقيقتاً دل انســان را 
مى خراشد و مســؤوالن موظفند كه با فكر 
و كار و تــالش و همدلى با مــردم، به اين 
مشكالت رسيدگى و براى عالج قطعى آن ها 

چاره انديشى و اقدام كنند.
حضــرت آيــت اهللا خامنه اى با اشــاره به 
مشــاهدات گذشــته خود از مشــكالت 
پديد آمده براى مردم در جريان دو ســيل 
مهيب، افزودند: ســيل آفت بزرگى است و 
خسارت هاى زيادى براى مردم و خانواده ها 
ايجاد مى كند و كمك به مردم سيل زده در 

مناطق جنوب، وظيفه و كارى الزم است.
ايشان، مســايل اين روزهاى خوزستان و 
قطع آب و برق و وسايل ارتباطى در هواى 
سرد را نمونه ديگرى از مشكالت دلخراش 

و بسيار سخت مردم برشمردند و گفتند: 
 مسؤوالن وظيفه دارند كه به اين مشكالت 
رســيدگى كنند و اگر كسى به فكر مردم 
باشــد، نمى تواند در مقابل مسايل دشوار 
خوزستان راحت بماند و اين وظيفه قطعى، 
فورى و هميشگى حكومت هاست كه به 

فكر مردم باشند.

حضرت آيت اهللا خامنه اى با انتقاد از برخى 
كه به جاى حل مسأله ريزگردها، مسؤوليت 
آن را متوجه گذشتگان مى كنند، خاطرنشان 
كردند: درست اســت كه برخى مسايل به 
دارد  احتياج  بلندمدت  چاره انديشــى هاى 
اما اين حرف كــه وضعيت فعلى نتيجه به 
فكر نبودن گذشــتگان است، كافى نيست 

و مشــكلى را حل نمى كنــد و چند صباح 
ديگر نيز ديگران همين قضاوت را درباره ما 
خواهند كرد كه چرا براى عالج مشكل مردم 

كارى انجام نشد.
ايشــان افزودند: بايد اين ســختى ها را در 
زندگى مردم لمس، و براى عالج آن ها فكر، 

كار، تالش، همدردى و همدلى كرد.

رهبر معظم انقالب با توجه به مشكالت خوزستان و سيل جنوب تأكيد كردند

رسيدگى به مردم وظيفه فورى  و هميشگى مسؤوالن

 اردوغان خون آشام به خاطر پول شيخ نشين ها و نفت داعش منطقه را به آتش 
كشيد و سخنرانى ضد ايرانى مى كند و پليس اين كشور نيز سفيركش و تروريست 
است. او اراذل و اوباش را براى تظاهرات به اطراف سفارت ايران مى فرستد، چندين 
ايرانى را كشته و مكرر كنفرانس هاى ضد ايرانى برگزار مى كند و شبكه جم نيز 
خانواده ها را از هم مى پاشــد. اما دولت ايران واردات از تركيه را آزاد و در كودتا از 
او طرفدارى كرد و به خاطر دريافت عوارض خروج، رفتن به تركيه را آزاد كرد، آيا 

جان ايرانى ها براى دولت ارزش ندارد؟ 9150002986
 بانك ملت پيامك برداشت ها و واريزهاى زير 30 هزار تومان را ارسال نمى كند. 
آن وقت 10 هزار تومان كارمزد از مشترى براى ارسال پيامك مى گيرد. من هم 
حساب بانكى خودم را بعد از 10 سال بستم! قدس عزيز خواهش مى كنم، پيگيرى 

كنيد. 9150000679
 دولت دنبال جمع آورى مدارك عليه انگليس در زمان حضور در بصره و ايجاد 

كانون ريز گردها باشد، حتماً نتيجه مى گيرد! 9390003589
 بيشتر نمايندگان مجلس در طرح استيضاح وزير راه تأييد كردند كه سفارش 
توليد كشــتى به كره و سفارش توليد واگن به روسيه و آلمان و سفارش ريل به 
هندوستان و خريد تجهيزات ايســتگاهى راه آهن از اتريش كارى بسيار خوب 
و پشــتيبانى از اقتصاد مقاومتى اســت، چرا بايد به كارگران ايرانى زحمت داد! 
بگذاريد استراحت كنند! فاقدين مسكن به جز مسكن اجتماعى چه مى خواهند 
كه برايشــان رديف كردند! براساس گزارش يكى از نمايندگان موافق استيضاح، 
ســپردن امور بنادر و هواپيمايى و راه آهن به دوســتان و وابستگان وزير بسيار 

پسنديده است! 9350003156
 در تلويزيون يك خانم از طبقات مرفه در شــيراز با خبرنگار حرف مى زد و با 
شــادى و خنده مى گفت كه به به باران آمده، 30 ثانيه بعد تلويزيون نشان داد 
سيل خانه و زندگى حاشيه نشينان را برد و بدبخت شدند: آيا مسؤوالن خبر سيما 
درك درســتى از حال مردم بيچاره سيل زده در اين بارش ها دارند؟ بعيد است 

كه بفهمند! اين تمسخر ملت محجوب و مقاوم ايران نيست؟ 9360005827
 باعنايت به اينكه امسال مركز پژوهش هاى مجلس، پرداخت عيدى كارمندى به 
كارگران مشمول قانون كار شاغل در دستگاه هاى دولتى را غيرقانونى اعالم كرده 
است، چرا امسال راه آهن 770 هزار تومان به كارگران عيدى داده است؟ ما براى 

احقاق حق مان به كجا بايد شكايت كنيم؟ لطفاً پيگيرى كنيد. 9150002635
 شهيد مطهرى الحق مطهر مطهر بود، حاال كى گفته فرزندش مطهر است زيرا 
با اشتياقى كه به سران فتنه دارد، بهتر است با تركيبى از فاميل هاى سران فتنه 

فاميلش را بگذارد. 9150001136
 جناب مهديان! آيا مردم بخاطر دماغ بزرگ محمدرضا شــاه انقالب كردند يا 

انحراف وى از قوانين؟ 9150004483
 طرح جابه جايى ساعات تحصيل دانش آموزان از سه ماه زمستان به تابستان 
خيلى خوب است و موجب آن مى شود كه فرزندان مان در زمستان از بيمارى هاى 
فصل سرما و حوادث ناشى از يخبندان معابر به دور باشند. البته اگر اين طرح دو 
ماهه باشد. خانواده هايى كه اهل مسافرت باشند مى توانند يك ماه در تابستان به 

مسافرت بروند. 9150001869
 با اين همه فشــار و ســختى زندگى كه دولتمردان كه از نظر من همه آن ها 
بايد بازنشسته شوند براى مردم ايران بوجود آوردند، مردم ما بايد در اين مرحله 
از انتخابات كسى را انتخاب كنند كه سياستمدار و كار بلد باشد و اقتصاددان. نه 
افرادى كه درس حوزوى و قضاوت خواندن! اينها كه نمى توانند اداره كننده يك 
مملكت باشــند و در نهايت كشور را به سوى ركود و گرانى مى برند و فشارش را 

مردم بايد تحمل كنند. 9150000639
 دوســت عزيزى كه آقاى روحانــى را مظلوم ناميده بودند! يا خيلى بى اطالع 
مى باشــند و يا اطالعات شان را از شبكه هاى معاند از قبيل بى بى سى دريافت 

مى كنند! 9150004578
 از نمايندگان مجلس تقاضاى عاجزانه دارم تكليف مشكوك التابعين را روشن 

كنند. من براى فرزندم چه كنم؟ 9300007519

خط و نشان مديركل فرودگاه هاى 
خراسان رضوى براى ايرالين ها

اجازه نمى دهيم مسافران بيش 
از يك ساعت معطل شوند

 مهناز خجسته نيا   انتشار خبرهايى مبنى 
بر وضعيت نامطلوب فرودگاه شــهيد هاشمى 
نژاد مشــهد در پى بارش بــرف در چند روز 
اخير باالخره روز گذشته مديركل فرودگاه هاى 

خراسان رضوى را به جمع خبرنگاران كشاند.
به گزارش خبرنگار ما، قاسم زاده در اين نشست 
رسانه اى، گفت: همه خبرهايى كه درخصوص 
وضعيت فرودگاه شهيد هاشمى نژاد در روزهاى 
برفى انتشار يافته انتقادهايى غيرمنصفانه است.
وى با بيان اينكه باند اين فرودگاه فقط از ساعت 
24 جمعه شب تا 9 صبح روز شنبه بسته بوده، 
افزود: اين در حالى است كه تا ساعت 11 و نيم 
جمعه شــب، 106 پرواز در اين فرودگاه انجام 
شده اســت.وى، انجام 376 پرواز در روزهاى 
جمعه تا يك شنبه هفته جارى را گواه اين ادعا 
اعالم كرد و اظهارداشت: در قالب اين پروازها 
44 هزار مســافر داخلى و بيــش از 10 هزار 
مسافر خارجى در اين فرودگاه اعزام و پذيرش 
شده اند.اين مقام مسؤول از ابطال 193 پرواز در 
سه روز برفى فرودگاه مشهد خبر داد و گفت: 
اين در حالى اســت كه بيش از 2/5 برابر اين 

ميزان پرواز انجام شده است.

   عزل مديران شركت هاى هواپيمايى مقصر 
مديــركل فرودگاه هاى خراســان رضوى در 
اين نشســت با گاليه از قصور شــركت هاى 
هواپيمايــى، خط و نشــان هايى جدى براى 
اين شركت ها كشــيد و گفت: شرايط از نظر 
فرودگاهى بجز از ســاعت 24 جمعه شب تا 
9 صبح روز شنبه كامالً براى انجام پرواز مهيا 
بود اما شــركت هاى هواپيمايى و شركت هاى 
پشتيبان نســبت به انجام وظايف خودشان، 
تعلل كردند.قاســم زاده در اين خط و نشان ها 
اظهار داشــت: مديران شركت هايى كه اثبات 
شود در اين روزها قصور داشته اند به طور حتم 
نسبت به ادامه فعاليت آن ها در فرودگاه مشهد 
تجديدنظر خواهد شد.وى از عزل مديران يكى 
از شركت هاى هواپيمايى در پى بارش برف قبلى 
خبر داد و افزود: از اين پس به شركت هايى كه 
وظايف خودشــان را نقض كرده باشند اجازه 
فعاليت در فرودگاه مشهد را نخواهيم داد.وى با 
اشاره به تهيه گزارشى از وضعيت مثبت و منفى 
شــركت هايى هواپيمايى در فرودگاه مشهد، 
گفت: مديران اين شــركت ها بايد پاسخگوى 
مســافران و جلب رضايت آنان باشند؛ زيرا در 
غيــر اين صورت به مرجع رســيدگى معرفى 
خواهند شد تا برخوردهاى الزم صورت بگيرد.   

  خط و نشان براى فقط يك ساعت 
معطلى مسافران 

وى با رد برخى انتقادها نســبت به سرگردانى 
مسافران در فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد 
گفت: به جهــت جلوگيرى از تكــرار چنين 
وضعيتــى، از اين پس به صــورت حاكميتى 
برخورد خواهم كرد.قاســم زاده با بيان اينكه 
اجازه نمى دهم هيچ مســافرى بيشتر از يك 
ســاعت در هواپيما براى انجــام پرواز معطل 
بماند، افزود: از نظر ما هم پذيرفته نيســت كه 
مسافرى براى انجام يك پرواز يك ساعته بيش 
از دو ساعت فقط در هواپيما معطل بماند.وى، 
عوامل اجرايى فرودگاه را در قصور اين تأخيرها 
تبرئه كرد و اظهارداشت: دليل اصلى بروز اين 
تأخيرها تعلل شركت هاى هواپيمايى در انجام 
به موقع وظايف شان بوده است.به گفته وى، از 
اين پس به شركت هاى هواپيمايى زمانى گيت 
پرواز داده مى شــود كه حداقل نيم ساعت بعد 
هواپيماى آنان آماده پرواز باشد.  وى، وضعيت 
فرودگاه مشهد را متمايز از ساير فرودگاه هاى 
كشور دانست و گفت: شركت هايى هواپيمايى 
بايد خدماتى در اين فــرودگاه ارايه كنند كه 
شايســته زائران بارگاه منور رضوى و پايتخت 

فرهنگى جهان اسالم باشد.

قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبيا(ص):
رؤيت شىء نورانى مربوط به 

ماهواره بر كشورهاى غربى بود
مهر: معاون عمليات قرارگاه پدافند هوايى خاتم 
االنبيا(ص)، گفت: شــىء نورانى كه يكشنبه 
شب در اســتان هاى مختلف كشور مشاهده 
شــده، مربوط به آزمايش موشك ماهواره بر، 
در يكى از كشــورهاى غربى بوده است.در پى 
رؤيت شــىء نورانى در اســتان هاى مختلف 
كشور، امير سرتيپ دوم عليرضا الهامى معاون 
عمليات قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبيا(ص)، 
اظهارداشــت: شــىء نورانى كه يكشنبه شب 
در اســتان هاى مختلف كشور مشاهده شده، 
مربوط به آزمايش موشك ماهواره بر، در يكى 
از كشــورهاى غربى بوده و تصور اينكه بر فراز 

آسمان ايران بوده است، صحيح نيست.
الهامى در پايان با اشــاره به اينكه جاى هيچ 
نگرانى وجود ندارد، تأكيد كرد: قرارگاه پدافند 
هوايى خاتم االنبيا(ص) به صورت مداوم آسمان 

كشور را رصد مى كند.

خبر

صداى مردم   

گزارش خبــــــرى

محك دوباره سعودى ها در سايه بى اعتمادى
هيأت ايرانى براى مذاكرات حج 5 اسفند به رياض مى رود

سياست: نمايندگان سازمان حج و زيارت 
ايــران دو روز ديگر براى مذاكره با مقامات 
عربســتان در مورد اعزام حجاج ايرانى به 
رياض سفر خواهند كرد.سخنگوى وزارت 
خارجه كشورمان نيز ديروز با تأييد انجام 
اين سفر در پنجم اسفندماه، گفت: با توجه 
به اينكه گذشــته چراغ راه آينده است ما 
در مذاكرات خود از تجربيات و حوادث پيشين بهره مى بريم و در تك تك مواردى 
كه مردم در ارتباط با آن حســاس هستند در مذاكرات دقت الزم انجام مى شود و 
آن را دنبــال مى كنيم. از بحث منزلت و كرامت حجاج ايرانى تا امنيت آن ها، اينها 
موضوع هاى مهمى است كه پيگيرى خواهد شد و فكر مى كنم تا آنجا كه مى دانم 
در دستور كار سازمان حج و زيارت قرار دارد و قرار است در ارتباط با آن ها صحبت 
شود. بهرام قاسمى در عين حال با احتياط تصريح كرد كه بايد منتظر ماند و ديد كه 

اين مذاكرات به نتيجه اى نايل خواهد شد يا نه؟

  دودوزه بازى سعودى ها
عربستان ســال گذشــته نيز پس از كش و قوس ها و كارشكنى هاى فراوان در 
نهايت حاضر به انجام مذاكره درباره شــرايط حج براى ايرانيان شــد، اما پس از 
ماه ها وقت كشى در نهايت نه تنها شرايط بديهى و اوليه و البته درخواست هاى 
طــرف ايرانى در مورد امنيت حجاج ايرانى را در پى حادثه خونين منا نپذيرفت 
كه با طرح پيشنهادهاى توهين آميزى همچون استفاده از دستبند الكترونيكى 
بــراى حجاج ايرانى به بهانه امنيت آن ها برگزار نكردن مراســم دعاى كميل و 
برائت از مشركين، ندادن مجوز براى توزيع نشريات آموزشى بين حجاج ايرانى و 
سنگ اندازى در مورد پرواز هاى ايرانى و لزوم كسب مجوز مجدد پرواز به عربستان 

براى هواپيماهاى ايران، در عمل مانع از اعزام حجاج كشورمان شد.
امسال اما سعودى ها دعوتنامه مذاكره و امضاى قرارداد حج را براى ايران نيز ارسال 
كرده اند، با اين حال خط كلى سياســت خارجى عربستان در مورد ايران نه تنها 

اصالح نشده كه در ماه هاى اخير هر روز بر دامنه تنش هاى آن افزوده مى شود.
از اين رو به نظر نمى رســد، ارسال اين دعوتنامه هم با حسن نيت صورت گرفته 
باشــد و رياض فقط براى فرار از تبعات سياســى و بازتاب هاى ممانعت از انجام 
مناسك حج ايرانيان تالش دارد تا با شكل دادن مذاكراتى دوباره در همان فضاى 
گذشته وانمود كند كه درصدد رفع مشكل بوده و در نهايت با وقت كشى و فرار از 
زير بار مسؤوليت هايش از تبعات كارشكنى در انجام حج اتباع ايران بگريزد. موضوع 
ديگرى كه در اين ميان يك مانع جدى به شــمار مى رود، قطع روابط سياســى 
ايران و عربستان است. رژيم سعودى تاكنون در برابر تعيين حافظ منافع نيز شانه 
خالــى كرده و در عمل موضوع امكان صدور رواديد براى حجاج ايرانى در هاله اى 
از ابهام قرار دارد و به نظر مى رســد با توجه به پيچيدگى و زمانبر بودن موضوع، 
تعيين كشور حافظ منافع و بيش از آن دشوارى ايجاد دفاتر كنسولى كه در ميان 
مدت حتى چشم اندازى براى آن وجود ندارد، اين مسأله الينحل به نظر مى رسد.

  حسن نيتى مشهود نيست
عضو كميسيون فرهنگى مجلس با تأكيد بر اينكه هيچ تغيير موضع  و اراده اى در 
مسؤوالن سعودى و حكومت اين كشور براى حل اين مشكل مشاهده نمى شود و 
بر عكس اين كشور بر دامنه اقدام هاى ايذايى و كارشكنى هاى خود افزوده است به 
خبرنگار ما گفت: اگر بنا باشد همان رويه گذشته و مذاكرات سال پيش ادامه يابد، 
سرنوشت حج امسال مانند قبل خواهد بود و به نظر نمى رسد شاهد اتفاق ويژه اى 
باشيم.سيد احسان قاضى زاده با اشاره به اينكه دعوت سعودى ها از ايران بيشتر يك 
اقدام سياسى است، مى افزايد: شروط ايران براى اعزام حجاج غير قابل تغيير است 
و عربستان بايد اين شروط بديهى و الزم را بپذيرد، نمايندگان ايران چارچوب ها و 

قواعد را مى دانند و حل اين مسأله نيازمند تغيير موضع سعودى هاست.
نماينده مردم فريمان و سرخس با اشاره به مسايل پيچيده ميان ايران و عربستان 
در موضوع حج خاطرنشان كرد: يكى از مسايل مهم در اين زمينه ضرورت پذيرش 
مسؤوليت حادثه منا از سوى حكومت عربستان است. عربستان بايد اول مسؤوليت 
اين فاجعه را بپذيرد و ديه شهدا و مصدومان اين فاجعه را بپردازد، اما آن ها تاكنون 

حتى ديه كشته شدگان حادثه جرثقيل را هم پرداخت نكرده اند.
قاضى زاده گفت: موضوع، ساده و پيش پا افتاده نيست و حسن نيت و اراده اى هم در 
طرف سعودى ديده نمى  شود، بنابراين بايد با اقتدار و هوشيارانه وارد اين مذاكرات 
شويم تا هم شأن و جايگاه كشو و مردم حفظ شود و هم اسير بازى سعودى ها نشويم. 

در مذاكرات خود از تجربيات و حوادث پيشين بهره مى بريم و در تك تك مواردى 

از يك ساعت معطل شوند

شماره پيامك: 30004567

هشدار سخنگوى وزارت خارجه به عربستان و تركيه

صبر ايـران حدى دارد

خبر

 سياست/ آرش خليل خانه  ســخنگوى وزارت خارجه در 
واكنش به جريان ســازى هماهنگ برخى از كشورهاى منطقه 
بر ضد ايران در كنفرانس امنيتى مونيخ با تأكيد بر اينكه  صبر 
جمهورى اسالمى ايران در برابر رفتارهاى نامعقول عربستان و 
تركيه حدى دارد به مقام هاى اين كشورها توصيه كرد به عواقب 
حرف ها و اقدام هاى خود توجه كنند.بهرام قاســمى با اشاره به 
مواضع ضد ايرانى وزيرخارجه عربستان تصريح كرد: ما جمهورى 
اسالمى ايران هستيم و سياست و روش ما با برخى از نو متولد 
شــده ها و تازه به دوران رسيده ها در منطقه متفاوت است. در 
همين چارچوب بايد از ســعه صدر بيشترى برخوردار باشيم و 
برخوردار هستيم، ولى هرگز از حقوق مردم و منافع مردم غفلت 
نمى كنيم و براى پيگيرى آن مسؤول هستيم و تمام تالش خود 

را انجام مى دهيم. 

  چه كسى بر عربستان حكومت مى كند؟
قاسمى گفت: ما احساس مى كنيم بددالن و بدخواهانى داريم 
كه  تمايل چندانى به برقرارى ثبات و امنيت در منطقه ندارند، 
بنابراين بعد از حل و فصل هر مشــكل، دوباره تالش مى كنند 
كه مســأله جديدى ايجاد كنند. به هر حــال مواضعى كه در 
مونيخ توسط برخى كشورها اتخاذ شد از نظر ما تكرارى است 
و برخى از آن ها قابل اعتنا و جديد نيســت و اين صحبت ها و 
مواضع را در گذشــته هم از برخى ها شنيده ايم. وى با اشاره به 
ســخنان وزيرخارجه سعودى افزود: ما نمى دانيم در اين كشور 
حاكم كيست و صداى واحدى از آنجا نمى شنويم و همان طور 
كــه مواضع منفى از آن ها دريافــت مى كنيم، گاهى پيام هاى 
مثبتى هم دريافت مى كنيم و معلوم نيســت چه كسى بر اين 
كشــور حكومت مى كند و چه سياستى را دنبال مى كند، ولى 
ما همچنان با وجود اين وضعيت، تمايل داريم سياست منطقى 

خودمان را براى صلح و ثبات منطقه ادامه دهيم و در بداخالقى 
پيشقدم نمى شويم. وى با اشاره به سفر روحانى به كشورهاى 
عمان و كويت كه به دعوت ســران اين كشورها صورت گرفت 

و با تأكيد بر مذاكرات انجام گرفته درباره مســايل دوجانبه و 
منطقه اى اظهار داشــت: در اين سفر به تفصيل ما ديدگاه هاى 
طرف عمانى و كويتى را در خصوص مسايل منطقه شنيديم و 
آن ها هم ديدگاه هاى ما را شنيدند.سخنگوى دستگاه ديپلماسى 
خاطرنشــان كرد: احســاس ما اين بود كه فضا و زمينه خوبى 
براى ادامه رايزنى ها و مشــورت هاى بيشتر براى همكارى هاى 

منطقه اى وجود دارد.

  تركيه صبرمان را لبريز نكند
رئيس مركز ديپلماســى عمومى و رســانه اى وزارت خارجه 
همچنين با اشــاره به رفتار نامعقــول وزيرخارجه تركيه در 
مونيخ و اظهارات ضد ايرانى اخير رئيس جمهور اين كشــور 
در قطــر و با يــادآورى كمك هاى ايران به اين كشــور در 
بحران ها بويژه كودتاى نافرجام اخير، گفت: نمى دانم كه آيا 
بايد به آن ها حق داد يا نداد؛ اما وضعيت نابسامان و بى ثبات 
و نگران كننده در تركيه باعث شده كه برخى سياستمداران 
اين كشــور رفتار و گفتار ناهنجارى را داشــته باشند كه به 
احتمال زياد به عواقب آن هم خيلى فكر نكردند و شــايد از 
روى عصبانيت و فرافكنى براى مشــكالتى است كه به آن ها 
تحميل شده و براساس سياست هاى غلط خود دچار گردابى 
شــده اند كه ناچارند مورد مشخصى را پيدا كرده و از طريق 

آن سرپوشى بر مشكالت اساسى خود بگذارند.
وى، مقامــات آنكارا را به تأمل و تعقل فراخواند و تصريح كرد: 
عالقه مند نيســتيم اين ادبيات بين ما داير باشــد و صبورى 
مى كنيم اما صبر ما هم حــدى دارد و اگر اين روند ادامه يابد 
ناچار به واكنش و پاسخگويى خواهيم شد.وى گفت: براى تركيه 
دعا مى كنيم تا از مسير سختى كه امروز گرفتار آن است، عبور 

كند و نقش سازنده اى در منطقه ايفا كند.

خبر
احضار «سفير تركيه» به وزارت خارجه
ايرنا: ســفير تركيه ديروز و پس از اظهارنظر غيرسازنده 
برخى مقامات آن كشــور درباره ايران، به وزارت خارجه 
احضار شــد.به دنبال اظهارات غيرســازنده اخير رئيس 
جمهــور و وزيرخارجه تركيه درباره ايران، ابراهيم رحيم 
پور معاون وزيرخارجه كشورمان بعد از ظهر ديروز سفير 
آن كشــور را به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض 
جمهورى اسالمى ايران را به وى ابالغ كرد.گفتنى است، 
رئيس جمهور تركيه به تازگى در جريان سفر به امارات، 
قطر و عربســتان و همچنين وزيرخارجه آن كشــور در 
اجالس مونيخ اظهار نظرات غيرسازنده اى را درباره ايران 

ايراد كرده بودند.

نخستين شكست آسيايى
به نام جوانان منصوريان

 قدس  تيم فوتبال اســتقالل با حســاب 2 
بــر يك برابر االهلى تن به شكســت داد. تيم 
فوتبال استقالل ايران در نخستين ديدار خود 
 A در رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا از گروه

از ســاعت 19:45 مهمان تيم فوتبال االهلى 
امارات بود كه اين ديدار با نتيجه 2 بر 1 به سود 
االهلى به پايان رسيد. استقالل در نيمه اول اين 
ديدار عملكرد خوبى به نمايش گذاشت ولى در 
آخرين دقيقه روى يك اشتباه دروازه اين تيم 
باز شد.در دقيقه 45 اين ديدار اشتباه عجيب 
زكى پور باعث شــد تا ديــوپ يك گل به ثمر 

برساند تا االهلى با برترى يك گله به رختكن 
بــرود. در نيمه دوم اين ديدار مشكى پوشــان 
االهلى باز هم حمالتى را روى دروازه استقالل 
ترتيب دادند تا دروازه اين تيم را باز كنند. اما 
اســتقاللى ها براى جبران تك گل خورده به 
سمت دروازه االهلى يورش بردند كه در دقيقه 
74 استقاللى ها به گل رسيدند. ارسال ديدنى 

خسرو حيدرى با ضربه  استادانه اميد ابراهيمى 
همراه شد تا بازى يك بر يك مساوى شود.

در اواخر اين ديدار باز هم دروازه اســتقالل باز 
شــد. اين بار هم در آخرين دقايق از وقت هاى 
قانونى بود كه االهلى به گل رســيد. اين گل 
را هم ديوپ با يك ضربه ســر براى االهلى به 

ثمر رساند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

پخش برنامه هاى قرآنى حرم مطهر از رضوى تى وى   آستان: برنامه هاى قرآنى حرم مطهر رضوى از شبكه تلويزيون اينترنتى «رضوى تى وى» به صورت مستقيم پخش خواهد شد. هر شب بعد از اقامه 
نماز مغرب و عشا محافل قرآنى در دارالقرآن الكريم حرم مطهر رضوى برگزار مى شود كه به دليل استقبال پرشور كاربران و درخواست اقشار مختلف اين برنامه ها به صورت آنالين از شبكه رضوى تى وى پخش خواهد 

شد. برنامه هاى قرآنى آستان مقدس رضوى همچنين در مناسبت هاى خاص همچون عيد نوروز، دهه كرامت، دهه واليت و... به صورت آنالين از پايگاه اينترنتى رضوى تى وى پخش مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r دومين اجالسيه اعتاب مقدسه ارديبهشت 96 برگزار مى شود
آستان: معاون تبليغات و ارتباطات 
اسالمى آســتان قدس رضوى، 27 
رجب؛ مصادف با چهار ارديبهشــت 
ماه سال 96 را زمان برگزارى دومين 

اجالسيه اعتاب مقدسه اعالم كرد.
حجت االســالم و المسلمين سيد 
جــالل حســينى در گفت وگــو 
ما گفت: نخســتين  با خبرنــگار 

اجالســيه اعتاب مقدسه جهان اسالم در دهه كرامت امسال در مشهد برگزار 
شد كه در پى آن تفاهم نامه مشتركى به امضاى  توليت ها و مسؤوالن مربوطه 
رســيد و به منظور تحقق مفاد ششگانه اين تفاهم نامه اجالسيه و هم انديشى 

نمايندگان اعتاب شكل گرفت.
وى با اشاره به اينكه تا كنون دو جلسه هم انديشى نمايندگان اعتاب برگزار شده 
است، ادامه داد: اولين هم انديشى نمايندگان اعتاب در ابتداى دى ماه سال جارى در 

حرم مطهر رضوى تشكيل و از سامانه مشترك توليدات رونمايى شد.
به گفته حســينى در نخستين نشســت نمايندگان اعتاب مقدسه كربال، نجف، 
كاظمين و سامرا، مزارات شيعى عراق، توليت هاى حرم هاى حضرت معصومه(س)، 

شاهچراغ و جمكران پيشنهاداتى را براى راهبرد كالن اجالسيه اعالم كردند.
وى ادامه داد: دومين جلسه نمايندگان اعتاب طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته 

12 بهمن ماه در كربالى معلى برپا شد.
معاون تبليغات و ارتباط اســالمى آســتان قدس رضوى افــزود: در اين دوره از 
هم انديشــى موضوعاتى چــون پيگيرى مصوبات گردهمايى گذشــته، انتخاب 
يك كتاب براى چاپ ميليونى مشــترك بين اعتــاب مقدس، تدوين و تصويب 
آيين نامه هاى داخلى اجالســيه اعتاب و تصويب 27 رجب براى برگزارى اجالس 
دوم اعتاب مقدسه در كربالى معلى با حضور توليت هاى مشاهد مشرفه ايران، عراق 

و سوريه مورد بررسى قرار گرفت.
وى از تنظيم سندى مبتنى بر حقوق زائران در اجالسيه دوم خبر داد و گفت: در 
اين سند قرار است به برخى از حقوق زائران در عرصه هاى فكرى، تربيتى،  اجتماعى 

و امنيتى پرداخته شود.

مدير تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى خبر داد
برگزارى ساالنه 25 هزار نماز جماعت در حرم رضوى 

اسالمى  تبليغات  مدير  آســتان: 
آســتان قدس رضوى گفت: ساالنه 
افزون بر 25 هــزار نمازجماعت در 

حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
على امينى گازار در حاشيه برگزارى 
آزمون مكبــران حرم مطهر رضوى، 
گفت: برگزارى نماز جماعت يكى از 

باسابقه ترين فعاليت هاى فرهنگى و تبليغى در اماكن متبركه رضوى است.
وى تصريح كرد: اقامه نماز جماعت در اماكن متبركه حرم مطهر رضوى ســابقه 
ديرينه دارد، يكى از اركان برگزارى نماز جماعت كه سبب شكوه و هماهنگى اين 

نماز مى شود، مكبرينى هستند كه در اقامه نماز جماعت همكارى مى كنند.
امينى با بيان اين مطلب كه ساليانه در اماكن متبركه حرم مطهر رضوى افزون 
بــر 25 هزار نوبت اقامه نماز جماعت صورت مى گيرد، افزود: در فصول مختلف 
سال و مناسبت هاى ويژه با توجه به حضور حداكثرى زائران، اقامه نماز جماعت 
متناسب با كثرت زائران تغيير مى كند، به طورى كه در زمستان كه شرايط جوى 
خاصى حاكم است، به طور معمول13 نماز در نوبت صبح، 24 نماز در نوبت ظهر 

و عصر و 21 نماز در نوبت مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوى اقامه مى شود.
مدير تبليغات اســالمى آستان قدس رضوى در ادامه تصريح كرد: در فصول گرم 
مثل بهار و تابستان كه شرايط جوى مساعد است 18 نماز در نوبت صبح، 25 تا 30 
نماز در نوبت ظهر و عصر و بيش از 25 نماز در نوبت مغرب و عشا در اماكن متبركه 

حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.

خـــبر

 آستان/ نعيمه بخشى   وبگاه فرهنگى- 
تبليغى حرم مطهر رضوى را حتماً ديده ايد و 
بارها براى امور مختلفى مانند رصد برنامه هاى 
حرم، سر زدن به آرشــيو ديجيتال و... اين 
ســايت را باز كرده ايــد و از حجم خدمات 

مختلف و متنوع آن اطالع داريد.
هر كدام از لينك هاى اين وبگاه مى توانند شما 
را به دنياى متفاوتى ببرند. بخش هاى مربوط 
به «نورالهــدى» يكى از اين دنياهاى خاص 
و دلپذير اســت. نورالهدى در واقع نشريه اى 
كاغذى است كه براى كودكان و نوجوانان در 
سراسر كشور ارسال مى شود و محتواى آن 
متناسب با ايام ويژه سال و بر اساس نيازهاى 

مخاطبانش تعيين مى شود.
تمام افرادى كه نورالهدى را دريافت مى كنند 
در شــبكه اى به همين نام، عضو هستند و 
حاال شبكه  نورالهدى متشــكل از كودكان 
و نوجوانان زيادى شــده است كه در نقاط 
مختلف ايــران از مطالب جــذاب و زيباى 
آن اســتفاده مى كنند و گاهــى نيز نظرها، 
دلنوشته ها، نامه ها و نقاشى هاى خود را براى 
اين شبكه مى فرســتند. نورالهدى در كنار 
ارسال نشــريه به دوستداران خود، خدمات 
ديگــرى نيــز ارايه مى كند كــه مخاطبان 
مى توانند با توجه به ســن  و سال شان روى 
هر كدام از لينك هاى «نورالهدى كودكانه»، 
«نورالهدى دخترونه» و «نورالهدى پسرونه» 
در وبگاه فرهنگى-تبليغــى حرم مطهر به 
نشــانى razavi.aqr.ir كليك نمايند و از 
اين طريق عالوه بر بهره مندى از مطالب هر 
بخش، در صورت تمايل به عضويت شــبكه 

نورالهدى دربيايند. 

 آى بچه ها، نورالهدى
«نورالهــدى كودكانــه» بــراى بچه هــاى 
كوچولويى كه دوست دارند از همين كودكى 
در فضاى مجازى بچرخند و چيزهاى تازه اى 
يــاد بگيرند، مطالب متنــوع و جالبى دارد. 
وارد شدن به «نورالهدى كودكانه» بالفاصله 
مخاطــب را در فضاى گرافيكى جذابى قرار 
مى دهد. با نقشى از گنبد طالى امام رضا(ع) 
و حوض آبى كه فواره مى زند. دسته كبوتران 

ســفيد و ابرهايى كه در دوردست، حركت 
مى كنند. دختر و پسر كوچكى پايين صفحه 
قرار دارند و پدر و مادرشان كمى عقب تر كنار 

خادم مهربان حرم ايستاده اند.
در اين صفحه بخش هاى مختلفى به چشم 
مى خورد كه بدون شــك كاربر پنج، شش 
ســاله را مشــتاق به امتحان تمــام منوها 
مى كنــد. تالوت قرآن، شــعر، بازى، كتاب، 
نماهنگ، نقاشى، كاردستى، گالرى و خيلى 
از موضوعات ديگر كه همگى قالبى كودكانه 
و زيبا دارند. يك بخش جالب در اين قسمت، 
بخش «بريم حرم» اســت كه قدم به قدم 
كودك را با حرم مطهر امام هشــتم آشــنا 
مى كند. طورى كه كودك مى تواند به سادگى 
با رواق هاى حرم آشنا شود و مثل بزرگ ترها 
اســامى رواق ها و صحن ها را بشناسد و نام 
ببرد. در بخش «صداى شما» هم بچه هاى 
عزيــز مى توانند صداى خــود را به صورت 
آنالين ضبط كنند و براى سايت بفرستند. 
در هميــن بخش صداى كــودكان ديگرى 
بارگذارى شــده كه شنيدنشان مخاطبان 

كوچك را به وجد مى آورد.
براى خانواده هايى كه همپاى كودكانشــان 
وبگــردى آنان را رصد مى كننــد و دورادور 
مراقب هستند نيز بخش خاصى به نام «ويژه 
والدين» در نظر گرفته شــده است. در اين 
منو والدين مى توانند از چند خدمت خاص 
برخوردار شوند كه يكى از آن ها «مشاورين 

كودك» اســت، ويژه  پــدران و مادرانى كه 
احتماالً در زمينه هاى تربيتى پرسش هاى 
بى شــمارى دارند و گوش شــنوا، دقيق و 
آگاهى مى خواهند تا ابهاماتشان را با آنان در 

ميان بگذارند.

 به دنبال روياها و آرزوها
«نورالهدى دخترونه» مخصوص مخاطبانى 
اســت كه مى خواهند كم كــم وارد دنياى 
جدى بزرگ ترها شــوند. آنان از مسايل و 
موضوعات پيش پا افتاده و ساده گذشته اند 
و انتخاب هاى شان در محدوده مسايل جدى 
قرار مى گيــرد. موضوعاتى كه نوجوانان به 
آن عالقه دارند، اغلب موضوعات شناختى 
و معرفتى اســت؛ به همين دليل محتواى 
«نورالهــدى دخترونــه» به اين مســايل 
توجه نشــان مى دهد تا دختــران نوجوان 
بتوانند از منوهايى با عناوين امام مهربانى، 
داستان، شعر، طنز، دانستنى ها و... مطالب 
موردنظرشان را پيدا كنند. خيلى از نوجوانان 
با خواندن اين مطالب در ذهنشان جرقه هايى 
از نوشتن يك شعر ناب و يا داستانى جذاب 
درباره زيارت و امام رضا(ع) روشــن شــده 
است و بعد اثرشان را براى نورالهدى ارسال 
كرده اند. اين آثار را مى شود در بخش «آثار 
مخاطبين» مطالعه كرد. دختران مى توانند 
در بخش ويــژه «بحث روز» بــا توجه به 
رويدادهاى مختلف از مطالب بارگذارى شده 

استفاده كنند و در بخش «يار مهربان»، با 
كتاب هاى مختلف آشنا شوند. در «نورالهدى 
دخترونــه»، دختران مى توانند خودشــان 
را پيدا كنند، خوِد واقعى و خالص شــان را، 
همان آدمى كه دلش به رنگ پاك صداقت 
است و چشــم هايش پر از ستاره هاى آرزو؛ 
همان دخترى كه مى خواهد احساســات 
زيبايش را به بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) 
تقديم كند، دخترى كه روياهاى زيادى در 
ســر دارد و براى واقعى شــدن تمام آن ها 
تالش مى كند، تالشــى هر روزه و مداوم. 
«نورالهــدى دخترونه»، مخصوص  اينجا، 

چنين آدم هايى است.

 نقشه هاى مهم براى آينده
نوجوان مى خواهد خيلى زود سرى توى سرها 
دربيــاورد و پاى ثابت بحث ها و گفت وگوها 
باشــد. مى خواهد ياد بگيرد و بياموزد و به 

همين دليل تا مى تواند اخبار 
روز را دنبال مى كند، كتاب 
مى خواند و مطالعه مى كند. 
پســرونه»  «نورالهــدى  در 
رويدادهــاى مختلفى مورد 
بحث قرار مى گيرد و پسران 
نوجوان مى توانند موضوعات 
را دنبال كنند؛ از جمله درباره  
مهدويــت مطالعه كنند و يا 
مهارت هاى فردى را از بخش 

مشاوره ياد بگيرند. 
مطالب دينى و حكايت هاى 
مذهبــى هــم در بخــش 
«آيه هاى نور» قــرار دارد و 
خواندنى  قصه هاى  شــامل 
و مفيــد اســت. «نورالهدى 

پسرونه» براى آن دسته از نوجوانانى است كه 
از همين حاال براى آينده  درخشانشان نقشه 
كشــيده اند و مى دانند مسيرى كه در پيش 
دارند هر چند ســخت و پر پيچ و خم است 
اما مقصد و هدفشان دست نيافتنى نيست؛ 
مردان آينده  كشورى كه قرار است با توسل 
به امام مهربانشان حضرت رضا(ع) در جاده  

سعادت و خوشبختى گام بردارند.

شبكه هاى مجازى سايت «پنجره فوالد» پذيراى نسل نوجوان است

 لطفاً مسؤوالن آستان قدس رضوى همچنان رسيدن به مقصد با «نورالهدى»
كه نماز جماعت به امامت مراجع عظام تقليد 
را در صحن ها و رواق هاى حرم مطهر رضوى 
برگزار مى كننــد، حداقل در ايام عيد نوروز و 
يا هر زمان ديگرى كه مقام معظم رهبرى در 
مشهد مقدس حضور دارند، يك نماز جماعت 
هم به امامت ايشــان در صحن جامع رضوى 

براى تعظيم شعاير اسالمى برگزار كنند.
09150005560

 در طــرح جديد، بر روى مقنعه خانم هاى 
خادم آرم نصب شده و از آن ها خواسته شده 
روى آن را بــاز بگذارند كه اين باعث شــده 
نتوانند حجاب كامــل را رعايت كنند. لطفاً 

تجديد نظر كنيد.
09150005784

 خوب اســت مكبران در هــر نماز تذكر 
دهند كه زائران از بلند كردن صدا و صلوات 
فرســتادن با صداى بلند در اطراف مضجع 
شــريف كه مخل عبادت و زيــارت ديگران 
مى شود پرهيز كنند تا اين رفتار به فرهنگ 

تبديل شود.
09150005784

 دونات رضوى در بعضى فروشــگاه ها سه 
عدد هــزار تومان اســت و در دكه هاى نان 

رضوى دوعدد هزار تومان!
09150002742

 اقدام هاى خوبى در زمينه زيارت و خدمت 
به زائران در حرم امام رضا(ع) صورت گرفته؛ 

از مديران حرم، سپاسگزاريم.
09130003892

 با سالم خدمت خادمان حضرت رضا(ع) 
اگر عزيزان لطف بفرمايند، كفشــدارى ها را 
بيشتر كنند و ازبردن كفش ها به داخل حرم 

جلوگيرى شود، خيلى بهتر مى شود.
09150006853

 از بنياد فرهنگى رضوى مى خواهيم  نسبت 
به تأسيس مدارس امام رضا(ع) به جهت نشر 
شميم و معارف رضوى همچون شهر مقدس 
مشهد در ساير شهرها و استان هاى كشور نيز 

اقدام كند. 
09120006827

صداى مردم

نورالهدى نشريه اى 
كاغذى است كه 
براى كودكان و 

نوجوانان در سراسر 
كشور ارسال 

مى شود و محتواى 
آن متناسب با 

ايام ويژه سال و 
بر اساس نيازهاى 

مخاطبانش 
تعيين مى شود

بــــــــرش

معاون تبليغات و ارتباطات 

رجب؛ مصادف با چهار ارديبهشــت 
 را زمان برگزارى دومين 

حجت االســالم و المسلمين سيد 
وگــو 
ما گفت: نخســتين  با خبرنــگار 

اسالمى  تبليغات  مدير 
آســتان قدس رضوى گفت: ساالنه 
 هــزار نمازجماعت در 

على امينى گازار در حاشيه برگزارى 
آزمون مكبــران حرم مطهر رضوى، 
گفت: برگزارى نماز جماعت يكى از 

باسابقه ترين فعاليت هاى فرهنگى و تبليغى در اماكن متبركه رضوى است.

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

دیگر استیضاح نمی شوم  تسنیم: وزیر علوم درباره سرانجام استیضاحش اظهار داشت: این موضوع در مجلس پایان  یافته است. محمدفرهادی درباره اظهارنظرهای صورت گرفته درباره بازگشت 
دانشجویان بورسیه خارج به کشور طی 3 یا 4 سال گذشته، گفت: تمام دانشجویانی که طی 3 سال گذشته به شکل بورس تحصیلی در خارج تحصیل کردند، به کشور بازگشتند. تنها دانشجویان دکتری 

برای ادامه تحصیل به خارج رفتند و طی 6 تا یک سال ادامه تحصیل به کشور بازگشتند. البته دانشجویان بورسیة قبلی هم خوشبختانه به کشور بازگشتند و تقریباً کسی نمانده است. 

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

 ؟؟؟؟؟  

خبر خوب از به کارگیری 
سامانه های جدید پدافندی 

تسنیم: امیــر فرزاد اســماعیلی، فرمانده 
قــرارگاه پدافند هوایی خاتــم االنبیا)ص(، 
گفت: وضعیت دفاعی موجــود در پدافند 
هوایــی جوابگــوی تهدیدها اســت و این 
آمادگی با تکیه بر توان داخلی کشور ایجاد 
شده است.  وی تصریح کرد: رزمایش پدافند 
هوایی در ســال جاری نشان داد که پدافند 
برای دفاع از کشور به تجهیزات بومی خود 
متکی اســت و نمونه این امر، شلیک موفق 
ســامانه موشــکی تالش بود که توانست 
اهدافی با سطح مقطع راداری بسیار پایین را 
در ارتفاعی بلند به خوبی شناسایی، رهگیری 
و منهدم کند. او تصریح کرد: به زودی اخبار 
خوبــی از به کارگیری ســامانه های جدید 
پدافندی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. 

آغاز رزمایش سپاه با پرتاب 
انواع راکت های پیشرفته 

اعظــم)ص( ۱۱«  »پیامبر  رزمایش  مهر: 
نیــروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی صبح دیروز با شعار »نمایش اقتدار 
و امنیت پایدار« و رمز »یا رسول اهلل)ص(« 
با پرتاب انواع راکت های پیشرفته، هوشمند 
و نقطه زن در کویر مرکزی ایران آغاز شــد.  
در مرحلــه اول ایــن رزمایش که با حضور 
یگان هــای توپخانه، پدافنــد، پهپاد، پیاده 
و هوانیروز نیروی زمینی ســپاه آغاز شــد، 
اهداف دشمن فرضی با راکت های پیشرفته، 
هوشمند و نقطه زن در کالس های مختلف 
مورد اصابت قرار گرفــت.  این رزمایش تا 
روز چهارشنبه )چهارم اسفند( ادامه دارد و 
طی آن، یگان های برگزیده اشراف اطالعاتی 
و آمادگی های دفاعی همه جانبه خود برای 
مقابله با تهدیدات متصور از سوی متجاوزین 

خارجی را به نمایش خواهند گذاشت. 

رویداد

خــبر

ایران هرگز تحت 
تأثیر هیچ تهدیدی 
قرار نخواهد 
گرفت، اما این 
موضوع مانع از 
رفتار خردمندانه ما 
نیست

بــــــــرش

به جای »آشتی ملی« 
با مردم رنج دیده خوزستان »آشتی« کنید 

آزادی خواه،  احد  حجت االسالم  فارس: 
نماینــده مردم مالیــر، گفت: اصطالح 
»آشتی ملی« معموالً در شرایط سیاسی 
کشــورهایی مطرح می شــود که دچار 
جنگ یا بحران داخلی شــده و تشکیل 
دولت مرکزی عمالً برای آنها غیرممکن 
است. حال مطرح کنندگان طرح آشتی 
ملی چه شباهتی میان کشور عزیز و مقتدر ایران با حکومت ها و دولت های مستقر 
در کشورهایی نظیر سوریه و لبنان و عراق و افغانستان دیده اند که در چند سال 
اخیر اصطالح آشتی ملی برای آنان مطرح شده است و همان نسخه را نیز برای 
کشــورمان تجویز می کنند؟  نماینده مردم مالیر همچنین تصریح کرد:  به نظر 
می رسد طرح این موضوع بیشتر از اینکه سخنی از سر اعتقاد باشد، یک تاکتیک 
سیاسی است که صرفاً برای انحراف مدیریت انتخابات ریاست جمهورِی پیش رو 
مطرح شده است و با توجه به اینکه رئیس دولت اصالحات دلیل لزوم آشتی ملی 
را رأی آوردن ترامپ در آمریکا عنوان کرده است. وی همچنین یادآور شد: به جای 
طرح این گونه مسایل باید با ظرفیت ها و توان داخلی کشور آشتی کرد. باید با مردم 
رنج کشــیده  خوزستان که از هوای سالم و پاک و امکانات اولیه محرومند، آشتی 

نمود و سعی در برطرف کردن مشکالتشان داشت. 

توصیه وزارت کشور به استانداران درباره استفاده 
انتخاباتی از بیت المال 

معاون  احمدی،  علی اصغر  تســنیم: 
سیاســی وزیر کشور، دیروز در همایش 
مدیــران کل حراســت اســتانداری ها 
و شــهرداری های مرکــز اســتان ها و 
ســازمان های تابعــه وزارت کشــور با 
محوریت انتخابــات، گفت: طبق قانون 
استفاده از اموال بیت المال در تبلیغات 
انتخابات ممنوع است و نباید از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده 
شــود. فرمانداران، استانداران و بخشــداران باید به طور جدی از اموال بیت المال 
مراقبت کنند تا در بحث انتخابات مورد استفاده و یا سوءاستفاده قرار نگیرد. وی با 
بیان اینکه 2 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در کشور 
به صورت عام و با حضور مردم برگزار می شود، اظهار داشت: طبق قانون اگر نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری به دور دوم کشیده شود، باید یک هفته بعد از اعالم 

نتایج، دوباره رأی گیری با حضور مردم برگزار شود. 

القای شعار ما نمی توانیم تهدید کشور است 
ایسنا: مهــرداد بذرپاش، نماینده سابق 
مجلس، القای شــعار مــا نمی توانیم را 
تهدیدی برای کشور دانست.  وی گفت: 
این موضوع در سرفصل های تهدید کشور 
قرار دارد و از طریق گفتار مستقیم گفته 
نمی شود اما عملکردها و تصمیم گیری ها 
با هدف القای شعار ما نمی توانیم در بین 
مردم بویژه جوان ترها برنامه ریزی می شود و برخی از افراد نیز در داخل کشور که 
ما نمی توانیم را از دوران قاجاریه به ارث برده اند، با اقدامات خود این شــعار را القا 
می کنند تا جوان باور کند که نمی تواند. باید بدانیم تا اطالع ثانوی تهدید کشور ما 
این موضوع است.  وی درباره اظهار نظر یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه ما فساد 
مالی و ســوء مدیریت را از زمانی که قیمت نفت ۱40 تا ۱50 دالر بود، می دانیم و 
نیز مبلغی که طبق خبر روزنامه »ایران« شما اختالس داشته اید، همچنین موضوع 
اختالس های دولت قبل، گفت: این خبر کذب بود و روزنامه »ایران« محکوم شد. 
باید پرسید 8 هزار میلیارد صندوق توسعه ذخیره فرهنگیان را چه کسی برده است.

لحن ظریف در مواجهه با تهدیدهای دولت ترامپ شکل تهاجمی گرفت 

نشانه های تغییر در دیپلماسی دولت یازدهم 
سیاســت/ آرش خلیل خانه   وزیر   
خارجه کشــورمان در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ پاسخ لفاظی ها و تهدیدهای 
دولت جدید آمریــکا را با جمالتی قاطع 
داد تا روشــن کند که جمهوری اسالمی 
ایــران تحت تأثیر ســر و صداها و خط و 
نشان کشــیدن های فــردی متوهم مثل 
دونالد ترامپ قرار نمی گیرد و حتی هشدار 
داد که گام گذاشتن آمریکا در اجرایی کردن 
حرف هایــش عواقب خطرناکــی خواهد 
داشت.  محمدجواد ظریف در مصاحبه با 
شبکه »ان بی سی« در پاسخ به این سؤال 
که دولت ترامپ اخیــراً اعالم کرد که به 
ایران )در مورد آزمایش های موشکی اش( 
اخطــار می دهــد و آن را تحریک کننده 
می دانــد، با تأکید بر اینکه ایران به چنین 
لحن و گفتاری از طرف آمریکا عادت کرده 
اســت، گفت: ولی ما به این نوع از گفتار 
پاسخ خوبی نمی دهیم. او افزود: تهدیدها 
علیه ایران کارایی ندارد وآنها فقط وقت خود 
را تلف می کنند.  وی ادامه داد: هر زمانی 
که ضرورت داشته باشد ما موشک هایمان 
آزمایش می کنیم. مقصود  را 
تحریک کنندگی نیست، ولی 
ما بــه این علت که یک نفر 
آنجا آماده اســت تا آشفته 
دفاعیمان  برنامه  از  شــود، 

عقب نشینی نمی کنیم. 
ظریف دربــاره تمایل دولت 
ترامپ بــه مذاکره مجدد بر 
سر برجام نیز هشــدار داد 
که ایــن کار مانند بازکردن 
جعبه دربســته ای است که 
معلوم نیســت چه چیــزی از آن بیرون 
خواهد آمــد و نتیجه اش ممکن اســت 
پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد.  
وزیر خارجه کشورمان در مصاحبه با شبکه 
جهانی »بی بی سی« هم با تأکید بر اینکه 
اگر توافقنامه هســته ای نقض شود، ایران 
حق دارد به برنامه هسته ای اش بازگردد، 
هدف آمریــکا از اعمال تحریم های جدید 
علیه ایران به بهانه آزمایش های موشکی 
را تحریک و آشفته کردن ایران عنوان کرد. 

تاکتیک دیالوگ سخت 
کامالً مشخص اســت که مواضع ظریف 
در مواجهه با تهدیدهای مســتقیم جدید 
از ناحیه آمریکا و البتــه گنده گویی های 
نوچه هایش در منطقــه تا حدی متفاوت 
شده اســت. به نظر می رســد که دولت 

دوران  کــه  اســت  دریافته 
دیپلماسی لبخند و گفت و گو 
دیگر تمام شده و از این پس 
باید روش دیالوگ ســخت و 
محکم و حتــی گاه همراه با 
اخم و تشر را در دستور قرار 
داد.  حتی قراین و شــواهد 

نشان می دهد که به دلیل تالش کشورهای 
منطقه برای به اصطالح ایجاد ائتالف های 
جدیــد علیــه ایــران، دیپلماســی ما با 
میدان های دشوارتری از گذشته نیز روبه رو 
باشد. اما آن طور که دیروز سخنگوی وزارت 
خارجه در مورد عربســتان و ترکیه گفت، 
صبر و تحمل ایران هم حد و اندازه ای دارد 
و و به قــول ظریف، تهران هم گزینه های 

زیادی روی میز دارد. 

مواجهه خردمندانه با تهدیدها
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس در مــورد تغییر لحن و 
ادبیان ظریف در مقابــل وضعیت جدید 
میان ایران و آمریکا، با اشاره به اینکه پاسخ 

متقابل به تهدیدات آمریکا با ادبیات متوازن 
یک اتفاق خــوب در دیپلماســی دولت 
است، می گوید: این موضوع نشان می دهد 
دستگاه دیپلماسی و اساساً دولت دریافته 
که راهبرد قبلی و دیپلماسی لبخند که در 
دوران مذاکرات نتیجه بخش بود، در دوران 
پسابرجام و با روی کار آمدن 
ندارد  کارآیی  دیگــر  ترامپ 
و بایــد تعادلی جدید در این 
زمینه به وجود آید تا ایران در 

موقعیت انفعالی قرار نگیرد. 
اشــاره  با  نانواکناری  ولی اهلل 
بــه اینکه افزایــش انفجاری 
تهدیدهای کالمی و جو ســازی هماهنگ 
اش علیه ایران  آمریکا و متحدان منطقه ای 
در هفته های اخیر بــا این هدف طراحی 
و اجــرا می شــود تا جمهوری اســالمی 
ایران زیر انبــوه حمالت از نقاط مختلف، 
سردرگم شــده و در گوشــه رینگ قرار 
گیرد تا واکنشــی منفعالنه داشته باشد، 
می افزایــد: اظهارات ظریف در چند محور 
راهبرد ایران را برای کشــورهای متخاصم 
و طرف ما روشــن می کند. نخست اینکه 
ایــران به هیچ وجه در مــورد امنیت خود 
و برنامه دفاعی و نظامی اش نه با کســی 
مذاکره می کند و نه معامله و این موضوع 
جزو خطوط قرمز نظام است.  وی تصریح 
می کنــد: این موضوع، صرفاً دیپلماســِی 

کالمی آقای ظریف نیســت و همه ارکان 
نظام از این راهبرد پشتیبانی می کنند و در 
مورد تأمین و حفظ و تقویت بنیه دفاعی 
کشــور چه در حوزه موشکی و چه دیگر 
توانایی های دفاعی با هم متحد و هم قسم 
هســتند و تحت تأثیر هیچ تهدیدی قرار 

نمی گیرند. 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلــس اضافه می کند: نکته دوم 
در این راهبــرد، تنویر افــکار عمومی در 
مورد پایبنــدی اخالقی و حقوقی ایران به 
تعهدات بین المللی و تعهداتی اســت که 
در توافق هســته ای پذیرفته و تاکنون هم 
به آن عمل کرده اســت.  نانواکناری محور 
ســوم در مواجهه وزیر خارجه با وضعیت 
جدید را هوشیاری در مقابل توطئه ها برای 
به دام انداختن ایران عنوان کرده و می گوید: 
کشورهای مقابل ما می دانند با وجود برجام 
هر اقدامی در نقض این توافقنامه آنها را در 
موضع محکوم و عامل بر هم زدن این توافق 
قرار می دهد و اتهام متوجه آنها خواهد بود. 
از این رو دیپلمات های ما باید هوشمندانه و 
با قاطعیت در مقابل هر نقض عهد و تخلفی 
بایســتند و در عین حال در دام دشــمن 
گرفتار نشوند تا منافع کشور با حفظ اقتدار 

و ابهت نظام اسالمی و ایران تأمین شود. 
نماینده مردم بابلسر با بیان اینکه اقتدار و 
حیثیت کشور اولویت اول ماست، می گوید: 
در عیــن حال ایران هرگز تحت تأثیر هیچ 
تهدیدی قرار نخواهد گرفت، اما این موضوع 

مانع از رفتار خردمندانه ما نیست.  
وی درباره اعمال تحریم های جدید از سوی 
آمریکا برای تحریک ایران و اینکه برخورد 
دولت بــا این موضوع باید چگونه باشــد، 
تصریح می کند: شکی نیست که هر تحریم 
جدید از سوی آمریکا علیه ما نقض برجام 
و روح این توافق اســت ولو آنکه در حوزه 
هسته ای نباشــد و دولت باید با قاطعیت  
با این موضوع که بــه آن اذعان هم کرده، 
برخــورد کند. توقع ما این اســت که این 
ادبیات ذیل خط مشی ای که رهبری نظام 
معین کرده اند به حوزه عمل هم تسری پیدا 

کند.

 بعد از روی کار آمدن ترامپ، شرایط در میان دیپلمات های ایرانی تغییر کرده و آنها متوجه 
شده اند که آمریکا آنطور هم که فکر می کردند قابل اعتماد نیست



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 3 اسفند 1395  23 جمادى االول 1438 21 فوريه 2017  سال سى ام  شماره 8343  

روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

 ماتيس در سفر به بغداد:آمريكا به دنبال نفت عراق نيست سومريه نيوز: وزير دفاع آمريكا ديروز براى ديدار با مسؤوالن عراقى وارد بغداد  شد.  «جيمز ماتيس» پس از ورود به عراق اعالم 
كرد، واشنگتن به دنبال نفت اين كشور نيست. ماتيس قرار است در جريان ديدار با مقام هاى عراقى درباره روند مبارزه با داعش و عمليات آزادسازى موصل گفت وگو كند. گفتنى است، عمليات آزادسازى 

غرب موصل روز يكشنبه به فرمان «حيدر عبادى» نخست وزير عراق آغاز شد.

شهردار لندن:
اقدام ترامپ عليه مسلمانان ظالمانه و شرم آور است

راشاتودى: شهردار مسلمان لندن 
با ظالمانه و شرم آور خواندن دستور 
اجرايى دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا در خصوص ممنوعيت سفر 
شهروندان 7 كشور مسلمان به آمريكا 
گفت: من گمان مى كنم اقدامى كه 
آمريكا براى پايــان دادن به بحران 
مهاجران انجام داده ظالمانه اســت. 

«صادق خان» همچنين عنوان داشت، ترامپ نبايد در سفر به لندن از مزاياى يك 
سفر رسمى بهره مند شود.

وزارت دفاع اين كشور اعالم كرد
ارتش كره جنوبى در آماده باش كامل

مهر: سخنگوى ستاد وزارت دفاع كره جنوبى گفت: به دنبال كشته شدن  «كيم 
جونگ نام» برادر ناتنى «كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى، ارتش كره جنوبى در 

حال آماده باش كامل به سر مى برد. 
«مون سانگ گيون»  در يك مصاحبه خبرى افزود: پس از به قتل رسيدن برادر 
ناتنى رهبر كره شمالى و احتمال اتخاذ اقدام هاى پيش بينى نشده از جانب مقام هاى 

اين كشور، ارتش كره جنوبى در حال آماده باش كامل به سر مى برد.

سفير روسيه در قطر:
دوحه موضع خود را در قبال «اسد» تغيير داده است

مهر: از آغاز بحران سوريه، قطر از جمله كشورهايى بود كه با تامين مالى گروه 
هاى تروريســتى در سوريه و همچنين تجهيز تسليحاتى آن ها نقش پر رنگى 
در گســترش اين بحران ايفا كرد، اما با وجود اين «نور محمد خولوف» سفر 
روســيه در قطر اعالم كرده، هم اكنون قطر با موضع مســكو در اين خصوص 
كه سرنوشت «بشار اسد» رئيس جمهور سوريه بايد از سوى مردم اين كشور 

تعيين شود، موافق است.

ارتش پاكستان تجهيزات توپخانه اى در مرز افغانستان 
مستقر كرد

روزنامه پاكستان: به دنبال افزايش اقدام هاى امنيتى در مرزهاى پاكستان پس از 
حمله انتحارى در ايالت «سند» اين كشور، ارتش پاكستان تجهيزات توپخانه اى را 

در مرزهاى خود با افغانستان مستقر كرد.
به گفته ارتش پاكستان، استقرار اين توپخانه ها براى كنترل رفت و آمد تروريست ها 
در مرزهاى اين كشور با افغانستان است. الزم به ذكر است، پس از حمله انتحارى 
در ايالت سند، دولت پاكستان با متهم كردن كابل در اين حمالت، گذرگاه مرزى 

«تورخم» را به روى شهروندان افغانستان بست.

يورش صهيونيست ها به كرانه باخترى
خصمانــه  اقدام هــاى  وفــا: 
شهروندان  عليه  صهيونيســت ها 
فلســطينى در اراضــى اشــغالى  
همچنــان ادامه دارد. بــه دنبال 
ايــن اقدام ها، صهيونيســت ها به 
مناطــق مختلف كرانــه باخترى 
يورش بردند. به دنبال اين حمله، 
درگيرى شديدى ميان شهروندان 

فلسطينى و نظاميان صهيونيست درگرفت. نظاميان صهيونيست از گاز اشك 
آور عليه شهروندان فلسطينى استفاده كردند.

خـــبر

 بيــن الملل/ احمد يوســفى صراف  
وقتى صــداى آژير خطــر در پايگاه هوايى 
«خميس مشيط» عربستان به گوش رسيد، 
كمتر كسى گمان مى كرد اين آژير به دليل 
برخورد يك موشك اسكاد از سوى مبارزين 
يمنى باشد. يمن پرتاب موشك هاى اسكاد به 
مراكز نظامى عربستان را هشدارى براى رژيم 
آل سعود و ديگر متجاوزان دانست و تأكيد 
كــرد كه در صورت ادامه تجاوز وحشــيانه، 
قدرت موشكى خود و ســاير گزينه ها را به 
نمايش خواهد گذاشــت و اين دقيقاً همان 
چيزى اســت كــه ترامپ رئيــس جمهور 
آمريكا ديروز در سخنرانى خود با تمسخر به 
كشورهاى عرب خليج فارس گفت: عرب ها به 

غير از پول هيچ چيزى ندارند!
اما يگان موشكى كميته هاى مردمى و ارتش 
يمن از آغاز عمليات «توفان قاطعيت» رژيم 
سعودى در يمن كه 600 روز از آن مى گذرد، 
موفقيت هاى بزرگى با شــليك موشك هاى 
متعدد به مواضع مختلف عربستان به دست 
آورده اند. توان موشــكى مقاومت مردمى و 
ارتش يمن، موجب نگرانى متجاوزان سعودى 
شده و همين مسأله، اهداف تعيين شده براى 
عمليات توفان قاطعيت را نقش برآب كرده 
است. پاسخ موشــكى كميته هاى مردمى و 
ارتش يمن به حمالت سعودى، ابعاد فراگيرى 

دارد و محدود به موضع خاصى نيست.

 تنوع موشكى يمن 
و استيصال عربستان

ســامانه موشــكى «بركان- يك»، سامانه 
موشــكى «قاهره- يك»، ســامانه موشكى 
«زلزال- يك» و موشك هاى اسكاد، مجموعه 
موشــك هايى است كه به ســمت اهداف 
مستقيم و غيرمستقيم ســعودى (مواضع 
مزدوران ســعودى در داخــل خاك يمن) 
شليك شده است. مقاومت يمن با بهره گيرى 
از توان موشكى متنوع خود، اهداف مختلف را 
در داخل و خارج از يمن هدف قرار داده و اين 
نمايش قدرت، عربستان سعودى را مستأصل 
كرده اســت. 48 فروند موشــك از مجموع 
78 موشــكى كه به مواضع سعودى شليك 

شده، در داخل مرزهاى عربستان فرود آمده 
اســت. تقويت بُرد موشك هاى يمن در هر 
بار شــليك به سمت اهداف سعودى، نشان 
دهنده قدرت نمايى يگان موشــكى ارتش 
و كميته هاى مردمى يمن  اســت. موشك 
بركان- يك، حيــرت بازيگران منطقه اى و 

رسانه ها را برانگيخته است.

 اهداف مهمى كه يمنى ها 
در عربستان نابود كردند

هدف قــرار گرفتن فرودگاه ملك عبدالعزيز 
در جده، غرب عربستان در تاريخ 27 اكتبر 
گذشــته، اوج قدرت نمايى يگان موشــكى 
كميته هاى مردمى وابسته به جنبش انصاراهللا 
يمن است. شليك يك فروند موشك بركان- 
يك به ســمت فرودگاه ملك عبدالعزيز در 
جده، عربستان سعودى را ُمنفعل كرد و آل 
سعود با فرافكنى، كوشيد ضعف خود را در 

برابر مقاومت يمن پنهان كند. 
همچنين هدف قــرار گرفتن پايگاه ملك 
فهد در طايف كه 550 كيلومتر با مرز يمن 
فاصله دارد و حمله موشكى به پايگاه ملك 
عبداهللا نزديك فــرودگاه ملك عبدالعزيز 
در جده  كه در فاصلــه 650 كيلومترى 
مرز يمن قرار دارد، با موشك بركان-يك 

انجام شد. ســيال بودن بُرد موشك هاى 
مقاومت مردمى يمن، هرگونه پيش بينى 
را براى هدف قــرار گرفتن اهداف بعدى 
مقاومت، دشوار كرده و عربستان سعودى 
را در تنگناى نظامى قرار داده است. عالوه 
بر اين فيلم اصابت يك موشــك زمين به 
دريا «الصرخــه 3» (فريــاد 3) يمنى ها 
به يك ناو عربســتانى كه در آن نظاميان 
ائتالف شــوراى همــكارى خليج فارس 
حضور داشتند نيز بخشى از آبروى ريخته 
ارتش عربستان در برابر يك گروه مقاومت 
از مــردم يمن بود. در اين حمله 22 نفراز 

سربازان اماراتى كشته شدند. 

 خوداتكايى يمن
 در توليد و ساخت موشك 

تمامى دســتاوردهاى نظامى انصــار اهللا و 
متخصصان يمنى حاصل تحريم هاى همه 
جانبه اى اســت كه به يمن تحميل شده و 
يمنى ها را وادار كرده اســت روى پاى خود 
بايستند، چيزى كه در آينده هم با رونمايى از 
موشك هاى جديد با قابليت هاى بسيار باالتر، 

بيش از پيش نمايان خواهد شد.
انصاراهللا كــه در حين تجاوز عربســتان و 
به واســطه محدوديت هــا ومحروميت ها، 

خوداتكايى نظامى خود را آغاز كرده بزودى 
و طى دو تا سه ســال به يك قدرت بزرگ 
موشكى تبديل مى شود كه اين موضوع عرش 
آل سعود را بيشتر به لرزه مى اندازد و خواب 

آن ها را آشفته تر خواهد كرد.
سعودى ها بارها اعالم كردند 
تمامى ســايت ها و انبارهاى 
موشــكى يمــن را در هم 
كوبيده و نابــود كرده اند،اما 
حقيقت غيــر از آن چيزى 
است كه اعالم شد و نيروهاى 
هر  مقاومــت  ســختكوش 
لحظه در حــال جابه جايى 
اين موشــك ها بودنــد و با 
شــليك همين موشك ها و 
نيز موشك هاى ساخت داخل 
به مراكز نظامى حساس در 
عمق خاك ســعودى، آن ها 
را بــه تعجب واداشــته اند. 

سعودى ها بايد اين حقيقت را درك كنند كه 
يمنى ها مشابه حزب اهللا عمل مى كنند، يعنى 
مى خواهند به نسبت وقاحت و ميزان تجاوز 
عربستان، قدم به قدم از موشك هايى كه برد 
بيشترى دارند، استفاده كنند و اين استفاده 

نيز نهايت و مرزى نخواهد داشت.

ضرب شست يمنى ها عربستان را حيرت زده كرده است

فرمانده كليدى طالبان قدرت موشكى يمن با دستان خالى
بازداشت شد

افغانســتان  امنيت ملى  خامه پرس: اداره 
با انتشــار خبــرى گفت، «مــال نجيب اهللا» 
فرمانده  كليــدى گروه طالبــان در واليت 
«لوگر» بازداشت شده است. اين عضو كليدى 
گروه طالبــان زمانى كه با مقدار زيادى پول، 
طرح هاى عملياتى جنگ و اســناد مشكوك 
ديگر از پاكســتان باز مى گشــت، توســط 
نيروهاى امنيت ملى افغانستان بازداشت شده 
اســت. گروه طالبان تاكنون هيچ گونه اظهار 
نظرى در مورد بازداشت اين عضو كليدى خود 

نكرده است.

عملكرد ترامپ احتمال 
سقوط روابط آمريكا-اروپا را 

افزايش داد
آسوشيتدپرس: عملكرد يك ماهه دونالد 
ترامــپ به گونه اى بوده كه موجب دلخورى 
كشــورهاى اروپايــى شــده و اروپايى ها با 
برگزارى تظاهرات، انتقاد متقابل و وحشــت 
محض نشان داده اند، رابطه دوستى «ترانس- 
آتالنتيك» كه يك قرن پيشينه دارد، ممكن 
است از هم بپاشد. در اين ميان حتى برخى 
متحدان قديمى آمريكا فراتر رفته و با برگزارى 
كنفرانس هــا و ايجاد اتحادهاى جديد تالش 
كرده اند نوعى تعادل ميان اروپا و دولت جديد 

آمريكا برقرار كنند.

وزير اسراييلى خواستار 
تحقق وعده «ترامپ» شد

فارس: «آيلت شاكد» وزير دادگسترى رژيم 
صهيونيستى از «دونالد ترامپ» رئيس جمهور 
آمريكا خواســت، به وعده خود درباره انتقال 
سفارت اين كشــور از «تل آويو» به «قدس» 

عمل كند.
شــاكد طــى ســخنرانى در كنفرانــس 
ســازمان هاى بزرگ يهودى آمريكا گفت: 
«اســراييل از رئيس جمهور ترامپ انتظار 
دارد بــه وعده هايى كه به رأى دهندگانش 
داده بود عمل كرده و سفارتخانه (آمريكا) را 

به قدس منتقل كند.»

خبر

تقويت بُرد 
موشك هاى 

يمن در هر بار 
شليك به سمت 
اهداف سعودى، 

نشان دهنده 
قدرت نمايى يگان 
موشكى ارتش و 

كميته هاى مردمى 
يمن  است

بــــــــرش

شهردار مسلمان لندن 
با ظالمانه و شرم آور خواندن دستور 
اجرايى دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا در خصوص ممنوعيت سفر 
 كشور مسلمان به آمريكا 
گفت: من گمان مى كنم اقدامى كه 
آمريكا براى پايــان دادن به بحران 
مهاجران انجام داده ظالمانه اســت. 

خصمانــه  اقدام هــاى 
شهروندان  عليه  صهيونيســت ها 
فلســطينى در اراضــى اشــغالى  
همچنــان ادامه دارد. بــه دنبال 
ايــن اقدام ها، صهيونيســت ها به 
مناطــق مختلف كرانــه باخترى 
يورش بردند. به دنبال اين حمله، 
درگيرى شديدى ميان شهروندان 

b e y n a l m e l a l @ q u d s o n l i n e . i r
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 معارف/ بهاره داداشى   سبك زندگى 
ارتباط مســتقيمى با هويت، شخصيت، 
اخالق، رفتار و سلوك انسان دارد. شناخت 
هويت فردى و جمعــى و محيطى و نيز 
هويت دينى انسان و اينكه از چه منظرى 
به خويشتن نگاه مى كند و خود را در چه 
جايگاهى از كماالت و ويژگى هاى انسانى 
مى بيند، در ســبك و سياق زندگى نقش 
تعيين كننده اى دارد. درك درست انسان 
نســبت به خويشتن و فلســفه وجودى 
ريشه هاى رفتار و اخالق فردى و اجتماعى 
وى را شكل مى دهد و بى گمان هرچه اين 
شناخت عميق تر و اصولى تر باشد، تناسب 
بيشترى با شأن انسانى وى خواهد داشت. 
معضل بزرگى كــه گريبانگير جامعه امروز 
شده است، اينكه بسيارى از افراد، شناختى 
از جايگاه واالى انســانى در آفرينش خود 
ندارند و به همين دليل است كه تمام وقت و 
انرژى آن ها به زندگى دنيوى و تأمين معاش 
معطوف مى شود. اين مطلب شايد از منظر 
افراد بسيارى كه داراى نگاه دينى نيستند 
و وراى ايــن دنياى فانــى و زندگى مادى، 
سرنوشــت ديگر و جهان ديگرى را متصور 
نمى شوند، نقصى محسوب نشود، اما اشكال 
بزرگ زمانى پديدار مى شود كه بينش مادى، 
انســان را از صفــات واالى 

انسانى دور مى كند.

  ضعف تفكر الهى
 و تسلط اومانيسم

 انديشه اومانيستى در حالى 
ارزش انســان را در حد غرايز 
مادى پايين مى آورد كه هويت  
واقعى و اصيل انسان نه حيات 
نباتى، بلكه در خوى معنوى 
انسان است كه مى تواند وى را 
به اصل الهى خويش برساند 
و اين جايگاهى اســت كه در 
اشــرف  براى  آفرينش  نظام 

مخلوقات تعيين شده است.
آســيب شناســى جامعه امروز ما نشان 
مى دهد، ضعف تفكر الهى در افراد به حذف 
بسيارى از ارزش هاى اخالقى منجر شده و 
روح مادى را در بين افراد حكمفرما كرده 
است؛ به گونه اى كه هر كس تنها به سود 
خود مى انديشد و در تحقق اين هدف از هر 
وسيله اى بهره مى گيرد. در كنار آسيب هاى 
اجتماعى، مناســبات خانوادگى نيز تحت 
تأثير انديشه هاى مادى گرايانه قرار گرفته 
و ايــن تلّقى از زندگــى، در جامعه  ايرانى 
اسالمى كه برخوردار از فرهنگ غنى دينى 
و تمدنى نيز هست، به شكلى تخريبى ديده 

مى شود. كم شدن رابطه هاى خويشاوندى، 
پايين آمدن آمار ازدواج و به همان نسبت 
اوج گرفتــن آمار طالق خــود واقعيتى از 
خشكى روابط و اضمحالل عواطف را نشان 
مى  دهد. خانواده هايى كه ترجيح مى  دهند 
به جاى صله  ارحام كه امرى پســنديده و 
مورد تأكيد در دين مبين اســالم است، 
وقت خود را در فضاهاى تفريحى و بازارها 
يا در تنهايى خود در محيط خانه و تماشاى 

تلويزيون بگذرانند. كم رنگ شدن مناسبات 
خانوادگى كه شكل دهنده هويت اجتماعى 
محسوب مى شد و تعلقات خانوادگى فرد 
را از بسيارى رذيلت هاى اخالقى محفوظ 
مى داشــت، امروزه ارزش خود را از دست 

داده است.

 نوستالوژى خانواده گسترده در پناه 
ارزش هاى دينى

اجتماعــات كوچكى كه در گذشــته زير 
كرسى هاى سنتى در منازل ايرانيان شكل 
مى  گرفت، نمادى از بهترين اشكال و انواع 

ارتباطــات خانوادگى بود كــه نتيجه  آن 
چيزى جز تحكيــم روابط اعضاى خانواده 
نبود. گفت و شنودى كه روزگارى در پاى 
همين كرسى ها شــكل مى  گرفت، حّالل 
مشكالت اعضاى خانواده و برطرف كننده 
گرفتارى ها و مجمع فكــرى در اندازه اى 
كوچك و اجتماعى بود براى رفع بسيارى 
از مســايل و گرفتارى هــا و منبع هويتى 
براى اعضاى خانواده محســوب مى شــد. 

تقليل خانواده هاى گسترده به خانواده هاى 
كوچك اگرچه سرمنشأيى بود براى ناديده 
گرفته شدن ارزش هاى خانوادگى، اما با اين 
وجود هنوز هم خانواده شكل سنتى خود را 
حفظ كرده بود. اما امروزه نهادى به عنوان 
خانواده مفهوم واقعى خود را از دست داده 
است و افراد هر يك به تنهايى مشغول كار 
خويش هستند و زندگى مستقلى را شكل 
مى دهند كه در آن تنها ايفاگر نقش فردى 
خود هستند. رواج يافتن خانه هاى مجردى 
كــه فرزندان با ناديده گرفتن مناســبات 
خانوادگى زندگى مستقلى را آغاز مى كنند، 

پيامدهاى ناخوشايندى براى جامعه خواهد 
داشت و اين در حالى است كه در گذشته 
وابستگى هاى خانوادگى عاملى براى تكريم 
انسانى محسوب مى شــد و حرمت هايى 
كه در بين اعضاى خانواده وجود داشــت، 
مانعــى بر ســر راه گرفتارى هاى فردى و 
اجتماعى بود و سبب حفظ كيان خانواده 
و سالمت جامعه مى شد. بناى دين اسالم 
نيز توصيه بر حفظ كيان خانواده و حسن 
رفتار و احتــرام و تكريم در روابط با ديگر 
انسان هاســت و آموزه هايى كه در قرآن و 
در كالم معصومين(عليهم الســالم) مورد 
تأكيد اســت، تمامى شــؤون زندگى يك 
فــرد را در جامعه در بر مى  گيرد. توجه به 
فرهنگ دينى بيانگــر مجموعه كاملى از 
مناسبات فردى و اجتماعى در بعد اخالقى 
و مادى و انسانى است كه با معرفى سبك 
زندگى سالم و به دور از پوچى، هرزگى و 
روزمرگى، انسان واقعى بودن را مى  آموزد. 

 هدف قرار گرفتن جامعه زنان
مصيبت بزرگ ديگر، رشد هرروزه ابزارها و 
رسانه هايى است كه بر مسموميت فرهنگ 
ايرانى افزوده و با تحقير شــأن انســانى و 
اجتماعى و خانوادگى موجب انحراف هاى 
اخالقى بسيارى شده اســت. اين مسأله 
بيش از همــه جامعه زنان را هدف گرفته 
و آنان را كه ســتون اصلى خيمه خانواده 
و عامل اصلى تربيت صحيح نســل آينده 
هستند، نسبت به اهميت نقششان دلسرد 
كرده اســت. گسترش رســانه ها، موجب 
ترويج ضد فرهنگ هايى شــده است كه 
جز از هم پاشيدگى بنيان هاى خانواده كه 
در قالب هاى جذابى مانند عشق و محبت 
عرضه مى شــود، نتيجه اى براى فرهنگ 

ايرانيان نداشته است. 

تأثير سبك زندگى اسالمى در دورى از انحراف هاى اخالقى و اجتماعى 

امنيت در سايه دين

تأثير ذايقه روشنفكران بر اقد  ام هاى رضاخان
كريم سليمانى/ استاد   تاريخ د  انشگاه 
شهيد   بهشتى: تاريخ معاصر يك ساختار 
يكپارچه اســت. تاريخ گذشــته پيش از 
مشروطه، مانند   زنجيري بود   كه حلقه هاي 
مفقــود  ه د  ر آن به خوبي د  يد  ه مي شــد  . 
پيوســتگي آن را حد  اقــل د  ر اليه هــاي 
سياسي و اقتصاد  ي ند  اشتيم، هرچند   د  ر 
اليه هاي فرهنگي كمابيش بود  . ولي از د  وره 
مشروطه به بعد   اين طور نيست. يك پيوستگي فوق العاد  ه جذاب از اين لحاظ كه 
تاريخ نوظهور ماســت، مي بينيم كه بايد   به گفت وگو د  ربيايد  . نقطه مهم تاريخ ما 
د  وره مشــروطه است. رجال جاافتاد  ه اي مانند   ميرزاحسن خان مستوفي الممالك، 
براد  ران پيرنيا، بهار، مخبرالسلطنه هد  ايت، علي اصغرخان حكمت و جوان تر هايي 

مانند   د  اور و تيمورتاش، همه تأثيرپذيرفته از آرمان هاي مشروطه بود  ند  . 
براي اينكه جايگاه پهلوي اول د  ر تاريخ را نشــان بد  هم، بايد   بگويم نسبت به اين 
د  وره، د  و رويكرد   اصلي وجود   د  ارد  . عد  ه اى د  ر پي اثبات مطلق اين د  وره هستند   و 
نگاهى ايجابي د  ارند  . مانند   د  كتر بروجرد  ي كه مي گويد  ، اگر شالقي هم به د  ست 

يك حاكم مستبد   بود  ، به ضرورت بود   و حد   مرد  م ما هم همين اند  ازه بود  .
گروه د  يگري هم هســتند   كه نگاهي ســلبي د  ارند   و حتي اصالحات اقتصاد  ي، 
اجتماعي و فرهنگــي آن د  وره را هم به ناكامي هاي سياســي آن د  وره معطوف 
مي كنند   و آن را ناد  يد  ه مي گيرند  . گروه تاريخ نگاران رسمي امروز، د  وره پهلوي اول 
را به طور يكپارچه رد   مي كنند  ؛ اما من نگاهي ميانه د  ارم. د  ر آن زمان هم مســأله 
اصلي پهلوي اول توسعه و به عبارتى، مد  رن شد  ن جامعه بود  . اين د  ر حالى است 
كه جوامع مد  رن آن د  وران، د  اراي سابقه اي طوالني از تالش هاي متراكم د  ر زمينه 
زند  گي شهري و مد  ني بود  ند  ؛ تا اينكه پس از چند   قرن، سرانجام موفق به ايجاد   

يك جامعه مد  رن برپايه يك توسعه متوازن شد  ند  . 
توسعه متوازن، توسعه اي است كه د  ر اليه سياسي، اقتصاد  ي، فرهنگي و مناسبات 
اجتماعي جامعه اتفاق مي افتد  ؛ يعني توسعه د  ر هر چهار اليه ياد  شد  ه، به صورت 
همزمان و هماهنگ و نزد  يك به هم اتفاق مي افتد  . د  ر چنين الگويي از توسعه است 
كه قانون فصل مميز رفتارهاي اجتماعي است. نه قانون مكتوب و مصوب مجالس 
مقننه، بلكه قوانيني كه ضمانت اجرا د  ارند  . همين جامعه، الگوي اصالحگران د  وره 
قاجار بود  ه اســت، اما هر كد  ام با يك عينك خاص به آن جامعه توسعه يافته نگاه 
مي كرد  نــد  . د  ر روزگاري كــه نياز ايرانيان د  فاع از وطن بــود  ، وقتي به غرب نگاه 
مي كرد  ند  ، بيشــتر قد  رت ارتش هاي آن ها را مي د  يد  نــد  . به همين د  ليل، اولين 
اصالحگرها و اولين د  انشجوياني كه به غرب اعزام شد  ند  ، رفتند   كه فن تجهيز يك 
ارتش مد  رن را ياد   بگيرند   و اين مسأله اصلي، كه الگوبرد  اري از جوامع مد  رن بود  ، 

همچنان به قوت خود   باقي ماند   تا رسيد  يم به عصر انقالب مشروطيت.
 شعارهاى ناكافى

د  ر د  وره مشــروطه، نگاه به جوامع مد  رن، با شعار د  يگري خود  نمايي كرد   و آن 
شــعار قانون خواهي بود  . ايراني ها د  ر آن زمان تصور مي كرد  ند   اگر قانون بيايد   و 
پارلمان تأسيس شود  ، به همان جامعه مد  رنى مي رسند   كه غربي ها رسيد  ه اند  . 
با زبــان امروز، مي توانيم بگوييــم مرد  م د  ر پى يك جامعــه مد  ني براي بيان 
خواسته هاي خود   بود  ند  . اين حتي فراتر از يك جامعه مد  رن است. چون شما اگر 
به د  نبال نوسازي باشيد  ، مد  رنيزاسيون ممكن است بيشتر بخش فيزيكي جامعه 
را د  ر نظر بگيرد  ؛ مثًال يك ارتش مد  رن، تأســيس كارخانه هاي جد  يد  ، تأسيس 
راه ها و... اما توسعه د  ر اين بخش، بيانگر ايجاد   يك جامعه مد  ني نيست. ايراني ها 
د  ر د  وره مشــروطه گمان مي كرد  ند   با تأســيس پارلمان مي توانند   به جامعه ي 
د  لخواهشــان برسند  ، ولي خيلي زود   متوجه شد  ند   اين شعارشان ناكافي است. 
فشــارهاي بين المللي د  ر عصر مشــروطه اول تا اخراج شوستر از ايران و سپس 
اشغال ايران د  ر جنگ جهاني اول و فروپاشي مرزها، يأس و افسرد  گي د  ر ميان 
روشــنفكران ما ايجاد   كرد  . نتيجه اين روند  ، تغيير د  ر شعار قانون خواهي عصر 
انقالب مشروطيت بود  . از سال 1916 با تأسيس نشريه «كاوه»، د  وره د  يگري از 
تاريخ معاصر ما شروع مي شود  . به واقع روشنفكراني مطرح مي شوند   كه بخشي 
از آن ها روشنفكرانى بانفوذ د  ر د  وره مشروطه بود  ند  ، ولي شعار اين روشنفكران 
تغيير مي كند  : امنيت خواهي. طبيعي است كه براي اينكه امنيت توليد   شود  ، به 
انساني نياز است كه قاد  ر باشد   نيروهاي قهريه را سامان د  هد   و د  ر برابر عواملي 
كه امنيت را مخد  وش كرد  ه اند  ، بايســتد  . اين اســت كه - كم و بيش- د  ر اكثر 
نشريات آن زمان، د  نبال پيد  ا كرد  ن يك د  يكتاتور صالح بود  ند  . د  ر واقع به د  نبال 

يك موسوليني بود  ند   و گذشته را نقد   مي كرد  ند  .
پهلوي اول با اين پيش زمينه سر كار آمد  . روشنفكراني مانند   علي اكبر د  اور، مناد  يان 
عصري متكي بر انقالب صنعتي و اصالحات اقتصاد  ي بود  ند  . آن چيزي كه هسته 
اصلي تفكر اين ها را تشكيل مي د  اد  ، د  ر نهايت توسعه اقتصاد  ي بود  . بد  ين ترتيب، 
آن ها از توسعه سياسي فاصله گرفتند  . روشنفكران عصر مشروطه به توسعه سياسي 
فكر مي كرد  ند  ، ولي با چالش هاي متعد  د  ي روبه رو بود  ند  . طبيعي است توسعه د  ر 
يك اليه پاسخگو نخواهد   بود  . آن هم د  ر جامعه اي كه با آن همه مشكالت بزرگ 
و روزمره روبه رو بود  . روشنفكران آن عصر، د  ر د  وره پهلوي اول، شعارهاي خود   را 
مبتني بر ايجاد   نظم و د  ر نهايت توسعه اقتصاد  ي قرار د  اد  ند  . به واقع به يك وجه از 

وجوه توسعه تمركز كرد  ند   و آن توسعه اقتصاد  ي بود  .
  توسعه سخت افزارى فرهنگ

د  ر اين د  وره، به توســعه فرهنگي هم توجه شد  . البته اين توسعه فرهنگي بيشتر 
ســخت افزاري بود  . به همين د  ليل، د  ر اين د  وره ما شــاهد   يك انقالب د  ر زمينه 
مد  رسه سازي هستيم، بخصوص براي خانم ها. شايد   بتوانيم براي تبيين ساخت وساز 
مد  ارس د  ر هر شــهر، يك پايان نامه كارشناســي ارشد   بنويسيم. آن قد  ر فعاليت 
ايراني ها د  ر اين د  وره گســترد  ه بود   كــه د  رك اين امر فقط منوط به پژوهش د  ر 
اسناد   آرشــيوي مربوط به د  وره ياد  شد  ه است تا معلوم شود   ما چه د  ستاورد  هاي 
بزرگي د  اشته ايم. د  انشگاه ساخته شد   و به ميراث فرهنگي گذشته توجه ويژه شد  ، 
اما چون توســعه د  ر اين اليه هم براي تأييد   ناسيوناليسم و با جهت گيري خاصي 

بود  ، د  ر نهايت به نتيجه مطلوب نرسيد  . 
د  ر مناسبات اجتماعي، به همين ترتيب، اما نه به قوت توسعه اقتصاد  ي، تغييراتي 
ايجاد   شــد  . خطاهاي زياد  ي هم صورت گرفت. سركوب عشاير و رهبران ايالت، 
از خطاهاي بزرگ آن روزگار بود  . ســركوب رجال منسوب به نظام سنتي و حتي 
چهره هاي منسوب به ژاند  ارمري، كه از لحاظ فكري از قزاق ها پيشرفته تر بود  ند  ، 
يكى د  يگر از اين خطاها بود  . د  ر آخر اين د  وره، بخش نخبه جامعه را عمد  تاً نظاميان 

قزاق تشكيل مي د  هند  .

«ُكربن ها» گمشده خود را
در حكمت اسالمى يافته اند

مهر: آيــت اهللا علــى اكبر رشــاد، رئيس 
پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه اسالمى در 
همايش «هنرى كربن» گفت: كربن و امثال او 
نشان بيدارى دگرباره انسان غربى و خواب زده 
هستند. انسانى كه خويشتن الهى خود را گم 
كــرده و خود را خدا مى داند. به عبارتى آن ها 
نماد رجعت به خدا و معنا در پاســخ به نداى 
درونى فطرت هستند. كربن نماد بازگشت به 

خويشتن الهى و انسانى است.
در واقــع وجود آن ها براى ما يك معنا و پيام 
دارد، آن هم پيام پايايى، پويايى و سرزندگى 
حكمت اســالمى و صدرايى. آن ها گمشــده 
خود را در حكمت اسالمى يافته اند. اين گونه 
شخصيت ها عالمت تشــنگى انسان معاصر 
اســت. آن ها اعتراف مى كنند كه گمشــده 
خود را يافته اند ما هــم بايد به اعتراف آن ها 
توجه كنيم و قدر بدانيــم. همچنان امت ما 
بايد اهتمــام خاصى به ميراث قوى معنوى و 

حكمت داشته باشد.
با وجود همه حــرف هايى كه درباره «كربن» 
زدم، الزم اســت اين نكتــه را هم تذكر دهم 
كه افرادى امثال او الگوى مناســبى براى ما 
نيســتند، يعنى ما نمى خواهيــم او را الگوى 
خودمان كنيم، زيرا او هم يكى هست مثل ما 
كه گمشده خود را نزد عالمه طباطبايى يافته 
است. خالصه كربن و امثال او مى توانند الگوى 
جوانان فرانسه باشند، نه الگوى جوانان ايرانى.

ما خودمان الگو و منابعى مانند آثار مالصدرا، 
عالمــه طباطبايى و آيــت اهللا جوادى آملى 
داريم. نسخه شــفابخش جوانان ما در دست 
سيدحســين نصر، كربن و رنه گنون نيست. 
نسخه شــفابخش ما در دستان مالصدرا، ابن 
سينا و فيلسوفان نوصدرايى است. الزم است، 
ما آثار افرادى چــون آيت اهللا جوادى آملى و 
شهيد مطهرى را مطالعه كنيم، چنين آثار به 
راه آب مستقيم و خزانه اصلى دسترسى دارند 

و برداشت كرده اند.

رّد مظالم
هدانا: مظالم چيست و كيفيت پرداخت آن 

چگونه است؟
به  آيت اهللا خامنه اي: مظالــم اصطالحاً 
اموال و بدهى هايى گفته مى شود كه انسان از 
روى ظلم و بى عدالتى از بندگان خدا گرفته و 
نپرداخته اســت و حكم شرعى آن اين است 
كه اگر صاحب آن ها را مى شناســد بايد عين 
اموال را به آن ها برگرداند و اگر صاحب آن ها 
را نمى شناســد و معلوم نيستند، اين اموال و 
بدهى ها را بايــد از طرف آن ها به فقرا صدقه 
بدهــد و براى اين كار احوط آن اســت كه از 

حاكم شرع اذن بگيرد.
آيت اهللا سيستانى: انفاق بر فقرا به نيابت 
از سوى كسى كه او بر انفاق كننده حق مالى 
داشته است اما شناسايى او و دفع مال به وى، 
ممكن نيست و حتى به كسان و وارثان شرعى 
اوهم دسترسى ندارد.  به احتياط واجب براى 

پرداخت رد مظالم اجازه مجتهد الزم است.
آيت اهللا مكارم شــيرازى: منظور اموال 
حرامى اســت كه در دست انســان است و 
صاحبان آن را به هيچ وجه نمى شناسد، كه 

بايد با اجازه مجتهد صرف فقرا شود.

يادداشت

مصيبت بزرگ ديگر 
رشد هر روزه ابزارها 
و رسانه هايى است كه 
بيش از همه جامعه 
زنان را هدف گرفته و 
آنان را كه ستون اصلى 
خيمه خانواده و عامل 
اصلى تربيت صحيح 
نسل آينده هستند، 
نسبت به اهميت 
نقششان دلسرد
 كرده است

بــــــــرش

نگاه

احكام

از نگاه ديگران

 معارف  هنرى ُكربيــن (Henry Corbin ) (زاده 1903– 
درگذشته 1978) فيلسوف و اسالم  شناس بزرگ  فرانسوى است 
كه بويژه در حوزه حكمت و عرفان ايرانىـ  اسالمى سرآمد همه 
ايران شناسان غربى محسوب مى شود. اقامت هاى طوالنى او در 
ايران به او اين امكان را داد تا بتواند جهان ايرانى و شيعى را بيش 
از هر محقق اروپايى درك كند و بويژه در مورد حكمت ايرانىـ  

اسالمى در ميان غربيان بى همتا شود.
ُكربــن، صورت مثالين حضرت زهرا(عليهاالســالم) را مصداق 
خورشيد در زوجيت با امام اول شيعيان(عليه السالم) مى داند و 
نيز پيوندى مستقيم با لقب زهرا (به معناى تابناك و درخشنده) 

برقرار مى كند. كربن مى نويســد: «زوج فاطمه(عليها السالم)ـ  
على(عليه السالم)، تجلّى و نمونه زوج ازلى و ابدى عقلـ  نفس 

در عالم خاك اند.
در ادامه، كربن از قَِبِل اين درخشش وجودى حضرت، از نوعى 
عقالنيت عالم سخن مى راند كه منبع و منشأ آن در ذات ازلى 
و ابدى فاطمهـ  ســوفيا اســت. يعنى عين روح (نفس ائمه) و 
عتبه اى (باب) است كه امامان از آن نور خود را مى پراكنند، به 
همان نحوى كه نور خورشيد به وسيله صورت خورشيد، منتشر 
مى گردد كه تابندگى آن است، نه از طريق جوهر نامريى (جسم 
مثالى) آن. در واقع، فاطمه (عليها السالم) باب متشعشع كرامات 

ائمه(عليهم السالم) است.
منظور كربن از سوفيا (Sophia) در تركيب فاطمهـ  سوفيا اشاره 
به اتصال شخصيت بزرگوار حضرت زهرا(عليها السالم) به معرفت 

الهى دارد. 
در مسيحيت منظور از سوفيا معرفت خداوند و خرد الهى است، در 

تفكر كربن هم شناخت خداوند ارتباطى تنگاتنگ با شناخت مقام 
الهى حضرت زهرا(سالم اهللا عليها) دارد.  

منبع: كالبد معنوى و زمين آسمانى
(SPIRITUAL BODY AND CELESTIAL EARTH)، ص64

صــرف هزينه هــاى كالن در ســاخت 
ســريال هاى ماهواره اى يا ترويج و تبليغ 
مناســبت هاى ســاختگى همچون روز 
ولنتايــن كه غيــر از هزينه هــاى مالى 
كــه تحميل مى كند؛ بــا كم رنگ كردن 
زناشــويى،  و  خانوادگــى  پيوندهــاى 
دوســت يابى را جايگزين نامطلوبى براى 
اين نهاد پايه اى در مناســبات اجتماعى 
مى كند. تبليغاتى كه مــروج اباحه گرى 
و ســبك زندگى غيرملى هســتند كه با 
فروپاشــى اخالق اجتماعى و حيا زدايى 

از آن موجب تزلــزل بنيان هاى اعتقادى 
مى شــوند، در حالى كه حفــظ و بقاي 
عفت عمومي جامعــه و توجه به الگوي 
اسالمي تقويت حيا، فرزندان را نسبت به 
آسيب هاى رسانه ها حفظ مى كند و حيات 
خانــواده را كه مهم ترين نهاد يك جامعه 
محسوب مى شــود و نخستين آموزش ها 
و آشــنايى با آداب و ارزش هاى معنوى و 
اخالقى همچون احترام به حقوق ديگران و 
نيز نخستين آگاهى ها از آن آغاز مى شود، 

استحكام مى بخشد.

ديدگاه هنرى كربن 
 نسبت به حضرت زهرا

اباحه گرى و سبك زندگى غير دينى در شبكه هاى ماهواره اى
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روزنامـه صبـح ايـران

دسترسى به حساب هاى بانكى فراهم شد      فارس:   به گفته مديركل دفتر اطالعات مالياتى سازمان امور مالياتى، در راستاى تعامل دوجانبه بين مركز اطالعات مالى(FIU) و سازمان امور مالياتى كشور امكان 
دسترسى به گردش حساب هاى بانكى برخى از مؤديان مالياتى كه داراى تراكنش هاى بانكى مشكوك هستند، نيز براى سازمان امور مالياتى فراهم شده است. على رستم پور افزود: تمامى اطالعات دريافتى در 

اين رابطه مورد بررسى سيستمى و يا دستى قرار خواهد گرفت و به عنوان قرينه اى براى راستى آزمايى اظهارنامه هاى مالياتى به كار برده خواهد شد.

200 شهر از وضعيت تنش آبى خارج شد
و  آب  شــركت  مديرعامل  فارس: 
فاضالب كشــور با بيان اينكه براى 
اولين بــار دو رديــف متمركز ملى 
براى رســيدگى به مناطــق داراى 
مشكل جدى فاضالب در بودجه 96 
پيش بينى شده است، گفت: در سال 
96 تعداد شهرهاى داراى تنش آبى 
500 شــهر بود و در سال جارى به 

301 شــهر كاهش يافت. حميدرضا جانباز افزود: اگر وضعيت بارش ها به همين 
منوال ادامه يابد و بهتر شود، مى توانيم با قطعيت بيشترى تعداد شهرهاى داراى 

تنش آبى در سال 96 را نيز پيش بينى كنيم و براى آن ها برنامه ريزى كنيم. 

واگذارى «خاص» 3000 ميلياردى اراضى قشم
ايسنا: طبق اعالم مسؤوالن در اواخر دولت قبلى حدود 3000 ميليارد تومان 
اراضى مختلف در جزيره قشــم به افراد يا ســازمان هاى مختلف كه با عنوان 
«خاص» از آن ها نام برده مى شــد، واگذار شد تا موجب تشكيل 41 پرونده در 
دســتگاه قضايى شود. حميدرضا مومنى مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار كرد: تاكنون موفق شــده ايم 1350 ميليارد تومان از اين 3000 ميليارد 
تومان را بازگردانيم و اين موفقيت را مرهون كمك دوستان در دستگاه قضايى 

هستيم. عالوه بر اين پرونده هاى باقى مانده نيز در دست بررسى است.

حذف 20 درصد سهام 7 پااليشگاه از سبد سهام
فارس: تغييرات عمده اى با مصوبه هيأت وزيران در دارايى هاى ســهام عدالت 
افتاده است كه بر اساس آن 20 درصد از سهام شركت هاى 7 پااليشگاه بزرگ از 
فهرست سهام عدالت حذف شــده و در عوض 36 درصد از سهام يك پااليشگاه 
وارد سبد سهام عدالت شده است. هيأت وزيران به استناد ماده 34 قانون اجراى 
سياست هاى اصل 44 قانون اساسى تصويب كرد تا 20 درصد از سهام شركت هاى 
پااليــش نفت اصفهان، تبريز، الوان، تهران، شــيراز، كرمانشــاه و بندرعباس از 

فهرست شركت هاى واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت خارج شود. 

فشل بودن صنايع بزرگ بورسى
كارشناس بازار سرمايه 
دربــاره داليل زيان ده 
شــركت هاى  شــدن 
حاضــر در بورس بخصــوص بانك 
ها گفــت: طبيعتاً دليل اين موضوع 
انتزاعى نبوده و داليل كالن و كلى 
حاكم بر اقتصاد ايــران را مى توان 
دليل اصلى آن دانســت كه ســبب 

مى شود شــركت هاى بورسى زيان ده، شــوند.  وى افزود: برخى از شركت هاى 
بورســى كه در گذشــته با روش هاى ناكارآمدى براى خودشان سود ايجاد مى 
كردند در مواجه با شــرايط جديد نتوانســتند خودشــان را با شــرايط تطبيق 
داده و متضرر شــدند.  شهدايى با اشــاره به وجود چند صنعت محدود مانند 
خودروســازها، گروه فوالد و پتروشيمى به عنوان صنايع بزرگ در بورس ايران 
اظهار داشــت: حتى همين صنايع خوب و بــه اصطالح گردن كلفت ما مانند 
صنعت خودروســازى، صنعتى فشل و مرده است كه اوج هنر آن توليد پرايد و 

اوج همتش موكت كردن صندوق عقب اين خودرو است. 

خبر خوش خزانه دار براى كارمندان
مهر: خزانه دارى كل كشور اعالم كرد كه عيدى و حقوق بهمن كاركنان دولت 

و بازنشستگان كشورى و لشكرى پرداخت شد.

ميز خبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  گمرك هر سال 
از فهرســت وارداتى كاالهاى غيرضرورى، 
لوكس و در مواردى عجيب به كشــور با 
ارزبــرى باال و بعضاً امكان توليد در داخل، 

رونمايى مى كند. 
واردات 22 هــزار و 992 كيلو خون انســان 
و حيوان به ارزش ســه ميليون و 304 هزار 
و 99 دالر در پنــج ماهــه اول ســال 94 از 
چين، آلمان، تايوان، تركيه، فرانســه، كانادا 
و هند، لوازم جشــن كريسمس از چين به 
ارزش بيش از 42 هزار دالر در همان مدت، 
واردات كاله گيس و ريش مصنوعى از چين و 
امارات، شن و ماسه طبيعى از چين، آلمان، 
تركيه و هلند، واردات مانكن از چين، امارات، 
آلمان، اسپانيا و تركيه، انواع پوشاك، كفش، 
جوراب، لباس نوزاد، كاغذ، پاكت نامه، كيسه 
آلبــوم، جعبه، طبل و دهل، لــوازم خانگى، 
واردات چادر مشــكى از چين و ژاپن، دندان 
مصنوعى از تايلند، واكس از تركيه، شامپوى 
سريالنكايى و مسواك بلغارى تنها بخشى از 
اين تحفه هاى وارد شده به كشور هستند. به 
اين فهرست بايد واردات35 ميليون و 61 هزار 
و 154 دالر انــواع تيــغ و ريش تراش از 18 
كشــور جهان از جمله آلمان، امارات متحده 
عربى، اياالت متحده آمريكا، بلژيك، فرانسه، 
ژاپن، چين و يونان در سال جارى اضافه كرد. 
همچنيــن حدود 2 ميليــون و 421 هزار و 
268 دالر انواع ســوزن دوزندگى، رفوگرى و 
گلدوزى از آلمان، امارات متحده عربى، ايتاليا، 
تايوان، تركيه، جمهــورى كره، چين، ژاپن، 
فرانســه و هند، 2 ميليون و 21 هزار و 684 
دالر انواع دكمه پالستيكى و فلزى، 2 ميليون 
و 268 هــزار و 148 دالر انواع آدامس، 43 
ميليون دالر كنجد، 5 ميليون دالر دستكش 
كارگرى، صنعتى، معاينه و نيم دستكش هاى 
چرم و خريد ميمون آزمايشــگاهى از تركيه 
و چندين تن ســس، سوپ و آبگوشت! را در 

سال جارى اضافه كنيم.

  ارز براى واردات كاالهاى عجيب 
نگاهى به فهرســت كشورهاى واردكننده 
كاالهاى عجيب و غريب و اغلب غيرضرورى 

به كشور نشــان مى دهد چين و بعد هم 
امارات بيشترين سهم را در خروج ارز بويژه 
در سال هاى ســخت تحريم ايران داشته 
اســت. در اين بين چين «دوست و برادر» 
حتى آثار تذهيب (هنر اســالمى ايرانى) 
و كارت پســتال فارســى را هم به مقصد 
ايران توليد مى كنــد. ضمناً خالل چوب 
كبريت، كليپس مو، شيشــه شربت، پاك 
كن، شانه، گيره زلف، تيغه كامل برف پاك 
كن، بادام زميني در درون غالف يا پوسته، 
بادام زميني پوست كنده و شكسته شده، 
عكس برگردان، موم زنبور عسل، مربا، ژله، 
مارماالد، پوره و خمير ميوه، كلنگ و پيانو 
و ... را هم باب سليقه ايرانى ها و براى بازار 
وطنى ما مى سازد. واردات كاالهاى عجيب 
و غريب و رقباى جدى توليد ملى آن هم با 
كيفيت نازل و ارزبرى باال در شرايطى حتى 
در پسابرجام به كشور وارد مى شود كه اين 
اقدام، هم در تناقض با سياست هاى اقتصاد 
مقاومتى است و هم روح حمايت از توليد 

ملى را بشدت مى خراشد.

  سياست درهاى باز
متأسفانه و آن طور كه از شواهد و قراين بر 
مى آيد دولت هم تنها از بلندتر كردن ديوار 
تعرفه اى آن براى جلوگيرى از واردات اين 
كاالها مدد مى گيرد؛ شيوه اى كه به گفته 
كارشناسان نه تنها مانع ورود اين كاالهاى 
غيرضرورى به كشور نمى شود بلكه قاچاق 

را افزايش مى دهد.
بــه گفته رئيس پيشــين مجمــع عالى 
واردات، دولت با اين شــعار كه نمى توان 
درهاى كشور را به روى دنيا بست، زمينه 
واردات كاالهاى بى كيفيت و غيرضرورى 
را به كشــور فراهم آورده كه ســاخت آن 
به تكنولــوژى خاص و يا تخصص خاصى 
در توليدكننده نياز ندارد. محمدحســين 
برخوردار به خبرنــگار ما مى گويد: با رفع 
تحريم هــا انتظــار مى رفت كــه دولت، 
درآمدهــاى ارزى را صــرف واردات مواد 
اوليه مورد نياز توليد و ماشــين آالت كند. 
اما واردات كاالهاى عجيب و بى كيفيت و 
يا لوكس حتى با ارز متقاضى و يا دو برابر 
كردن سود بازرگانى همچنان ادامه دارد و 
اين يعنى حمايت از توليد و صادرات ملى 

در ديد دولت جايگاهى ندارد.
وى بر لزوم هدفمند كردن واردات و مديريت 
روند آن تأكيد مى كنــد و مى گويد: دولت 
بايد ضمن صنايــع مزيت دار و داراى ارزش 
افزوده باال از توليد داخــل در برابر واردات 
بى كيفيت حمايت كند. واقعيت اما اين است 
كه تاكنون قوانين كشور به گونه اى تنظيم 
شــده كه نمى توان مانــع واردات كاالهاى 
غيرضرورى شــد مگر اينكه دولت با صدور 
دستورعمل مشخصى مانع اين واردات شود 
و از ابزار تعرفه اى بيش از اين بهره نگيرد چرا 
كه حاصل اين ابزار، تشديد قاچاق هر نوع 

كااليى بويژه كاالهاى ريز به كشور است.

برخوردار، خاطرنشان مى سازد: با افزايش 
بهــره ورى و كيفيت توليــد و تكنولوژى 
مى توان جايگزين مناسبى براى بسيارى از 
اين اقالم وارداتى ايجاد كرد. به گفته اين 
فعال اقتصادى، تشكل هاى بخش خصوصى 
و از جمله اتاق نمى تواند مانع واردات اين 
كاالها شود چرا كه قوانين كشور اين اجازه 
را داده و فقط در مواردى محدوديت قايل 
شده اســت. برخوردار ادامه مى دهد: هم 
اكنون كاالهاى وارداتى كه مشابه داخلى 
دارند به طور متوسط با تعرفه 30 درصدى 
به كشور وارد مى شــوند و ارزبرى بااليى 
دارنــد اما تا زمانى كه قوانين تغيير نكند، 

اوضاع همين است.

  حمايت از توليد داخلى كشك
دبير كميسيون اقتصادى مجلس هم بر اين 
باور است كه واردات كاالهاى غيرضرورى 

و عجيب به كشــور حاصل 
و  دولــت  سياســت هاى 
نبــود اراده بــراى حمايت 
از توليــدات داخل در برابر 

رقباى خارجى است. 
حسن حسينى شاهرودى به 
خبرنگار ما مى گويد: حتى با 
وضع تعرفه هاى باال باز هم 
از آن ســوى جهان كاالى 
صورت  به  داخلى  مشــابه 
قاچاق و يا رسمى به كشور 
وارد مى شــود و بــا قيمت 
ارزان تر از توليدات داخل به 
دست مصرف كننده مى رسد 
كه اين امر فرايند توليد را با 
مشكل جدى مواجه مى كند.

وى ادامــه مى دهد: دولت بايد پيشــنهاد 
ممنوعيت واردات اين كاالها را به مجلس 
ارايه كند تــا مجلس با وضع قانون جديد 
بتواند مانع ورود و يا قاچاق اين كاالها شود. 
متأسفانه اما به نظر مى رسد دولت نگران 
كاهش درآمد خود از محل واردات اســت 
و به همين دليل مجلس هم نمى تواند يك 

طرفه وارد شود.

تنزل سطح تجارت ايران با كاالهاى پيش پا افتاده  

 رشد 18/3 درصدى بهاى آب و برق واردات طبل، چوب كبريت، دكمه تا آبگوشت خارجى!
فارس: براســاس گزارش مركــز آمار ايران، 
قيمت كاالها و خدمات مصرفى خانوار شهرى 

در بهمن افزايش يافت.
براساس اين گزارش، باالترين افزايش مربوط 
به آموزش، آب، برق،(18/3) ســوخت و پس 
از آن، دخانيات، سبزيجات است كه باالترين 
رشد را نشــان مى دهند. گوشت نيز از رشد 

17/1 درصدى برخورداربوده است.

  قانون كار به دولت باز مى گردد
فارس: على ربيعى وزير تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى در نامه اى به مجلس درخواســت 
بازگشت اليحه اصالحيه قانون كار به دولت 
را ارســال كرد. اصالحيه قانون كار مردادماه 
امســال در مجلس شوراى اســالمى اعالم 
وصول شــد و براى بررســى به كميسيون 
اجتماعى ارجاع داده شــد، تا پس از بررسى، 

كليات آن رد يا تصويب شود.

 ورود تازه واردها به بازار مسكن
ايسنا: رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران 
گفت: علت افزايش 8 درصدى معامالت مسكن 
در تهران طى 10 ماهه ابتداى سال جارى، ورود 
متقاضيان تجهيز شده به تسهيالت، بخصوص 
خانه اولى ها به بازار مســكن بوده است. حسن 
محتشــم اظهار كرد: اگر طى چهار سال اخير 
قيمت مسكن افزايش نيافته دليل بر اين نبوده 
كه به اندازه كافى عرضه داشته ايم بلكه به تبع 
ركود حاكم بر اقتصاد كالن كشور بخش مسكن 

هم دچار ركود شده است. 

بر ارزش  اليحه اصالح قانون ماليات   
افزوده درراه مجلس

فارس: رئيس كل ســازمان امــور مالياتى 
كشور با اعالم اين كه سهم ماليات و عوارض 
از توليد ناخالص داخلى كشــور معادل 7/3 
درصد اســت، گفت: در برنامه ششم توسعه 
هدف گذارى كرده ايم كه به سهم 11 درصدى 

ماليات از توليد ناخالص داخلى دست يابيم.
سيد كامل تقوى نژاد گفت:اليحه اصالح قانون 
ماليات بر ارزش افزوده در دولت مراحل نهايى 
خود را طى كرده و اميدواريم طى هفته هاى 
آينده يا در ابتداى سال 96 به مجلس شوراى 

اسالمى ارايه شود.

بسته خبرى

واردات كاالهاى 
غيرضرورى و 

عجيب به كشور 
حاصل سياست هاى 

دولت و نبود اراده 
براى حمايت از 

توليدات داخل در 
برابر رقباى خارجى 

است

بــــــــرش

كارشناس بازار سرمايه 
دربــاره داليل زيان ده 
شــركت هاى  شــدن 
حاضــر در بورس بخصــوص بانك 
ها گفــت: طبيعتاً دليل اين موضوع 
انتزاعى نبوده و داليل كالن و كلى 
حاكم بر اقتصاد ايــران را مى توان 
دليل اصلى آن دانســت كه ســبب 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

 تجارت  اقتصاد
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و  آب  شــركت  مديرعامل 
فاضالب كشــور با بيان اينكه براى 
اولين بــار دو رديــف متمركز ملى 
براى رســيدگى به مناطــق داراى 

پيش بينى شده است، گفت: در سال 
 تعداد شهرهاى داراى تنش آبى 
 شــهر بود و در سال جارى به 



w w w . q u d s o n l i n e . i r

ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
i s t g a h @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
شعر، يك كار هنرى است... مسايلى وجود دارد كه با شعر، 

با اجراى شعرى و هنرى تأثيرى چند برابر پيدا مى كند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين
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گزارش از شخص

آلزايمر
«مادلين آلبرايت» در 80 سالگى هم از سر ايران، دست بر نداشته است

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   شايد به خاطر 
بزرگداشت، شايد به احترام اينكه نخستين زنى 
است كه وزير خارجه آمريكا شد، شايد به خاطر 
سن و سالش بود كه گردانندگان «اجالس امنيتى 
مونيخ» نام «مادلين آلبرايت»  را نيز در فهرست 
دعوت شــدگان نوشــتند. بانوى سياســتمدار 
- پيشين- كه ســه يا چهار روز قبل در حاشيه اين 
اجالس - البد به صورت خودجوش و اتفاقى -  با وزير 
خارجه كشورمان رو در رو شده و خوش وبش نيز 
كرده بود خوب به ياد داشــت كه سال ها پيش 
از ايــن چند بار با ظريف ديدار و گفت وگو كرده 
است. بانوى كهنســال عالم سياست اگرچه 80 
ســالگى را رد كرده اســت اما به نظر نمى رسد 
آلزايمر سبب شده باشد دو سه روز بعد، خوش و 
بش ديپلماتيــك با وزير خارجه كشــورمان را 
پاك فراموش كرده و عليه ســخنان «ظريف» 
و كشــورمان حرف بزند. «آلبرايت» در نشست 
تخصصى اين اجالس گفت :«روس ها و ايرانى ها 
در كنفرانس مونيخ دنيا را در مورد سوريه فريب 
مى دهند»! يعنى شما فكر مى كنيد اين اظهار نظر 
خانم «آلبرايت» در باره نقش ايران و روســيه و 
فراموش كردن جنايت هاى آمريكا و متحدانش 
در ســوريه واقعاً ربطى به سن و سال، آلزايمر و 

اينجور چيزها ندارد؟!

 يهودى زاده مسيحى
چيزى حدود 80 ســال پيش نه در آمريكا بلكه 
در شهر «پراگ» - جمهورى چك – به دنيا آمد. 
پدرش يك ديپلمات يهودى بود كه وقتى دخترش 
11 ســاله شد، دست زن و فرزند را گرفت و راهى 
آمريكا شــد. «مادلين» اگرچه يــك يهودى زاده 
اصيل اســت اما خودش ادعا كرده بر خالف پدر، 
مادر و اجدادى كه مدعى هســتند ســه نفرشان 
قربانى «هولوكاســت» شــده اند، يك مسيحى 
اســت. در سال هاى جوانى به معلمى مشغول بود 
و مدتى بعد با درس خواندن در رشــته حقوق و 
گرفتن درجه دكترا  از دانشگاه كلمبيا پا به عرصه 
سياست گذاشــت. البته كرسى استادى دانشگاه 

«جورج تاون» نيز هم اكنون در اختيار اوست.

 زنى كه از بقيه مردتر بود
 تا پيش از او هيچ زنى به پســت وزارت خارجه 
آمريكا دســت پيــدا نكــرده بود. ايــن جاده 
صاف كنى سياســى كه بعدها ســودش نصيب 
«كاندوليزا رايس» و «هيالرى كلينتون» شــد و 
آن ها را بر كرسى وزارت نشاند، براى «آلبرايت» 
نيز يك افتخار به شــمار مــى رود. اما عالوه بر 
اينهــا، خانم معلم سياســتمدار يــك ركورد و 
شــايد افتخار ديگر را هم در پرونــده اش دارد. 
يعنى حداقل بــراى ما ايرانى هــا «آلبرايت» از 
خيلى مردهاى سياستمدار معاصر و غير معاصر 
آمريكايى «مردتر» به حساب مى آيد . او نخستين 
دولتمرد آمريكايى است كه با صراحت به نقش 
آمريــكا در كودتاى 28 مرداد اشــاره و بابت آن 
ابراز تأسف كرده است. البته اعتراف هاى مردانه 
خانم سياستمدار، به همين مورد ختم نمى شود 
بلكه او در باره حمله به عراق، زندانيان ابوغريب 
و گوانتانامــو و ناكامى ايجاد صلح در خاورميانه 
هم اعتراف و  اظهار تأسف كرده و اين مشكالت 
را دليل بى اعتبارى آمريكا در ميان مســلمانان 

مى داند. 

 مرگ فقط 500 هزار كودك!
حاال اين روحيه مردانه و اعتراف هاى پى در پى 
«آلبرايت» ســبب نشود شما او را تافته اى جدا 
بافته از ديگر سياســتمداران آمريكايى قلمداد 
كنيــد. به هر حــال «آلبرايــت» اگرچه كمى 
متفــاوت و پر دل و جرأت تــر از همتايانش به 
نظر مى رسد اما دست پرورده و محصول نظامى 
است كه ديگر سياستمداران آمريكايى را پرورانده 
است. او كه به خاطر راهكارهاى سختگيرانه اش 
در عرصه سياســت خارجى آمريكا شهرت دارد 
اگرچه طرفدار پروپاقرص مذاكره با كشورهايى 
مانند ايران بود اما با وجود ابراز تأسف هاى پى در 
پى در باره عملكرد دولت هاى پيشين، به دنبال 
اين بود كه با گفت و گو بتواند جلوى برنامه هاى 
هسته اى ايران را بگيرد. يعنى وقتى پاى منافع 
آمريكا و يا رژيم صهيونيستى در ميان بود، خانم 
هميشه متأســف و  به ظاهر مدافع حقوق بشر 

به موجود ســختگير و بيرحمى تبديل مى شد 
كه در پاسخ به پرسش خبرنگارى در باره مرگ 
دســت كم 500 هزار كــودك در جريان حمله 
به عــراق مى گفت: «اين بهايى بــود كه ارزش 

پرداختن را داشت»!

 ديپلماسى سنجاق سينه
نه اينكه اهل خرافات، جادو و جنبل و اين جور 
چيزها باشد. خانم ديپلمات عشق سنجاق سينه 
بود و البتــه فكر مى كرديك ديپلمات بايد همه 
چيزش ديپلماتيك باشــد و رنگ بوى سياستى 
داشته باشــد. در كتابى كه بعدها نوشت آورده 

است:
«هنگامــى كــه داشــتم درباره معاهــده منع 
موشــك هاى بالســتيك با ايگور ايوانوف وزير 
خارجه وقت روسيه گفت وگو مى كردم سنجاق 
سينه اى به شكل كالهك موشك را نصب كردم. 
اين سنجاق را همسر سفير آمريكا در ناتو طراحى 
كرده بود. ايوانوف هنگامى كه مرا ديد پرسيد آيا 
اين يكى از موشــك هاى شماست پاسخ دادم 
آرى، اما اين بسيار كوچك است و حاال هم، زمان 

شروع مذاكرات است...» .
يك بار درباره گفت و گو با ايران نيز گفته بود اگر 
با ايرانى ها طرف مذاكره شــوم از سنجاق سينه 
كبوتر و كركس استفاده مى كنم. به نظر شما با 
اين سنجاق سينه عجيب و غريب دنبال ارسال 

چه پيام و مفهومى بود؟

 فرزندان فكرى آلبرايت
 در بــاره ايران واقعاً جــور ديگرى فكر مى كرد! 
يعنــى اگر دايم از مذاكره حرف مى زد به چيزى 
در ايران آن زمان دل بسته بود. از تشكيل مجلس 
ششم و تركيب آن ابراز خوشحالى مى كرد، درباره 

جايــگاه واليت فقيه در ايران حرف مى زد و آثار 
تحريم ها را باال و پايين مى كرد. توى تحليل هايش 
مقام هاى ايرانى را به دو دسته «منتخب مردم» 
و «غير منتخب مردم» تقسيم كرده بود و البته 
همه اين تفســير و تحليل هــا را هم به كمك 
آن هايــى كه «فرزندان فكرى» خودش در ايران 
مى خواند انجام مى داد. منظورمان «هوشنگ امير 
احمدى» نيست كه به «آلبرايت» فرش دستباف 
ايرانى هديه مى داد بلكه شايد «ن.هـ» استاد علوم 
سياسى دانشــگاه تهران است كه «آلبرايت» در 
باره كســانى مثل او گفته بــود: من به فرزندان 

فكرى خودم در ايران اميدوارم! 

 من مسلمانم!
بعيد اســت در 80 ســالگى به دنبال بازگشت 
به عرصه سياست باشــد. اما در هر حال استاد 
دانشگاه است و بايد يا بگويد، يا بنويسد و يا درس 
بدهد. براى همين هم مدتى است حضورش در 
عرصه سياســت پررنگ تر از شده است. او كه از 
سال گذشته تا همين چند ماه پيش بيشتر درباره 
اشتباهات آمريكا در عراق سخن مى گفت از وقتى 
سرو كله «ترامپ» پيدا شد، سوژه جديد پيدا و 

موضعگيرى هايش را آغاز كرد.
بارها هشدار داد كه اين مرام و منش «ترامپ» 
آمريكا را به انزوا خواهد كشاند.  دوهفته پيش 
نيز«ترامپ» را عروســك دســت مشــاورش 
«استيو بنون» خواند كه از خودش هيچ اختيارى 
ندارد. جالب تريــن واكنش او اما روزى بود كه 
پس از دســتور مهاجرتى «ترامپ» در صفحه 
توييتر خود نوشت: «من كاتوليك بزرگ شدم و 
سپس اسقفى شدم و بعدها فهميدم كه خانواده 
من يهودى بوده است و االن آمادگى دارم تا نام 

خودم را به عنوان مسلمان ثبت كنم»!

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:                     37610087    (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

سفر به ايران از لج ترامپ  
تســنيم/ رئيس جامعه تورگردانان كشور 
مى گويد: در واكنش به ترامپ، درخواســت 
آمريكايى ها براى ســفر به ايران دوبرابر شده 

است.

كالهبردارى با وصيت نامه 
مهر/ فرمانــدار زاهدان از بازداشــت چند 
سودجو خبر داد كه درپى انتشار شايعه انجام 
وصيت مرحوم آيت اهللا هاشمى براى پرداخت 
مقدارى از امــوال وى به نيازمندان، از مردم 

پول مى گرفتند. 

شبيه مجريان كره شمالى 
فردانيوز/ محمدمهدى عسگرپور- مديرعامل 
پيشــين خانه سينما- با اشــاره به برخورد 
برخى مديران سينمايى مى گويد: مديران ما 
شبيه مجريان تلويزيون كره شمالى صحبت 

مى كنند. 

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (موسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسؤول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4512/18

23/0323/36 4/475/20

17/1817/52

6/116/43

17/3718/10
نسيم حرم، ُمسَتجابم كند

1ـ بست باال: باال و باالتر/ نقل «يحيى بن اَكَثم (قاضى)»: (ادامه استدالل مأمون در 
رد نظر دانشمندان)... و اگر مقايسه وزنى، مقايسه وزن اعمال صالح بوده، باورشدنى تر 
است... كه البته باز بايد ديد چگونه بى عملى خاص، چنين برتر شده اند!»... دانشمندان، 
آماده پاسخ شدند كه مأمون ادامه داد: «همه شما مى دانيد كه برترى در اسالم، براساس 
عمل صالح است... درســت مى گويم؟»... مردان ايستاده در سرسرا، سر تكان دادند... 
مأمون گفت: «سؤالم اين است... اگر كسى در زمان پيامبر(ص)، اعمال صالحى باالتر 
از ديگرى داشته باشد... ولى آن ديگرى، بعد از پيامبر(ص)، اعمال صالح بيشترى كند؛ 
از شخص اول، باالتر مى ايستد؟... اگر بگوييد: بله؛ امروز كسان زيادى را باالتر از اين و 
آن پيدا مى كنيم... (ناتمام)»./ از ترجمه جلد «دوازدهم» كتاب شريف «بحاراالنوار»/ 

ترجمه موسى خسروى/ چاپ 1377/ صفحه 180 با تلخيص و بازنويسى. 
2ـ سقاخانه: سفرنامه يه عمر (239)

«حاج خانم»، از سن خودش هم پيرتر شده... شب و روز گريه مى كنه و عكس «حاجى 
خدابيامــرز» رو در آغوش مى گيره و باهــاش درِد دل مى كنه... گاهى هم كه صداى 
گرديدن كليد در قفل در خونه رو مى شنفه، اشك هاش رو پاك مى كنه و تندى عكس 
رو سِر جاش مى ذاره... تا چشم دخترش به قيافه درهمش نيفته و مسخره ش نكنه... 
اول ها مسخره ش نمى كرد... مادرش رو نوازش مى كرد و مى بوسيدش و (جورى كه بند 
دل حاج خانم پاره نشه)، مى گفت: «مى خوام يه جور ديگه باشم، همين!... نترس... اگه 
اشــتباه كردم، برمى گردم سر همين جا و دوباره مثل مامان جونم مؤمن مى شم»... اما 
حاال، دختر حاج خانم جورى شده كه كسى باور نمى كنه دختر «حاجى» بوده./ برگرفته 
از ترجمه جلد «اول» كتاب شريف «عيون اخبارالرضا(ع)»/ ترجمه على اكبر غفارى و 
حميدرضا مستفيد/ چاپ 1380/ صفحه 668ـ  «حسين بن خالد»، از «امام رضا(ع)»... 
و امام(ع) از پدرانش... و ايشان از اميرمؤمنان على(ع) و اميرمؤمنان(ع) از پيامبر(ص) 
نقل كرده است كه فرمود: « (ادامه) اى مردم!... على(ع)، از جوهره سرشت من است... 

(ناتمام) ».ـ  با تلخيص.
لىـ  مدفون در حرم مطهر (بازار كفاش ها) 3ـ پنجره پوالد (116): شيخ قربان على توسُّ

گوشه اى افتاده بودم... گوشه انبار «ميزاسماعيل» خدابيامرز... يه عمر مصالح ساختمون 
مى فروخت... خودش «شيعه» بود اما دوســتان «سنى»ش گه گاه مى اومدن و براى 
ســاخت خونه، گاودارى يا انبار، خويشــاوندهام رو مى خريدن... ما كه روى شونه هم 
بايســتيم و يه مالت خوب نصيب مون بشه، ديوار و ســقف محكمى رو مى سازيم... 
ناســالمتى «آجر پخته»ايم!... در همون خريــد و فروش ها بود كه خبر درگيرى هاى 
شــيعه ها و سنى هاى شهر ميزاســماعيلـ  تربت جامـ  رو مى شنيديم... تا نوبت به 
«شــيخ» رســيد و بعد از پونزده ســال تحصيل در نجف، به تربت برگشت و به قول 
ميزاسماعيل، زير سايه «آيت اهللا بروجردى» مدرسه «مهديه» رو ساخت... كنارش هم 
مسجد ساخت و شيعه ها و سنى ها هم كه از قبل، به خودش و خاندانش ارادت داشتن، 
دورش رو گرفته ن و به بركتش، همه چيز به خير و خوشــى رسيد... من هم خوشم... 
خوشم كه يه آجر از مدرسه مهديه م.ـ  درگذشته سوم تيرماه سال 1370 خورشيدى./ 
برگرفته از صفحه 134 در جلد «اولم» كتاب «مشاهير مدفون در حرم رضوى» / اثر 

گروهى/ چاپ 1387/ بنياد پژوهش هاى آستان قدس رضوى.
4ـ بهشت «ثامن االئمه(ع)»: زيارت (182)

شكوفه در دست هاى برگ... برگ، روى شانه شاخه... شاخه، پاره تِن درخت... درخت، 
بر بام ريشــه... و ريشه در خاك است... به عدد ذره هاى زمين، شاكرم./ در دعاى پس 
از زيارت نامه «امام رضا(ع)» گفته شده است: «خداى من!... كسى نمى تواند نعمت هاى 
كوچكت را شــكر كند مگر اين كه نعمتى ديگر و شكرى ديگر مى بيند... (ناتمام)»ـ  
دريافت، تلخيص و بازنويسى از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از 

شركت «اسوه». صفحه 830.
5ـ بست پايين: مثنوى هاى ِشفا (10) 

ِشفاى همسر مرد گرگانى / شب جمعه بيست و هشتم فروردين 1314 (13)/ (رفتن 
سيد به حرم)  / لحظه اى، دست و پاى خود گم كرد / بى زبان (با دلش) تََكلُّم كرد:

«ميزبانا! ... به سويت آمده ايم / خيمه در باغ مهر تو زده ايم
هردومان سيِّديم و خويشاوند / زج و اندوه همسرم َمَپسند!

كوشش بى نتيجه را كرديم / در كنار دوا، دعا كرديم
ل مايى... (ناتمام)./ از كتاب «كرامات رضويه»،  اى كه مهمان نواز و وااليى! / باخبر از توسُّ

نوشته حاج شيخ على اكبر ُمَروِّج / نشر جعفرى / چاپ سوم: 1363/ صفحه 188.
ادامه دارد

صحن آزادى (240)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 
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