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 رهبر انقالب اصلى ترين وظيفه مسئوالن را تالش در جهت اقتصاد مقاومتى دانستند 

اشتغال و معيشت مردم  را پيگيرى كنيد

واكنش اقتصاددانان به گزارش 
صندوق بين المللى پول

پيش بينى 
سالى سخت 
براى اقتصاد 

ايران

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى صبح ديروز در ديدار 
فرماندهان و جمعى از يگان هاى نيروهاى چهارگانه ارتش به مناسبت روز ارتش و نيروى 
زمينى با اشــاره به نقش اقتدار، توانايى ها و انگيزه باالى ارتش در تأمين امنيت كشور، 

نيروهاى نظامى را يكى از مؤلفه هاى تأمين امنيت برشمردند و ...
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يـــادداشــت  روز
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر

دولت مسئله اساسى مردم را كه معيشت و اشتغال است، رها كرده و زمان خود 
را درگير افتتاح پروژه هاى نيمه تمام كرده است تا براى خود امتيازهاى انتخاباتى 
جمع كند و آراى از دست رفته را به سبد برگرداند. امروز متأسفانه مشكالت زيادى 
در جامعه مشــاهده مى شود كه در طول اين چهار سال بتدريج رشد پيدا كرد و 

نتيجه آن متوقف شدن اقتصاد مردم و معيشت آن هاست...

دولت در مسير گفتمان انقالبى كشور
انحراف ايجاد كرد
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ايران نبايد موشك  هاى خود را 
از يمن به عربستان پرتاب كند!

نرخ افزايش حقوق بازنشستگان 
اعالم شد

هنرمندان با سبك زندگى 
اسالمى - ايرانى ارتباط برقرار كرده اند
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 ايرانى ارتباط برقرار كرده اند

 

تنها راه ارتباطى ما با مسلمانان جهان كنگره عظيم حج است
رئيس پژوهشكده حج و زيارت در گفت وگو با قدس:

 معارف   بتازگى در شبكه هاى مجازى سخنانى 
درباره انصراف زائران يزدى و تبريزى از حج تمتع 
و انتشار حرف هاى دروغ از زبان فردى كه خود 
را سفير ايران در عربستان مى نامد، منتشر شد.

 اين درحالى است كه حجت االسالم والمسلمين 
«ســيدعلى قاضى عســكر» نماينده ولى فقيه در 
امور حج و زيارت از انتشــار چنين اخبار كذبى از 

 ............ صفحه 6شبكه هاى مجازى انتقاد ...

 اقتصاد   صندوق بين المللى پول در جديدترين 
گزارش دورنماى اقتصاد جهانى، پيش بينى كرد 
كه رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران از 6/5 
درصد در سال ميالدى گذشته، به 3/3 درصد 
در ســال 2017 و 4/3 درصد در ســال 2018 

مى رسد. بر طبق پيش بينى...

ادعاى وزير دفاع آمريكا از سوى وزير رفاه دبير سومين دوره جشنواره «فيلم كوتاه سما»:

آخرين تصميمات در خصوص 
برگزارى حج امسال

عربستان 
مسئوليت  امنيت 

زائران ايرانى را 
پذيرفت

پديده 
به چهارميخ كشيده شد

آتش بازى 
« ارتش سرخ» 

در جشن 
قهرمانى
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سناريوهاى مختلف 
براى مناظرات 

تلويزيونى نامزدها
 ............ صفحه 4

:امام صادق
سه چيز است كه 
همگان به آن نياز 

دارند؛ 
امنيت، عدالت و 
فراوانى نعمت. 

تحف العقول
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 ترس از اخم دشمن «اول بدبختى» است
 تدبير و حكمت بايد همراه با شجاعت باشد

پدر پنج قلوها
بيكــار شد
پدر پنج قلوهاپدر پنج قلوهاپدر پنج قلوها
همزمان با تولد يك سالگى نوزادان
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يادداشت روز

حجت االسالم نصراهللا پژمانفر  
رئيس كميسيون فرهنگى مجلس 

مجلس به دولت فشار مى آورد

پيگيرى شفاف سازى مالى 19هزار شركت شبه دولتى 

تكرار سياست چماق و هويج در دولت ترامپ

گزارش خبرى

خبر

 اقتصاد/ زهرا طوسى  شبه دولتى ها كه در مسير انتقال از 
بخش دولتى به خصوصى جا خوش كرده اند، با وجود گذشت 
سه سال از تصويب قانون شفافيت مالى در پناه دو تابعيتى بودن 
خويش، اين مصوبه خانه ملت را ناديده گرفته و هيچ اقدام عملى 

براى انتشار گزارش هاى مالى انجام نمى دهند.
اين قانون از 15 بهمن 93 الزم االجرا شــده است، اما با توجه 
به اينكه هنوز بسيارى از نهادهاى دولتى و شبه دولتى اقدام به 
ارائه صورت هاى مالى به سازمان بورس نكردند، مجلس هم بار 
ديگر از طريق وزارت اقتصاد و سازمان بورس پيگير نظارت بر 

اجراى قانون شده است.
همچنين 9 ماه نيز از زمان تصويب الزامات اجرايى بند 6 اصل 
44 قانون اساسى مى گذرد، اما هنوز بخش عمده اي از 19هزار 
شــركت خصولتى حاضر به شفاف ســازى عملكرد اقتصادى 
خويش نيستند. البته پورابراهيمى، رئيس كميسيون اقتصادى 
مجلس، يك سال ونيم پيش تأكيد كرده بود نمايندگان خانه 
ملت از طريق وزارت اقتصاد و ســازمان بورس پيگير نظارت بر 

اجراى اين قانون شده اند.
البته وى اواخرسال گذشــته نيز با استقبال از فراخوان جديد 

سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شفاف سازى اطالعات 
مالى نهادها و دســتگاه ها تأكيد كرد: مجلس شوراى اسالمى، 
براى تســريع در اجراى بند 6 اصل 44 قانون اساسى در كنار 
وزارت اقتصاد و ســازمان بورس ايســتاده اســت. البته قانون 
شــفافيت شبه دولتى ها كه با اســتناد به بند6 اصل 44 قانون 
اساســى در مجلس به تصويب رســيده و اصالحاتى نيز بر آن 
اضافه شده، مدتى پيش از سوى رئيس جمهور براى اجرا به همه 
دستگاه ها ابالغ شد. اخيراً هم سازمان بورس و اوراق بهادار در 
فراخوانى جديد به دستگاه هاى مشمول، از آن ها خواسته است 
كه اطالعات مالى خود را شفاف سازى و آن را نزد اين سازمان 
افشا كنند. خصولتى ها با ساالنه 300 هزار ميليارد تومان گردش 
مالى، يكى از چالش هاى اقتصاد ايران محسوب مى شوند. اين 
شركت ها به دليل مالكيت و بهره مندى از رانت دولتى و ساز و 
كار خصوصى، هر سال هزاران ميليارد تومان فرار مالياتى دارند.

  وضعيت مه آلود شبه دولتى ها 
معصومه آقاپور عليشاهى در گفت وگو با خبرنگار ما مى گويد: 
در حال حاضر حكايت ما و شــركت هاى شــبه دولتى شبيه 
سرنشــينان خودرويى است كه در يك جاده مه آلود وارد شده 
اند بدون مه شــكن كه حتى دو قــدم جلوتر را هم نمى توانند 
ببينند، با اين اوصاف قدم اول اين است كه وضعيت شركت ها را 

روشن كنيم تا بعد بتوانيم قدم بعدى را برداريم.
وى ادامه مى دهد: در مجلس دهم پيگير اين موضوع هســتيم 
كه وضعيت شــبه دولتى ها را روشن كنيم. براى شفاف سازى 
مالى اول بايد بخش مديريتى آن تعيين تكليف و اصالح شود، 
سود ده و زيان ده بودن اين شركت ها نيز بايد مشخص شود و 

اينكه وضعيت فناورى و توليد كاال در آن ها به چه صورتى است، 
آيا كاالى رقابتى توليد مى كنند يا انحصارى و موارد ديگرى كه 
به تصميم گيرى در مورد آن ها كمك مى كند. بعد از مشخص 
شدن اين موارد بايد ببينيم آيا به صالح هست كه اين شركت ها 

به بخش خصوصى واگذار شوند يا نياز به حمايت دولت دارند.

 كميسيون اقتصادى پيگير شفاف سازى 
احمد محمدى، عضو كميســيون اقتصــادى مجلس نيز در 
گفت وگو بــا خبرنگار ما تأكيد مى كند كه شــبه دولتى ها 
مشكالت بسيارى دارند؛ از جمله اينكه از زير بار ماليات شانه 
خالى مى كنند و دفتر و حساب و كتاب و گزارش عملكردى 
ندارند و كميسيون اقتصادى به شدت پاى اين قضيه ايستاده 
است كه شفاف سازى مالى اين شركت ها كه بسيار گسترده 
هســتند و بســيارى از آن ها زير مجموعه وزارتخانه ها قرار 

دارند، انجام شود.
وى با بيان اينكه يكى از بندهاى قانون، نظارت بر حسن اجراى 
قوانين است و در اين قالب نيز ما پيگير دريافت گزارش عملكرد 
مالى و اقتصادى شركت هاى شبه دولتى هستيم، تأكيد مى كند: 
روند خصوصى سازى بايد بدرستى اجرا شود تا تكليف شركت ها 
مشخص شود، البته نه به اين معنا كه يك مدير دولتى در رأس 

كار باشد و باز همان حكايت هاى قبلى تكرار شود.
حسن حسينى شاهرودى دبير كميسيون اقتصادى نيز در گفت 
وگو با خبرنگار مى گويد كه كميسيون اقتصادى طى هفته هاى 
آينده جلســاتى با ســازمان بورس خواهد داشت كه طى آن 
گزارش و آمار شــركت هاى دولتى و شــبه دولتى كه به قانون 

شفاف سازى عمل كرده اند يا سر باز زده اند را دريافت مى كند.

 سياست/ مسعود بصيرى  «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 
آمريكا با تأييد پايبندى ايران به تعهدات خود در برجام، تعليق 
تحريم هاى هســته اى را براى يك دوره 90 روزه ديگر تمديد 
كرد. «ركس تيلرســون» وزيرخارجه آمريكا اين موضوع را روز 
سه شنبه به وقت محلى با ارسال يك نامه به «پل رايان» رئيس 

مجلس نمايندگان اين كشور اعالم كرده است.
در عين حال، تيلرسون در اين نامه تأكيد كرده است كه دولت 
آمريكا در حال بررسى توافق هسته اى براى ارزيابى اين موضوع 
است كه آيا ادامه تعليق تحريمها در راستاى منافع ملى آمريكا 
قــرار دارد يا نه. وى در نامه خود بــار ديگر اين ادعاى واهى را 
تكرار كرده است كه ايران يكى از كشورهاى پيشرو در حمايت 

از تروريســم است. رئيس جمهور آمريكا بايد هر 90 روز يكبار 
دســتور تعليق تحريم هايى كه اجــراى آنها به موجب برجام 
متوقف شدهاســت را صادر كند. «باراك اوباما» رئيس جمهور 
پيشين در آخرين روز فعاليت خود در سمت رياست جمهورى، 
تحريم ها را در يك بازه حداكثرى تعليق كرده بود. دستور اوباما 
ديروز منقضى شد.نكته جالب در مورد تعليق تحريم هاى ايران 
اين اســت كه هر 90 روز يكبار بايد با دســتور رئيس جمهور 
دوباره تمديد شود در حالى كه دولت ايران عمالً همه تأسيسات 
هسته اى خود را تعطيل و اورانيوم غنى شده خود را نابود كرد.

ترامپ هم به اين موضوع واقف اســت و به همين دليل ديروز 
همزمان كه تعليق تحريم ها را تمديد كرده، دستور بازنگرى در 

برجام را نيز صادر كرده اســت و اين بدان معنى است از حربه 
معروف چماق و هويج استفاده مى كند. 

دولت ترامپ از همان آغازين روزهاى فعاليت به دنبال افزايش 
فشــار بر ايران بودهاست و «مايكل فلين» مشاور سابق امنيت 
ملى كاخ سفيد اعالم كرد: واشــنگتن ايران را به دليل پرتاب 

موشك بالستيك، تحت نظر قرار داده است.
اما بنا به گزارش نيويورك تايمز، دولت ترامپ دريافته است كه 
هيچ راهى براى مذاكره مجدد درباره برجام وجود ندارد و اينكه 
لغو برجام احتماالً به بروز مشكالت چشمگير منجر مى شود. او 
در عوض، تحريم هايى را براى فعاليت هايى كه در برجام به آن 

اشاره اى نشده بود، عليه ايران وضع كرد. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 دوره هفت تيركشى گذشته است خبرگزارى صداوسيما: وزير دفاع گفت: امروز تروريست هاى تكفيرى  وهابى با سالح ها و مهمات ساخت آمريكا در دورترين نقاط جهان بويژه سوريه و عراق جنايت مى كنند.سردار 
دهقان افزود: به وزير دفاع آمريكا توصيه مى كنم ابتدا تاريخ مجادله هاى نظامى دولت هاى پيشين آمريكا در ويتنام، عراق، سومالى، افغانستان و اخيراً در سوريه و يمن و جنايت هاى جنگى و ضد بشرى صورت گرفته را مطالعه كند.
وى گفت: ايشان و سران به اصطالح استراتژيست آمريكا بايد بدانند كه دوره و عصر هفت تيركشى، اتهام زنى، پرونده سازى و مداخله سازى از موضع حق به جانب گذشته است و اين سخنان جابه جا كردن متهم با مدعى است.

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

حضرت آيت اهللا خامنــه اى رهبر معظم 
انقالب اســالمى صبح ديــروز در ديدار 
فرماندهان و جمعى از يگان هاى نيروهاى 
چهارگانــه ارتش به مناســبت روز ارتش 
و نيروى زمينى با اشــاره به نقش اقتدار، 
توانايى ها و انگيــزه باالى ارتش در تأمين 
امنيت كشــور، نيروهــاى نظامى را يكى 
از مؤلفه هــاى تأمين امنيت برشــمردند 
و با تأكيد بر تأثير عملكرد دســتگاه هاى 
اقتصادى، علمى و تحقيقاتى، و آموزشى و 
فرهنگى در جلوگيرى از به نتيجه رسيدن 
اهداف دشــمن، اولويت درجه يك كشور 
را مســائل اقتصادى دانســتند و گفتند: 
اصلــى ترين وظيفه مســئوالن، پيگيرى 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
بويژه در بخش اشــتغال و 
توليد و تــالش جدى براى 
حل مشكالت معيشتى مردم 
و همچنين ايســتادگى در 
مقابل ابرقدرت ها و نترسيدن 

از تشر آن ها است.
به گــزارش پايــگاه اطالع 
رســانى دفتر مقــام معظم 
رهبرى، رهبر انقالب اسالمى 
همچنين با اشاره به انتخابات 
انتخابات  ارديبهشــت،   29
در نظام جمهورى اســالمى را نماد مردم 
ســاالرى اســالمى و مايه عزت، افتخار، 
قدرت و سربلندى دانستند و تأكيد كردند: 
بايد مردم، مسئوالن و نامزدها، انتخابات را 
قدر بدانند و زمينه يك انتخابات پرشور و 
شوق و با نشاط، سالم، با امنيت و گسترده 
را فراهم كنند.حضرت آيت اهللا خامنه اى در 
اين ديدار با گراميداشت روز ارتش و تجليل 
از خانواده ها و همسران و فرزندان ارتشيان 
به عنوان همســنگران و همرزمان واقعى 
آن ها، تعيين روز ارتش به وسيله امام(ره) را 
يكى از بهترين و هوشمندانه ترين اقدامات 
امام راحل برشــمردند و گفتند: اين اقدام 
عالوه بر مســتحكم كردن پايه هاى ارتش 
جمهورى اسالمى، موجب يأس و نااميدى 

بسيارى از توطئه گران، در آن زمان شد.

  ايستادگى در برابر توطئه هاى درونى
رهبر انقالب اسالمى، ايستادگى در مقابل 
توطئه هاى درونى را يكــى از نمونه هاى 
كارنامه درخشان ارتش برشمردند و گفتند: 
نقش آفرينى ارتش در دوران دفاع مقدس 
و ارائه جلوه هاى عملى از ســطوح باالى 
اخالق و معنويت در كنــار قدرت رزمى، 

يكى ديگر از افتخارات آن است.

  الگوهاى اخالق و معنويت در ارتش
حضــرت آيت اهللا خامنه اى، شــهيدان 
صياد شــيرازى و بابايى و بســيارى از 
شهداى ارتش را الگوهاى عملى از اخالق 
و معنويت دانستند و تأكيد كردند: ارتش 
جمهورى اســالمى امروز يــك نيروى 
فكرى و معنوى و داراى انگيزه هاى پاك 
و مقدس اســت كه اين يكى از آثار مهم 
اقدام امام(ره) در تعيين اين روز است و 
بايد اين ارزش ها قدر دانســته و تقويت 
شوند.ايشان، تقويت بنيه اقتصادى كشور 
را حساس ترين و كليدى ترين موضوع 
برشــمردند و گفتند: بر همين اساس بر 
اجراى سياســت هاى اقتصادى مقاومتى 
به عنوان يك مجموعــه «كار و حركت 
و اقدام» بويژه بر موضوع اشتغال و توليد 
و همچنين مســائل معيشــتى مردم و 
كاركنان دســتگاه هاى مختلف از جمله 

نيروهاى مسلح تأكيد دارم.
رهبر انقالب اســالمى با اشاره به تمركز 
بدخواهان نظام اســالمى براى استفاده از 
نقاط ضعف مشخص اســت، قاعدتاً بايد 
انگيزه مسئوالن براى اجراى سياست هاى 
اقتصاد مقاومتــى افزايش يابد و من همه 
اين مسائل را كه ديدگاه كارشناسان زبده 
اقتصادى است، به طور مشروح و خصوصى 

براى مسئوالن نيز بيان كرده ام.

  از تشر زدن دشمن نهراسيد
رهبر انقالب اسالمى يكى از اين نقاط قوت 
برجسته را روحيه شجاعت و ايستادگى ملت 
ايران در برابر تشرها و اخم هاى ابرقدرت ها 

دانســتند و افزودند: يكى از شــگردهاى 
قدرت هاى متجاوز، براى ترساندن ملت ها 
و دولت هــا و وادار كــردن آن ها به تأمين 
منافع نامشروع خود، تشــر زدن و از خود 
بزرگ نمايى نشان دادن است.حضرت آيت 
اهللا خامنه اى گفتند: براى يك كشور بدترين 
حالت آن اســت كه مسئوالن آن كشور، از 
تشر دشمن بترسند زيرا اين كار در را براى 

ورود، تجاوز و تعرض او باز مى كند.
ايشان خاطرنشــان كردند: در اينكه امور 
كشور را بايد با عقل و تدبير و حكمت انجام 
داد، هيچ ترديدى وجود ندارد اما اين تدبير 

و حكمت بايد همراه با شجاعت باشد.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: ترسيدن 
و دلهره از تشــر دشمن و تحت تأثير اخم 
قدرتمندان قرار گرفتن اوِل بدبختى است.

حضرت آيت اهللا خامنــه اى افزودند: اگر 
كسى هم مى خواهد بترسد، اشكالى ندارد 
اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد 

زيرا ملت ايران ايستاده است.

  دشمن هيچ غلطى نمى تواند، بكند
ايشــان با اشاره به انواع توطئه ها از ابتداى 
پيروزى انقالب اسالمى تاكنون، خاطرنشان 
كردند: اگر بنا بود جمهورى اسالمى و ملت 
ايران از قدرت ها بترســد و در مقابل آن ها 
عقب نشينى كند، اكنون ديگر هيچ اثر و 

نشانى از ايران و ايرانى باقى نمى ماند.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: دشمن 
اعم از آمريكا و بزرگ تر از آمريكا، در مقابل 
نظامى كه به مردم خود متصل اســت و 
مردم و ملت خود را دوست دارد و ملت نيز 

آن نظام را دوست دارند و در مقابل دشمن 
مقاوم هستند، هيچ غلطى نمى تواند بكند.

حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به اينكه 
در دشمنى قدرت هاى زورگو بويژه آمريكا، 
با ملت ايران هيچ ترديدى نيست، افزودند: 
اينكه بگويند با فالن فرد موافق هستند و 
با او مالحظه خواهند كرد، حرف نادرستى 
است زيرا دشمنى آن ها از زمان امام(ره) و 
بعد از امام و در زمان دولت هاى گوناگون 
كه با ساليق مختلف، بر ســر كار بودند، 

همواره ادامه داشته است.
رهبر انقالب اســالمى در بخــش پايانى 
سخنانشان با اشاره به انتخابات پيِش رو، 
انتخابات را از افتخارات ملت ايران و مايه 
عزت، قدرت، روسفيدى و سربلندى ملت 
ايران در دنيا دانستند و افزودند: بدخواهان 
به دنبال نشــان دادن اسالم و معنويت در 
نقطــه مقابل مردمســاالرى بودنــد، اما 
جمهورى اسالمى، با مردمساالرى اسالمى 
و انتخابات، غلط بودن اين حرف را نشان 
داد. حضــرت آيت اهللا خامنــه اى گفتند: 
همه ملت در انتخابات احســاس مى كنند 
كه كليد كارهاى كشور در دست خودشان 
است و آنان هستند كه عناصر اصلى كشور 

را معين مى كنند.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به مطالب 
و  دشــمن  رســانه هاى  وسوســه انگيز 
تالش خصمانه آنــان براى خراب كردن 
انتخابات، خاطرنشان كردند: ملت ايران 
با همين بيدارى و هوشيارى كه همواره 
نشان داده اســت، در مقابل اين حركت 

عمل خواهد كرد.

رهبر انقالب اصلى ترين وظيفه مسئوالن را تالش در جهت اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال دانستند

اشتغال و مشكل معيشتى مردم  را پيگيرى كنيد

 همان طور كه اگر يك موضوعى در سايت ها دست به دست بشود، مسئوالن 
مجبور به اعالم موضع مى شوند، مسائل سوريه و داعش را رسانه اى كنيد بدون 

جاى پا تا سازمان ملل مجبور به واكنش شود! 9390003589
  مردم هوشيار باشند! صداوسيما هم با روحانى و جهانگيرى كه غيرمستقيم 
از جناح دوم خردادى ها حمايت مى كنند با پخش جمله اى اين ها را پيروز بالقوه 
اعالم مى كنند! اين كار قبل از شروع تبليغات معنى ندارد و اجحاف در حق ساير 

نامزدهاست.  9350007054
  از  آن  اداره  و صنايع  محترمى  كه  با  دادن  عيدى  به  زير دستان   خود براى شان 
 ارزش  قائل  هستند،  تشكر  و قدردانى  مى كنم  دعاى  خير  خانواده ها  پشت  سرتان 

 باشد. 9150007377
  مســئوالن از بابت دســت خالى شان در برابر دشــمن و زبان درازشان براى 
دوستان چنان غرق فالكت هســتند كه با وجود افزايش {دول ناقض و موارد} 
نقض برجام، فقط اين جمله را تكرار مى كنند كه اين پيمان يك جانبه نيست كه 
يك طرف بتواند آن را نقض كند مجامع جهانى كامالً وابسته به دشمن هم به نفع 

ما كارى نخواهند كرد. 9190008895
  با ســالم ما جمعى از داوطلبان كنكور سراسرى 96 خواستار لغو  تغيير سن 
شركت كنندگان(از22به20) امسال دانشگاه فرهنگيان هستيم بنابراين خواهش 

مى كنيم در اين مورد تجديدنظر فرماييد. 9140005427
  براى خانم جعفرى خبرنگار خبر 20 و 30، 3 شنبه متأسفم كه براى مصاحبه، 

از بانوان بدحجاب استفاده كرده و اين خود ترويج منكر است. 9350009655
  با تشكر از دولت تحقير و اميد كه ادعاى تك رقمى تورم مى كند ولى محترمانه 
دســت در جيب مردم مى كند، آقاى روحانى روز قيامت جواب اين بى عدالتى 
را نمى توانيد بدهيد. مبلغ آب مصرفى اينجانب شــده64641 ريال و مبلغ قابل 

پرداخت129000 ريال! آيا اين ظلم نيست؟ 9150001261
  آقاى احمدى نژاد در مدت هشت سال رياست جمهورى تنها كار مثبتى كه 
انجام داد روســتا يا دهات آرادان كه حد فاصل گرمسار و سمنان است و زادگاه 
خودش بود با پرداخت وام هاى آنچنانى آن روستا را تبديل به شهرستان كرد كه 
اكنون يك متر زمين آرادان را با پول نمى شــود، خريد و وام هاى پرداخت شده 
برگشــت نداشت و ندارد! اگر كارى براى مردم فقير انجام داده است كجاست با 
كدام ســابقه درخشان  و آن صندوق خالى آمده اسم نويسى كرده است؛ خدا به 

مردم پابرهنه رحم كند. 9150005635
  صدا و سيما روز سه شنبه از شبكه خبر يك لحظه روحانى و جهانگيرى و يك 
نفر ديگر را پيروز يا مطرح بالقوه اعالم كرد، اصالً صدا و سيما حق ندارد قبل از 
شروع تبليغات كسى را مطرح كند و خالف قانون انتخابات است! 9350007154
  يك پيرى مى گفت: من به كسى رأى مى دهم كه بگويد ارزانى نداريم، تورم 
مهارنشدنى است، جاى كار براى پيرمردها هست نه جوانان، مديران درهمه كار 

آزادند! آخر پس از رأى آوردن همه چيز وارونه مى شود.9330004252
  گويا قرار اســت كه آقاى قاليباف تا آخر عمر در انتخابات رياست جمهورى 
ثبت نام كند، چون سال هاى زيادى است كه نامزد رياست جمهورى مى شود و 
در تمام دوره ها هم شكست مى خورد و هزينه هاى هنگفتى را به جاى مى گذارد. 

پس معلوم است كه ايشان تشنه قدرت است نه تشنه خدمت. 9150008334
  اگر از ســازمان ملل نماينده اى در ايران اســت، از ايشان خواهش مى كنم به 
وضع مشكوك التابعين ايرانى! رسيدگى كنند، ما هويت مى خواهيم شناسنامه 

حق ماست. 9300007519
  نكته  اى  كه  قدس  به  آن  اشاره  كرده  كه  اصالح طلبان   به  چه  قيمتى  اشتباهات 
 كارگزاران  را مى خواهند، جبران  كنند، مردم  در سال  76 از بى تدبيرى  كارگزاران 

 به   اصالح طلبان  رأى  دادند. واقعا ً متأسفيم!9150000367
  براى انتخابات ثبت نام كردند، ســفر به شهرها و استفاده از امكانات دولتى، 
اشــكال شرعى و قانونى دارد. ان شــاءاهللا شوراى نگهبان مراقب همه چيز است! 

9010009087
  آقايان مســئول! زرق و برق هاى دنيا بازى تان ندهد. چون دنيا محل فناست 
نه بقا و يادتان نرود كه مردم انعكاس عملكرد شما هستند. هر عملى يك عكس 
العمل دارد. به فكر قبر و قيامت تان هم باشــيد و يه ســرى هم بهش بزنيد بد 

نيست!9100003750

دولت در مسير گفتمان انقالبى 
كشور انحراف ايجاد كرد

دولت مسئله اساسى مردم را كه معيشت و 
اشتغال است، رها كرده و زمان خود را درگير 
افتتاح پروژه هاى نيمه تمام كرده اســت تا 
براى خود امتيازهاى انتخاباتى جمع كند و 
آراى از دست رفته را به سبد برگرداند. امروز 
متأسفانه مشكالت زيادى در جامعه مشاهده 
مى شود كه در طول اين چهار سال بتدريج 
رشــد پيدا كرد و نتيجه آن متوقف شــدن 

اقتصاد مردم و معيشت آن هاست.
متأسفانه دولت اعتقاد و اراده اى براى توجه و 
مساعدت به قشر محروم و مستضعف جامعه 
در طول اين چهار ســال نداشــت و برخى 
قوانين را آن قدر بد اجرا كرد كه آن موضوع 
را دچار پيچيدگى  هاى مختلف كرد. متأسفانه 
بى توجهى مسئوالن، فضاى جامعه را به اين 

سمت برد.
از طرفــى الگوى اقتصاد مقاومتى داراى اين 
استعداد اســت كه مشكالت كشور را حل و 
فصل و تهديدات كشور را به فرصت تبديل 
كند؛ همچنين كشور در شرايط كنونى بايد 
اقتصاد غيرنفتى را تجربه كند؛ بنابراين عدم 
ورود به عرصه اقتصاد مقاومتى توسط دولت 
موجب اين شد كه بسيارى از جوانان كشور 
به مسئله اقتصاد مقاومتى بى توجه شوند تا 
آنجا كه امروز بســيارى از آنان نمى توانند با 

يك شغل مناسب، تشكيل خانواده دهند.
از طرفى فسادهاى اقتصادى و سيستمى روز 
به روز در كابينه دولت افزايش يافت كه عدم 
سالمت اقتصادى برخى از وابستگان به دولت، 
به كارگيرى افراد كم صبر و بازنشســته در 
پست هاى كليدى و اجرايى و چالشى كردن 
وضعيت كشــور به دليل موضوعى همچون 
برجام از جمله داليل افزايش فساد در دولت 
است. بدون ترديد در زمانى كه دولت نتواند 
به وظايف خودش عمل كند و همه مسائل را 
به موضوع همچون برجام مربوط كند، به اين 
نتايج خواهد رسيد؛ اگرچه چنان كه فردى با 
هر گرايش سياســى مفسد باشد، بايد با آن 
برخورد صورت بگيرد و كســى كه به مردم 
خدمت مى كند بايد مورد حمايت قرار گيرد. 
كشور در طول سال هاى گذشته  فرصت هاى 
زيادى را پيش رو داشت اما دولت متأسفانه 
آن ها را ســوزاند و حتى با ارائه امتيازاتى به 
كشورهاى غربى چالش ها و تهديدهاى بسيار 
جدى براى نظام و كشور ايجاد كرد. جمعيت 
جوان كشور كه در جهان از آن به مثابه يك 
حنجره طاليى ياد مى شــود و يك سرمايه 
بالقوه ارزشــمند براى پيشرفت و توسعه به 
حســاب مى آيد، به دليل عدم برنامه ريزى 
هدفمند و استراتژيك از اين ظرفيت جوان 
تحصيلكرده و توانمند در كشور در سال هاى 
گذشته بهره و استفاده اى صورت نپذيرفت و 
بيكارى و به دنبال آن مشكالت عديده ديگر 
در كشــور روز به روز افزايش پيدا كرد. اگر 
دولت به شعارها و رهنمودهاى رهبر معظم 
انقالب همچون اقدام و عمل توجه مى كرد، 
اين وضعيت اسفناك كنونى براى كشور به 
وجود نمى آمد كه نظام در برابر جوانان بيكار 
احساس شرمندگى كند. از طرفى دولت در 
مسير گفتمان انقالبى كشور نيز انحراف ايجاد 
كرد زيرا ترويج و تحقق اين گفتمان در بعد 
از انقالب اســالمى بسيارى از مشكالت، بن 
بست ها  و موانع كشور را برطرف و تبديل به 
فرصت كرد. شعار ما مى توانيم، بعد از انقالب 
حتى در كودكستان ها آموزش داده مى شد 
و به يك جريان فراگير تبديل شد، اما امروز 
اين شعار به بوته فراموشى سپرده شده و اين 
تفكر كه در سايه ديگر كشورها مى توانيم به 
پيشرفت و تعالى دست پيدا كنيم به جامعه 
القا مى شود. بنابراين دولت بايد صادق باشد و 
گزارش كاملى نســبت به آنچه در طول اين 
چهار ســال براى مردم انجام داده اســت به 

صورت شفاف بيان كند. 

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

دادستان تهران هشدار داد
برخورد با اقدامات غيرقانونى 
پس از اعالم احراز صالحيت ها

تســنيم: اوليــن نشســت بررســى  
آســيب هاى اجتماعى شــهر تهران در 
ســال 96 به رياست دادســتان تهران 

برگزار شد.
عباس جعفرى دولت آبادى با اشاره به 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى در 
29 ارديبهشــت سال 96 و اعالم نتايج 
احراز صالحيت نامزدها از سوى شوراى نگهبان در هفته آينده، به بيان نكاتى 
خطاب به نامزدها و هواداران پرداخت و خاطرنشــان كرد: ايران سال هاست 
كه شاهد انتخابات مختلفى بوده است و امسال نيز اين همت وجود دارد كه 
انتخابات در چهار حوزه امنيت، رقابت، مشــاركت و سالمت به خوبى برگزار 

شود.
دادســتان تهران به همه كســانى كه در فكر انجام اقدامات غيرقانونى پس 
از اعــالم احراز صالحيت  نامزدها هســتند، هشــدار داد بــا هرگونه تجمع، 
فراخوان هاى غيرقانونى، اقدامات ايذايى و اقداماتى كه برخالف قانون توسط 

نامزدها و يا رسانه ها صورت گيرد، برخورد خواهد شد.
جعفرى دولت آبــادى همچنين پليس را مكلف كرد كه در زمينه برخورد با 

هرگونه قانون شكنى تمهيدات الزم را فراهم كند.
وى با بيان اينكه عده اى فكر مى كنند مى توانند حوادث تلخ سال 88 را تكرار 
كنند، خاطرنشــان كرد: دستگاه قضايى و ساير مسئوالن اجازه نخواهند داد 

عده اى براى برهم زدن امنيت كشور و انتخابات، تالش هاى واهى كنند.

دستور روحانى به راه و شهرسازى و بنياد مسكن:
بازسازى خانه هاى آسيب ديده

از سيل در آذربايجان آغاز شود
پايگاه اطالع رســانى رياست جمهورى: رئيس  جمهور ديروز اعالم كرد: به 
وزارت راه و شهرســازى و بنياد مسكن دســتور مى دهم كه عمليات ساخت و 

بازسازى، خانه هاى مردم را در مناطق آسيب ديده از امروز آغاز كنند.
روحانى در جمع مردم روســتاى چنار در استان آذربايجان شرقى، با تسليت از 
دست دادن تعدادى از هموطنانمان به اهالى اين روستا در حادثه سيل، گفت: اين 
حادثه اى كه در روســتاى چنار، منطقه آذرشهر  و در آذربايجان غربى، اردبيل و 

كردستان پيش آمد، همه ملت ايران را غم زده و ناراحت كرد.
وى اظهارداشت: دولت همه توان و تالش خود را براى بازسازى منازلى كه دچار 
تخريب كامل شده و يا آسيب ديده بكار خواهد گرفت و در اين راستا كمك هاى 
بالعوض و تســهيالت ارزان قيمت ارايه خواهد داد و اجازه نمى دهد ســختى و 

مشكالت شما براى بلندمدت ادامه داشته باشد.
 

ادعاى وزير دفاع آمريكا:
ايران نبايد موشك  هاى خود را 
از يمن به عربستان پرتاب كند!

اسپوتنيك: وزير دفاع آمريكا با اشاره 
به افزايش تلفات در يمن مدعى شــد، 
ايرانى ها نبايد به يمنى ها موشك بدهند.
«جيمز ماتيس» مدعى شد: ما مى دانيم 
كه موشــك هاى ايرانى توسط انصاراهللا 
به ســمت عربستان ســعودى شليك 

مى شوند.
وى در مســير پرواز به سمت عربســتان به خبرنگاران، گفت: جنگ يمن 
زمان زيادى اســت كه ادامه دارد. ما مى بينيم كه ايرانى ها موشــك هايى 
را كه  انصاراهللا به ســمت عربســتان سعودى شــليك مى كنند در اختيار 

حوثى هاى يمن قرار مى دهند.

 اگر كسى هم 
مى خواهد بترسد، 
اشكالى ندارد اما 
از طرف ملت و 
به حساب مردم 
نترسد زيرا ملت 
ايران ايستاده است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

امير قربانى:
بالگرد ملى «صبا» رزمى مى شود

فارس: فرمانده هوانيــروز ارتش جمهورى 
اســالمى ايران گفت: بالگرد ملى صبا 248 
كه در وزارت دفاع رونمايى شد، به زودى در 
هوانيروز رزمى خواهد شــد و هم آموزشى و 

هم عملياتى مورد استفاده قرار مى گيرد.
امير خلبان يوسف قربانى، اظهارداشت: ما نه 
بحث خريد بالگرد از كشــورى را داريم و نه 

احتياجى به آن. 
وى افزود: ما به انــدازه كافى بالگرد داريم و 
در حال تجهيز آن ها به ســامانه هاى ديد در 
شب و ارتقاى برد موشك ها و راكت هايشان 

هستيم.
فرمانــده هوانيروز ارتــش همچنين اعالم 
كرد كه ســامانه ديد در شــب روى تمامى 

بالگردهاى هوانيروز نصب مى شود.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مسئوالن آستان قدس رضوى به عيادت جانبازان دوران دفاع مقدس رفتند  آستان: جمعى از مسئوالن آستان قدس رضوى با حضور در منازل تعدادى از جانبازان هشت سال دفاع مقدس از 
رشادت ها، صبر و فداكارى اين ايثارگران قدر دانى كردند. همزمان با 29 فروردين ماه روز ارتش جمهورى اسالمى ايران، جمعى از مسئوالن آستان قدس رضوى در منازل جانبازان محمد على صفائى موحد، عليرضا 

آدينه، ناصر عرفانى ساالرپور و براتعلى الياس پور حضور پيدا كردند و ضمن گفت وگو با آنان و كسب اطالع از شرايط زندگى، از ايثارگرى و فداكارى جانبازان سرافراز دوران دفاع مقدس قدردانى كردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توسط مديريت امور زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى برگزار مى شود

امروز، همايش «سرداران بدون مرز» در حرم رضوى
آســتان: به همت مديريــت امور 
زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى 
همايش «سرداران بدون مرز» با حضور 
سرداران ايرانى و افغانستانى در حرم 

مطهر رضوى برگزار مى شود.
مديــر امور زائران غيرايرانى آســتان 
قــدس رضوى در اين باره اظهار كرد: 
در همايش «ســرداران بــدون مرز» 

مجاهدانى از كشورهاى عراق، سوريه، لبنان، بحرين و يمن نيز حضور دارند كه تالش 
مى كنند تا فداكارى ها و ايثارگرى هاى ســرداران اسالم را براى مخاطبان به تصوير 
كشند. سيد محمد جواد هاشمى نژاد ادامه داد: بازخوانى خاطرات راست قامتان مقاومت 
و ايثار در ايران و افغانستان و نيز برگزارى ميزگردهاى متنوع، اجراى تئاتر، شعرخوانى، 

تواشيح و ... از جمله برنامه هاى اين همايش به شمار مى آيد.
وى عنوان كرد: اين همايش در تاريخ پنجشــنبه 31 فروردين ماه از ســاعت 15 تا 

20:30 در تاالر اجتماعات دانشگاه علوم اسالمى رضوى برپا مى شود.

دومين همايش زوج هاى جوان در اهواز برگزار مى شود
آســتان: دومين همايش زوج هاى 
جوان امروز، در مسجد جواداالئمه (ع) 
و به همت هيئت امناى مسجد محله 

اسالمى اهواز برگزار خواهد شد.
دانيال اريكه، مدير مؤسسه فرهنگى 
تربيتــى جواداالئمــه (ع) اهــواز، از 
برگزارى دوميــن همايش زوج هاى 
جوان با موضوع «شــيوه هاى ارتباط 

زوجين و تأثير آن در تربيت فرزندان» و حضور حجت االســالم والمســلمين دكتر 
همتى در روز پنجشنبه 31 فروردين ماه خبر داد.

وى هدف از برگزارى اين سلسله همايش ها را جذب زوج هاى جوان محله به مساجد 
عنــوان كرد و گفت: مؤسســه فرهنگى تربيتى جواداالئمه (ع) كه از تشــكل هاى 
شبكه جوانان رضوى مى باشــد، در گام اول اقدام به افتتاح مهد كودكى در مسجد 
جواداالئمه(ع) كرد تا والدينى كه قصد شركت در فريضه نماز را دارند، فرزندان شان 
زير نظر مربيان تربيتى و مجرب، نگهدارى شود و در طول اين مدت، مفاهيم دينى در 

قالب بازى به كودكان آموزش داده مى شود.

حضور 60 تيم دانش آموزى 
در نخستين مسابقات پرتاب موشك هاى آبى

آســتان: در نخســتين مســابقه 
پرتاب موشــك هاى آبى كه توسط 
امام رضا(ع) وابسته  پژوهش ســراى 
به بنياد فرهنگى رضوى برگزار شــد 
60 تيــم دانش آموزى از مدارس امام 

رضا(ع) حضور پيدا كردند.
مدير پژوهشســراى امام رضا(ع) در 
رابطه با برگزارى مسابقات هوا فضا در 

رشته پرتاب موشك هاى آبى گفت: به منظور توسعه مهارت هاى علمى دانش آموزان، 
تقويت روحيه پژوهش و همگام با توســعه مهارت هاى علمى آنان نخســتين دوره 
مســابقات موشــك هاى آبى ويژه دانش آموزان مقاطع ابتدايى و متوسطه دوره اول 

مدارس امام رضا(ع) برگزار شد كه مورد استقبال گسترده دانش آموزان قرار گرفت.
وى برگزارى اين كارگاه ها را در تربيت دانش آموزان خالق و مبتكر، مؤثر دانســت و 
اظهار داشت: تالش داريم تا با برگزارى اين گونه رقابت هاى علمى، دانش آموزان را با 

صنعت هوا و فضا آشنا كنيم و فرهنگ كار تيمى را نيز در آنان ارتقا دهيم.

خـــبر

 آستان  ســفير كشــور افغانستان در 
ايران گفت: جوانان و دانشــجويان كشور 
افغانستان، تحصيل در دانشگاه بين المللى 

امام رضا(ع) را مغتنم مى شمارند.
دكتر نصير احمدنور؛ سفير كشور افغانستان 
با همراهى توريالــى غياثى؛ رئيس روابط 
فرهنگى وزارت خارجه كشــور افغانستان 
با دكتر رضا ســعيدى؛ رئيس دانشــگاه 
بين المللى امام رضا(ع) ديدار و در خصوص 
شرايط تحصيل دانشجويان افغانستانى در 

اين دانشگاه گفت وگو كردند.
دكتر احمد نور ضمن اشــاره به همجوارى 
دو كشور ايران و افغانستان ابراز كرد: ما دو 
كشور دوست، همزبان و همسايه هستيم 
و خوشــحاليم كه شرايط تحصيل جوانان 
افغانستانى در كشور ايران بويژه دانشگاه هاى 

شرق اين كشور فراهم شده است.
وى خاطرنشــان كرد: عــالوه بر كاهش 
هزينه هــاى تحصيــل در اين دانشــگاه 
نسبت به ديگر دانشگاه ها و معتبر بودن 
مدرك اين دانشــگاه كــه آن را به يكى 
از اولويت هاى نخســت تحصيل جوانان 
افغانســتانى تبديل كــرده، ارادت مردم 
افغانســتان به حضرت رضــا(ع) نيز اين 

رغبت را دوچندان كرده است.
سفير كشور افغانستان ادامه داد: اميدواريم 

فرآيندهاى كارى و تســهيالت الزم براى 
دانشجويان كشور افغانستان در ايران بيش 
از پيش فراهم شود تا جوانان اين كشور در 

آرامش بيشترى به تحصيل بپردازند.
در ادامــه اين جلســه توريالــى غياثى؛ 
رئيــس روابــط فرهنگــى وزارت خارجه 
كشور افغانستان نيز در خصوص تحصيل 
دانشجويان افغانســتان در ديگر كشورها 
گفت: كشــورهاى هندوســتان، تركيه و 
ايران از جمله كشــورهاى مقصد تحصيل 

دانشجويان افغانستانى هستند.
وى تصريح كرد: دانشــجويان افغانستانى 

براى تحصيل در دانشگاه هاى كشور تركيه 
بايد زبان تركى را فرا بگيرند، اين در حالى 
است كه در بازگشــت تمامى تالش هاى 
انجام شــده براى فراگيــرى زبان تركى 
بى فايده بوده و بسيار كم مورد استفاده قرار 
مى گيرد. به همين دليل دانشگاه هاى ايران 
مورد توجه خانواده هاى افغانســتانى قرار 
گرفته كه با اطالع از شــرايط و تسهيالت 
فراهم شــده شــاهد جذب دانشــجويان 

بيشترى خواهيم بود.
دكتر سعيدى؛ رئيس دانشگاه بين المللى 
امام رضــا(ع) نيز در ابتــداى اين ديدار، 

به شــرايط مســاعد فراهم شــده براى 
دانشــجويان افغانســتانى در دانشــگاه 
بين المللى امام رضا(ع) و نيز تســهيالتى 
مانند بورســيه تحصيلى دانشــگاه براى 
محصــالن مقيم افغانســتان، تســهيل 
فعاليت هاى كنســولى، متناسب ســازى 

شهريه تحصيلى و... اشاره كرد.
نمــاد  جلســه  ايــن  در 
امام  بين المللى  دانشــگاه 
كشور  ســفير  به  رضا(ع) 

افغانستان اهدا شد.
گفتنى است؛ در حال حاضر 
اين  در  تحصيلى  16رشته 
دانشــگاه تدريس مى شود 
و بزودى دانشكده پزشكى 
اين دانشگاه نيز آغاز به كار 

خواهد كرد. 
رشــته  دو  همچنيــن 
كارشناســى  تحصيلــى 
ه  يژ و ) ســى ن شنا ا و ر

خواهران) و رشــته كارشناســى پيوسته 
تربيت بدنى(خواهران و برادران) در ســال 
تحصيلى 96- 95، براى نخســتين بار در 
اين دانشگاه دانشجو مى پذيرد كه در همه 
اين رشته ها بورسيه شدگان طرح «بورسيه 
تحصيلى امام رضا(ع)» امكان تحصيل دارند.

در ديدارسفير كشور همسايه با رئيس اين دانشگاه مطرح شد

 بايد در برگزارى برنامه هاى فرهنگى حرم استقبال دانشجويان افغانستانى از تحصيل در دانشگاه بين المللى امام رضا 
مطهر شــرايط زمانى و مكانى و ميزان صبر 
و حوصله زائران نيــز مورد توجه قرار گيرد، 
طوالنى بودن برنامه هــاى فرهنگى موجب 

نارضايتى و گله زائران مى شود.
0915...1381

 براى افرادى كه از صندلى چرخدار استفاده 
مى كنند مكانى جهت تشرف به روضه منوره 

قائل شويد خيلى اين نكته مهم است.
0901...8498

 تعداد خودروهاى زائر بر جهت سالمندان از 
رواق ها و درهاى ورودى حرم مطهر به مبادى 

خروجى حرم بايد افزايش يابد.
0912...2784

 ساختن اين همه هتل در جوار حرم امام 
رضــا(ع) در خيابان شــيرازى چه توجيهى 
دارد؟! اگر براى رفاه حال مردم اســت فقط 
اقشار ثروتمند از آن مى توانند استفاده كنند. 
آســتان قدس با همكارى نهادهاى دولتى و 

شهردارى نظارت بيشترى كند.
0913...7818

 چرا برخى دست فروش ها در حرم مطهر 
در بين بانوان ســجاده و جانماز مى فروشند، 

لطفاً پيگيرى شود.
0918...2054

 حرم آقا امام رضا(ع) مركز جهان تشــيع 
در دنياى امروز اســت، لطفاً آستان قدس با 
همــكارى اصناف و شــهردارى، مغازه هاى 
اطراف حرم مطهر را به برگــزارى نماز اول 
وقت تشويق كند تا جلوه زيبايى از تعطيلى 

بازار شيعيان در هنگام اذان را شاهد باشيم.
0901...1522

 جذابيت در هر كارى سبب پيشرفت آن 
مى شــود، لطفاً از روش هــاى جذاب بهتر و 
بيشترى در اجراى فعاليت هاى فرهنگى حرم 

مطهر رضوى استفاده شود.
0917...2042

 آستان قدس از نهادها و سازمان هايى است 
كه مى تواند در زمينه حمايت از تيم هاى ورزشى 
مؤثر باشد، لطفاً اين موضوع را هم مطرح كنيد.
0919...0087

صداى مردم

در حال حاضر 
16رشته تحصيلى 

در اين دانشگاه 
تدريس مى شود و 

بزودى دانشكده 
پزشكى اين 
دانشگاه نيز 
آغاز به كار 
خواهد كرد

بــــــــرش

به همت مديريــت امور 
زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى 
همايش «سرداران بدون مرز» با حضور 
سرداران ايرانى و افغانستانى در حرم 

مديــر امور زائران غيرايرانى آســتان 
قــدس رضوى در اين باره اظهار كرد: 
در همايش «ســرداران بــدون مرز» 

دومين همايش زوج هاى 
جوان امروز، در مسجد جواداالئمه (ع) 
و به همت هيئت امناى مسجد محله 

دانيال اريكه، مدير مؤسسه فرهنگى 
تربيتــى جواداالئمــه (ع) اهــواز، از 
برگزارى دوميــن همايش زوج هاى 
جوان با موضوع «شــيوه هاى ارتباط 

زوجين و تأثير آن در تربيت فرزندان» و حضور حجت االســالم والمســلمين دكتر 

در نخســتين مســابقه 
پرتاب موشــك هاى آبى كه توسط 
امام رضا(ع) وابسته  پژوهش ســراى 
به بنياد فرهنگى رضوى برگزار شــد 
 تيــم دانش آموزى از مدارس امام 

مدير پژوهشســراى امام رضا(ع) در 
رابطه با برگزارى مسابقات هوا فضا در 
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 به همت اداره انتشارات و تبليغات محيطى آستان قدس محقق شد

طراحى، توليد و انتشار 334 هزار نسخه اقالم انتشاراتى در سالى كه گذشت

خبر

آستان: در سال 1395 بالغ بر 334 هزار نسخه 
اقالم انتشاراتى توسط اداره انتشارات و تبليغات 

محيطى آستان قدس طراحى و توليد شد.
انواع كتابچه، پوســتر، بروشــور، لــوح، كارت 
ويزيت، كارت پستال، گردن آويز، تراكت، كارت 
شناسايى، تابلوهاى نمايشگاهى، تنديس، ساك 
دســتى و... از عمده توليدات و اقالمى بودند كه 
در ســال 95 به همت اداره انتشارات و تبليغات 
محيطى آستان قدس رضوى در تيراژى بالغ بر 

334 هزار نسخه توليد و در مناسبت هاى مختلف 
مورد استفاده قرار گرفت.

كتابچه پالتويى 88 كالم مشــتمل بر احاديث 
رضوى به هشت زبان، تقويم پالتويى سرزمين 
خورشــيد، كتاب يادواره شهداى آستان قدس 
رضوى و كتاب مجاوران خورشــيد ويژه معرفى 
شهداى دانشگاه علوم اسالمى رضوى از مهم ترين 

توليدات اين اداره در سالى كه گذشت، بود.
توليد محتــوا و طراحى تابلوهاى نمايشــگاهى 

«گهر وقف»، تابلوهاى نمايشگاهى ويژه نمايشگاه 
دفاع مقدس، تابلوهاى نمايشگاهى ياد شهيدان 
و تابلو شاسى هاى تصاوير شهداى دانشگاه علوم 
اســالمى رضوى، تابلوهاى نمايشگاهى شهداى 
مقاومت و همچنين تابلوشاسى هاى گراميداشت 
جان باختگان حادثه سمنان و شهداى حله نيز از 
مهم ترين آثار نمايشگاهى توليد شده در سال 95 
بود. پوستر و تراكت نمايشگاه مهر درخشان، پوستر 
ويژه ســالگرد ارتحال آيت ااهللا طبســى، پوستر 

طــرح خادمياران رضوى، پوســتر و تراكت ويژه 
نمايشگاه لبيك، پوستر اطالع رسانى ويژه مراسم 
يادواره شــهداى آســتان قدس رضوى و  پوستر 
ويژه نمايشــگاه «قرآن و عترت» نيز از مهم ترين 
اقالم انتشــاراتى در حوزه تبليغات محيطى بود. 
بروشور هاى در مسير دانايى ويژه نمايشگاه كتاب 
تهران، شميم رضوان ويژه نمايشگاه گل مشهد و 
طرح خادمياران رضوى نيز از مهم ترين توليدات 

بروشورى اين اداره در سال گذشته بوده است.
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

اخبار منتشره درخصوص بررسی صالحیت ها صحت ندارد  مهر: سخنگوی شورای نگهبان دیروز در کانال تلگرامی خود گزارشی از یک روز کاری خودش ارایه کرد و نوشت: مالقات های متعدد، 
حضور در مجلس ، بررسی برخی از پرونده ها، بخشی از کارهای روز گذشته بود. البته مجددا خبرهای کذب دیگری در خصوص انتخابات و بررسی صالحیت ها منتشر شد که هیچ کدام صحت نداشت. ۳۰ 

فروردین ماه جلسه عمومی شورای نگهبان برقرار و دستور جلسه نیز بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری بود. اولین فرصت قانونی اعالم نظر نیز پنج شنبه ۳۱ فروردین است.

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

خــبر

رویداد

از منظر حامیان 
روحانی، رمز 
پیروزی او در سال 
92 نقد وضعیت 
گذشته بود و االن 
در مناظره ها باید از 
وضع موجود دفاع 
کند که این مسئله 
یک چالش جدی 
برای او خواهد بود 

بــــــــرش

بیمه زنان خانه دار و روستایي و عشایر حتمًا 
باید اجرا شود

 مهر: حجت االســـام و المســـلمین 
سید ابراهیم رئیسي در ديدار با فعاالن 
حوزه زنان، اظهارداشــت: حقوق زنان، 
کف نیازهاي آنهــا رافراهم مي کند اما 
کرامت زن که مورد توجه اسام است، 
فراتر از تأمین نیازها را مورد تأکید دارد.

وي با بیــان اينکه قوانیــن مصوب در 
حمايت از زن و خانواده بايد اجرايي شود؛ در غیر اين صورت، شعار دادن بي فايده 
و براي جلب توجه است، گفت: زنان بايد مطمئن شوند که حمايت از آنها در اجرا 

است نه قول و شعار.
تولیت آستان قدس رضوي با تأکید بر اينکه زنان بايد آرامش داشته و در محیط 
کار و منزل اضطراب نداشــته باشــند و براي اين کار بايد اطمینان يابند، ساز و 
کارهاي مديريتي کشور حامي آنهاست، افزود: سهم زنان در پیشرفت کشور بسیار 
مهم و جدي اســت. رئیسي ادامه داد: جهت تسهیل ازدواج جوانان الزم است بر 
روي اعطاي وام، تسهیات و مسکن برنامه ريزي کنیم؛ چنان که عمل به اين امر 
در سوابق اجرايي بنده وجود دارد. نگاه ما در بحث خانواده منطبق با سیاست هاي 
نظام است و بايد براي تحقق جنبش ملي تشکیل خانواده تاش کرد. بیمه زنان 

خانه دار و روستايي و عشاير حتما بايد اجرا شود.
وي با بین اينکه به حضور زنان در اجتماع اعتقاد و التزام دارم و اين را در سلوک 
خانوادگي خود نشــان داده ام، گفت: بنده براي ايجاد شــغل، برنامه کارشناسي 
و آماده اي دارم که در زمان مناســب ارائه خواهم کرد. بیشــتر مشکات بانوان 
 مربوط به عدم اجراي قوانین است و بايد سازوکار مناسب در دولت براي اجراي 

سیاست ها و قانون ايجاد شود.

فقط وزارت کشور حق اعالم نتیجه انتخابات را دارد
فارس: ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: تمامی 
آسیب های امنیتی مراحل انتخابات را بررسی می شود و متناسب با آن اقداماتی 
صورت می گیــرد؛ اکنون در داخل و بیرون کشــور تهديد خاصی برای امنیت 

انتخابات وجود ندارد.
 ذوالفقاری ادامه داد:  هر يک از کانديداها و طرفدارانشان که قصد دارند در فضای 
مجازی تبلیغات داشــته باشند بايد به سامانه ای که زير نظر وزارت ارشاد ايجاد 
شده مراجعه کرده و مشخصات خود را ثبت کنند و مجوز الزم را اخذ کنند که در 
اين صورت يک نمادی برای هر يک از کانديداها در نظر گرفته می شود که بر اين 

اساس تبلیغات خود را انجام خواهند داد. 
وی افزود: به تمامی نامزدها تفهیم خواهد شــد که کسی به جز وزارت کشور به 
هیچ وجه حق اعام نتیجه انتخابات را ندارد و در صورت مشــاهده اين موضوع 
برخورد قانونی خواهد شــد، تجمعات طرفداران کانديداهــا بايد در مکان های 
سرپوشــیده باشــد نیازی به اخذ مجوز وجود ندارد اما بايد به فرمانداری ها يا 
استانداری ها اطاع دهند تا تدابیر امنیت آنها تأمین شود لذا تجمعات انتخاباتی 

درخیابان ها و فضاهای اينچنینی غیرقانونی است.

»لیست خدمت« ۵ اردیبهشت نهایی می شود
تسنیم: عضو شورای شهر تهران اظهار 
داشــت: پنجم يا ششم ارديبهشت ماه 
لیست خدمت نهايی می شود، البته اين 
تاريخ هنوز قطعی نیست، ولی ما تاش 
می کنیم تا پنجم يا ششم ارديبهشت ماه 
اين لیســت نهايی شود.  پرويز سروری 
تصريح کرد: تاش مان بر اين است که 
لیستی کارشناسی و مبتنی با نیازهای شهر تهران جمع بندی کنیم، البته گروه ها 
و تشکل های سیاسی با همین نگاه در تاش هستند تا از اين لیست حمايت کنند. 

کارزاری برای دولت و رقبا

سناریوهای مختلف برای  مناظرات تلویزیونی نامزدها 
سیاست/ آرش خلیل خانه   10 روز   
تا آغاز تبلیغات انتخاباتی باقی مانده است 
و تعیین کننده ترين بســتر برای ارزيابی 
و نقــد برنامه ها و راهکارهــای نامزدها به 
منظور اداره کشور، مناظره های انتخاباتی 
اســت. در همه انتخابات هــای دنیا ثابت 
شــده که مناظره های تلويزيونی نامزدها 
تعیین کننده ترين عامل در شکل دهی آرای 
مردم اســت. به همین دلیل حساس ترين 
بخش کار تیم مشــاوران هر نامزد، تمرکز 

و طراحی استراتژی مناظره هاست. 
در اين میان، وجــه تمايز مناظره ها برای 
رئیس جمهورِ مستقر که برای بار دوم خود 
را در معرض انتخاب قرار داده، اين است که 
عملکرد 4 ساله او و ضعف ها و ناکامی هايش 
در اين مناظره ها به چالش کشیده خواهد 
شــد. از اين رو به نظر می رسد مدل انجام 
مناظره ها، بیش از همه، برای 

دولت اهمیت دارد. 
از زمانــی کــه مناظره های 
انتخاباتی در کنار سخنرانی 
و پخش فیلم های انتخاباتی 
انتخابــات  نامزدهــای 
صدا  به  رياســت جمهوری 
و ســیما راه يافته، 3 مدِل 
معمول برگزاری مناظره ها به 

کار گرفته شده است. 
 84 ســال  انتخابــات  در 
نمايندگان نامزدها به صورت 
2 به 2 در مناظره ها به نقد 
و تحلیل برنامه رقبای خود 
و تبیین برنامه های خودشان پرداختند. در 
انتخابــات 88 اين مدل تغییر کرد و خود 
نامزدهای انتخابات به صــورت 2 به 2 در 
مقابل هم قرار گرفتند تا هم جذابیت اين 
رويارويی ها بیشتر باشد و هم بدون واسطه 
چهره ها، به نقدها پاسخ دهند و وزن خود 

را در اين عرصه بیازمايند. 
اين مدل البته حواشــی ای را هم به دنبال 
داشــت و روش خاصی کــه رئیس دولت 
نهم در اين مناظره ها به کار گرفت -که در 
نوع خود بی ســابقه بود و افکار عمومی را 
به خود جلب کرد- از يک ســو، هم بازار 

انتخابات و فضای سیاسی را گرم کرد و از 
ديگر سو، تأثیرات خاص و منفی خود را بر 
جای گذاشت.  شايد از همین رو بود که در 
انتخابات 92 سیاست گذاری ها تغییر کرد 
و مدل ســوم مناظره ها به شکل رويارويی 
گروهی نامزدها و مباحثه و نقد و تحلیل 
برنامه های رقبا با مشــارکت همه نامزدها 
به کار گرفته شــد.  البتــه نبايد فراموش 
کــرد که در دور قبل از اين نظر که دولت 
در حال تغییــر بود و نامزدی در انتخابات 
نداشت، همه نامزدها در مقام اثبات خود 
و رويکردها، برنامه ها و گفتمانشان بودند.  
در اين دوره اما شرايط از اين حیث مشابه 
سال 88 است و روحانی بايد در مقابل رقبا 
به دفاع از عملکــرد و کارنامه اش بپردازد؛ 
امری که با وجود چند نامزد َقَدر، چندان 
ساده نیســت.  از منظر حامیان روحانی، 
رمز پیروزی او در ســال 92 نقد وضعیت 
موجود در آن ســال ها بــود و االن اگر در 
مناظره شــرکت کند بايد از وضع موجود 
دفاع کند که اين مسئله يک چالش جدی 
و يک شمشــیر دولبه برای او خواهد بود. 
امــا آن ها گمان می کنند کــه روحانی به 
عنوان يک سخنور خوب می تواند با هدايت 
مباحث به حوزه سیاســی و فضاسازی در 
ايــن زمینه، مناظره ها را به نفع خود تمام 
کند. در وهلة دوم اما قرارگرفتن نمايندگان 

او با نماينــدگان رقبايش آســان ترين و 
کم خطرترين شیوه خواهد بود. 

اين در شــرايطی اســت کــه در ماه های 
اخیر دولــت تاش کرده تا با برخوردهای 
توهین آمیز و تحقیرکننــده وانمود کند 
رقبای روحانی در قــد و قوارة قرارگرفتن 
در مقابل او نیســتند. با همین نگاه، چند 
هفته پیش سخنگوی دولت در مقابل طرح 
سؤاالت يک نامزد و درخواست مناظره او 
با روحانی گفت: اگر الزم باشد می گويیم 
کارشناسان ســازمان مديريت جواب او را 

بدهند. 
جالب آنکه که حســام الدين آشنا، مشاور 
فرهنگی و رســانه ای روحانــی، ديروز در 
نشست هم انديشی مناظره های انتخاباتی 
گفته است: نبايد بدون رضايت نامزد ها از 
آنان سؤال شود و سؤاالت بايد به نامزد ها 

اعام شود. 

چالش مناظره ها برای روحانی 
محسن کوهکن در 
اين باره می گويد: از 
نامزدهای  که  آنجا 
ديگــر اطاعــات 
دولتی را در اختیار 
ندارند، به نظر می رســد روحانی ترجیح 
می دهد مناظره ها 2 به 2 برگزار شود زيرا 

مديريت موضوع در اين شرايط  و مواجهه 
بــا يک رقیب و زورآزمايی بــا او با اتکا به 
اطاعات و آمارهايی که از کل دولت به او 

تزريق می شود، آسان تر خواهد بود. 
نماينده مردم لنجان و نايب رئیس ســابق 
جبهه پیروان خط امام و رهبری می افزايد: 
دولت راهی را پیشنهاد می دهد که به نفع 
نامزد خودش باشــد. ساختار مناظره های 
2 نفره بیش از آنکه کارشناســی باشد و 
مجری بتواند آن را هدايت کند، ســاختار 
مباحثه 2 نامزد را دارد و موضوعات اصلی 
در اين شــرايط ممکن اســت به حاشیه 
برود و موضوعات کلیشــه ای مطرح شود. 
مثاً به جای پاســخ بــه عملکردها، مدام 
عملکرد دولت های گذشته به میان بیايد 
و مسائل اصلی و مورد توجه مردم مطرح 
نشــود و يک فضای سیاسی و احساسی و 
غیرکارشناسی توسط يک طرف تحمیل 
شود. لذا مهم است ساز و کاری اتخاذ شود 
تا يک تیم ورزيده کارشناسی در حوزه های 
مختلف بتواند اين مناظره ها را هدايت کند. 

لشکر آمارهای دولتی پشت سر 
یک نامزد 

يــک کارشــناس 
امور رســانه اما در 
ايــن باره بــا بیان 
 3 مــدل  اينکــه 
گانــة مناظره های 
تجربه شده تاکنون بیشتر تابعی از شرايط 
انتخابات و تعداد نامزدهــای حاضر بوده 
اســت، می گويد: تصمیم گیــری در اين 
مورد اگرچه ممکن اســت با نظرخواهی 
از نامزدها و صدا و ســیما همراه باشد اما 
در نهايت توسط ستاد تبلیغات انتخابات 
تعیین خواهد شــد.  بیــژن مقدم با بیان 
اينکه عنصر چالش در مناظره های 2 به 2 
باالست، می افزايد: اين مدل امکان ايجاد 
هیجان، ايجاد فشار بر رقیب و زورآزمايی را 
بیشتر فراهم می کند؛ بويژه اگر يک نامزد 
دسترسی به اطاعات و آمار داشته باشد و 
از مشاوران خوبی بهره ببرد و هنر مناظره، 

مباحثه و حضور ذهن داشته باشد.

اگر نمی توانستم درآمد کشور را 
2/۵ برابر کنم کاندیدا نمی شدم

تســنیم: محمد باقر قالیباف گفت: وقتی 
فردی با بیش از ســی ســال سابقه مديريت 
اجرايی که بــه همه تعهداتی که داده پايبند 
 بوده، بــا قاطعیت اعام می کنــد که بعد از

4 سال درآمد کشور را دو برابر و نیم می کند 
يا 5 میلیون شغل ايجاد خواهد کرد، مطمئناً 
سالها مطالعه و برنامه ريزی و سابقه مديريتی 
پشت اين حرف وجود دارد. شهردار تهران با 
انتقاد از اين که گفته می شــود نوع تاشی 
برای خــروج از رکود، باعــث گرانی خواهد 
شد اظهار داشــت: اين جمله شما هم از آن 
حرفهايی اســت که پشــتوانه علمی ندارد. 
دولتهــای ما چون نمی تواننــد دو تا کار را با 
 هم انجام دهند و همیشه يک جای کارشان 
می لنگد، چنین نظريه هايی را اختراع می کنند 
تا ضعفهای مديريتی شــان را توجیه کنند. 
ببینید از هنرهای مديريتی مسئولین ما اين 
است که يک سال ســیب زمینی  را به خاطر 
ازدياد تولید در خاک دفن می کنیم و ســال 
ديگر بخاطر کمبود ســیب زمینــی آن را از 
خارج وارد می کنیم! از مســئولینی که توان 
مديريت تولید ســیب زمینــی را هم در اين 
کشور ندارند، چگونه انتظار داريد رکود و تورم 
را در اين وضعیت بحرانی، مديريت کنند.  وی 
با اشاره به ثبت نام های زياد در انتخابات هم 
گفت: وقتی مردم می بینند که اين دولت تازه 
بعد از 4 سال به فکر حل مشکات اقتصادی 
افتاده است و حاال هم که به فکر افتاده است، 
با مديريت بخشنامه ای و نامه نگاری رسانه ای 
و تبلیغاتی می خواهد مشکات مردم را حل 
کند، با خودشان می گويند اگررئیس جمهور 
بودن به همین سادگی است، پس چرا مارئیس 
جمهور نشويم؟ اما واقعیت اين است که رئیس 
جمهور باالترين مقام اجرايی اين کشور است. 
يعنی رئیس جمهور بايد قوی ترين و با سابقه 

ترين مدير اجرايی کشور باشد.
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

با متحدانمان و چين براى فشار بر كره شمالى همكارى مى كنيم  مهر: مايك پنس، معاون رئيس جمهورى آمريكا گفت: اياالت متحده با چين و  متحدانش براى وارد كردن فشار اقتصادى و ديپلماتيك بر كره 
شمالى همكارى خواهد كرد.پنس كه در ادامه سفرش به چهار كشور آسيايى از كره جنوبى وارد ژاپن شده بود در ديدار با شينزو آبه، نخست وزير اين كشور بر تعهد آمريكا به مهار برنامه اتمى و موشكى كره شمالى 

تأكيد كرد. او همچنين در ديدار از ناو هواپيما بر يو اس اس رونالد ريگان، بر عزم آمريكا براى مواجه با پيونگ يانگ تأكيد كرد و گفت همه گزينه ها براى برخورد با پيونگ يانگ روى ميز است.

رايزنى هيئتى از لبنان در آمريكا 
براى تحريم بيشتر حزب اهللا

عاجل: هفته جارى يك هيئت عالى 
رتبه لبنانى متشكل از چند نماينده 

به واشنگتن سفر كرد.
ياسين جابر، عضو ائتالف «التنمية 
والتحريــر» ، اآلن عون، عضو حزب 
«التغيير و االصالح» و باسم الشاب، 
عضو  جريان «المستقبل» از جمله 
اعضاى اين هيئــت بودند و هدف 

آن ها از اين ســفر شركت در نشســت هاى بهار 2017  بانك جهانى و صندوق 
بين المللى پول است. اين تيم از فرصت حضور خود در واشنگتن استفاده خواهد 
كرد و ديدارهايى با مقام هاى آمريكايى براى بحث درباره پيش نويس تحريم هاى 
جديد عليه حزب اهللا خواهد داشت؛ تحريم هايى كه ديگر فقط شامل موسسات 
وابسته به حزب اهللا نخواهد شد، بلكه جنبش «امل» را در بر مى گيرد؛ هيئت مذكور 

در تالش است كه بخش اقتصادى و بانكى را از تحريم ها دور نگه دارد.

سقوط اتوبوس به درون رودخانه اى در هند
 45 كشته برجاى گذاشت

هندوستان تايمز: سقوط يك دســتگاه اتوبوس درون رودخانه اى در مياچال 
پرادش در شمال غربى هند تا كنون 45 كشته برجاى گذاشته است. اتوبوسى با 
50 مسافر درون رودخانه اى در مسير حركت خود سقوط كرد كه تا كنون حداقل 

45 مسافر آن كشته شده اند.

انفجار در حلب سوريه
فارس: منابع رسانه اى در سوريه از انفجارى در شهر حلب، در شمال سوريه خبر 
دادند. منابع خبرى مى گويند اين بمب در محله صالح الدين منفجر شده و طبق 
گزارش هاى اوليه 6 نفر كشــته شــده اند. تلويزيون سوريه نيز با اعالم اين خبر، 

گزارش داد كه حداقل 32 نفر نيز در اين حادثه مجروح شده اند. 

يورش گسترده جنگنده هاى سعودى به استان حجه يمن
همچنان  سعودى  رژيم  المسيره: 
به جنايت هاى خود عليه مردم بى 
دفاع و بى گناه يمن ادامه  مى دهد. 
جنگنده هــاى ســعودى منطقــه 
«المزرق» واقع در اســتان حجه را 
طى چند نوبت به شــدت بمباران 
كردنــد. در همين حــال، منطقه 
«آل الحماقــى» در صعده نيز هدف 

حمله هوايى سعودى ها قرا گرفت. گفتنى است، حمالت ددمنشانه سعودى ها 
به مناطق مختلف يمن در دو ســال گذشــته بيش از 30 هزار شهيد و زخمى 

برجاى گذاشته است.

سفر مقام هاى سياسى و نظامى انگليس و آمريكا 
به تاجيكستان

فارس:  مركز مطبوعاتى رياست جمهورى تاجيكستان از سفر  مقام هاى سياسى و 
امنيتى انگليس و آمريكا در هفته آينده به اين كشور خبر داد. «سيمون مك دونالد» 
معاون وزير امور خارجه، رئيس خدمات ديپلماسى و مشاور اول در امور سياست 
خارجى انگليس سه شنبه هفته آينده به «دوشنبه» سفر خواهند كرد.همچنين  
ژنرال «جوزف وآتيال» فرمانده ستاد مركزى آمريكا نيز در رأس يك هيأت نظامى 

در تاريخ 24 تا 25 آوريل (چهارم ارديبهشت) به تاجيكستان سفر خواهد كرد.

دست رد مسكو بر سينه عربستان 
در ديدار ملك سلمان و رئيس سناى روسيه

نيوزويك: چند روز قبل ملك ســلمان، پادشاه عربستان، ديدارى را با والنتينا 
ماتوينكو، رئيس ســناى روســيه انجام داد. محور اصلى مذاكرات دو طرف در 
اين ديدار تحوالت ســوريه بود و ملك سلمان از طرف روسى خواست تا مسكو 
حمايت هاى خود را از بشار اسد، رئيس جمهور سوريه متوقف كرده و براى كنار 
گذاشــتن وى از قدرت اقدام كند.  رئيس سناى روسيه با اين درخواست پادشاه 
عربســتان مخالفت كرده و باقى زمان جلســه نيز به بيان اختالفات عربستان و 

روسيه درباره سوريه گذشته است.

آلبانى: اتحاديه اى براى مقابله با اتحاديه اروپا بنا مى كنيم
مهر: ادى راما، نخست وزير آلبانى در گفت وگو با «پوليتيكو» با انتقاد از رويكرد  
اتحاديه اروپا در قبال موضوع عضويت تيرانا در اين اتحاديه خاطر نشان كرد: براى 
مقابله با اتحاديه اروپا در صدد ايجاد اتحاديه كوچكى با كوزوو هستيم. وى افزود: 
تنها دليلى كه حاضر به ائتالف با كوزوو براى تشكيل اتحاديه هستيم رويارويى 
با اتحاديه اروپا اســت. اتحاد ميان آلبانى و كوزوو مى تواند به امنيت و ثبات در 
منطقه بالكان كمك كرده و تا حد زيادى ســبب شــود تا اتحاديه اروپا دست از 

اين منطقه بر دارد.

نيكى هيلى: آمريكا به دنبال جنگ با كره شمالى نيست
اسپوتنيك: نيكى هيلى، نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد در اظهاراتى گفته 
است كه كشورش خواستار جنگ با كره شمالى نيست. نماينده آمريكا در سازمان 
ملل در اين باره گفت: تنها يك پيام براى كره شمالى داريم؛ آمريكا به دنبال جنگ 
با اين كشور نيست. اما اگر آن ها به اقدام هاى تحريك آميز خود ادامه دهند، آنگاه 
ممكن است يك جنگ به وقوع بپيوندد. نيكى هيلى در ادامه اظهارات خود عليه 
پيونگ يانگ افزود: كره شمالى بايد متوجه باشد كه نبايد دليلى براى جنگ به ما 

بدهد تا ما نيز به جنگى مبادرت نورزيم.

خـــبر

 بين الملل/ احمد يوســفى صراف  
پس از شوك رســانه اى كه نخست وزير 
انگلستان به جامعه اروپا وارد كرد، ديروز 
هم «ترزا مى» نخســت وزير انگلستان در 
يادداشــتى كوتاه توضيحى داده است كه 
چرا خواستار برگزارى انتخابات زودهنگام 
پارلمان كشــورش شــده اســت. وى در 
اين يادداشــت تأكيد كــرد «من تصميم 
خود را براى برگزارى انتخابات سراســرى 
براى روز پنجشــنبه 8 ژوئن اعالم كردم 
تا رهبرى مقتدر و باثباتى كه كشــور در 
طول مذاكــرات برگزيت(خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا) و بعد از آن نيازمندش است، 

به دست آيد.»

 توضيحات نخست وزير
در روزنامه تلگراف

اين يادداشــت كــه در روزنامــه تلگراف 
انگلســتان به چاپ رســيد، مى افزايد «از 
اين واقعيت كه ديگر احزاب هم گفتند در 
جلسه مجلس عوام از آن تصميم حمايت 
مى كنند، استقبال مى كنم. اين تصميمى 
نيســت كه من با ضعف آن را اتخاذ كرده 
باشــم بلكه در زمان نخســت وزير شدن 
(كــه 9 ماه پيش بــود) اولويت من ايجاد 
ثبات در كشور بعد از آن چالش بلندمدت 

همه پرسى بود.»
وى تأكيد كرد: «بر اين باور هســتم كه 
منافع ملى بريتانيا ايجاب مى كند، اكنون 
برگزار شود چراكه  انتخابات سراســرى 
اين تنها راه براى ايجاد اطمينان و ثبات 
در كشورى اســت كه در حال خروج از 
اتحاديه اروپاســت و تنها اكنون نيازمند 
ثبات نبوده بلكه پنج ســال آينده هم به 
ثبات نيازمند اســت. رسيدن به توافقى 
مناســب براى بريتانيا، اولويت من است، 
اما شــكاف هايى كه در وست مينيســتر 
(پارلمــان بريتانيا) و در ميــان اكثريت 
دولت وجود دارد خطر تضعيف موضع ما 
را در زمان برگــزارى مذاكرات به دنبال 

خواهد داشت.»
ترزا مى ادامه داد: «زمانى كه كشور رو به 

اتحاد بيشتر است، وست مينيستر  سوى 
دچار شكاف شده. احزاب مخالف به غلط 
بر ايــن باورند كه چــون اكثريت دولت 
كوچك اســت، راه حل ما ضعيف خواهد 
بود و آن هــا مى توانند جهت ما را تغيير 
دهند و همــه اين هــا اقدام هايى را كه 
بايد براى آمادگــى برگزيت انجام دهيم 
به مخاطــره انداخته و دســت ما را در 
مذاكرات پيش رو ضعيف مى كند. اكنون 
زمان آن رسيده كه اين ترديد را به پايان 
رسانيم و انتخابات سراسرى در ماه ژوئن 

در همين راستا انجام خواهد گرفت.»
ترزامــى در ادامه گفــت: منتظر ماندن 
تا ســال 2020 كــه موعــد برگزارى 
انتخابات سراســرى آتى است، منجر به 
افزايــش ترديد هــا و بى ثباتى در زمانى 
خواهد شــد كه اين ثبات حياتى است 
چراكه مذاكرات برگزيــت به مرحله اى 
حســاس و مشــكل خواهد رسيد. وى 
همچنين هشــدار داد، شكاف ها داخل 
بريتانيا را  توان  وست مينيستر مى تواند، 
براى موفقيــت در مذاكرات برگزيت به 
خطر بيندازد و بى ثباتى و ترديد را دقيقاً 
در زمانى كه كشور بايد آماده استفاده از 

فرصت ها باشد، به وجود بياورد.

 واكنش آمريكا و آلمان
 به انتخابات زودهنگام انگليس

 به گــزارش خبرگزارى فرانســه، دونالد 
ترامــپ، رئيس جمهورى آمريــكا پس از 
گفت وگوى تلفنى با ترزا مى، نخست وزير 
انگليــس درباره تالش او بــراى برگزارى 
انتخابات زودهنگام در هشتم ژوئن، بيانيه 
كوتاهــى صادر كرد. در ايــن بيانيه بدون 
ذكر جزئياتى دربــاره تماس تلفنى آمده 
اســت: رئيس جمهورى ترامپ براى مردم 
انگليس در روند انتخاباتــى آن ها آرزوى 

موفقيت كرد.  
ترامپ پيشــتر هم نتايج رفراندوم سال 
گذشته انگليس را براى خروج از اتحاديه 
اروپا ستوده بود. ترامپ كه اواخر ژانويه 
در كاخ ســفيد ميزبان تــرزا مى بود، به 
او گفــت كــه برگزيت مى توانــد، چيز 

فوق العاده اى باشد.
از ســوى ديگر زيگمــار گابريل، وزير امور 
خارجه آلمان ابراز اميدوارى كرد، انتخابات 
آتى در انگليس بتواند، شفافيت و مسئوليت  
پذيرى بيشــترى در روند مذاكرات خروج 
اتحاديــه اروپــا فراهم كنــد. گابريل در 
مصاحبه اى گفت: مسئوليت و اعتبار بيش 
از هر چيز ديگرى پس از رأى مردم انگليس 

به برگزيت اهميت دارد. اطمينان نداشتن، 
مناسب روابط اتحاديه اروپا  انگليس نيست.

 انگشت اتهام مى به سوى احزاب
اما با دقت به بيانيه اى كه وى در مقابل دفتر 
كار خــود خواند، مى توان نتيجه گرفت كه 
ترزا مى غير مستقيم، رهبران و ساير اعضاى 

احزاب ديگر را محكوم كرد 
كه با بــازى خود برگزيت را 
اند.  در مخاطره قــرار داده 
در نتيجه، وى با بيانيه خود 
و اعالم برگــزارى انتخابات 
در  پارلمانــى  سراســرى 
انگلســتان، تلويحاً از مردم 
خواسته است، براى تقويت 
انتخابات  ايــن  برگزيت در 
به حــزب وى يعنى حزب 
تورى رأى دهند. به عبارتى 
واضح تــر، وى خواهــان به 

دســت آوردن اكثريت مطلــق در پارلمان 
انگلســتان براى حزب خويش اســت تا با 
خيالى آســوده و بدون مخالف، برگزيت را 
عملى سازد، بويژه براى رهايى از شر جرمى 
كوربين كه طى ماه هاى اخير انتقادات زيادى 
از حزب حاكم و پروژه برگزيت داشته است.

داليل ترزامى براى انتخابات زودهنگام بريتانيا

پارلمان  فعلى باعث تضعيف دولت براى مذاكرات
تالش سعودى ها براى ورود 

مصر به باتالق يمن
پس از گذشت دو سال از تجاوز سعودى ها به 
يمن، آلوده شــدن دست آن ها به خون ملت 
يمن و پس از شكست هاى پياپى متجاوزان آل 
سعود؛ اكنون اين حكومت عربى به دنبال آن 
است كه مصر را به لحاظ سياسى و ملّى وارد 

اين نبرد كند تا در باتالق يمنى تنها نباشد!
چند روز پيش احمد العســيرى سخنگوى 
نيروهاى ائتالف سعودى در يمن، مدعى شد 
رئيس جمهور مصر به ســعودى ها پيشنهاد 
داده 30 تا 40 هزار ســرباز به عنوان نيروى 
زمينى براى حضور در جنگ يمن اعزام كند؛ 
اما عربســتان اين پيشنهاد را رد كرده است؛ 
زيرا فضــاى موجود در يمــن چنين اقتضا 
مى كند كــه جز نيروهاى يمنى هيچ نيروى 

زمينى ديگرى وارد اين كشور نشود.
اين در حالى است كه يك منبع آگاه از سوى 
دفتر رياســت جمهورى مصر بــا رد ادعاى 
العســيرى ســبب اختالف قاهره با رياض را 
مخالفت مصر با اعزام نيروى زمينى به يمن 
اعالم كرد! بدين ترتيب به نظر مى رسد خشم 
ســعودى ها عليه مصر همچنان ادامه دارد و 
كنفرانس برگزار شــده در اردن نيز نتوانسته 
اســت از اختالف ها بين دو طرف بكاهد؛ از 
اين رو عربســتان به تالش خــود براى وارد 
كردن مصر در جنگ هاى خاورميانه و توطئه 
عليه دولت السيســى ادامه مى دهد. در واقع 
مشاركت مصر در «توفان قاطعيت» به رهبرى 
سعودى ها كه به حضور هوايى و دريايى كم 
رنگ مصرى ها در يمن محدود شد، طمع هاى 
آل ســعود را برطرف نكرد و همين مســئله 
موجب شعله ور شدن شراره اختالف ها بين 
مصر و عربستان و قطع بندهاى روابط تاريخى 
طوالنى مدت ميان آن ها شــد؛ تا جايى كه 
عربســتان كمك هاى نفتى خود را به مصر 
قطع كرد؛ آنچه السيسى را به سوى توجه به 
عراق، ايران و روسيه، به عنوان جبهه مخالف 

سعودى ها سوق داد.
بسيارى از تحليلگران بر اين باورند، درگيرى 
عربســتان در تعــداد زيــادى از جنگ ها و 
بحران هــاى منطقه اى، ايــن حكومت را به 
سمت يافتن يك شريك در منطقه كشانده 
اســت تا از اين طريق بتواند حجم سنگين 
خســارت هاى اقتصادى و سياســى خود را 
كاهش دهد و در اين ميان هيچ گزينه اى را 

مناسب تر از مصر نيافته است.

يادداشت ترجمه

ترزا مى: اكنون 
زمان آن رسيده 
كه اين ترديد را 

به پايان رسانيم و 
انتخابات سراسرى 

در ماه ژوئن در 
همين راستا انجام 

خواهد گرفت

بــــــــرش

هفته جارى يك هيئت عالى 
رتبه لبنانى متشكل از چند نماينده 

ياسين جابر، عضو ائتالف «التنمية 
والتحريــر» ، اآلن عون، عضو حزب 
«التغيير و االصالح» و باسم الشاب، 
عضو  جريان «المستقبل» از جمله 
اعضاى اين هيئــت بودند و هدف 

همچنان  سعودى  رژيم 
به جنايت هاى خود عليه مردم بى 
دفاع و بى گناه يمن ادامه  مى دهد. 
جنگنده هــاى ســعودى منطقــه 
«المزرق» واقع در اســتان حجه را 
طى چند نوبت به شــدت بمباران 
كردنــد. در همين حــال، منطقه 
«آل الحماقــى» در صعده نيز هدف 

 ناوهاى آمريكا به جاى شرق آسيا 
سر از استراليا درآورد!

عربستان در حال انتقال داعشى ها 
به يمن است

گزارش خبرىگزارش خبرى
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هدير محمود
ترجمه: مريم نصراللهى

مهر: در روزهاى اخير و بــه دنبال اوج گيرى 
تنش ها و جنگ لفظى ميان مقام هاى واشنگتن و 
پوينگ يانگ، در ابتدا آمريكا از اعزام يك ناو گروه 
جنگى به منطقه جهت هشــدار به كره شمالى 
خبر داد و دو روز قبل نيز مجدداً اعالم شــد كه 
سه ناو آمريكايى در مسير شرق آسيا هستند .  

اما اينديپندنت در گزارشــى اعــالم كرده كه 
ناوهاى آمريكايى در مكانى 3500 مايل دورتر از 
محل مورد نظر يعنى در نزديكى آب هاى استراليا 
هستند. در حالى كه بنا بر اعالم پنتاگون، قرار 
بود گروهى از كشتى هاى جنگى آمريكايى در 
نزديكى شبه جزيره كره مستقر شوند، اين ناوها 

راهى رزمايش مشترك با استراليا شده اند.

انتشار خبر اعزام ناو هواپيمابر «كارل وينسون» 
و چهار ناوشكن ديگر به سمت شبه جزيره كره 
آن هــم دو روز پس از حمله موشــكى آمريكا 
به ســوريه، اين تصور را به وجود آورده بود كه 
احتمال دارد واشــنگتن حمله مشابهى را هم 
عليه كره شــمالى انجام دهد. رسانه ها پس از 
آن در جريان اين اشتباه پنتاگون قرار گرفتند 
كه نيروى دريايى آمريكا روز دوشنبه عكسى را 
منتشر كرد كه نشان مى داد ناو وينسون هنوز در 
تنگه «سوندا» بين دو جزيره «جاوا» و «سوماترا» 
اندونزى اســت. همزمان چند مقام ديگر دولت 
آمريــكا هم با فرض حركت اين كشــتى ها به 
سمت كره، به رسانه ها گفته بودند كه ناوگروه 
ارتش آمريكا تا چند روز ديگر به مقصد مى رسد. 
وزارت دفاع آمريكا اكنون اعالم كرده كه اين ناو 
در واقع به سمت شمال در حال حركت است و 
احتماالً هفته آينده به منطقه مورد نظر برسد. 
 آمريكايى ها گفته اند كه اين مســئله ناشى از 
سلسله اى از اشتباهات، از جمله اعالم پيش از 
موعد آغاز مأموريت تا توضيح نادرســت جيمز 

ماتيس، وزير دفاع آمريكا  بوده است.

اسپوتنيك : محمد انعم از رهبران حزب 
كنگره مردمــى يمن، اعالم كرد كه آمريكا 
اكنون تــالش دارد با حمايــت از ائتالف 
سعودى و جلب سازمان هاى تروريستى به 
عرصه نبرد يمن، در تحوالت جارى در يمن 
تأثير بگذارد. وى اظهار داشت: نقش آمريكا 
در يمن جديد نيســت. آمريــكا از مارس 
2015 در كنــار ســعودى ها در يمــن در 
حال جنگ است اما پس از بمباران برخى 
از مناطق مســكونى يمن به بهانه مبارزه با 
القاعده و داعش و كشــتار شمار زيادى از 
زنان و كودكان يمنــى، حضور خود را در 
يمن رســانه اى تر كرد. اين در حالى است 

كه آمريكا خود در كنار القاعده و داعش در 
يمن در حال جنگ اســت همانگونه كه در 

سوريه و عراق است.
انعم تأكيد كرد: عربستان تنها بازيچه دست 
واشنگتن است و يمنى ها كسانى هستند كه 
در حال نبرد با القاعده و داعشند. اما عربستان 
خود متولى القاعده و داعش اســت و اكنون 
نيز در حــال انتقال عناصر ايــن گروه هاى 
تروريســتى به يمن است. هفته گذشته نيز 
400 عضو داعش در حالى كه ســوار بر سه 
كشتى بودند از ســوريه به يمن انتقال داده 
شــدند و اين آشكار اســت كه عربستان و 
آمريكا مى خواهند تنگه باب المندب در قبضه 

تروريست ها قرار گيرد.
اين رهبر حزب كنگره مردمى يمن تصريح 
كــرد: كنگره آمريــكا به دونالــد ترامپ، 
رئيس جمهورى دربــاره پيامدهاى حمايت 
از عربســتان و عبدربه منصور هادى هشدار 
داده است. عربســتان دوشادوش داعش و 
القاعده در اســتان هاى تعز، الضالع و بويژه 

تنگه باب المندب در حال نبرد است. 

خبر

تيراندازى در كاليفرنياى 
آمريكا 3 كشته برجا گذاشت

مرد  يك  مى گويد  آمريــكا  پليس  رويترز: 
سياهپوســت در مركــز شــهر «فرزنو» در 
كاليفرنيا ســه مرد  سفيدپوست را در ظاهر 
در حمله اى نژاد پرســتانه بــه ضرب گلوله 
كشــته و يك نفر را هم زخمى كرده است. 
برخى از رســانه ها نام فــرد مهاجم را «على 
محمد» اعالم كرده و عنوان داشــته اند كه 
وى داراى ديدگاه هاى افراطى درباره سفيد 
پوستان بوده اســت. على محمد در صفحه 
خود در فيسبوك جمالتى در خصوص نفرت 

از سفيد پوستان منتشر كرده بود.
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معارف روزنامـه صبـح ايـران

ضرورت تبعيت از رأى شوراى نگهبان توسط داوطلبان    رسا/   آيت اهللا نورى همدانى در درس خارج خود در مسجد اعظم قم  با اشاره به جايگاه شوراى نگهبان گفت: بر اساس قانون، شوراى 
نگهبان مرجع تشخيص صالحيت ها براى انتخابات است، اگر كسى در برابر رأى شوراى نگهبان تمكين نكند، مرتكب گناه شده است. آيت اهللا نورى همدانى با اشاره به فرمايشات حضرت امام(ره) درباره شوراى 
نگهبان ابراز داشت: در چند جاى صحيفه نور آمده كه حضرت امام(ره) فرمودند اگر كسى در برابر نظر شوراى نگهبان تمكين نكند، بلكه اعتراض انجام دهد، نه تنها گناه انجام داده، بلكه مفسد فى االرض است.
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موسوى    مهدى  محمد  سيد  معارف/   
سخنانى  مجازى  شبكه هاى  در  بتازگى 
تبريزى  و  يزدى  زائران  انصراف  درباره 
دروغ  حرف هاى  انتشار  و  تمتع  حج  از 
ايران  سفير  را  خود  كه  فردى  زبان  از 
شد. منتشر  مى نامد،  عربستان  در 
 ايــن  درحالى اســت كه حجت االســالم 
والمسلمين «سيدعلى قاضى عسكر» نماينده 
ولى فقيه در امور حج و زيارت از انتشار چنين 
اخبار كذبى از شــبكه هاى مجــازى انتقاد 
مى كند و  مى گويد: متأسفانه به دروغ منتشر 
كردند كــه روى ميز مذاكره 
با وزير حج عربســتان پرچم 
جمهورى اسالمى ايران نبوده، 
درحالى كه تصاوير اين نشست 
كه در آن پرچم ايران روى ميز 
مذاكرات وجود دارد پيشــتر 

منتشر شده است.
ايرانى، حج  سرپرســت حجاج 
را موجب ســربلندى  واجــب 
كشــور مى داند و مى گويد: فرد 
مستطيع، شرعاً بايد به حج برود 
و اگر نرود معصيت كرده است، 
آن وقت مى شود تصور كرد كه 
فرد مسلمانى يك فرضيه درست 
كند كه برخى به حج نمى روند و به خاطر نرفتن 
به حج به آن ها تبريك بگويد؟ متأسفانه برخى 
نيز اين موارد را نقل مى كنند؛ آيا اين حركات در 

جامعه اسالمى قابل قبول است؟
در ارتباط با الزام و تكليف فرد مســتطيع 
به اين فريضه واجــب و ضرورت برگزارى 
كنگــره عظيم حج با دكتر ســيد مهدى 
عليزاده موســوى، رئيس پژوهشكده حج 
و زيارت گفت وگويــى انجام داده ايم كه 

مشروح آن در ادامه مى آيد.

 جايگاه ويژه حج در قرآن و متون 
روايى

در آموزه هاى اســالمى، فريضه حج چنان 
اهميت و جايگاهى دارد كه شــايد كمتر 

فريضه اى در اســالم را سراغ 
داشــته باشيم كه همانند آن 

باشد.
مســئله حج هــم در قرآن و 
متون روايى و هم در گفتار و 

سيره بزرگان دين ما ، جايگاه ويژه و بس 
رفيعى دارد، به گونه اى كه انسان احساس 
مى كند خــداى متعال در ايــن موضوع، 
ميثاقى را با آدميان مى بندد و در اين عهد 

و ميثاق البته رازهايى نهفته است.
بنا بر آموزه هاى قرآنى، كعبه نخســتين 
خانه اى است كه براى همه انسان ها ايجاد 
شــد و خطاب حج ابراهيمــى البته فقط 
مربوط به مسلمانان نيست؛ زيرا خانه خدا 
و انجام حج براى هدايت همه انسان هاست 
و خاصه در آموزه هاى دين ما كســى كه 
حج را برنتابد در حالى كه مستطيع است، 

گرفتار كفر شده است.
درباره چرايى اين جايگاه و اهميت در روايات، 
تعبيرى از پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه و آله) 
داريم كه حضرت مى فرمايد، تمام شريعت و 

دين در حج خالصه شده است.
شيخ صدوق(ره) در كتاب خصال خود به 
همين موضوع اشــاره مى كند و مى گويد، 
حج چنان جايگاهــى دارد كه براى بيان 
اهميت و عظمت آن پيامبر از چنين تعريف 

و توصيفى استفاده كرده است.

 ابعاد سياسى و اجتماعى حج
مراســم عبادى حــج البتــه داراى ابعاد 
گوناگون سياســى و اجتماعى است و در 
حقيقت يك كنگره عظيم  به شمار مى رود 
كه تمام مسلمانان در آن جمع شده و گرد 
خانه خدا بدون تفاوت و رنگ و نژاد و زبان 
مى گردند و در اين طواف و انجام عبادات 
خاص و در فضاى همدلى و هم انديشــى 
بيشــتر با هم آشنا شــده و از مشكالت و 

گرفتارى هاى هم بهتر آگاه مى شوند.
آنچه در سال هاى اخير بويژه مايه نگرانى 
شــده مربوط بــه عملكــرد وهابيت در 

عربستان ســعودى و خاندان 
حاكم اين كشــور مى شود كه 
متأســفانه گاه حرمت زائران 
خانه خــدا را نگاه نمى دارند و 
آن گونه كه شايســته زائران 

است به آن ها احترام نمى كنند.
در اين ميان پرســش اين است، حال كه 
مكه و مدينه و حرمين شريفين در دست 
گروه هايى مانند وهابيت است، آيا بايد به 
طور كلى حج را تعطيل كرد و ديگر به حج 

مشرف نشويم؟

 امنيت طريقى حاصل شده است 
براى پاسخ به اين پرســش الزم است به 
مقوله اســتطاعت اشاره اى گذرا بكنيم. بر 
اساس آموزه هاى دينى ما كسى مستطيع 
است كه داراى ســه ويژگى اصلى باشد: 
اســتطاعت مالى ، اســتطاعت طريقى و 
استطاعت بدنى، بدان معنا كه از حيث قوت 
بدنى بتواند به حج برود، از سويى طريق و 
راه برايش باز باشد و از حيث ديگر اينكه از 
جهت مالى آن قدر تمكن داشته باشد كه 
بتواند مخــارج خود را تأمين كند. اگر هر 
يك از اين ها وجود نداشــته باشد، حج بر 

فرد واجب نيست. 
همان طور كه اشــاره شد، اهميت حج تا 
آنجاســت، كســى كه منكر حج باشد و 
عمدى اين فريضه را با وجود اســتطاعت 
در آن سه بخش به جا نياورد، مانند كسى 
است كه كفر ورزيده و نصرانى و يهودى از 

دنيا رفته است.
سال گذشته كه حجاج ايرانى به اين مراسم 
معنوى نرفتند، هر چند استطاعت مالى و 
بدنى در آن ها وجود داشت، اما امنيت نبود 
و در حقيقت استطاعت طريقى در كار نبود 
كه اين مهم انجام شــد، اما در سال جديد 
كه مسئوالن ايرانى به مكه رفته و مذاكراتى 
با طرف ســعودى داشته اند، با بررسى هاى 
انجام شده برايشــان احراز شده كه امنيت 
طريقى هم حاصل شــده اســت، بنابراين 

ديگر ما نمى توانيم حج را با اين سفارش ها و 
توصيه هايى كه درباره آن شده تعطيل كنيم.

 حج پيام رسان انقالب اسالمى است
البته شايد در حج مشكالت و سختى هايى 
براى حجاج ايرانى باشد، اما اين ها مانع سقوط 
حج نمى شود، و وقتى استطاعت حاصل شد، 
عمالً حج بر ذمه افراد است و بايد انجام شود. 
از ديگر ســو بايد به اين نكته كليدى اشاره 
داشت كه در شرايط كنونى تنها راه ارتباطى 
ما با بخش عمده مســلمانان جهان كه در 
كنگره عظيم حج شــركت مى كنند، همين 
مراسم است تا از اين طريق هم پيام انقالب 
اسالمى و جمهورى اسالمى ايران را به گوش 
آن ها برسانيم و هم بدين واسطه به شبهات 
و تبليغات ناروايى كه عليه شيعه است و مثًال 
مى گويند شيعيان اهل بدعت هستند و نماز 

نمى خوانند و ... پاسخ دهيم.

 حج فرصتى مغتنم براى خنثى 
سازى شبهات وهابيت

به هــر حال نبايد از نظر دور داشــت كه 
مسلمانان حدود 60 كشــور دنيا به حج 
مى رونــد و اين فرصت بســيار مغتنمى 
اســت كه ما به خنثى سازى توطئه هاى 
دشمن در معرفى نادرست شيعه به جهان 
بپردازيم؛ بنابراين به طور مضاعف بايد به 
اين مسئله توجه كنيم و شرايط را مساعد 
كنيم بخصوص با توجــه به اين حقيقت 
مسلم كه حج داراى آثار و بركات مادى و 
معنوى فراوانى است كه در آيات و روايات 

مورد عنايت ويژه قرار گرفته است.
در نهايت اين نكته ضرورى است كه امسال 
بشدت مراقب باشيم ما به عنوان نمايندگان 
شيعه و جمهورى اســالمى ايران به حج 
مشرف مى شــويم، بنابراين بايد در شأن 
چنين نماينده اى رفتار كنيم تا ان شاءاهللا 
براى مكتب اهل بيت(عليهم الســالم) بر 
اســاس آن حديث معــروف مايه عزت و 

افتخار باشيم.

رئيس پژوهشكده حج و زيارت در گفت وگو با قدس:

تنها راه ارتباطى ما با مسلمانان جهان كنگره عظيم  حج است 

آيت اهللا جوادى آملى:
مهم ترين چيزى كه كمر حوزه را مى شكند 

نهال فروشى است
قم نيوز/ آيت اهللا جوادى آملى 
استاد حوزه علميه قم در ديدار 
اعضــاى مجمــع نمايندگان 
طالب و فضالى حوزه علميه 
قم گفت: ما يك فقيه و مجتهد 
داريم و يك دالّل داريم! نگاه 
كنيد كــه اآلن مشــكل ما 
عده كشاورز  چيســت؟ يك 

ميوه توليد مى كنند و يك عده هم دالّل ميوه هســتند، آن كشــاورز توليد كرده 
و اين شخصى كه رشته كشــاورزى ندارد دالّل ميوه است. ما فقه و اصول داريم، 
فلسفه و كالم داريم، شيخ انصارى توليد كرده، فالن فقيه توليد كرده، اگر ما بياييم 

حرف هاى اين ها را جابه جا كنيم مى شويم دالّل فقه، نه مبتكر. 
ما هرگز به اين فكر نباشيم كه درس خارج را مجموع چند تا سطح بدانيم. ما دالّل 
فقه نباشيم! البته اين كار، كار خوبى است، بهشت هم به ما مى دهند، اما اين براى ما 
كم است، مگر اين ها را كه دالّل مى دانند كار بدى مى كنند؟ مشكالت مردم را حل 
مى كنند، اما اين، آن كار كشاورز را نمى كند. هرگز به اين بسنده نكنيد كه حرف 
ديگران را منتقل كنيد، اين مقدمه كار شماست، بايد به فكر توليد باشيد. مهم ترين 
چيزى كه كمر حوزه را مى شكند، اين نهال فروشى است. اگر كسى استعداد راقى 
دارد، بايد بكوشد كه فقيه نام آور شود يا استاد حوزه شود، اين حيف است كه حوزه 

را رها كند، البته هم مسئوالن بايد مواظب باشند.
حوزه وقتى انقالبى اســت كه بتواند مرجع علمى تعيين كند. حيف است طلبه 
مستعد به امورى غير از درس و بحث بپردازد، حوزه بايد مستقل باشد، يعنى در 
بودجه مســتقل باشد، دســتش جلوى اين و آن دراز نشود، خود مردم مستقيماً 

اين ها را اداره كنند.

كتاب  «مسيح و مريم از منظر قرآن كريم» 
در يونان منتشر شد

مهر/ كتاب  «مســيح و مريم 
از منظر قرآن كريم» نوشــته 
همت  به  شمالى،  محمدعلى 
جمهورى  فرهنگــى  رايزنى 
اســالمى ايــران در آتــن و 
با همــكارى مركز اســالمى 
انگليس (لندن) به زبان يونانى 

ترجمه و منتشر شد.
در كتاب «مسيح و مريم از منظر قرآن كريم» كه پيش از اين توسط مركز مطالعات 
فرهنگى و اخالقى در لندن به زبان انگليســى به چاپ رسيده است، نويسنده با 
استفاده از آيات قرآن كريم مقام و منزلت حضرت عيسى (عليه السالم) و حضرت 
مريم (عليهاسالم) در كتاب مقدس مسلمانان را تشريح كرده است و با روشن شدن 
ديدگاه اسالم نسبت به اين بانوى مقدس و پيامبر الهى، هرگونه تبليغات نادرست 
و غيراســالمى را كه با هدف ايجاد دشــمنى بين مسيحيان نسبت به مسلمانان 
انجام مى شود، مردود و ديدگاه اسالم راستين را نسبت به همه پيامبران الهى به 

خوانندگان معرفى مى كند.
بنابر اين خبر، رايزنى فرهنگى كشورمان در آتن اميدوار است با توجه به تبليغات 
منفى و دروغين دشــمنان اسالم بويژه در غرب كه هميشه سعى داشته چهره اى 
خشن از اسالم و مسلمانان به اروپاييان نشان دهد، انتشار اين كتاب ها با استقبال 

خوب مردم و فرهنگ دوستان يونانى روبه رو شود.

رئيس مركز خدمات حوزه هاى علميه:
از زيرپوست جامعه اطالع نداريم

خدمات  مركز  رئيس  حوزه/ 
حوزه هاى علميه با بيان اينكه 
بايد تصوير واقعى و درســتى 
از وضع موجود داشته باشيم، 
گفت: مــا حوزويــان گرفتار 
كارهاى خودمان هســتيم و 
از آنچه در زيرپوســت جامعه 
مى گذرد، اطالع زيادى نداريم 

و به خاطر همين مطابق بيست سال پيش برنامه ريزى مى كنيم. 
حجت االســالم والمســلمين ربانى در سيزدهمين اجالس سراســرى مديران و 
مؤسسان حوزه هاى علميه خواهران اظهار داشت: بخش مهم اميد اصالح آسيب 

اجتماعى معطوف به طالب و حوزه هاى علميه خواهران است.
وى افزود: ميراثى كه امروز به دست حوزه هاى علميه رسيده، دستاورد مجاهدت 
بيش از هزار ســاله علماست و اين امانت بايد به نسل هاى بعد منتقل شود و خدا 
نكند در ايــن دوره به دليل كوتاهى ما، جمعى از عالقه مندان اهل بيت از دامن 

ائمه(عليهم السالم) جدا شده باشند يا دچار آلودگى هايى شوند.    
اين كارشناس با بيان اينكه طالب حوزه بايد جريان شناسى قوى اجتماعى داشته 
باشــند، گفت: ركن اساسى حوزه هاى علميه استاد اســت و ما نيازمند استادان 
فرهيخته، آگاه، روشن و حكيم هستيم؛ ما بايد استادان خوبى را تربيت كنيم تا به 

دانش هاى اجتماعى مورد نياز جامعه آگاه باشند.
وى با اشاره به اينكه آموزش مدارس و دانشگاه ها فردمحور است، گفت: نگاه حوزه 
بايد خانواده محور و به آموزش فرد با محوريت خانواده اهتمام داشته باشد. مديران 
حوزه بايد نگاه جامع حكيمانه اخالقى و تربيتى نســبت به آسيب هاى اجتماعى 

داشته باشند و طالب از اين مسئله الگو بگيرند.
رئيس مركز خدمات حوزه هاى علميه با بيان اينكه رشــته هاى حوزه هاى علميه 
متناسب با نياز ما و جامعه نيست، گفت: بايد رشته هاى جديدى تأسيس شود و 
به روز باشيم؛ نيمى از جمعيت ما را زنان تشكيل مى دهند و رسالت تعليم، تربيت، 
اصالح، ارشاد و هدايت از بانوان به عهده خواهران طلبه است. به گمان من بخشى 
از دختران ما امروز بى پناه هستند و پناه مى خواهند و شايد تقصير ما باشد كه دامن 

عطوفت خود را براى آن ها فراهم نكرديم.

مخالفت با پيشنهاد ممنوعيت توزيع قرآن در سوئيس
ايكنا/ پيشنهاد «والتر وابمن»، 
ملى  شوراى  مجلس  نماينده 
ســوئيس و عضو حزب مردم 
اين كشور كه تالش مى كند 
توزيع قرآن در اين كشــور را 
ممنوع كند، با مخالفت ديگر 

نمايندگان روبه رو شد.
وابمن با ادعاى اينكه اين كتاب 

مقدس تهديدكننده فرهنگ سوئيس است، به دنبال ممنوع كردن توزيع آن است.
وى در گفت وگو با رســانه هاى سوئيســى با اهانت به قــرآن كريم گفت: نبايد 
كتاب هايــى با اين درجه از افراط  گرايى كه تهديدكننده فرهنگ و نظام حقوقى 

ما هستند! آزادانه توزيع شوند.
«ليزا مازون» نماينده مجلس شــوراى ملى سوئيس و عضو حزب سبز اين كشور 
با محكوم كردن ايده ممنوعيت توزيع قرآن گفت: چنين پيشنهادى غيرمسئوالنه 
است و آزادى دينى سوئيس را تهديد مى كند. بار ديگر يك دين خاص هدف قرار 
گرفته است. ما به طور مكرر يك بخش از جمعيت كشور(مسلمانان) را هدف قرار 

مى دهيم.

سى و چهارمين دوره 
مسابقات بين المللى 

قرآن كريم آغاز به كار كرد
شبستان / ســى و چهارمين دوره مسابقات 
بين المللى قرآن كريم با حضور حجت االسالم 
محمد محمدى گلپايگانــى رئيس دفتر مقام 
معظم رهبرى، على الريجانى، رئيس مجلس 
شــوراى اســالمى، وزير ارشــاد و جمعى از 
نمايندگان، سفرا و قرآنيان در مصال ى تهران 
آغاز به كار كرد.   بر اســاس اين گزارش، اين 
مسابقات با حضور بيش از 300 شركت كننده 
از 83 كشــور جهان در دو رشته حفظ كل و 
قرائت قــرآن در دو نوبت صبح و عصر از 31 
فروردين تا ششــم ارديبهشت ماه در مصلى 

بزرگ تهران برگزار مى شود.

طرحى قرآنى كه از مكتب 
تشيع شبهه زدايى مى كند

ايكنا/ معاون تهذيب حوزه هاى علميه گفت: 
طراحى نخســتين دوره مسابقات بين المللى 
قرآن طالب جهان اســالم از دو سال گذشته 
ايجاد شده و اولين اثر برگزارى اين مسابقات 
شبهه زدايى از اتهامى است كه برخى متوجه 
شيعيان مى كنند و آن مسئله اهتمام كم شيعه 

به قرآن كريم است.
حجت االسالم والمسلمين حميد ملكى افزود: 
برخى شيعه را بيگانه از قرآن توصيف مى كنند، 
ولى برپايى اين مســابقات بخصوص كه رنگ 
و بوى حوزوى و برخاســته از يك نهاد دينى، 
در بى اثر كردن اين مسئله خيلى مؤثر است 
و همچنيــن فضايى براى طالب مســتعد و 
عالقه مند به قرآن براى دنبال كردن حرفه اى 

فعاليت هاى قرآنى ايجاد مى كند.
وى با اشاره به گاليه قرآن از مهجوريت خود در 
نزد پيروان اسالم تصريح كرد: با همه كارهاى 
صورت گرفته و تالش هايى كه انجام شده قرآن 
كريم در جامعه مهجور است، زيرا ظرفيت هاى 
نامحــدود قرآن بخصوص در مســائل كالن 
اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى مى تواند منشأ 

تحول قرار گيرد.

مالك شرعى بودن تسهيالت، 
واقعى بودن اسناد است

فارس/ حجت االســالم على هوشيار محقق 
و پژوهشــگر دينى گفت: مالك شرعى بودن 
تسهيالت، واقعى بودن اسناد قراردادهاست و 
اينكه متصدى شعبه بانكى از نيت ما آگاه باشد 
و فرم ها صورى تكميل شــود، موجب رهايى 
از ربــا نخواهد بود. چون تحت اين شــرايط، 
مصالحى كه براى فروش اقســاطى، مضاربه 
و ديگر عقود شــرعى در نظر گرفته شده بود، 
زير پا گذاشته شده است. به نظر مى رسد، اگر 
تسهيالت در مورد مشخص شده صرف شود، 
سرمايه هاى سيال بانك ها در كارهاى مفيدتر 

اقتصادى مصرف مى شود.
الزم است در ســايت بانك مركزى يا سايت 
دولت، طرح هاى خوب جايگزين قانون كنونى 
مورد بحث و بررسى قرار گيرد و در جلسات و 

كرسى هاى آزادانديشى بحث شود.

تشكيل نهضت جامع رضوى 
در وزارت علوم

فرهنــگ رضوى/ دبيــر اجرايــى بخش 
دانشــگاهى در جشــنواره بيــن المللى امام 
رضا(عليه الســالم) از تشكيل نهضت جامع 

رضوى در وزارت علوم خبر داد. 
رشــيد جعفرپوراظهار داشــت: از طريق اين 
نهضــت، طريق رضوى شــامل پيــاده روى 
دانشــجويان از قدمگاه تا آســتان حرم امام 
رضا(عليه الســالم) در روز شــهادت ايشان 

صورت مى گيرد.
رئيس اداره فعاليت هاى قرآنى و دينى وزارت 
علوم از استقبال چشمگير دختران دانشجو از 
اين جشنواره خبر داد و تأكيد كرد: در طريق 
رضوى، دختران بيشــتر از دانشجويان پسر 
استقبال كرده اند، در حالى كه گمان مى كرديم 

دختران كمتر استقبال كنند. 
به گفته وى، در يكى دو ســال گذشته حدود 

6 هزار دانشجو در اين طرح شركت كرده اند.

حوزه

معرفى كتاب

خبر

با مسلمانان

شايد در حج 
مشكالت و 
سختى هايى براى 
حجاج ايرانى باشد، 
اما اين ها مانع سقوط 
حج نمى شود. وقتى 
استطاعت حاصل 
شد، عمالً حج بر ذمه 
افراد است و بايد 
انجام شود

بــــــــرش

از هر چمن گلى...

درنگ

   

* آموزش قرآن
حضــرت امام جعفــر صادق(عليه الســالم) 
فرموده اند: ســزاوار اســت كه مؤمن نميرد تا 

قرآن را بياموزد و يا در پى آموختن آن باشد.
«عده الداعى، عالمه حلى»

* همت بلند
به حاتم طايى گفتند: در جهان، هيچ كس را 

بلند همت تر از خودت ديده يا شنيده اى؟
حاتم گفت: آرى. روزى چهل شتر، قربانى كرده 
بــودم و بزرگان همه طايفه هــاى عرب را دعوت 
كرده بودم. به گوشــه صحرايى رفتم. خاركنى را 
ديدم كه پشــته خارى فراهم مى كند. گفتم: اى 
پيرمرد! چرا به مهمانى حاتم نمى روى كه جمعيت 

انبوهى سر سفره احسان او گرده آمده اند؟ گفت:
هر كه نان از عمل خويش خورد

منت از حاتم طايى نبرد!
انصافاً، من او را از خودم بلندهمت تر، يافتم.
«كشكول خانواده، محمدحسين قاسمى»

*تجليگاه علم خداوند
كالم جاودانه «نهج البالغه» جوششــى است 
از سرچشمه فيض بى انقطاع الهى، كه به امر 
«رب» خود مى جوشد. اين كالم، تقرير دوباره اى 
است از حقايق تجسم يافته «قرآن كريم» و از 
علوم «وحى محمدى» و شناخت هاى قرآنى و 
تعاليم اسالمى و همين است كه شريف بزرگوار 
علوى... مشهور به «سيدرضى»، گردآورنده اين 

جامع مقدس، مى گويد:
كالم على (عليه السالم)، كالمى است كه فروغ 

فروزان علم آســمانى از آن مى تراود و نسيم 
جان پرور سخن پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) 

از آن مى تراود... .
«كالم جاودانه، محمدرضا حكيمى»

* فرياد مظلومان
از حضرت امام محمد باقر (عليه السالم) نقل 
شده است كه يكى از دانشمندان بنى اسراييل 
را فرشــتگان در گور نشانيدند و روحش را به 
او برگرداندند و گفتنــد: ما، مأموريم كه صد 
تازيانه به تو بزنيم. پرسيد: چرا؟ گفتند: روزى 
بى وضو نماز خواندى و روز ديگر، به بنده ناتوان 
ســتمديده بيچاره اى گذشتى، كه بر او ستم 
مى شد و به تو استغاثه و طلب يارى كرد، اما تو 
به فرياد او نرسيدى و از وى، رفع ضرر نكردى!

آنگاه، يك تازيانه بر او زدند كه قبرش، از آتش 
پر شد!

«درس هايى از تاريخ، عبدالكريم اقدمى»
* تسبيح

نخستين بار، حضرت زهرا(سالم اهللا عليها) با خاك 
و تربت حضرت حمزه، عموى پيامبر اسالم(صلى 

اهللا عليه و آله و سلم)، تسبيح درست كرد.
«كشكول خانواده، محمدحسين قاسمى»

*يك دعا...
بارالها! تو آسان كننده كارهايى، پس امور ما را 
سهل بگردان، خواسته هاى ما را برآورده ساز و 
هر چيزى را كه براى ماست، مسخر ما بفرما؛ 

كه تو بر همه چيز دانا و توانايى... .
* از دنياى مجازى

* فريب ظاهر را نبايد خورد: آرامش گورستان 
به معناى آن نيســت كه همه مــردگان، در 

بهشت؛ جاى دارند!
* حجــاب، پوشــش اســت (كــه بايــد 
برجســتگى هاى بدن را از ديد بيگانه، پنهان 
سازد) پوسته و جلد نيست (كه به اندام بچسبد 

و تحريك كننده ديدگان مردان شود.)
* هر گاه به ثروت عالقه مند شدى، حساب و 

كتاب را فراموش نكن.
زمانى كه به خانه ها و كاخ ها، دل بسته شدى؛ 

گورستان را از ياد نبر.
و هــر وقت بــه آفريده هاى خداوند، عشــق 
ورزيدى، آفريدگار را به دست فراموشى نسپار.

* يكى از نيكوكاران گفته است: صبر جميل 
اين است كه تو به چيزى مبتال شوى، اما قلبت 
بگويد: الحمدهللا (پيوســته شكرگزار خداوند 

باشى، در همه حال و براى همه چيز.)
* از عقاب سه چيز را بياموزيد: دورنگرى، عزت 

نفس و آزادگى را.
«ترجمه از اينترنت»

*شيعه حقيقى
شخصى به امام ســجاد(عليه السالم) عرض 
كرد: «من از شيعيان شما هستم.» امام(عليه 
السالم) فرمود: «از خدا بترس و ادعاى چيزى 
مكن كه خداوند به تو بگويد: دروغ مى گويى 
و در ادعاى خــود، راه انحراف را مى پيمايى. 
بى گمان شيعيان ما كسانى هستند كه دلشان 
از هر نيرنگ و دسيسه، پاك و سالم است، بلكه 

بگو ما از مواليان و دوستان شما هستيم.
«داستان دوستان، محمد محمدى اشتهاردى»

خبر

احكام

 آيت اهللا جوادى آملى 
استاد حوزه علميه قم در ديدار 
اعضــاى مجمــع نمايندگان 
طالب و فضالى حوزه علميه 
قم گفت: ما يك فقيه و مجتهد 
داريم و يك دالّل داريم! نگاه 
كنيد كــه اآلن مشــكل ما 
عده كشاورز  چيســت؟ يك 

كتاب  «مســيح و مريم 
از منظر قرآن كريم» نوشــته 
همت  به  شمالى،  محمدعلى 
جمهورى  فرهنگــى  رايزنى 
اســالمى ايــران در آتــن و 
با همــكارى مركز اســالمى 
انگليس (لندن) به زبان يونانى 

خدمات  مركز  رئيس 
حوزه هاى علميه با بيان اينكه 
بايد تصوير واقعى و درســتى 
از وضع موجود داشته باشيم، 
گفت: مــا حوزويــان گرفتار 
كارهاى خودمان هســتيم و 
از آنچه در زيرپوســت جامعه 
مى گذرد، اطالع زيادى نداريم 

پيشنهاد «والتر وابمن»، 
ملى  شوراى  مجلس  نماينده 
ســوئيس و عضو حزب مردم 
اين كشور كه تالش مى كند 
توزيع قرآن در اين كشــور را 
ممنوع كند، با مخالفت ديگر 

وابمن با ادعاى اينكه اين كتاب 

فريضه اى در اســالم را سراغ 
داشــته باشيم كه همانند آن 

مســئله حج هــم در قرآن و 
متون روايى و هم در گفتار و 

است به آن ها احترام نمى كنند.سيره بزرگان دين ما ، جايگاه ويژه و بس 

پرداخت مظالم به نوه فقير
نشر احكام/ اگر خانمى رد مظلمه اول ماه 
خودش را به نوه بى سرپرســتش بدهد جايز 

است ياخير؟
آيت اهللا خامنــه اى: در صورتي كه واجب 

النفقه او نباشد اشكالي ندارد.
آيت اهللا مكارم شيرازى: رد مظالم را تنها 
بايد به فقراي شــيعه بدهند و در اين زمينه 
تفاوتي نمي كند كه آن فرد، واجب النفقه يا از 
سادات باشد. ما اجازه مي دهيم تا يكصد هزار 
تومان را خودشان به نيازمندي كه مي شناسند 
بدهند و مبالغ باالتر را بايد تحويل دفتر مرجع 

خود دهند.
آيت اهللا سيستانى:  به احتياط واجب جايز 

نيست.
آيت اهللا شبيرى: رد مظالم به واجب النفقه با 

اجازه مجتهد ايرادى ندارد.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

افزايش 15درصدى قيمت مسكن در راه است   فارس: مدير علمى طرح جامع مسكن با تأكيد بر اينكه كمبود مسكن مربوط به مسكن هاى مورد نياز براى اقشار كم درآمد است، گفت: البته عدد درج شده 
در خصوص توليد ساالنه 900 هزار واحد مسكونى به طور كامل مربوط به توليد نيست بلكه يك ميزان از اين عدد مربوط به واحدهاى مسكونى نوسازى شده مى شود. فردين يزدانى افزود: قدرت خريد متقاضيان در 

آن حدى نيست كه قيمت مسكن بخواهد افزايش يابد بنابراين در بدترين حالت قيمت مسكن بيش از 15 درصد رشد نخواهد كرد كه البته اين عدد هم قطعاً محقق نخواهد شد.

حباب 6000 تومانى قيمت برنج داخلى
ايسنا: مديركل دفتر غالت وزارت 
كشاورزى گفت: از نظر توليد داخلى 
و واردات كمبــودى در بــازار برنج 
مشاهده نمى شود و قيمت منطقى 
اين محصول در نهايت كيلويى 10 

تا 12 هزار تومان است.
كاوه خاكســار اظهار كرد: ســاالنه 
3 ميليون تن برنج در كشــور براى 

مصرف نياز داريم كه سال گذشته بيش از 2 ميليون و 200 هزار تن آن در كشور 
توليد مى شود و حدود 800 هزار تن ديگر نيز از طريق واردات تأمين مى شود.

بعضاً قيمت هاى غير منطقى در بازار مشــاهده مى شود كه دستگاه هاى نظارتى 
بايد با آن ها برخورد كنند.گفتنى است قيمت برنج ايرانى تا18 هزارتومان در بازار 

رشد داشته است.

ايران شانزدهمين كشور با بيكارى باال در جهان شد
فارس: جديدترين آمار صندوق بين المللى نشــان مى دهد وضعيت ايران به 
لحاظ بيكارى در جهان در ســال هاى 92 تا 95 با 13 پله نزول بدتر شده و 
رتبه كشورمان از 29 به 16 رسيده كه به معناى بدتر شدن وضعيت بيكارى 

در اين كشور است.
بررســى جديدترين آمار صندوق بين المللى پول از ميزان بيكارى در كشورهاى 
جهان در سال 2016 نشان مى دهد رتبه ايران به لحاظ بيكارى هنوز نتوانسته به 
جايگاه پيش از دولت يازدهم بازگردد و طى سال هاى 2013 تا 2016 (1392 تا 
1395) 13 پله بدتر شده است. بر اساس اين گزارش، نرخ بيكارى ايران در سال 

2016 به 12/45 درصد افزايش يافت.

90 قانون مالياتى پيرايش مى شود
مجلس  قوانين  معاون  خانه ملت: 
گفــت: معاونت قوانين در شــرايط 
كنونــى بايد از مجمــوع 90 قانون 
باقــى مانده در حــوزه ماليات، اين 
موارد را به صورت مجموعه اى تنقيح 
شده (پيرايش قوانين ناسخ ومنسوخ  
شــده) در قالب يــك كتاب جامع 

تدوين كند.
اميدوار رضايى ميرقائد با اشــاره به تصويب كليــات و جزئيات طرح تنقيح 
قوانين مالياتى كشــور ادامه داد: بر اســاس بررســى هاى صورت گرفته در 
موضــوع قوانين مالياتى، حدود 778 مورد قانون در كشــور از حدود 110 
ســال پيش تاكنون وجود داشت كه معاونت قوانين در گام نخست، موارد و 
قوانينى كه نســخ صريح قانون بود را شناســايى و بر اساس مصوبه مجلس، 
ايــن موارد را براى لغو ابالغ كرد كه حدود 179 فقره از قوانين موجود طبق 

اين روش نسخ و ملغى شد. 
رضايى ادامه داد: از طرف ديگر حدود 370 فقره از قوانين مذكور نيز نسخ ضمنى 

بود كه برداشت هاى مختلفى از قانون صورت مى گرفت.

ارزش گذارى 60 شركت  سهام عدالت
تسنيم: مديركل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصى سازى گفت: درطرح 
سهام عدالت ارزش گذارى  60 شركت به ارزش 40 هزار ميليارد تومان به مرحله 

اجرا رسيد.
اســماعيل مختارى دولت  آبــادى ادامه داد: از اين تعداد، 49 شــركت به ارزش 
27260 ميليارد تومان ارزشــگذارى قطعى شــده و 11 شركت ديگر به ارزش 
13200 ميليارد تومان همچنان ارزشگذارى نشده است و فرآيند ارزشگذارى اين 

شركت ها طوالنى خواهد بود.

ميز خـــبر

صندوق  مهدى شهرآبادى   اقتصاد/   
بين المللــى پــول در جديدترين گزارش 
دورنماى اقتصاد جهانى، پيش بينى كرد 
كه رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران 
از 6/5 درصد در سال ميالدى گذشته، به 
3/3 درصد در ســال 2017 و 4/3 درصد 
در سال 2018 مى رســد. بر طبق پيش 
بينى اين صندوق، رشد قيمت هاى مصرف 
كننده (تورم) ايران در سال ميالدى جارى 
به 11/2 درصد مى رســد كه نســبت به 
8/9درصد در ســال 2016 افزايش نشان 
مى دهد با اين همه در سال ميالدى آينده 

به 11 درصد بالغ مى شود.

 افزايش تورم
 از8/8 به 11/23 درصد

بر اســاس گــزارش ايــن نهــاد مهم 
بين المللى اقتصادى، نــرخ تورم كه در 
ســال 2016 برابر با 8/8 درصد برآورد 
شده امسال(2017) افزايش مى يابد و به 

11/23 درصد خواهد رسيد.
اين آمار در حالى اعالم مى شــود كه اكبر 
كميجانــى قائم مقام بانــك مركزى نيز 
احتمال افزايش نرخ تورم را گوشزد كرده 
و با اشاره به تورم 9 درصدى در پايان سال 
95، گفته اســت كه تالش مى كنيم نرخ 
تورم در سال جديد تك رقمى باقى بماند 
و اگر احياناً به خاطر نقدينگى انباشــته 
سال هاى گذشــته تورم شروع به افزايش 
كند، حداكثر بــه 11- 10 درصد خواهد 
رســيد؛ هر چند كه هدف اصلى ما تورم 

تك رقمى براى سال 96 است.
اما چنين تغييرات آمارى كه با توجه به 
ركود وكم تحركى اقتصاد كشور در سال 
گذشــته پيش بينى شــده چه تأثيرى 
مى توانــد بر اقتصاد كشــور به خصوص 
بازارها وقيمت كاالها وهمچنين افزايش 

قيمت ارز در سال 96داشته باشد.

 افزايش تورم يعنى مشكالت مجدد
در اين زمينه يك اقتصاددان با اشاره به 
آمارهاى جديد صندوق بين المللى پول 
از پيش بينــى وضعيت اقتصاد ايران در 

سال 96 به خبرنگار ما گفت: وقتى نرخ 
رشد اقتصادى در يك بازه زمانى افزايش 
پيشــرفت  واقتصادهــا كمى  مى يابــد 
مى كنند بتدريج اين شيب تند افزايش، 
ماليم تر شــده ودر برخى مواقع متوقف 
مى شــود كه با توجه به رشد اقتصادى 
8درصدى ايــران در يك مقطع، اكنون 
اقتصاد كشــور با مشــكل كاهش رشد 

مواجه شده است.
مهــدى تقــوى آمــار ديگــر صندوق 
بين المللى پول مبنى بــر افزايش تورم 
در ســال 96را خطرنــاك دانســت و 
اظهارداشــت: اگــر نرخ تورم در ســال 
96باال برود اين مســئله تبعات منفى بر 
اقتصاد كشــور خواهد داشت واوضاع را 

بغرنج تر مى كند.
وى ادامه داد: اصوالً وقتى رشد اقتصادى 
را در كشور داشــته باشيم مردم بيشتر 
مصرف مى كنند و وضعيت رفاه آنان نيز 
بهبود مى يابد اما اگر تــورم ما به 11يا 
12درصد برســد وبه عبارتى دو رقمى 
شــود به تبع رفاه اقتصادى نيز افزايش 
نخواهد يافت كه اگر در سال 96با تورم 
دو رقمى مواجه شــويم قــدرت خريد 
مردم كاهش يافته و به دوران دولت نهم 

ودهم برمى گرديم.
تقوى در پاســخ به اين پرســش كه آيا 
اين تــورم تأثيرى بر نــرخ دالر خواهد 
گذاشــت وقيمت آن را به باالى 4000 

تومان مى رساند؟گفت: مطابق نظريه هاى 
اقتصادى وقتى تورم بــاال مى رود ارزش 
پول ملى كاهش مى يابد و اين مســئله 
يعنى اينكه دالر گران تر خواهد شد كه 
پيرو اين موضوع وضعيت اقتصادى بدتر 

مى شود.  
اين اقتصاددان بــا تجربه با بيان اين كه 
تورم به دنبال خود افزايش بيشترانتشار 
پول را به همراه خواهد داشــت، تصريح 
كرد: اگــر اين اتفاق رخ دهــد به يقين 
منجر به تورم پولــى وهمچنين كاهش 
رشد مى شــود كه اين موضوع لطمه اى 
به بخش هاى مختلف اقتصادى از جمله 

واردات وصادرات وارد مى كند.
وى دربــاره تأثيــرات منفــى نقدينگى  
1200تريليونى بر افزايش احتمالى تورم 
نيزگفت: در يك مقطع رشــد اقتصادى 
بااليى را در كشور شــاهد بوديم كه به 
همين علت نيــز كاالهاى فراوانى توليد 
شــد كه براى خريــد آن كاالها نياز به 
نقدينگــى داريم كه در همين راســتا 
پول بيشترى نيز بايد چاپ شود كه اين 

اتفاق نيز تورم زا خواهد بود.   

 اراده اى براى رشد اقتصادى نيست 
دبير كميســيون اقتصــادى مجلس نيز 
درباره پيش بينــى صندوق بين المللى 
پــول مبنى بــر احتمال كاهش رشــد 
اقتصــادى ايران به 3/3درصد در ســال 

جارى و تأثير تبعات آن در شاخص هاى 
مختلف اقتصادى بــه خبرنگار ما گفت: 
مــا در جريان گــزارش ايــن نهاد بين 
المللى هســتيم و در حقيقت اعالم اين 
مســئله مغاير با آمارها و گزارشى است 
كه دوستان در دولت ارائه مى دهند وبه 
عبارتى رشد باالى هفت درصد را پيش 

بينى مى كنند.
حسن حسينى شاهرودى با بيان اين كه 
به دليل شرايط سياسى خاصى كه اكنون 
براى انتخابات بر كشور حاكم است بايد 
ديد نتايج اين مســئله چه خواهد شد، 
گفت: ابتدا بايد ديد كه آيا همين دولت 
ماندگار مى شــود وادامه سياســت هاى 
اقتصادى گذشته را خواهد داشت يا اين 
كه دولت جديد با سياست هاى جديد بر 

مسند تكيه خواهد زد.
وى خاطرنشــان كرد: هنــوز اراده قوى 
از دولت براى تحول و رشــد اقتصادى 
نديديم كه شايد آمارى كه صندوق بين 

المللى پول داده دور از ذهن نباشد.
وى خاطرنشــان كرد: هر دولتى مى آيد 

بايد براى چهار سال آينده 
اقتصاد كشــور نيز برنامه 
داشــته  ومدونى  جامــع 
برنامه هاى  وبراساس  باشد 
توسعه و چشم انداز عمل 
كند تا رشد قابل قبولى را 
شاهد  اقتصادى  عرصه  در 

باشيم.
اقتصادى  كميسيون  دبير 
مجلس با اشــاره به تأثير 
نقدينگى  1200تريليونى 
بر افزايش تورم در ســال 

جارى نيز گفت: بر اساس پيش بينى ها 
مبنى بــر افزايش 2تا 2/5درصدى تورم 
در ســال جارى مى تــوان گفت كه اين 
مســئله تا حدودى براى رونق و رشــد 
اقتصــادى نياز اســت مشــروط بر اين 
كه رشــد اقتصادى بااليى نيز در كشور 
داشته باشيم در غير اين صورت وبا تورم 
همراه با ركود همچنان در شرايط سخت 

اقتصادى به سر خواهيم برد.  

واكنش اقتصاددانان به گزارش صندوق بين المللى پول

10 ميليارد دالر پول صندوق پيش بينى سالى سخت براى اقتصاد ايران 
توسعه ملى كجاست؟

نسيم آنالين :آمارها نشان مى دهد كه كمتر از 
30 ميليارد دالر به صندوق توسعه ملى ايران واريز 
شده كه با رقم 40 ميليارد دالر رئيس جمهور فاصله 

معنادارى دارد.

پايان كار ساخت بزرگ ترين پل 
ريلى كشور

ايسنا: خيراهللا خادمى معاون وزير راه و شهرسازى 
با اشاره به پيشرفت قابل توجه پروژه بزرگ ريلى 
قزوين- رشت اعالم كرد: در آخرين پيشرفت ثبت 
شــده در اين پروژه طوالنى ترين پل ريلى كشور 

آماده بهره بردارى شده است.

رشد مسكن 12فصل متوالى 
منفى شد!

نسيم آنالين: آمارهاى مركز آمار نشان مى دهد 
به مدت 12 فصل متوالى رشد ارزش افزوده بخش 

مسكن منفى بوده است.

اعالم 500هزار شماره شبا 
مهر: جعفر سبحانى مشاور سازمان خصوصى سازى 
از ثبت 500 هزار شــماره حساب بانكى(شبا) براى 
دريافت سود سهام عدالت خبر داد و گفت: مردم تا 
شهريورماه فرصت دارند كه شماره خود را اعالم كنند.

واردات 62 هزار خودرو سوارى 
نسيم آنالين: بر اساس آمار تجارت كشور، بيش از 
62 هزار خودرو سوارى در سال 95 با ارزبرى بيش 

از 1/5ميليارد دالر وارد كشور شد.

حكايت38 هزار ميليارد پول منجمد 
ايســنا:در حالى تا 38 هزار ميليارد از سرمايه 
بانك ها درگير شــركت دارى است و انحراف 14 
درصــدى را از حد قانونى ثبت مى كند كه وزارت 
اقتصاد در تازه ترين گزارش خود مرورى بر عملكرد 
بانك ها در واگذارى اموال خود داشــته و از آن به 
عنوان «رهايى بانك هــا از گرداب اموال مازاد» ياد 

كرده است. 

بسته خبرى

مطابق نظريه هاى 
اقتصادى وقتى 

تورم باال مى رود 
ارزش پول ملى 

كاهش مى يابد و 
اين مسئله يعنى 

اينكه دالر گران تر 
خواهد شد

بــــــــرش

مجلس  قوانين  معاون 
گفــت: معاونت قوانين در شــرايط 
 قانون 
باقــى مانده در حــوزه ماليات، اين 
موارد را به صورت مجموعه اى تنقيح 
شده (پيرايش قوانين ناسخ ومنسوخ  
شــده) در قالب يــك كتاب جامع 

مديركل دفتر غالت وزارت 
كشاورزى گفت: از نظر توليد داخلى 
و واردات كمبــودى در بــازار برنج 
مشاهده نمى شود و قيمت منطقى 

كاوه خاكســار اظهار كرد: ســاالنه 
 ميليون تن برنج در كشــور براى 

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

 آمار  



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

امام خمينى(ره):
در  شده  فراموش  مسائل  تا  مى شود  موجب  جمعه  نماز 

اسالم به بهترين وجه براى مردم گفته شود.

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)  
ال اله اال اهللا

الملك الحق المبين

نگين معمارى ايرانى 
در هند

گزارش از سفر

 ايســتگاه/آرمين صميمى  براى ديدن يكى از عجايب  
هفتگانه  جهان    به شهر «آگرا» سفر كرديم. هاستلى (مهمان 
پذير) كه در آگرا براى دوشب اجاره كرديم جايى در حاشيه 

شهر و نزديك به تاج محل بود. 
شما مى توانيد از سايت بوكينگ، با هر محدوده قيمتى كه 
مى خواهيد، هتل ها، ميهمان خانه ها و  هاستل ها را بررسى 
كنيد. قيمتى كه ما براى سه شب در آگرا پيش بينى كرده 
بوديم حدود 30 دالر و شبى 10 دالر بود. اتاقى كه گرفتيم 
قيمت منصفانه اى داشــت، گرچه در حاشيه شهر بود اما تا 

رسيدن به تاج محل، راهى نبود.
 براى رفتن به يكى از زيباترين بناهاى تاريخى هند، حدود 
يك ربع پياده روى داشتيم اما تا دلتان بخواهد ريكشا و سه 
چرخه بود كه پيش پاى ما ترمز مى زد و اصرار داشــتند ما 
را به تاج محل برسانند. جالب اينكه وقتى هم مى گفتيم نه، 
باز هم اصرار مى كردند، بنابراين بهترين واكنش اين بود كه 
به اصرارشان بى توجه باشــيم. با اينكه پشت باجه فروش 
بليت، قيمت ورودى تاج محل را 500 روپيه-حدود 30 هزار 
تومان- نوشته بود اما از هر نفر 1000 روپيه مى گرفتند! علت 
را كه پرسيديم، گفتند: 500 روپيه ديگر بابت ماليات است! 

اما آنجا ديگر نمى توانستيم روى اين موضوع بحث كنيم كه 
چرا از گردشگران ماليات مى گيريد؟ ... با اين همه، تاج محل 
آنقدر زيبا و شگفت انگيز است كه گرانى بليت ورودى را از 
ياد ببريم. تاج محل، بنايى اســت با 58 متر بلندا. قبر شاه 
گوركانى- شاه جهان و همســرش ارجمند بانو بيگم- كه 

ممتاز محل ناميده مى شود. 
اين بنا در ســال 1025 هجرى خورشيدى در شهر آگراى 
هند ساخته شد و از عجايب هفتگانه جديد و مايه مباهات 
ايرانيان است. ساخت اين بنا به روزگار گوركانيان (تيموريان) 

هند باز مى گردد. 
در زمان فرمانروايى گوركانيان در هند، گوركانيان ايران نابود 

شده بودند و خاندان صفوى بر سر كار آمده بود. 
شاه جهان پس از مرگ همسرش اين بنا را به توصيه وصيت 
او ســاخت تا در آن آرام بگيرد. خود شاه جهان نيز پس از 

مرگ در همين بنا آرام گرفت. 
احمد الهورى و برادرش اســتاد حميــد الهورى، معماران 
ايرانى ســازنده تاج محل بودند. اين بنــا در باغ پهناور 18 
هكتارى قرار دارد كه در مركز باغ، نهر آب درازى به شــيوه 

باغ  ايرانى ساخته شده است. 
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حساب و كتاب عاشقى آقاى «حق پناه»
 ايستگاه /  آرمان  مهم نيست از 
اين دار دنيا چه داشته باشيد، مهم 
نيست كار و بارتان سكه باشد يا 
نباشد، مهم نيست اجاره خانه تان 
عقب افتاده باشــد يا نه، مهم اين 
است كه راه و رسم مهربانى را بلد 
باشــيد، مهم اين است كه لطف 
خدا را چنان نزديك به زندگى تان 
ببينيد كه با دســت هاى خالى، 

ببخشــيد. مهم نيست مدرك تحصيلى تان چه باشــد، اما مهم است كه درك و 
معرفت داشــته باشــيد، آن قدر كه هر چه برايتان رخ مى دهد، بر طبل طلبكارى 
نكوبيد.  مهم اســت كه دين خودتان را ادا كنيد به كسانى كه هيچ خواسته اى از 

هيچ كس ندارند و بى صدا با رنج هايشان مى سازند. 
... و برخــى ها چه خوب بلدند چگونه فرصت هاى طاليى زندگى را بقاپند تا حال 
دلشان را جال دهند. آقاى حق پناه -بى شك- يكى از همين آدم هاست كه همه 
سهمش از تابلوى تبليغاتى كارش، ديواره وانت پيكانش است كه روى آن -صادقانه- 
نوشــته: انجام خدمات لوله كشى آب، برق كشــى و خدمات جوشكارى و ... براى 
مادران معظم شــهدا و خانواده هاى معزز شهداى مدافع حرم رايگان است. او باور 
دارد كه پيشــتر دستمزدش را از فرزندان و همسران اين بزرگواران گرفته است. ... 

پس دمش گرم كه راه و رسم عاشقى را خوب بلد است. 

يوسف اصالنى «يك بهشت پسر» دارد
 ايستگاه /رقيــه توسلى  
پدرِ يك خانه بزرگ اســت. 
پدر واقعى 146 پسر. خودش 
از ســال 1377  مى گويــد: 
تجربه سفر به دنياى عاشقانه 

كودكان برايش رقم خورد.
آقاى اصالنــى، باباى جوان، 
نيكــوكار و فعــال اجتماعى 

اســت كه روزى با هم محله اى ها و همكارى ســازمان بهزيستى، سرپرستى 
بيست كودك مددجو را عهده دار مى شود تا نخستين گامش را در راه مهربانى 
بردارد. تا بعدها كه همين رخداد خوب، حقيقت پر شاخ و برگ ترى مى شود. 

مى شود مؤسسه «بهشت امام رضا(ع)» و سرپرستى 146 فرزند. 
مى شود چترى پرسايبان تربر سر فرزندان يتيم.

اين زاده سال 56، كودكانش را با لذت و افتخار- پدرانه- معرفى مى كند. هم 
آنان را كه سالم اند و هم بچه هايى كه -بيش و كم- معلوليت دارند.

دلش را مى ريزد در چشم هايش و دم به دم از بى مهرى برخى والدين، بغض 
مى كند. از بدرفتارى نسبت به حال و آينده كودكان بى سرپرست. ... و افسوس 
مى خورد بابت نيشترها و زخم زبان ها و بداخالقى هاى جامعه مان. پدر 146 
پسر از سفر جمعى به شمال و ساخت مجتمع پنج طبقه ورزشى، فرهنگى و 
تفريحى نيز خبر مى دهد، از پابوسى امام رضا(ع) در روزهاى نه چندان دور، اما 
تُن صدايش غريب است ... و -آن گونه كه بايد- از رفتار و گفتار مردم، آسوده 
خاطر نيست. بى شك، او آرزو دارد همه ما با مهربانى و درك انسانيت، بهشت 
واقعى را بنا كنيم. شايد بسى بزرگ تراز بهشتى كه او نزديك به 17 سال -يك 

تنه- پدرى اش را مى كند و خم به ابرو نمى آورد.

نيويورك تايمز
روزنامــه نيويورك تايمز- چاپ آمريكا- خبرنــگار خود را براى يك 
گزارش اختصاصى به كمپ هاى پناهجويان در شــرق اروپا فرستاده 
است. گزارشى از خانواده هاى افغان كه اين روزها به علت گرسنگى در 
يك كمپ در صربستان در آستانه مرگ هستند و از وضعيت بسيار بد 
پناهجويان حكايت دارد. اين روزنامه همچنين از قول مقام هاى رسمى 
آمريكايى مى نويســد: برخالف خبرهاى منتشــر شده در يك هفته 
گذشته مبنى بر حضور ناوهاى هواپيمابر آمريكا در نزديكى مرزهاى 
كره شمالى، اين ناوها در منطقه بسيار دورتر از كره شمالى قرار دارند. 

ديلى تلگراف
روزنامــه ديلى تلگراف- چاپ انگيس- با انتشــار عكس بزرگ خانم 
ترزا مى -نخســت وزير بريتانيا- اعالم خبِر غير قابل انتظار انتخابات 
سراســرى زودهنگام را در اين كشور بررســى مى كند. پيش بينى 
مى شــود، اعالم ناگهانى برگزارى انتخابات كه مردم براى برگزيدن 
احزاب تشكيل دهنده پارلمان و پيامد آن، تشكيل دولت جديد به پاى 
صندوق هاى رأى مى روند، در راســتاى افزايش توان «ترزا مى» براى 

انجام پرشتاب تر فرايند خروج از اتحاديه اروپا باشد.

االخبار
روزنامه االخبار- چاپ لبنان- در گزارشى از ورود نظاميان آمريكايى 
و انگليسى به جنوب ســوريه و شهر درعا خبر مى دهد. آن ها كه در 
كنار خودشان نيروهاى اردن را نيز مى بينند، مى خواهند بخش هاى 
جنوبى ســوريه را در دســت بگيرند، پس از آنكــه طرف ديگر دعوا 
بخش هاى شمالى اين كشور بحران زده را - به گفته آن ها- آزاد كند. 
اين گزارش مى افزايد: در اين شهر، نبرد شديدى در راه است. روزنامه 
االخبار همچنين شــايعه پر رنِگ راه اندازى سازمانى شبيه ناتو را در 
ميان كشورهاى عربى با همراهى اسرائيل، پوشش خبرى داده است؛ 
ســازمانى كه براى آنچه - برخى عرب ها- جلوگيرى از نفوذ ايران در 

منطقه مى نامند، تشكيل مى شود. 

مهم نيست از 
اين دار دنيا چه داشته باشيد، مهم 
نيست كار و بارتان سكه باشد يا 
نباشد، مهم نيست اجاره خانه تان 
عقب افتاده باشــد يا نه، مهم اين 
است كه راه و رسم مهربانى را بلد 
باشــيد، مهم اين است كه لطف 
خدا را چنان نزديك به زندگى تان 
ببينيد كه با دســت هاى خالى، 

پدرِ يك خانه بزرگ اســت. 
 پسر. خودش 

تجربه سفر به دنياى عاشقانه 

آقاى اصالنــى، باباى جوان، 
نيكــوكار و فعــال اجتماعى 

گزارش از شخص

جهانى، بنشسته در گوشه اى ...
سى و يكم فروردين 30 سال پيش «استاد محمد تقى شريعتى» چشم از جهان فرو بست

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  از « مزينان» 
- اطراف ســبزوار – تا مشــهد راه زيــادى بود. 
نَقِل 95 ســال پيش اســت و زمانى كه « محمد 
تقى» 14 يا 15 ســال بيشتر نداشت. وضع مالى 
پدر آن قدرها مناســب نبود كه بتواند نوجوان با 
هــوش و زبر و زرنگى را كه «مزينان» و ســبزوار 
براى شــوق به خواندن و آموختنش كوچك بود 
به مشهد بفرســتد. اما اصرارهاى «محمد تقى» 
پايان نداشت. كار را حتى به گريه و زارى و سرتِق 
بازى رســاند تا پدر هر جور بود به پول آن زمان 
«هشــتاد ريال» فراهم كند و فرزند را بفرستد به 
ديار ديگر. «محمد تقى» 9 روز بعد در مشــهد از 
گارى پياده شد. با حســاب و كتاب آرزوهايش، 
آمده بود تا طلبه شود، چيزى ياد بگيرد و تبليغ 
دين كند. همان آرزوهاى كودكى و البته روحيه اى 
كه خستگى را نمى شناخت از كودك كوير، عالم 
و دانشمندى ساخت كه بعدها درباره اش گفتند: 

ارسطوى خراسان.

 چشم هايش را شست
شــك ندارم امروزى ها، فرزنــدش - دكتر على 
شــريعتى - را بيشــتر از خودش مى شناسند. 
اصالً انگيزه نوشــتن اين مطلب جداى از سالروز 
درگذشت «محمد تقى شــريعتى» همين است 
كه عالوه بر گذر زمان، شــهرت علمى - سياسى 
فرزندش سبب شــده پدر را بيش و كم از خاطر 
ببريم. مردى كه به فرزند و بسيارى از هم نسالن 
خودش آموخت تا در نگاه به مقوله دين و مذهب، 
چشم هاى كهنه و سنتى را بشويند و رويكردهاى 
نوگرايانــه را دنبال كنند. جايــگاه و توان علمى 
اســتاد «محمد تقى شريعتى» شــايد حتى در 
دوران حياتش، گاه پشــت حاشيه هاى سياسى 
ريز و درشــت و گاه در البه الى بغض و تعصب 
برخى دينداران متعصب پنهان ماند. آن قدر كه 
گاه اســتاد در اوج گرفتارى هايى از اين دست به 
«جهانى، بنشســته در گوشه اى» مى مانست كه 
دنياى اطرافــش از طراوت و عظمت آن بى خبر 

و غافل مانده بود.
 هر كتابى را مى خواند، درس مى داد!

براى طلبه نوجوانى كه با هزار بدبختى، دويست، 
سيصد كيلومتر را كوبيده و خودش را رسانده بود 
به آرزوهايش، خستگى، شكست، دشوارى درس 
و بحث، تنگناهاى مالى و ... انگار ناشــناخته بود. 
ناشناخته كه نه، چيزى مثل « عشق» به آموختن 
كه افتاده بود جانش، همه دشــوارى ها، آسان و 
حتى دوســت داشتنى شده بودند. خودش گفته 
اســت: «كتب ادبي را با دقت زياد مي آموختم، 
به طوري كــه هر كتابي را بعد از خواندن، درس 
مي دادم.. آقايان طالب اغلب كتاب هاي درســي 
را تــا آخر به درس نمي رونــد و بعضي كتب را 
به كلي نمي خواننــد، ولي من جميع آن ها را از 
ابتدا تا انتها مي خواندم و هيچ كتابي را هم ترك 
نمي كردم، حتي وسواس در من پيدا شده بود كه 
براي حصول اطمينان دوبار درس مي گرفتم و از 
جمله مكاسب را خدمت مرحوم آقاي حاج ميرزا 
حسن ارتضاء رحمت اهللا عليه و بعد از اول تا آخر 
تمام مكاسب را در محضر حضرت آيت اهللا فقيه 
ســبزواري آموختم... بعد از تكميل ادبيات يعنى 
تعلّم جميع كتــب درس ادبى به فقه و اصول و 
فلسفه پرداخته آن ها را نيز نزد اساتيد فن درس 
گرفتم، ولى ادبيــات را رها ننموده، بلكه همواره 

كتب ادب و منطق را تدريس مى كردم».

  مشهد، محله چهارباغ
ســال هاى پس از 1320 ســال هاى اوجگيرى 
«محمد تقى شريعتى» است. «رضا خان» كه رفت، 
فضا كمى بازتر شــد، آن قدر كه ديندار و دغدغه 
مندى چون شــريعتى در خراسان بزرگ با تمام 
تالش به مقابله با پسمانده هاى انديشه «كسروى» 
و ماركسيســت ها برخاست كه مدتى بود با رنگ 
و لعاب دادن به ســخنان و نوشته هايشان، دل و 
دين جوانــان را يكجا مى ربودند. همه مشــهِد 
امروز را نمى دانــم، ولى محله «چهارباغ» و كوچه 
پســكوچه هاى اطرافش شــايد هنوز درس هاى 

«اســتاد» را به ياد داشته باشــند. زائران قديمى 
حرم مطهر امام رضــا(ع) آن هايى كه هنوز دل و 
روحشــان را گاه و بيگاه  در صحن عتيق دخيل 
مى بندند به پنجره فوالد، شايد سخنرانى ها و ذكر 
مصيبت هايش را جايى گوشه دلشان ذخيره كرده 
باشند. در حافظه شب هاى مشهد بى شك «كانون 
نشر حقايق» كه خودش آن را پايه گذارى كرد و 
تفسير گويى، شرح نهج البالغه  و مقتل خوانى هاى 
اســتاد هنوز مانده است. همان طور كه شيرينى 
شب هاى مســجد هدايت و درس هاى استاد كه 
بعدها به «حسينيه ارشــاد» هم منتقل شد، زير 
دندان پير و جوان آن سال ها جا خوش كرده است.

  از سر پيمان نگذشت
خاطرات آن سال ها اگرچه براى آن ها كه حفظش 
كرده اند، هنوز شــيرين است، اما تلخى هايش را 
تنها « محمد تقى شريعتى» و خانواده اش به خاطر 
دارند و البته در و ديوار زندان هاى قصر و قزل قلعه 
كه بعدها و تا آخر عمر رنج و مرارت و خانه نشينى 
اجبارى اش را ســبب شدند. همه ماجرا زندان و 
سختى هاى مبارزه نبود . فقر و ندارى هم مدت ها 
افتاده بود به جان زندگى اش و او با عزت نفسى 
كه داشــت و عهد و پيمانى كه با خود و خدايش 
بســته بود نه حاضر بود از راه دين و تبليغ دينى 
درآمدى داشته باشد و نه مى خواست پول دولت 
را بگيرد. بارها شد كه براى خورد و خوراك اهل 
خانه، تنها داشته هاى ارزشمندش را فروخت، اما 

از سر عهد و پيمانش نگذشت. 

 نه اين ها و نه آن ها!
نه روشنفكران به بيراهه افتاده، او و ديندارى اش 

را بر مى تابيدند، نه خشك مغزهاى ديندارى كه 
از نوگرايى و روشن بينى دينى بى بهره بودند. 
«كانون نشر حقايق» را شــايد براى همين راه 
انداخت تــا جوان ها نه به دام گروه اول بيفتند 
و نه در دامن گروه دوم. در جلســات دينى اش 
هم تفســير قرآن گفته مى شد، هم شرح نهج 
البالغــه و هم ذكر مصيبــت و مقتل خوانى و 
همزمان در «كانون نشر حقايق»، استادانى كه 
روحانى نبودند، از فلســفه و منطق مى گفتند 
و پرده از افكار رايج ماركسيســتى آن روزگار 
بر مى داشتند. آن ســال ها همه انرژى و توان 
«اســتاد» صرف اين مبارزه و مبارزه سياســى 
مى شــد تا جايى كه انگار تــوان چندانى براى 

زندگى و خانواده نمى ماند.

 80 سال پيش
ســال 1366 كه از دنيا رفت،آيت اهللا خامنه اى، 
رهبر انقــالب - رئيس جمهور وقــت - در باره 
اش نوشــتند: « بى شــك يكى از پرسوزترين و 
مخلص ترين انديشمندان و مبلغان اسالمى بود 
كه استحكام انديشه را با نوآورى در روش به هم 
آميخته و براى نسل تحصيلكرده و با فرهنگ، متاع 
فكرى جذابى را ارائه كرد. زندگى او سراسر به تعلم 
و تعليم و در بهشتى از صفا و پاكدامنى گذشت...». 
امروزى ها نيز اگر او را با يادگار «كانون نشر حقايق 
اسالمى»اش به ياد نياورند و نشناسند، مى توانند 
سراغ «تفسير نوين، امامت در نهج البالغه، مبانى 
اقتصادى در اسالم و...» را بگيرند و سرى بكشند 
در انديشــه هاى مردى كه 80 سال پيش از اين 
به فكر نوآورى و به روز كردن انديشه هاى دينى 

جوانان بود.   

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (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

اعتراض پسر كيارستمى 
مرحوم  پســر  كيارســتمى-  بهمــن  فردا/ 
كيارســتمى- در واكنــش به ســخنان وزير 
بهداشــت درباره پرونده پزشكى پدرش گفت: 
برايم عجيب اســت كه پرونده پزشكي پدرم با 
پرونده هاي كهريزك و كوي دانشــگاه مقايسه 
مي شود. فكر مي كنم چنين مسئله اي پيش از 
انتخابات رياســت جمهوري، مورد بهره برداري 

سياسي جناح ها قرار گرفته است.

تقليد ممنوع! 
ايسنا/ بر اســاس گزارش ها كيم جونگ اون- 
رهبر كره شــمالى- اينكه شهروندان كشورش 
مدل موى يكســان با او را داشته باشند ممنوع 

اعالم كرده است.

واكنش به فيلتر تلگرام صوتى
فرارو/ على مطهرى - نايب رييس دوم مجلس 
- مــى گويد: ورود قوه قضائيه به موضوع فيلتر 
تماس صوتى شــبكه پيام رســان تلگرام قابل 
توجيه نيست. اين در حالى است كه گفته مى 
شود، فيلتر تماس صوتى تلگرام به علت كاهش 

درآمد اپراتورهاى داخلى انجام شده است .

شكايت حقوقى ايرانيان 
انتخاب خبر/ نشــريه آمريكايــى پوليتيكو 
در مقاله اى مى نويســد: ايرانيان مقيم آمريكا 
نســبت به حكم مهاجرتى ترامپ به شــدت 
خشمگين هستند، مى خواهند عليه اين حكم 

در دادگاه هاى اين كشور طرح شكايت كنند.

ايران در گزارش كارنگى 
جهان نما/ انديشــكده كارنگى در گزارشــى 
مى نويسد: آمريكا با پشتيبانى از رياض در يمن، 
سبب قدرت گرفتن القاعده در يمن شد و نفوذ 
ايران را نيز تقويت كرد. به موجب اين گزارش، 
ايران با كمترين هزينه، نفوذ خودش را در يمن 

گسترش داده است. 

تكذيب بررسى صالحيت ها
شــفاف/ كدخدايى- ســخنگوى شــوراى 
نگهبان- با تكذيب خبرها در خصوص بررسى 
صالحيت ها گفــت: اولين فرصت قانونى اعالم 

نظر، پنجشنبه 31 فروردين است.

پرونده پزشك تبريزى 
ســالمت آنالين/ رئيس كل دادگســترى 
استان آذربايجان شرقى درباره آخرين وضعيت 
پرونده پزشك تبريزى گفت: براى اين پرونده 
كيفرخواست صادر شده است. ماجراى پرونده 
پزشك تبريزى به موضوع مرگ همسر و مادر 
همســر دكتر عليرضا صلحى، پزشك عمومى 
در تبريز مربوط اســت كه 17 مهر سال 95 بر 
اثر مسموميت غذايى فوت كردند. متهم اصلى 
پرونده، خود پزشك تبريزى است كه پيش از 
آن نام او در رســانه ها با چند نسخه خبرساز-

باخط خوش- مشهور شده بود.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/3113/03

 23/4500/18 4/204/54

19/1019/42

5/506/24

19/2920/01
حكايت رحمت و رأفت

1ـ دستگيرى هاى بى نهايت
گفته اند كه «احسان»، نهايت نيكوكارِى كامل است... به اندازه اى كه نيازمنِد نيكوكارى، 
احساس كند همه خواسته اش را گرفته است... بى منَّت و بى معطلى.  گفته اند كه اگر 
آدم هــا تكليفى را كه درباره هم دارند، كامل و دقيق اجرا كنند؛ «احســان» كرده اند... 
و احســان بندگان خدا، احسان خداوند را نصيب شــان مى كند... كه همان «رحمت» 
است. رحمت، همگانى است... درباره معتقد و غيرمعتقد. طبع انسان، احسان ديگران را 

مى فهمد و جذب «محسن» مى شود.
2ـ قدم هاى بلند «باتويى»

خداوندـ  پس از آفرينشـ  ما را به حال خود رها نكرده است. در لحظه هاى گوناگون 
زندگى بــا صفت هاى گوناگونش مــا را همراهى مى كند... و مى توانيم با اســم هاى 
گوناگونش، صدايش كنيم. فقط بايد بدانيم كه «ِكى»... و با «چه اسمى» صدايش كنيم 
تا به ما «احســان» كند. گناهكاران كه «سوء»رفتار داشته اند؛ از «احسان» خداوند مدد 

مى گيرند تا كامل و بى حساب بخشيده شوند.
3ـ ديدارهاى ناتمام با آسمان

«دوســتان خداوند» هم اشتباه مى كنند... و چون نتيجه اشــتباه را «آزردِن محبوب» 
مى دانند؛ رنج بيشترى مى كشند... مى دانند كه از محبوب دور مى شوند... بنابراين، دقت 
مى كنند كه واجب و ُمسَتَحّب را رعايت كنند تا از خدا دور نشوند. يكى از بزرگ ترين 
نعمت هاى خدا به دوستانش، «واليت» اســت. «زيارت»، وسيله ديدار «ولى» است... و 
اگر قدر زيارت را ندانيم؛ قدر «ديدار ولى» را ندانســته ايم. زيارت، دور و نزديك دارد... 
اما «نديدن» ندارد. اگر به زيارت مى رويم، «احساِن ولى» را مى خواهيم. احسان ولى به 

دوستان خدا، «رأفت» است.
4ـ پرده در پرده «اميد»!

پــس از زندگى دنيايى، آدم هاى درمانده اى كه معتقد بــه «واليت» نبوده اند؛ اميدوار 
رحمت همگانى خداوندند... بسته به گذشته اى كه داشته اند!... و با توجه به اينكه آيا به 
بندگان خدا احسان كرده اند يا نكرده اند؛ مشمول رحمت الهى مى شوند (يا نمى شوند)... 
اما آدم هاى معتقدى كه نامه عمل شان به قدر كافى سرشار خيرخواهى نبوده؛ دست كم 
اميــدوارى ديگرى هم به «احســان ولى» دارند... مى دانند كــه اگر ولى براى آمرزش 
آنان دعا كند (چون به معناى واقعى «محســن (نيكوكار كامل)» است)؛ رأفت خداوند 

برانگيخته خواهد شد.
5ـ سوغات سفر گلستان

«رأفت»ـ  اگر در «بندگان» خدا باشدـ  نهايت دلسوزى و «دل رحمى» است... در زيارت 
ديده ايد كه آدم ها تا چه اندازه با هم مهربان مى شوند؟... ممكن نيست كسى به گريه 
كودكى كه «آب» مى خواهد، بى توجه شود... ممكن نيست كسى ديگرى را از جايش 
بلند كند تا خودش بر جاى او بنشــيند... ممكن نيســت كسى به چمدان سنگين 
همســفرش بى توجه باشــد و كمكى نكند... زيارت، اين توان را دارد كه «رأفت» را در 
بندگان خدا تقويت و آشكار كند. كسى برنده است كه رأفت زيارت ولى را با خودش به 

شهر و خانه هم ببرد... و با «همه» رئوف باشد نه فقط با دوستان خودش.
6ـ  صحن گوشه دلش

«رأفت»ـ  اگر در «خدا» باشــدـ  نهايت احســان و گذشت از زشت خويى هاى بندگان 
خداســت. گفته اند «رِقَِّت قلب» و نازك دلى، در رأفت، بيشتر از رحمت است. «عالمه 
بزرگوار طباطبايى» در تفســيرش از قرآن، رأفت را ويــژه «بيچارگان» و «درماندگان» 
دانسته است. لقب «امام رضا(ع)» نيز «رئوف» است... پس بيچارگان و بى پناهانى مانند 

ما، اميدوارتر از ديگرانيم.
 7ـ  بزرگ ترين دِل عالم

خداوند، پيامبراكرم(ص) را نيز به خاطر رئوفى اش ستوده است... به خاطر نازك دلى و 
نهايت مهربانى ِ دلسوزانه اش درباره ديگران... و خوانده ايم كه منظور از «ديگران»، همه 
بندگان خداست... كه او، «رحمهٌ للعالَمين» بوده است. از راه وراثت و وظيفه الهى، اين 
خوى شــريف به فرزندان و نوادگان او در همه دوران ها رسيده است... كم يا زياد... در 
امام معصوم(ع) يا امامزادگان غيرمعصوم. براى همين هم «سيادت» و «سادات»، همواره 

پناه مردم شده اند.
 8ـ  نسخه كامل ِشفا

پيشوايان ما گفته اند كه در ســفر زيارت، هرچه بيشتر به ديگران «احسان» و با آنان 
دلسوزانه تر رفتار كنيم؛ بيشتر مشمول رأفت «ولى» مى شويم... و هنگام «مددخواهى»، 
هرچه بى غرورتر و شكسته تر... وامانده تر و بى«چاره»تر باشيم، بيشتر دستگيرى خواهند 
كرد. كاش دل رحمى و بى غرورى در ما ماندگار شوند./ دريافت، تلخيص و بازنويسى از 
كتاب شــريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از شــركت «اسوه». صفحه 547. 
ََّك َقْد َرُوْفَت بِالُمؤمنين)  زيارت نامه «حضرت رســول اكرم(ص) از بعيد (دور)»:ـ  (َو أَن

بسيار دلسوز اهل ايمانى.

ايوان ِشفا (7)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

دم شما گرم 

چه كسى ؟

ادامه دارد

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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