
 رهبر معظم انقالب با اشاره به لزوم گره گشايى از مشكالت كشورتأكيد كردند 

نامزدها نگاهشان به ملت باشد نه بيرون مرزها
 اخبار  در عيد پرشكوه مبعث پيامبر خاتم حضرت محمد مصطفى(ص)، رهبر معظم 
انقالب اســالمى در ديدار مسئوالن نظام، قشرهاى مختلف مردم و سفيران كشورهاى 
اسالمى، بعثت را برنامه اى نورانى، جاودانه و تحول آفرين براى همه جوامع بشرى دانستند 
و با اشــاره به ضرورت ايستادگى برگرفته از تعاليم اسالم در مقابل دشمنان و زورگويان 
جهانى، افزودند: ملت با حضور در انتخابات پيِش رو، دشــمنان اسالم و ايران را مأيوس 
خواهد كرد، ضمن اينكه الزم است نامزدهاى محترم به مردم قول دهند براى پيشرفت 
كشــور و باز كردن گره ها، نگاهشــان به خارج از مرزها نخواهد بــود. به گزارش پايگاه 

اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
رضا شيران خراسانى

در سال 92 و همزمان با انتخابات رياست جمهورى، روحانى در شعارهاى انتخاباتى 
به طرح مسائل و مشكالت اقتصادى و معيشت مردم پرداخت و با شعارهايى همچون 
وعده 100 روزه براى حل مشكالت معيشتى مردم بر اساس فرضيه ها و تصورهاى 
ذهنى وى كه مبتنى بر نگاه به بيرون از مرزها و اميد به رفع  تحريم ها به جاى تكيه 

بر توانمندى هاى داخلى بود، به پيروزى رسيد ...

وقتى تمركز بر بيرون از مرزها باشد

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

قدس خراسان/ پژمانفر: تأخير پروازها را 
در مجلس پيگيرى مى كنم

افزايش قيمت
 علت كاهش مخاطب سينما نيست

خالق «مخلوق» 
درگذشت

4 11 10

 

زيارت خدا در كربال
 سالم  زيارت امام حسين(ع) به معناى حضور زائر در كربالى معلى و حرم مطهر به قصد اظهار ارادت و احترام در ويژه نامه «سالم» بخوانيد

و كسب فيض معنوى در فرهنگ شيعى يكى از برترين عبادت هاى مستحبى است كه در مناسبت هاى متعدد 
دينى مانند روزهاى عاشورا، اربعين، نيمه شعبان، عرفه، اعياد فطر و قربان و شب هاى جمعه سفارش بيشترى 

به آن شده است. امام رضا(ع) در خصوص ثواب زيارت امام حسين(ع) مى فرمايند: هر كسى اباعبداهللا...

ادامه سريال معطلى مسافران در فرودگاه مشهد ديدگاه سينماگران درباره افزايش بهاى بليت سينما فيروز زنوزى جاللى، نويسنده و استاد داستان نويسى

مديرعامل صندوق 
بازنشستگى كشورى خبر داد

كف حقوق 
بازنشستگان
يك ميليون و

150 هزار تومان

جوابيه وزارت صنعت و معدن
بى انضباطى مالى 

دليل تعطيلى 
كارخانه ها؛  ايجاد 
رونق در 24 هزار 

واحد توليدى
 ............ صفحه 9 ............ صفحه 2

:امام كاظم
دوستى ورزيدن 
با مردم، نيمى از 

عقل است. 
تحف العقول

ص 403
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تناقض گويى از ترس مناظره

تاكتيك «بگم بگم»
براى فرار از 
پاسخگويى

حجت االسالم
والمسلمين رئيسى:
مى توان يارانه

2 دهك پايين جامعه 
را 3برابر كرد
محمد باقر قاليباف:

امروز دالالن، اقتصاد 
را اداره مى كنند

مصطفى ميرسليم:
سياست مهار تورم 

دولت ناكارآمد است
اسحاق جهانگيرى:
اصلى ترين 

دغدغه ما بايد 
اشتغال زايى باشد

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4
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مشهد ميزبان 
شهرداران جهان اسالم

 ............ صفحه 2 قدس خراسان
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يادداشت روز

رضا شيران خراسانى 

برگزارى نشست مشترك 1+5 در وين

ترامپ برجام را با دست پس مى زند، با پا پيش مى كشد

گزارش خبرى

 سياست/ مسعودبصيرى  نشست مشترك گــروه 1+5 در 
وين در حالى ديروز آغاز شد كه ترامپ همچنان به بازى خود 
در حمله به اين توافقنامه ادامه داده و بتازگى هم ادعا كرده است 
بعد از پايان تمديد 90 روزه كنونى، تصميمات تازه خود را در 

خصوص اين توافقنامه اعالم خواهد كرد.
مارك تونر، معاون سخنگوى وزارت خارجه آمريكا دو روز پيش 
در كنفرانــس خبرى گفت: دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا تا زمان اتمام بررســى 90 روزه توافق هسته اى ايران و 
گــروه 1+5 به اين توافق هســته اى پايبند خواهد ماند. ركس 
تيلرسون، وزيرخارجه آمريكا در گزارش اخير خود به كنگره با 
اذعان به پايبندى ايران به مفاد توافق هسته اى اعالم كرد: دولت 
ترامپ تا زمان ارائه گزارش بعدى (90 روز ديگر) بررسى كاملى 

درباره اين توافق انجام خواهد داد. 
دونالد ترامپ در مصاحبه اى با آسوشــيتدپرس با متهم كردن 
ايران به نقض «روح برجام» گفت: ممكن اســت واشــنگتن به 

توافق هسته اى با ايران پايبند نماند.
از ديگر سو، اما ساير طرف هاى توافقنامه همواره تالش كرده اند از 
فروپاشيدن آن خوددارى كرده و حداقل در صحبت هاى خود آن 

را زير سؤال نبرند. آن ها ديروز دوباره در هتل كوبورگ اتريش گرد 
هم آمدند تا آخرين اتفاقات و تحوالت را مورد بررسى قرار دهند.
بر اساس توافق صورت گرفته وين، اين كميسيون هر سه ماه يك 
بار با حضور هيئت هاى جمهورى اسالمى ايران و اتحاديه اروپايى 
و كشــورهاى 1+5 در جهت بررسى روند اجراى برجام و برخى 
مشكالت و موانع پيش روى روند اجراى برجام، تشكيل جلسه 
مى دهــد.آن طور كه از صحبت هاى مقامات دو طرف بر مى آيد 
بحث كارشكنى انگليس نسبت به وارد نشدن 950 تن كيك زرد 
به ايــران، ايجاد فضاى منفى عليه ايران در دولت جديد آمريكا 
و اعمال برخى تحريم ها، كارشــكنى و بدعهدى هاى طرف هاى 

اروپايى و آمريكا از موضوعات مورد بررسى در نشست است.
ظريف چند روز پيش به صراحت آمريكا را به نقض متن و روح 
برجام متهم كرد و گفت: خواهيم ديد آيا آمريكا آماده است تا 
به متن برجام پايبند بماند، چه برسد به روح اين توافق. تاكنون 
كه هر دو را زير پا گذاشــته اســت. آيا باز هم بايد از هاياليت 

استفاده كنم؟
واقعيت آن است كه هم مقامات اروپايى و هم آمريكايى به هيچ 
وجه مايل به كنار گذاشــتن برجام در شرايط كنونى نيستند، 
چون مى دانند كه با اين كار عمالً خود را دچار يك چالش جدى 
در افكار عمومى كرده و همچنين مشكل جديدى بر مشكالت 
خود در فضاى بد اقتصــادى و اجتماعى اضافه كرده اند. اما از 
سوى ديگر هم نمى خواهند خود را ضعيف و يك باخته نشان 
دهند، به همين دليل به سراغ سياست قديمى چماق و هويج 
رفته و مى كوشند با اين ترفند هم از تعهداتى كه در توافقنامه 
به گردن گرفته اند، شــانه خالى كرده و هم ايران را براى دادن 

امتياز بيشتر تحت فشار قرار دهند.

على الريجانى:رئيس قوه قضائيه:
وعده نامزدها در پرداخت پول به مردم خالف استنامزدها از دادن وعده هاى بى اساس خوددارى كنند

خبرگزارى صدا و سيما: رئيس قوه قضائيه 
با تأكيد مجدد بر لزوم رعايت اصول اخالقى 
در رقابت هــاى دوازدهميــن دوره انتخابات 
رياســت جمهورى، از نامزدها خواســت از 
دادن وعده هاى خالف واقعيت و بى اساس و 

همچنين تخريب رقبا خوددارى كنند.
آيت اهللا آملى الريجانى در جلســه مسئوالن 
عالى قضايى با تبريك فرارسيدن عيد مبعث 
از تالش هــاى اخير شــوراى محترم نگهبان 
قدردانى كرد.رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: از 
شوراى محترم نگهبان كه حسب وظيفه قانونى 
خود كار بررســى صالحيت هــاى داوطلبان 
انتخابات رياســت جمهورى را انجام دادند و 

در فرصت قانونى اقدام به انتشــار اسامى افراد 
واجد صالحيت كردند، تشكر مى كنيم.آيت اهللا 
آملى الريجانى با بيان اينكه وعده هاى خالف 
واقعيت به نوعى مى تواند فرد را از عدالت ساقط 
كند، تصريح كرد: خوددارى از اهانت و تخريب 
از مهم ترين نكاتى اســت كه بايد مورد توجه 

نامزدها قرار گيرد.

خانه ملت: رئيس مجلس با بيان اينكه در فصل 
انتخابات برخى افراد ادعا مى كنند كه اين مقدار 
پول مى دهيم، گفت: آيا بــا اين پول دادن ها، 
توليد يا اشتغال ايجاد مى شود؟ وعده نامزدها در 
پرداخت پول به مردم خالف است.على الريجانى 
در مراسم افتتاح تاالر بزرگ غرب استان تهران 
در شهر قدس با تبريك عيد مبعث اظهارداشت: 
در فصل انتخابات برخى افراد ادعا مى كنند كه 
اين مقدار پول مى دهيم، پرسش اين است كه 
آيا با اين پول دادن ها، توليد يا اشــتغال ايجاد 
مى شــود؟ اين طور نيست، زيرا اين يك حرف 
خالف است.رئيس مجلس شوراى اسالمى بيان 
كرد: اگر شخصى بگويد كه منابع انرژى كشور 

تبديل به كارخانه شود، آن زمان مى توان گفت 
كه يك سياستمدار صادق اين حرف ها را بيان 
كرده است. اگر كسى گفت من اين مقدار پول 
خرج مى كنم حرف درستى نيست و به نظر من 
براى فريبكارى چنين موضوعاتى را مطرح كرده 
است. حرف اين است كه يك سياستمدار صادق 

به مردم مشكالت و منابع را اعالم كند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

موافقت رهبر انقالب با عفو يا تخفيف مجازات شمارى از محكومان   Khamenei.ir: در آستانه مبعث پيامبر عظيم الشأن اسالم، رهبر انقالب با پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 593 
نفر از محكومان موافقت كردند.آيت اهللا آملى الريجانى رئيس قوه قضائيه به مناسبت فرا رسيدن مبعث نبى مكرم اسالم حضرت محمد(ص) در نامه اى به رهبر معظم انقالب پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل 

مجازات 593 نفر از محكومان را كه در كميسيون مربوط واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند ارائه كرده بود، كه مورد موافقت حضرت آيت اهللا خامنه اى قرار گرفت.

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

در عيد پرشكوه مبعث پيامبر خاتم حضرت 
محمد مصطفى(ص)، رهبر معظم انقالب 
اسالمى در ديدار مسئوالن نظام، قشرهاى 
مختلف مــردم و ســفيران كشــورهاى 
اسالمى، بعثت را برنامه اى نورانى، جاودانه 
و تحول آفريــن براى همه جوامع بشــرى 
دانستند و با اشــاره به ضرورت ايستادگى 
برگرفته از تعاليم اسالم در مقابل دشمنان 
و زورگويان جهانى، افزودند: ملت با حضور 
در انتخابات پيِش رو، دشــمنان اســالم و 
ايــران را مأيوس خواهد كرد، ضمن اينكه 
الزم اســت نامزدهــاى محتــرم به مردم 
قول دهند براى پيشــرفت كشــور و باز 
كردن گره ها، نگاهشــان به خارج از مرزها 
نخواهد بود.به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
دفتر مقام معظــم رهبرى، 
خامنه اى  آيــت اهللا  حضرت 
با تبريك عيد سعيد مبعث 
به ملت عزيز ايــران و همه 
مسلمانان جهان خاطرنشان 
كردند: بعثت رســول خاتم 
در دنياى غرق در تاريكى و 
جهل و ظلــم و غرور رخ داد 
و پيامبر گرامى اسالم(ص) با 
دعوت به نور يعنى تشكيل 
حكومتى متكــى بر عدل و 
انصاف و وحدت و ايستادگى 
در مقابــل ظلم، نشــان داد 
برنامه بعثت در همه جوامع 
بشرى و در همه دوران، قابل 
تحقق و اجراست و مى تواند 
عظيم  تشــكيل  زيرساخت 
ترين تمدن بشرى قرار گيرد.

 نياز عميق بشريت به برنامه بعثت
ايشان با تأكيد بر نياز عميق بشريت امروز 
بــه برنامه بعثت، شــناخت افكار عمومى 
جهان را از معنى و مفهوم بعثت بســيار 
مهم برشــمردند و افزودند: بعد از تشكيل 
جمهورى اسالمى كه رشحه اى از رشحات 
حكومت نبوى در آن جلوه كرد، دشمنان 
جوامع بشرى، خصومت و مبارزه با منشأ 
اين حركت عظيم يعنى اسالم را در دستور 

كار جدى قرار دادند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى «توانايى بى بديل 
اسالم در رشد و شكوفايى جوامع انسانى»، 
«ظرفيت شكل دهى به تمدن توأمان مادى 
و معنوى» و نيز «قدرت اسالم در مقابله با 
ظلم و تعدى» را از داليل اصلى دشــمنى 

مستكبران با دين مبين اسالم برشمردند.
ايشــان افزودنــد: تشــكيل گروه هــاى 

تروريستى به نام اســالم و تفرقه انگيزى 
ميان كشورهاى اسالمى از جمله در عراق 
و ســوريه و بحرين و يمن از توطئه هاى 
آمريكاى ظالم و رژيم خبيث صهيونيستى 

براى مقابله با اسالم است.

 اصل اسالم مشكل اصلى دشمنان است
رهبر معظم انقالب خاطرنشــان كردند: 
البته ظالمان جهانى با جمهورى اسالمى 
بيشتر از ديگر كشورهاى مسلمان دشمن 
هستند، اما مشكل اصلى آن ها اصِل اسالم 
است و اين واقعيت را بايد همه مسلمانان 

درك كنند.
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى درك علت 
دشــمنى مستكبران با اســالم را وظيفه 
مسئوالن كشــورهاى اسالمى دانستند و 
افزودند: دولت هاى اســالمى بايد بفهمند 
كه هدف آمريكا از همراهى با يك كشــور 
اســالمى و دشــمنى با يك كشور ديگر، 
جلوگيرى از وحدت جهان اســالم و مانع 
تراشى بر سر راه درك مشترك مسلمانان 

از منافع جوامع اسالمى است.
رهبر انقــالب با ابراز تأســف از توفيق 
سياســت هاى تفرقه افكنانه آمريكايى ها 
در منطقه، افزودند: غارتگران دستشــان 
در جيب برخى كشورهاى منطقه است 
و بــراى ادامه اين كار، ســعى مى كنند 
جمهــورى اســالمى ايران يا تشــّيع را 
دشــمن آن ها جلــوه دهنــد، اما همه 
بايد اين نكتــه را درك كنيم كه اتحاد 
و ايســتادگى در مقابــل زورگويان، راه 

پيشرفت جهان اسالم است.

 عزم ملت ايران خلل ناپذير است
حضــرت آيت اهللا خامنه اى، عــزم و اراده 
ملت ايــران را در مقابله بــا زورگويى ها، 
اختالل ناپذير و قاطع دانستند و خاطرنشان 
كردند: همه ملت، جوانان و مردم انقالبى 
و مؤمن در مقابل مســتكبران ايستاده اند 
و در هر كشورى، اين ايستادگِى بر گرفته 
از بعثت پيامبر محقق شود، دشمنان هيچ 

تعرض و هيچ غلطى نمى توانند بكنند.
رهبر انقالب اســالمى، ايمــان و اتحاد و 
حضور در صحنه ملت را عامل شجاعت و 
ايستادگى جمهورى اسالمى برشمردند و 
تأكيد كردند: شركت در انتخابات پيِش رو 
از مظاهــر مهم حضور پر طراوت مردم در 
صحنه است. ايشان با اشاره به ابعاد مختلف 
انتخابات، افزودند: شركت در انتخابات در 
نظام اسالمى، وظيفه مردم و تبلور «شأن 
و حــق و قدرت» آنان در شــكل دهى به 
رأس اجرايى حكومت است، ضمن اينكه 
ايستادگِى يكپارچه ملت، جسارت دشمن 
و توانايــى تحرك و تعرض را از او ســلب 

مى كند.

  واكنش ملت ايران قاطع است
رهبر انقالب اسالمى، سياست هاى مشترك 
و تهديدآميز همه مسئوالن گذشته و حال 
آمريكا را در مخالفت با ملت ايران، نشانه 
نيت خباثت آلود مسئوالن همه جريان هاى 
سياســى اين كشور دانســتند و افزودند: 
آمريكايى ها در همــه زمان ها براى ضربه 
زدن به ايران هر كارى مى توانستند انجام 
داده اند، اما همه بدانند هر كسى عليه ملت 

ايران تعرض كند، بــدون ترديد، به ضرر 
خودش تمام مى شــود زيرا واكنش ملت 
ايــران در مقابل اين حركت، قاطع خواهد 
بود.حضرت آيت اهللا خامنه اى، آينده مردم 
ايران را به فضل الهــى و در پرتو ايمان و 
ايستادگى ملت، بهتر از گذشته دانستند 
و تأكيــد كردند: بايد ايــن «ايمان، اتحاد، 
ايســتادگى و حضور در صحنه» را حفظ 
كرد و با استفاده از توانايى ها و ظرفيت هاى 
داخلــى و برنامه ريزى عاقالنه، ســاخت 
درونى نظام را چنان مســتحكم كرد كه 
دشــمن از توطئه هايش مأيوس شــود و 

دست از دشمنى بردارد.
رهبــر انقــالب در پايان سخنانشــان از 
نامزدهاى انتخابات خواستند در تبليغات و 
برنامه هايشان به مردم يك قول دهند: قول 
بدهند كه براى پيشــرفت كشور، توسعه 
اقتصــادى و باز كردن گره ها، به بيرون از 
مرزها نگاه نخواهند كرد بلكه به توانايى هاى 
ملت و ظرفيت هاى كشور چشم مى دوزند.

پيش از ســخنان رهبر انقالب اســالمى، 
رئيس جمهور، مبعث را سرآغاز آخرين پيام 
الهى براى بشريت دانست و گفت: پيامبر 
اسالم(ص) با بعثت خود مردم را در مسير 

برادرى و عدالت قرار داد.
رئيس جمهور با بيان اينكه جهان اســالم 
گرفتار خشــونت، ترور، تكفير، بى ثباتى و 
ناامنى است، افزود: امروز در جهان اسالم 
بيــش از هر زمان ديگر به شــنيدن پيام 
بعثت پيامبر اسالم(ص) نيازمنديم و بايد 
همه تالش ها را به كار گرفت تا كشورهاى 

اسالمى از مشكالت و ناامنى رهايى يابند.

رهبر انقالب با اشاره به لزوم گره گشايى از مشكالت كشورتأكيد كردند

نامزدها نگاهشان به ملت باشد نه بيرون مرزها

 شوراهاى شهر و روستا و شهردارى ها و دهيارى ها محلى براى خدمت رسانى 
به مردم اســت نه محل حزب بازى و فعاليت هاى سياسى وگرنه خدمات رسانى 
به مردم دچار مشــكالت مى شود، بهتر اســت مانند برخى كشورها حداقل در 
كالنشهرها، شــهرداران آن نيز همزمان با انتخابات شوراها توسط مردم انتخاب 
شــوند، زيرا شوراها كار عمده خود را انتخاب شــهردار و دهيار و نظارت بر امور 
شــهردارى و دهيارى مى دانند، در صورتى كه قانون شوراها اجازه نظارت بر امور 
شــهر و روستا را در امور خدمات رســانى دولتى آب، برق، گاز، تلفن، راه و امور 
زيربنايى، تأمين كاالها و آنچه مورد نيازمردم در شهر و روستاست داده، متأسفانه 

شوراها از ارائه خدمات غير شهردارى و دهيارى طفره مى روند! 9150007453 
 آقاى روحانى! مطالبات ما زبانى نيســت، در رخساره پژمرده و شرم در جبين 

ماست. 9300008212
 آقاى روحانى! به خدا خنده بر هر دردى دوا نيست. 9330001346

 مجلسى ها، اين همه زحمت مى كشيد، كى مى خوابيد؟ توى مجلس هم كه 
تختخواب نيست، فقط در همين چند روزى كه رفتن سر كار، با اين حقوق مادام 
العمر بسيار ناچيز، از همه جواب مى خواهند، كاش هميشه ارديبهشت منتهى به 

انتخابات بود!. 9370006256
 دولــت اميد! چــرا فكر كرديد عبــور از پل انتخابات از پل صراط آســان تر 

است؟9350001263 
 آقاى روحانى! حقايق قابل بازگوى شــما، آن خنده هاى عذاب آورتان اســت! 

9370006256
 آقاى روحانى! حقايق را ما گفتيم شما نشنيديد، شماهم كه حقايق گفتنى تان 

در آينده مثل وعده هاى پيش از انتخاب شدنتان است. 9360006879
 آقاى روحانى، امروز كشور ما در مسيرحركت و پيشرفت قرار گرفته! چرا پس 
باز مى خواهيد 4ســال ديگر اين همه دوستانتان را اذيت كنيد؟ كشور كه گل و 
بلبل است، اين سالمندان را رها كنيد ديگر بروند استراحت كنند. 9360000142

 اگر يك روز  آقا بيايد، آقازاده ها چكار مى كنند؟9300008212
 آقاى روحانى واقعاً مى خواهد در مناظره زنده شــركت كند؟ احمدى نژاد كه 
نيســت، به چه چيزيش مى خواهد افتخار كند، از خدا كه نترسيديد، از حقارت 

جلوى ملت بترسيد!. 9150003171
 چطور پاسخ خدا را بدهم وقتى پرسش كند كه 4سال حقارت كشيدى و باز 
قبولش دارى و رأى دادى، آقاى روحانى، گناهكارم كردى، گناهكار انديشناك از 

خداى، به ز عابد عبادت نماى!9330004252
 من از آقاى روحانى اســتدعا دارم فضاى كشــور را امنيتى و دوقطبى نكنند، 
صحبت از جنگ و صلح و شــانتاژ نكنند! ملــت ايران مى دانند جنگ وصلح در 
ايــن مملكت، يك فرمانــده دارد و آن هم مقام معظم رهبرى اســت. دروغ بد 
اســت به مسائل اساسى اين ملت كه اكنون ســه سال در جا مى زنند، بپردازند. 

9110006339
 آدم نبايد براى هموطنش بخيل باشد، در جواب آن آقايى كه گفته بود «مگر 
خون كميته امدادى ها و بهزيستى رنگين تر است كه يارانه شان اضافه شده است»، 
برادر عزيز همين كه شما سالم هستيد خدا را بارها شكر كنيد. اين بندگان خدا هر 

كدام يك بيمارى يا يك عضو ناقص دارند. 9150009677

وقتى تمركز 
بر بيرون از مرزها باشد

در ســال 92 و همزمان با انتخابات رياســت 
جمهورى، روحانى در شعارهاى انتخاباتى به 
طرح مسائل و مشكالت اقتصادى و معيشت 
مردم پرداخت و با شــعارهايى همچون وعده 
100 روزه براى حل مشكالت معيشتى مردم 
بر اساس فرضيه ها و تصورهاى ذهنى وى كه 
مبتنى بر نگاه به بيرون از مرزها و اميد به رفع 
تحريم ها به جاى تكيه بر توانمندى هاى داخلى 
بود، به پيروزى رسيد. بر اين اساس چون روش 
درستى را براى حل مشكالت كشور از همان 
ابتدا انتخاب نكــرده بود، حتى در طول چهار 
سال نيز به دستاورد چندانى دست پيدا نكرد، 
زيرا متأسفانه  تمامى تمركز كابينه دولت به 
موضوع برجام و نگاه به بيرون معطوف شــده 
بود و همين ســبب بى توجهى به ظرفيت ها، 
استعدادها و منابع خدادادى داخل كشور شد 
و مشــكالت اقتصادى و معيشتى جامعه را با 

سرعت فزاينده اى افزايش داد.
در حالــى كه يكــى از تأكيدهاى مكرر رهبر 
معظم انقــالب در طول اين چهار ســال به 
دســت اندركاران و مســئوالن نظام، توجه به 
اقتصاد مقاومتــى بود و ايــن واژه پاى ثابت 
شــعارهاى سال در چند ســال اخير بود، اما 
متأسفانه دولت به اين موضوع توجهى نداشت 
و بــا مذاكرات خود، 35 ســال اســتقامت و 
مقاومت ملت ايران را به بهاى امتيازاتى اندك 
فروخت و از طرفى در مســير تحقق اقتصاد 
مقاومتى نيز  تالش چندانى از خود بروز نداد. 
اين بى توجهــى دولت به ظرفيت هاى داخلى 
سبب شد، رهبر معظم انقالب در آستانه شروع 
تبليغات نامزدهاى رياست جمهورى دوازدهم 
از آن ها بخواهند كه قول بدهند، براى پيشرفت 
كشور، توسعه اقتصادى و باز كردن گره ها، به 
بيرون از مرزها، نــگاه نخواهند كرد، بلكه به 
توانايى هاى ملت و ظرفيت هاى كشور چشم 

مى دوزند.
بدون ترديد يكــى از بزرگ ترين نقاط ضعف 
دولت يازدهم در عملياتى نشــدن برنامه هاى 
اقتصادى از جمله موضوع اشتغال بود، امروز از 
هر خانه  ايرانى كه  سراغ بگيريم، حداقل يك 
بيكار وجود دارد كه اگر ســند آمايشى كشور 
از سوى دولت تهيه و استعداد و ظرفيت هاى 
مناطق مختلف به منظور توليد و ايجاد اشتغال 
مورد شناسايى قرار مى گرفت، وضعيت كنونى 
اتفاق نمى افتاد، اگرچه وقتى در به كارگيرى 
نيروهاى جوان و با انگيزه بخصوص در اليه هاى 
ميانى و پايين دســتى توجه نشــد و افرادى 
مســن، كم صبر و بى انگيزه در پســت هاى 
كليدى منصوب شدند، به جاى حل مشكالت 
بنيادين و ارائه راهكارهاى اجرايى، بيشــتر به 

دنبال بهانه آوردن و آمارسازى بودند.
از طرفى، بى اهتمامى دولت به لزوم شــفاف 
ســازى اقتصادى بــه عنوان يكــى از اصول 
تحقق اقتصاد مقاومتــى از نقاط ضعف ديگر 
دولت در اين زمينه اســت. عدم باور و اتكا به 
تــوان توليدات ملى، گشــودن دروازه واردات 
كاالهاى مشابه توليدات داخلى و حتى سپردن 
پروژه هــاى داخلى به نيروهــاى خارجى، در 
شرايطى كه كشور نياز جدى به توسعه و رشد  

اشتغال داشت، جاى تأمل دارد.
در حالى كه با اين نوع اقليم و منابع خدادادى 
كه در اختيار ايران است و در مواردى همچون 
نفت و گاز و معادن جزو كشــورهاى ثروتمند 
به شمار مى رود، مديران اجرايى كشور براحتى 
مى توانســتند با مديريت جهادى و تمركز بر 
استفاده درست و بهينه از اين منابع، بر مشكل 

بيكارى غلبه كنند.
اصلى ترين وظيفه مسئوالن اجرايى كشور بايد 
پيگيرى سياست هاى اقتصاد مقاومتى بويژه در 
بخش اشتغال، توليد و تالش جدى براى حل 
مشكالت معيشتى مردم و همچنين ايستادگى 
در برابر ابرقدرت ها و نترســيدن از تشر آن ها 
باشد، البته اين موضوع با تعامل سازنده با ساير 
كشورهاى جهان و اســتفاده از ظرفيت هاى 
آن هــا هيچ تعارض و منافاتى نــدارد، بلكه با 
برنامه ريزى و پيگيرى مجدانه و اولويت قرار 
دادن استعدادها و منابع داخلى به جاى تمركز 
بر بيرون از مرزها مى توان مشكالت اقتصادى و 

معيشتى مردم را حل و فصل كرد.
خبر

صداى مردم   

جوابيه

جوابيه وزارت صنعت و معدن
بى انضباطى مالى دليل تعطيلى كارخانه ها

ايجاد رونق در 24 هزار واحد توليدى 
 اقتصاد   روابط عمومى وزارت صنعت پيرو درج گزارش دوشــنبه هفته جارى  
با عنوان «12 هزار واحد توليدى در آســتانه تعطيلى» جوابيه اى ارســال كرده كه 
مشــروح آن درذيل مى آيد: پيرو درج خبرى با عنــوان «12 هزار واحد توليدى در 
آستانه تعطيلى» در صفحه يك شماره 8382 مورخه دوشنبه چهارم ارديبهشت آن 

روزنامه، جوابيه زير جهت تنوير افكار عمومى ارسال مى شود.
الف. وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداختن برخى رســانه ها به اخبار غيرواقعى 

تعطيلى كارخانه ها را برنامه اى جهت زير سؤال بردن دولت تدبير و اميد مى داند.
حل مشكالت 5400 واحد صنعتى و توليدى كه در سال هاى گذشته، تعطيل شدند 
و اكنون به چرخه رقابت بازار پيوسته اند. از اين رو، خبر كذب تعطيلى كارخانه هايى 
مانند داروگر و روغن نباتى جهان، نوعى ظلم به حوزه توليد و جفا در حق كارگران و 

كارمندان زحمتكش اين واحدها بود.
ب. در بخشى از اين گزارش، نقل قولى غير واقعى از على يزدانى، مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شــهرك هاى صنعتى كشــور با اين مضمون كه « 7000 واحد 
صنعتى در سال گذشته تعطيل شد»، منتشر شده است و اين در حالى است كه با 
تكذيب خبر با روى كار آمدن دولت يازدهم توجه به بخش هاى صنعتى براى خروج 
از ركود در دســتور كار دولت قرار گرفت و حاصلش اين بود كه در طول 3.5 سال 
گذشته تنها در شهرك هاى صنعتى حدود 3500 واحد توليدى و صنعتى كه تعطيل 
بوده اند با برنامه ريزى صحيح اقتصادى دولت دوباره احيا و به چرخه توليد بازگشتند.
همچنين مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهر ك هاى صنعتى پيشتر نيز با اعالم 
اين خبر كه بيش از 14 هزار طرح صنعتى هم اكنون 50 درصد پيشرفت فيزيكى 
دارند و انتظار مى رود  امسال به چرخه توليد وارد شوند، از موفقيت دولت يازدهم در 

بازگرداندن 1100 واحد توليدى به چرخه توليد در سال 95 سخن گفت.
از سوى ديگر، آمار ايجاد رونق توليد در بيش از 24 هزار واحد توليدى با پرداخت 
تسهيالت را نيز بايد به فهرست اقدامات خوب دولت براى حمايت از مردم و اشتغال 
اضافه كرد؛ همچنين بتازگى مجوز 60 هزار طرح صنعتى در كشــور صادر شــده 

است كه  زمينه  اشتغال جديد براى 454 هزار نفر را فراهم مى كند.
ج. دولت يازدهم در وضعيتى كه بيشتر اقتصاددانان دلسوز كشور، به نوعى بحران 
اقتصادى آن را تعبير مى كردند و از قرار گرفتن كشور بر لبه پرتگاه سخن به ميان 
مى آوردند، دولت را تحويل گرفت و در اين چهار ســال با اجراى طرح رونق توليد 
و برنامه هايى از جمله بخشــودگى جرايم بانكى، استمهال بدهى ها، مساعدت هاى 
متنوع براى توليدكنندگان، حمايت همه جانبه از توليد و اشــتغال را در چارچوب 

برنامه هاى خود قرار داد.
بى انضباطى مالى يكى از داليل تعطيلى كارخانه ها و صنعت بود كه در همان ابتدا 
دولــت يازدهم به اصالح آن پرداخت و با اختصاص دادن منابع مالى به بخش هاى 

صنعتى و توليدى زمينه ترميم اين صنعت را فراهم كرد. 
اين در حالى است كه در گذشته منابع مالى بيشتر صرف طرح هاى غيركارشناسى 
شده بود و نتيجه آن شد كه معوقات بانكى از 5000 ميليارد تومان در سال 84 به 

باالى 150 هزار ميليارد تومان در سال 92 برسد.
بديهى است كه پرداخت تسهيالت به بيش از 24 هزار واحد صنعتى تعطيل و نيمه 
تعطيل كشور و ايجاد بيش از 300 هزار شغل جديد در حوزه صنايع در دولت تدبير 
و اميد نشان دهنده جهت گيرى درست و منطقى دولت يازدهم در حوزه حمايت از 
توليد و بازگرداندن آرامش و ثبات و اميد به عرصه توليد كشور با اتخاذ تدابير منطقى 

و كارشناسى است.
د. در روزهاى اخير و به سبب نزديكى به انتخابات رياست جمهورى برخى رسانه ها 
براى رســيدن به اهداف سياسى خود به سمت زير سؤال بردن عملكرد دولتى كه 
برآمده از خواست مردم و مورد تأييد مقام معظم رهبرى است، حركت كردند. ارائه 
آمار غير مستند از يك سو و ناديده گرفتن تالش هاى مداوم دولت يازدهم از سوى 
ديگر نوعى تاكتيك اين رسانه ها جهت زير سؤال بردن عملكرد دولت در چند سال 

اخير بوده است.

 پاسخ قدس:
درمــورد نقل قول غيرواقعى از على يزدانى، مديرعامل ســازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاى صنعتى كشور شــايان ذكر است كه خبرگزارى مهر ارديبهشت سال 
گذشــته درگزارشى به نقل از وى از تعطيلى 7000 واحد صنعتى كشور خبر داده 
بود.يزدانى با بيان اينكه هم اكنون 7085 واحد صنعتى كشور از مجموع 37 هزار و 
120 واحد كشور تعطيل است، گفت: اين تعداد واحد تعطيل در شهرك ها و نواحى 
صنعتى واقع شده اند. بنابراين ارائه آمار ذكر شده به استناد به گزارش مهر بوده و اين 
رسانه به هيچ وجه  به دنبال زير سؤال بردن عملكرد دولت نبوده است و آمار ذكر 
شده به استناد اظهارات متوليان بخش توليد و حتى برخى مسئوالن بوده است. آمار 
12 هزار شركت تعطيل شده يا درآستانه تعطيل شدن نيز به نقل از خانلرى نماينده 
مجلس بوده است. اين رسانه از سر انصاف در شاخص هايى كه عملكرد دولت قابل 

دفاع بوده به آن پرداخته است.
از سوى ديگر، واقعيت وضعيت نامناسب بخش توليد بيش از هركس از زبان متوليان 
بخش توليد بيان مى شود، در همين گزارش به نقل از سيد عبدالوهاب سهل آبادى 
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران آمده است كه امروز در مجموع 30 درصد 
واحدهاى توليدى فعال است كه اين امر نشان مى دهد بخشى از 70 درصد واحدهاى 

توليدى كشور تعطيل يا با ظرفيت بسيار پايين فعاليت مى كنند.

 دولت هاى اسالمى 
بايد بفهمند كه 
هدف آمريكا از 
همراهى با يك 
كشور اسالمى و 
دشمنى با يك 
كشور ديگر، 
جلوگيرى از وحدت 
جهان اسالم و 
مانع تراشى بر سر 
راه درك مشترك 
مسلمانان از منافع 
جوامع اسالمى 
است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

خبر

عراقچى:حركت هاى اخير آمريكا 
خالف برجام و روح و متن آن است

فارس: رئيس ســتاد پيگيرى اجــراى برجام حركت ها و 
اظهــارات اخير مقامات آمريكايــى را خالف برجام و روح 
و متن آن دانســت و گفت: رايزنى هــا درباره خريد 950 
تن كيك زرد توســط ايران از قزاقستان هنوز به سرانجام 
نرسيده و در جريان است.ســيدعباس عراقچى ديروز در 
وين در اظهاراتى پيش از هفتمين نشســت كميســيون 
مشترك برجام با بيان اينكه تمامى موارد بدعهدى، تعلل و 
مقابله جويى آمريكا را در اين نشست مطرح خواهيم كرد، 
افزود: حركت هايى كه شاهد هستيم به اعتقاد ما بر خالف 

مسير برجام است.
وى ادامه داد: همين كه سياســت بازنگرى، ارزيابى و مرور 
برجام را اعالم كردند، صحبت هايى كه توسط رئيس جمهور 
و بقيه مقامات رســمى آمريكا صورت مى گيرد، اين فضاى 
عدم اطمينان و سرگردانى كه براى دنيا ايجاد كردند، اين ها 
خالف برجام و متن و روح برجام است.رئيس ستاد پيگيرى 
اجراى برجام در خصوص مخالفت انگليس با درخواســت 
خريد 950 تن كيك زرد توسط ايران از قزاقستان نيز با بيان 
اينكه مذاكرات در اين زمينه هنوز به سرانجام نرسيده و هنوز 
جريان دارد، عنوان كرد: رايزنى ها در اين خصوص ادامه دارد.

مخفى كارى اوباما درباره ايران
ايسنا: نشريه آمريكايى پوليتيكو مدعى شد كه 
اوباما در رابطه با آزادى زندانيان از زندان هاى 

ايران همه  جزئيات را منتشر نكرده است.
نشــريه پوليتيكو ادعا مى كند بــه اطالعاتى 
درخصوص توافق مبادله زندانيان ميان ايران 
و آمريكا در دولت اوباما دست يافته كه نشان 
مى دهد دولت اوباما تمام جزئيات اين مبادله را 
با مردم آمريكا در ميان نگذاشته است.اين پايگاه 
خبرى مدعى شد، در حالى كه اوباما اعالم كرد 
هيــچ يك از 21 نفرى كــه در دى 1394 در 
ازاى آزادى پنج شهروند آمريكايى از زندان هاى 
ايران آزاد شدند به جرايم امنيتى يا مرتبط با 
تروريسم متهم نشده بودند، برخى از اين افراد 
بر خالف ادعــاى اوباما، «تاجر معمولى» نبوده 
و در انتقال تجهيــزات و فناورى هاى نظامى 
ممنوعه به ايران براى كمك به برنامه موشكى 

و هسته اى اين كشور دخالت داشته اند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

دانش آموزان محروم گناباد به حرم مطهر رضوى مشرف شدند   آستان: شمارى از دانش آموزان محروم گناباد به بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) مشرف شدند. با دعوت مؤسسه خيريه امام صادق(ع) و 
همكارى معاونت اماكن متبركه و امور زائران و اداره كل روابط عمومى آستان قدس رضوى اين دانش آموزان به بارگاه منور امام رضا(ع) مشرف شدند. 70 دانش آموز ايتام، سادات و محروم روستاهاى گناباد عالوه 

بر بهره مندى از فضاى قدسى حرم مطهر و برنامه هاى فرهنگى و تبليغى آستان قدس رضوى، ناهار را ميهمان سفره كريمانه امام رئوف شدند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى اين نهاد بيان كرد

آمادگى آستان قدس رضوى براى انتقال تجربيات به 
مسجد مقدس كوفه

قدس- ســيد مصطفى حسينى راد: هيئت اعزامى آســتان قدس رضوى به دومين 
اجالسيه اعتاب مقدس جهان اسالم در ديدار توليت مسجد كوفه، بر ارتقاى همكارى هاى 
مشترك تأكيد كردند. در اين ديدار كه همزمان با سالروز مبعث پيامبر گرامى اسالم(ص) در 
مسجد كوفه برگزار شد، معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى با اشاره به 
آمادگى براى انتقال تجربيات فرهنگى آستان قدس رضوى به مسجد مقدس كوفه، گفت: 
آستان قدس رضوى با برگزارى مراسم مختلف و برنامه هاى متنوع فرهنگى در مناسبت هاى 
گوناگون مذهبى و فرهنگى تجربيات ارزنــده اى در اين حوزه دارد كه آماده انتقال آن به 

متوليان اداره مسجد مقدس كوفه است.
حجت االسالم والمسلمين سيد جالل حسينى با اشاره به تأكيدات توليت معظم آستان 
قدس رضوى بر توسعه مفهوم خدمت خاطرنشان كرد: هم اينك شمار زيادى از افراد كه 
در حوزه هاى گوناگون، صاحب تخصص و عالقه مند به خدمت به آستان مقدس رضوى 
هستند، با در اختيار گذاشتن توان و تخصص خود در خدمت به محرومان و مستضعفان 
با نيت خدمت به امام رضا(ع) و زائران ايشان در سراسر كشور، به صورت افتخارى لباس 

خدمتگزارى آن حضرت را به تن كرده اند.
توليت مسجد كوفه نيز در اين ديدار با ابراز خرسندى از ارتقاى سطح تبادالت فرهنگى 
خواستار استفاده از تجربيات آستان قدس رضوى در امور فرهنگى و اداره مراسم و اماكن 
متبركه شد. سيد محمد موسوى با اندك دانستن حجم نذورات و موقوفات مسجد كوفه 
اظهار اميدوارى كرد، در آينده با افزايش اين پشتوانه هاى مالى، برنامه هاى فرهنگى اين 

مسجد مقدس بيش از پيش توسعه پيدا كند.
در اين نشست همچنين مهندس سيد خليل منبتى معاون اماكن متبركه و امور زائرين 
آستان قدس رضوى، فعاليت اين آستان در حوزه خدمات دهى به زائران را بسيار وسيع 
خوانــد و از آمادگى اين معاونت براى انتقال تجربيات به ســاير اعتاب مقدس خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمين دكتر محمد على موحدى، مدير مركز امور بين الملل آستان 
قدس رضوى نيز از دعوت رسمى اين مركز براى تبادل تجربيات در حوزه هاى فرهنگى، 
اقتصادى، عمرانى و ديگر حوزه ها بين آستان قدس رضوى و مسجد مقدس كوفه خبر داد.

 منشور حقوقى زائر؛ دستور كار اجالس دوم اعتاب مقدسه
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى، به منظور شركت در اجالسيه اعتاب مقدسه جهان 

اسالم عازم عتبات عاليات شد.
سيد مرتضى بختيارى تصريح كرد: نمايندگان اعتاب مقدس عراق، سوريه و جمهورى 
اســالمى ايران در اجالسيه دوم حضور دارند و تفاهمنامه جامع همكارى هاى مشترك 
آستان هاى مقدس و مزارات متبرك امضا مى شود. وى ادامه داد: آستان هاى مقدس اهل 
بيت(ع)از الطاف خداوند متعال هستند و نتيجه همكارى و هم افزايى بين مسئوالن اعتاب 
مقدسه امنيت و آرامش ميليون ها انسان عاشق و دلداده ائمه اطهار(ع) است. بختيارى 
گفت: تا كنون نمايندگان اعتاب مقدسه سه نشست در مشهد، كربال و قم داشته اند كه 
در پى آن آيين نامه هاى مرتبط با فعاليت تدوين شده، همچنين آيين نامه هاى مربوط به 
كميته هاى فرعى و تخصصى در حوزه نشــر، خدمت و عمران به تصويب رسيده است، 
فعاليت هاى مشتركى نظير آموزش خدام، نشر كتب مشترك، امور آموزشى و راه اندازى 

فضاى مجازى نيز صورت گرفته است.
وى با بيان اينكه به نمايندگى از آيت اهللا رئيسى در اين دوره اجالسيه حضور مى يابد، 
اظهار داشت: دستور اجالس دوم « منشور حقوقى زائر» خواهد بود كه در اجالس پيش 

رو به عنوان سند عالى به امضاى توليت ها و نمايندگان اعتاب مقدسه خواهد رسيد.

خـــبر

 از خدمات آستان قدس جهت كمك به 
محرومان و زلزله زدگان سپاســگزاريم اما 
به نظر مى رســد بايد امكانات داخل حرم 
مطهر امام رضا(ع) در مواقع بروز بحران و 

حوادث غيرمترقبه بيشتر شود.
09130009768 

 هميشــه برايم سؤال بوده است كه چرا 
يك رواق يا صحن به نام مادر امام رضا(ع) 
(يعنــى حضرت نجمه خاتــون) در بارگاه 
امام هشتم(ع) نامگذارى نشده است؟ واقعاً 
جاى چنين رواق يا صحنى در حرم مطهر 

رضوى خالى است.
09300006017 

 آســتان قدس رضوى متعلق به حضرت 
رضا(ع) است زائران دوست دارند گزارش مالى 

اين نهاد مقدس را ببينند لطفاً چاپ كنيد.
09120005729 

 يــك برنامه  اى توســط خدمــه برگزار 
مى شود در ايام والدت آقا امام رضا(ع) به 
نام زير سايه خورشــيد چرا خادمان امام 
هشتم(ع) در طول سال به شهرستان ها و 

استان ها اعزام نمى شوند.
09130002680

 من از استان دالور بوشهر پيامك ارسال 
مى كنم. لطفاً آستان قدس براى محروميت 
زدايــى طبق فرمان رهبر معظم انقالب به 
مناطق دورافتاده كشــور هم سرى بزند و 

جوياى مشكالت مردم شود.
09170002861 

 مناســب اســت كه در ســرويس هاى 
بهداشتى چند عدد حمام هم براى زائران 
كه نيازمند اســتحمام هستند و مشكالت 
جسمانى ويژه دارند (بخصوص سالمندان) 

پيش بينى شود. 
09150000325

 آيــا امكان دارد يك رواق يا شبســتان 
ويژه كودكان و نوجوانــان در حرم مطهر 
امام رضــا(ع) به صورت دائمى و شــبانه 
حضــرت  آن  مقــدس  حــرم  در  روزى 

اختصاص يابد.
09360003190 

صداى مردم

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

 آستان/ محمدحسين مروج كاشانى 
 رئيــس بخش خدمات زائــران حرم مطهر 
رضوى از پذيرايــى حدود 7 ميليون نفر در 
سال گذشــته در ميهمانسراى حرم مطهر 

حضرت رضا(ع) خبر داد.
«محمدرضا نجفى» با بيان اين مطلب افزود: 
ايــن شــمار پذيرايى مربوط به ســه وعده 
صبحانه، ناهار- شام (با اولويت ناهار و شام) 
بوده و در راستاى رهنمودهاى توليت معزز 
آستان قدس رضوى و استفاده حداكثرى از 
ظرفيت و توانمندى ميهمانســراى حضرت 

رضا(ع) صورت گرفته است.
وى ادامه داد: اين رقم(7 ميليون نفر) در 
سال گذشــته و در مقايسه با سال پيش 
از آن (ســال 94) از افزايش حدود 2/2 
برابرى برخوردار بوده كه نشــان دهنده 
همت و تالش مديران و مسئوالن مربوط 
در آســتان قــدس رضوى در راســتاى 
افزايش دعوت شــدگان به ميهمانسراى 
حضرت رضــا(ع) به منظور اســتفاده از 

غذاى متبرك حرم مطهر رضوى است.
رئيــس اين بخــش اضافه كــرد: افراد و 
گروه هاى پذيرايى شده مربوط به زائران، 
كاروان هاى پياده زيارتى (در طول سال)، 
كاروان هــا و گروه هــاى معرفى شــده از 
سوى معاونت امداد و مستضعفان آستان 
قدس رضوى، گروه هاى معرفى شــده از 
ســوى ســازمان ها و نهادهاى حمايتى و 
امدادى مانند بهزيستى، كميته امداد امام 
خمينــى(ره)، بنياد شــهيد و... اداره هاى 

آموزش و پرورش، دانشگاه ها و... است.
وى يادآور شد: پذيرايى از زائران غيرايرانى، 
خدمه و نيروهاى افتخارى و كاركنان حرم 
مطهر رضوى، نذركنندگان مراجعه كننده 
بــه دفاتر نذورات آســتان قــدس رضوى 
در حــرم مطهر (مطابق شــرايط، ضوابط و 
دســتورعمل هاى مربوط) نيز به طور روزانه 
انجام شــده كه در جزو همين آمار و ارقام 

لحاظ گرديده است.

 دعوت از زوج هاى جوان
نجفى در ارتبــاط با پذيرايــى از زوج هاى 

جوان در ميهمانسراى حضرت رضا(ع) اظهار 
داشت: از ابتداى سال گذشته حسب دستور 
توليت معزز آســتان قدس رضــوى، براى 
زوجين جوانى كه مراسم عقد ازدواج آنان در 
رواق شــيخ طوسى حرم مطهر امام رضا(ع) 
برگزار شده است نيز روزانه و به صورت اتفاقى 
به هر يك از زوجين دعوتنامه ميهمانسراى 
حضرت داده شده است كه از اسفندماه سال 
گذشته و حسب رهنمودهاى توليت عظماى 
آســتان قدس رضوى براى بهره مند شدن 
همه زوجين جوانى كه تاريخ عقد ازدواج آنان 
در ســال 95 به بعد (با احتساب ايام سپرى 
شده از سال جارى) بوده است نيز دعوتنامه 
ميهمانسراى حضرت رضا(ع) در قبال ارائه 
اصل شناسنامه زوجين و اصل سند ازدواج و 
با تأييد سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى 

تعلق گرفته است.
وى ادامه داد: اين زوجين جوان با شــركت 
در مراســم، برنامه ها و كالس هاى فرهنگى 
تدارك ديده شــده با دريافت دعوتنامه هاى 
ميهمانســراى حضــرت رضــا(ع) از غذاى 
متبرك و خــوان با بركت حضرت برخوردار 

گرديده اند.
نجفى خاطرنشــان كرد: در سال جارى قرار 
است شيوه توزيع دعوتنامه هاى ميهمانسراى 
حرم مطهــر رضوى ويژه زوجين جوان و در 
جهت رفاه حال اين عزيزان در حوزه معاونت 
اماكن متبركه و امور زائران آســتان قدس 

رضوى (مطابق شرايط و ضوابط) و در داخل 
حرم مطهر و با هماهنگى سازمان فرهنگى 

آستان قدس رضوى توزيع شود.

 روش توزيع دعوتنامه ها
رئيــس بخش خدمات زائــران حرم مطهر 
رضوى در ارتباط با روش توزيع دعوتنامه هاى 
ميهمانســراى حضرت رضا(ع) بيان داشت: 
مطابق دســتورعمل ها و شــرايط و ضوابط 
اعالم شــده به اين بخــش، دعوتنامه هاى 
ميهمانسراى حرم مطهر امام رضا(ع) توسط 
موزعــان اين بخش و با حضــور در مبادى 
ورودى شهر مقدس مشهد (زمينى، ريلى و 
هوايى) و با هماهنگى هاى صورت گرفته با 
مســئوالن محترم پليس راه استان، راه آهن 
اســتان و مســئوالن مربوط در فــرودگاه 
بين المللى شــهيد هاشمى نژاد مشهد و در 
راستاى احترام و تكريم زائران بارگاه ملكوتى 
امام هشتم(ع) به صورت حضورى به زائران 

بزرگوار تقديم مى شود.
وى متذكــر شــد: در زمينــه گروه هــا و 
مجموعه هاى زيارتى دعوت شده به مراسم 
مختلف بارگاه منور رضوى نيز موزعان اين 
بخش با حضور بين زائران و گروه هاى زيارتى 
مربوط، به صورت مســتقيم دعوتنامه هاى 
ميهمانسرا را بين اين افراد و گروه هاى مزبور 

توزيع مى كنند.
نجفــى تصريح كرد: مطابق نظــرات اعالم 

شــده از ســوى زائران ارجمنــد در هنگام 
توزيع دعوتنامه هاى ميهمانسراى حرم مطهر 
رضوى، روش توزيع مذكور توســط موزعان 
مربوط (با توجه به توضيحات داده شده) مورد 

استقبال و رضايت زائران قرار گرفته است.
وى در مــورد زائــران و گروه هــاى زيارتى 
غيرايرانى نيز گفت: دعوتنامه هاى اين گروه از 
زائران نيز با ثبت مشخصات گذرنامه آنان در 

سامانه مربوط توزيع مى شود.
وى يادآور شد: خانواده معزز ايثارگران (شامل 
خانواده هاى شهدا، جانبازان و آزادگان) براى 
دريافــت دعوتنامه ميهمانســراى حضرت 
رضا(ع) مطابق ســهميه و دستورعمل ها و 
ضوابط موجود مى توانند به ســازمان بنياد 
شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوى(واقع 
در مشهد- بلوار شهيد مدرس) مراجعه كنند.

 دعوتنامه هايى براى مجاوران
نجفى درباره برخوردار شدن 
ملكوتى  بــارگاه  مجــاوران 
حضــرت رضــا(ع) از غذاى 
متبرك مهمانسرا نيز گفت: 
براساس تمهيدات انجام شده 
از سوى آستان قدس رضوى، 
از ساليان قبل دعوتنامه هاى 
اكرام رضوى  مراسم ضيافت 
(ويژه افطــار در ماه مبارك 
رمضــان) به صــورت قرعه 
كشــى در مناطق مسكونى 
شــهردارى مشــهد با توجه 
برنامه ريزى هاى صورت  بــه 
گرفته همه ساله در ايام ماه 
مبارك رمضــان و با مراجعه 
مستقيم موزعان اين بخش و 
با همكارى نيروهاى افتخارى 

حرم مطهر رضوى براى استفاده همشهريان و 
ساكنان گرامى شهر مقدس مشهد و مجاوران 
عزيز توزيع مى شود، به گونه اى كه در طول 
مــاه مبارك رمضان در مجمــوع 360 هزار 
نفر از مجاوران بارگاه منور امام هشتم(ع) در 
هنگام افطار ميهمان خوان با بركت حضرت 

در صحن هدايت حرم مطهر مى شوند.

با افزايش 2/2 برابرى در سال 95 صورت پذيرفت

پذيرايى از 7 ميليون نفر در ميهمانسراى حرم مطهر

زوجين جوان 
با شركت در 

مراسم، برنامه ها و 
كالس هاى فرهنگى 

تدارك ديده 
شده با دريافت 

دعوتنامه هاى 
ميهمانسراى 

حضرت رضا(ع) 
از غذاى متبرك 
و خوان با بركت 

حضرت برخوردار 
گرديده اند
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ايـران

انتقاد ســالك از رد صالحيت فله اى نيروهاى انقالبى در انتخابات شــوراها فارس: نايب رئيس كميســيون فرهنگى مجلس با انتقاد از رد صالحيت فله اى نيروهاى انقالبى در انتخابات 
شــورا هاى شــهر و روســتا، گفت: اين كار اگر باعث ايجاد يأس در مردم شود، گناه بزرگى است. حجت االسالم احمد سالك با بيان اينكه اگر اين اتفاق افتاده باشد حق الناس را از بين برده اند و اين  كار 

درستى نيست، افزود: اگر به مّر قانون عمل شود، مشكلى پيش نمى آيد و قانون هم در اين باره شفاف است و مراجِع استعالم را مشخص كرده است.  

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

تا انتخابات

مى توان  يارانه  2 دهك پايين جامعه را 3برابر كرد
حجت االسالم والمســلمين   فــارس: 
رئيســى گفت: افرادى كه درآمد آن ها 
فقط 45 هزار تومان يارانه است، چگونه 
بايد زندگى كنند؟ آيا در كشور امكانات 
وجود ندارد؟  و يا مى شــود با شيوه اى از 
مديريــت، زندگى افراد فقيــر را از اين 
شــرايط نجات داد؟ ما در كشور ذخاير، 
انرژى، نيروى خالق و آماده به كار و فرهيخته دانشــگاهى كم نداشته ايم و بايد 
از آن ها استفاده كنيم.  نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى كه در 
جمع مردم بيرجند ســخن مى گفت، با اشاره به تعطيلى بسيارى از كارخانه ها 
و بيكارشدن جوانان مشــغول به كار در آن ها، اظهار داشت: كرامت يك جوان، 
بازنشســته، كارمند و كارگر، شغلى شــرافتمندانه را طلب مى كند.  وى دغدغه 
تأمين مسكن را يكى ديگر از مشكالت جوانان و جامعه دانست و افزود: طرحى 
براى مسكن شروع مى شود و زمانى كه ديوارهاى آن باال مى رود جوان ها اميدوار 
مى شوند كه خانه دار خواهند شد، ولى ناگهان اين طرح متوقف و معطل مى شود. 
كســى كه فرش زير پا و وسايل زندگى خود را فروخته تا صاحب مسكن شود، 
با اين نوع اقدامات چه بايد بكند؟  حجت االسالم والمسلمين  رئيسى تأكيد كرد: 
معتقدم كه با همين درآمد كشور مى توان كارى كرد كه ديگر خانواده اى در فقر 
مطلق نباشد و مى توان يارانه اى كه در حال پرداخت است را در 2 دهك پايين تا 
ميزان 2 الى 3 برابر افزايش داد.  وى با انتقاد از فساد ادارى در كشور تصريح كرد: 
مردم از اخبارى كه درباره اينكه از اين فساد منتشر مى شود، نگران هستند. تا كى 
مردم بايد شاهد فساد در كشور باشند و آيا نمى شود فساد ادارى را از كشور حذف 
كرد؟  كانديداى دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى اظهار داشت: دولت 
كار و كرامت، خود بايد اهل كار باشد چون مردم از وعده و شعار خسته اند و همه 

چيز بايد در ميدان عمل اتفاق بيفتد.  
وى با بيان اينكه بياييد براى يك بار دسته بندى هاى سياسى را كنار بگذاريم و از 
همه ظرفيت كشور استفاده كنيم، گفت: شيعه و سنى و اقوام و مذاهب مختلف، 
خط كشى هاى واقعى نيست و خط كشى واقعى ما، خط كشى با دشمنان انقالب 

و نظام است. 

اكثريت رّدصالحيت شدگان انتخابات شوراها 
شكايت كردند

فارس: رئيس هيئت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
با بيان اينكه قريب به 80 درصد رّدصالحيت شدگان انتخابات شوراها در سراسر 
كشــور تاكنون شكايت شان را ارائه كردند، گفت: از روز پنج شنبه هفته جارى 7 
ارديبهشت ماه جلسات 3 نفره هيئت هاى عالى نظارت استان ها بر انتخابات شوراها 
براى رسيدگى به شكايت داوطلبان رّدصالحيت شده انتخابات شوراهاى اسالمى 

شهر و روستا تشكيل مى شود.

پوششى ها نبايد در مناظره ها شركت كنند 
تسنيم: محمدجواد الريجانى قراردادن 
كانديداى پوششــى بــراى روحانى را 
توهيــن به رئيس جمهورى دانســت و 
گفت: پوششــى ها نبايد در مناظره هاى 
صدا و ســيما حضور يابند زيــرا اصًال 
كانديدا نيستند. در مسابقه نمى توانيد 5 
نفر ديگر را بياوريد تا به شما كمك كنند. 

مسابقه بين افرادى است كه در آن شركت كرده اند.  
الريجانى با تأكيد بر اينكه «نبايد اجازه دهيم امكانات وسيع تبليغاتى كشور كه 
ميليون ها دالر هزينه  دارد، در اين حمايت نا سالم هزينه شود»، اظهار داشت: به  
عنوان عضو شــوراى نظارت بر صدا و ســيما معتقدم كه اين سازمان حق ندارد 
كســى كه رسماً اعالم مى كند «من صرفاً به  عنوان كانديداى پوششى آمده ام» را 

در مناظره ها شركت دهد و براى ارايه برنامه هايش وقت در نظر بگيرد.

انرژى، نيروى خالق و آماده به كار و فرهيخته دانشــگاهى كم نداشته ايم و بايد 

مسابقه بين افرادى است كه در آن شركت كرده اند.  

 سياســت/ آرش خليل خانه   روحانى چند 
روز پيــش و پــس از آنكه پــروژه جلوگيرى از 

برگزارى زنــده مناظره ها ناكام 
ماند، گفته بود در روزهاى آينده 
برخى حقايق را خواهم گفت. 
جالب آنكه اسحاق جهانگيرى، 
نامزد پوششــى و ضربه گير او، 
هم پيشتر تأكيد كرده بود كه 
اگر الزم باشــد برخى مسائل 
را در مــورد دولت گذشــته و 
كارهايى كــه آن دولت انجام 
داده، برمال خواهــد كرد.  اين 
جمالت، ناخودآگاه اذهان را به 
ياد رفتار محمود احمدى نژاد در 
گذشته مى اندازد؛ رفتارى كه در 
مناظره ها سبب تشويش اذهان 

عمومى و مسائلى شد كه تا سال ها بعد مشكالتى 
را در كشور به وجود آورد. 

فشار دولت ادامه دارد 
اما چرا نامزدهــاى دولت در اين مقطع از همان 
ادبيــات تهديدآميــز با چاشــنى افشــاگرى و 

«بگم بگم» استفاده مى كنند ؟ 
بايد گفت اين روش نوعى فرار به جلوســت زيرا 

روحانى كه بايد درباره عملكرد 4 ساله خود سخن 
بگويد و از آن در مقابل ديگر نامزدها دفاع كند، 
مى خواهد با نقب زدن به گذشته، 
از پاسخگويى بگريزد. دولتى كه 
ســخنگويش بارها گفته بود ما 
تخلفات زيادى از دولت گذشته 
را بى آنكه رسانه اى كنيم به قوه 
قضاييــه ارجاع داديم تا كشــور 
مشــوش نشــود، حاال بــه نظر 
مى رسد همه اين مسائل را براى 

انتخابات نگه داشته بود. 
از سوى ديگر به نظر مى رسد اين 
روش ابزارى است تا با فضاسازى 
در مورد بروز چالش هاى امنيتى 
در مناظره ها، برگزار كنندگان آن 
را زير فشــار قــرار دهند تا حاال 
كه مناظره ها زنده برگزار مى شــود حداقل روند 
آن، كنترل شده و با حداقل چالش باشد.  انتشار 
سخنان حســام الدين آشنا، مشــاور فرهنگى و 
رســانه اى روحانى درباره مناظره هــا و تأكيد او 
بر اينكه ســؤال ها بايد از قبل در اختيار نامزدها 
و مــردم قرار گيرد تا اگر كســى خــارج از اين 
موضوعات چيزى را مطــرح كرد (يا به تعبير او 
تقلب كرد) قابل سانسور باشد، همين برداشت را 

تأييد مى كند.  آشنا حتى مديريت رسانه  ملى در 
مناظره ها را هم زير سؤال برده است و گفته چه 
كسى به صدا و سيما حق داده كه كارشناسانش 
بنشــينند و ســؤال ها را طرح كنند و اساساً چه 
كسى به صدا و سيما حق داده كه هوش هيجانى، 
تسلط نامزدها و هوش تصويرى آن ها را بسنجد؟ 
آشنا با ادبياتى ســخيف تأكيد كرده كه مجرى 
مناظره ها بايد كسى باشد كه نامزدها «مثل سگ» 
از او بترسند و بدانند اگر حرف بى ربط زدند، آن 
مجرى قبالً نشان داده باشد با آن ها چه كار خواهد 

كرد. 

روحانــــى به جاى مناظـــره، 
تريبون مى خواهد 

حال معلوم نيســت در شرايطى كه دولت تأكيد 
دارد مناظره ها مديريت شده و از پيش تعيين شده 
باشد و موضوعات چالشــى در آن مطرح نشود، 
چگونه روحانى و جهانگيــرى بر طبل بگم بگم 

مى كوبند؟آيا اين ادعا يك بلوف نيست؟ 
نصراهللا پژمانفر مى گويد: دولت با توجه به اينكه 
4 سال كارش انگشــت اتهام گرفتن به گذشته 
بــود، امروز در همان موضوعى كه روش خودش 
بود گرفتار شده و از پاسخگويى و مناظره ها فرار 

مى كند. 

رئيس كميســيون فرهنگى مجلس با اشاره به 
اينكه روحانى بايد در مناظره ها در مورد وضعيت 
كشــور و مشــكالتى كه مردم با آن دســت  به 
 گريبان هستند پاسخ بدهد، مى افزايد: او هرچه 
در كيسه اى كه به عنوان ذخيره عملكردش دارد 
دســت مى كند، چيزى پيدا نمى كند به  جز يك 
موجود ناقص الخلقه اى كه خودشان ايجاد كردند 
و نامــش را برجام گذاشــتند و نه تنها عايداتى 

براى كشــور و قشر محروم نداشــته بلكه تمام 
ظرفيت هاى كشــور را هم بلعيده و افشاى اين 
واقعيت در مناظره ها براى آن ها به معناى باخت 
صد درصد است. به همين دليل آن ها مى كوشند 
فضاى پرتنشــى را در مناظره ها القا كنند تا اين 
فرآيند به تريبونى تبديل شــود كه آن ها بتوانند 
مثل 4 سال گذشــته به منتقدان و رقباى خود 

فحاشى كنند و اعداد و ارقام دروغ بدهند. 

دولت با توجه 
به اينكه 4 سال 
كارش انگشت 
اتهام گرفتن به 
گذشته بود، امروز 
در همان موضوع 
گرفتار شده و لذا 
از پاسخگويى و 
مناظره ها فرار 
مى كند

بــــــــرش

خبــر

تسنيم: محمدباقر قاليباف گفت: در كشور پول داريم 
اما در روش و مديريت بلد نيستيم كه مردم را در كارها 
سهيم كنيم. كسانى كه مى گويند نمى شود 5 ميليون 
شــغل ايجاد كرد، نگاهشان به جاى ديگرى است. امروز 
دالالن اقتصاد را اداره مى كنند.  كانديداى دوازدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى با طرح اين سؤال كه چرا در يك صحنه بسيار پيچيده 
از جهت فنى و علمى، در عرصه نظامى و امنيتى در رديف 5 كشــور اول دنيا 
قرار گرفته ايم، گفت: چرا اين كشور و مردم مخلص و باوفا اين گونه زندگى كنند 
كه آن مردان مردى كه هرگز در برابر دشــمنان قد خم نكردند، امروز بايد در 
خانواده در برابر حداقل نيازهاى خانواده، شكســته شوند؟ چرا يك جوان بايد 
شاهد كاركردن مادرش در خانه هاى مردم باشد؟ مردم دل نگران هستند. ضعف 
مديريت داريم و نوع نگاه، كهنه و قديمى است و ديگر نمى توان جامعه را با نگاه 

60 سال قبل اداره كرد.  

امروز دالالن، اقتصاد را اداره مى كنند 
مهر: سيدمصطفى ميرســليم با تاكيد بر اينكه نفت و 
گاز بزرگ ترين سرمايه ما محســوب نمى شود، گفت: 
امروز بزرگ ترين ســرمايه ما نيروى انسانى است. امروز 
با اينكه از نظر منابع نفت و گاز در رتبه بااليى قرار داريم 
اما اگر بتوانيم توليدات صنايــع غيرنفتى را افزايش دهيم، 
مى توانيم حركت رو به رشــدى را در جامعه داشته باشيم.  اين نامزد انتخابات 
رياست جمهورى كه در مازندران صحبت مى كرد، سياست دولت در مهار تورم را 
ناكارآمد و باعث تشديد فشار به اقشار ضعيف جامعه دانست و گفت: اين اشتباه 
بود كه دولت بين مهار تورم و رشد اقتصادى، به سراغ تورم رفت و باعث ايجاد 

ركود اقتصادى و به تعطيلى كشاندن كارخانه هاى بزرگ توليد و صنعتى شد. 
وى افزود: مســئوالن اگر در اداره جامعه مرتكب اشــتباهى مى شــوند بايد از 
مردم عذرخواهى كنند اما متاســفانه امروز برخى مسئوالن تالش مى كنند تا 
با آمارسازى و دروغ پراكنى، مردم را فريب دهند و به شعور آن ها توهين كنند. 

سياست مهار تورم دولت ناكارآمد است 
ايســنا: معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر نيازمندى 
اقتصاد مقاومتى به نوآورى، گفت: اقتصاد مقاومتى بايد 
دانش بنيان شود و دانشگاه ها نيز اصلى ترين كانون هاى 
دانش بنيان كردن اقتصاد هستند.  اين كانديداى انتخابات 
رياست جمهورى با بيان اينكه مردم همچنان احساس مى كنند 
كه اتفاق ويژه اى براى آن ها نيفتاده اســت، ادامه داد: تحول زندگى شــخصى، 
افزايش درآمد،  ايجاد رفاه و اشتغالزايى از جمله انتظاراتى است كه مردم از اقتصاد 
دارند.  وى در ادامه صحبت هاى خود با تأكيد بر اينكه اصلى ترين دغدغه ما بايد 
اشتغالزايى براى جوانان تحصيلكرده باشد، گفت: جوانان فارغ التحصيل بزرگ ترين 
ســرمايه هاى كشور هستند كه دستيابى به  آن ها امرى بسيار دشوار براى ساير 
كشورها است. اگر  به جاى تكيه بر منابع نفتى، به فكر و دانش متكى شويم در 
بخش هاى مختلف از جمله فناورى اطالعات شاهد ايجاد مشاغل بسيارى براى 

جوانان تحصيلكرده خواهيم بود. 

اصلى ترين دغدغه ما  بايد اشتغال زايى باشد

خبــر

تناقض گويى از ترس مناظره

تاكتيك «بگم بگم» براى فرار از پاسخگويى
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ماتيس: مأموريت ما در افغانستان ادامه دارد   فارس: «محمد اشرف غنى»، رئيس جمهور افغانستان با ژنرال «جيمز ماتيس» وزير دفاع اياالت متحده آمريكا كه در رأس يك هيئت عالى رتبه آن كشور به 
كابل رفته بود، ديدار كرد. در اين ديدار دو طرف در خصوص مسائل امنيتى افغانستان و منطقه، مبارزه با تروريسم و همكارى ها ميان دو كشور در عرصه هاى مختلف بحث و تبادل نظر كردند. ابتدا وزير دفاع آمريكا 

مراتب تسليت و همدردى خويش را به نمايندگى از حكومت و مردم اين كشور به غنى و مردم افغانستان به خاطر حادثه تروريستى در تيپ 209 ارتش شاهين، ابراز كرد.

گابريل: 
«نتانياهو» از لغو ديدار دوجانبه «پشيمان» خواهد شد

فارس: وزير خارجه آلمان در واكنش به تهديد «بنيامين نتانياهو» نخست وزير 
رژيم صهيونيستى اعالم كرد، لغو ديدار دوجانبه، تل آويو را پشيمان خواهد كرد.

گابريل با بيان اينكه اگر نتانياهو ديدارش با او را لغو كند، پشــيمان خواهد شد، 
گفت: مالقات با گروه هاى حقوق بشــرى چپگرا بايد يك امر كامالً عادى تلقى 
شــود. دفتر نخست وزيرى رژيم صهيونيســتى با اينكه در اين باره هنوز اظهار 
نظرى نكرده، اما برنامه كارى نتانياهو را منتشــر كرد كه در آن ديدار با گابريل 

ديده نشده است.

رسانه فلسطينى اعالم كرد
اخبار ضد و نقيض درباره بيمارى رئيس تشكيالت 

خودگردان فلسطين
مهر: پايگاه فلسطينى غزه االن به نقل از منابع بيمارستانى اردنى از ابتالى محمود 
عباس رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين به بيمارى قلبى هنگام سفر به كويت 

و بسترى شدن وى در يكى از بيمارستان هاى اردن خبر داد. 
اين رسانه فلسطينى به نقل از برخى منابع فلسطينى اعالم كرد: محمود عباس از 
كمر درد از زمانى كه در سفر به تونس زمين خورده است رنج مى برد، اما اينكه به 

بيمارى خطرناكى مبتال شده باشد را رد كردند.

خيز ارتش سوريه براى آزادسازى مثلث تروريست ها 
در ريف حماه

فارس: رخدادهاى ميدانى نشــان 
مى دهد ارتش ســوريه فقط به دور 
كردن خطر از مواضع اصلى خود در 
شمال شهر «حماه و محرده» اكتفا 
نخواهد كرد و قصد دارد حلقه امنيت 
را به ســوى مناطق اصلى گسترش 
دهد كه نقطه شروع حمالت مكرر 

تروريست ها در اين محور است. 
پيشروى اخير ارتش در شهرك «حلفايا» و آزادسازى آن، به نيروهاى سورى امكان 
داد كه به حركت خود به سمت شمال ادامه دهند و شهرك هاى «المصاصنه، زور 

الحيصه و زور الطيبه» در شمال شرق حلفايا را آزاد كنند.

10 كشته در انفجار بمب در شمال غرب پاكستان
العهد: منابع پاكســتانى از كشته شدن 10 نفر و زخمى شدن شمارى ديگر بر اثر 
انفجار بمب در منطقه اى در شمال غربى اين كشور و در نزديكى مرز با افغانستان خبر 
دادند. بر اثر بمب كنار جاده اى كار گذاشته شده از سوى گروه هاى افراطى در جاده اى 
در روستاى كورام در نزديكى مرز با افغانستان حداقل 10 نفر كشته و شمارى ديگر 
زخمى شدند. شمارى زن و كودك نيز در ميان قربانيان مشاهده مى شود. گروه هاى 

افراطى اين بمب را هنگام عبور مينى بوس در اين جاده منفجر كردند.

80 حمله از سوى پهپادهاى آمريكا به يمن در 2 ماه اخير
آناتولى: وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) اعالم كرد نيروى هوايى اين كشور از ماه 
مارس سال جارى ميالدى تا كنون بيش از 80 حمله هوايى عليه اهداف مختلف 

در يمن به انجام رسانده است. 
جف ديويس، ســخنگوى پنتاگون با اعالم اين خبر و بدون اشاره به كمك هاى 
پيدا و پنهان اين كشور به گسترش تروريسم در خاورميانه مدعى شد كه در 18 
و 23 ماه جارى ميالدى حمالتى را عليه مواضع شاخه گروه تروريستى «القاعده» 
در يمن انجام داده است. سخنگوى پنتاگون در اين باره ادعا كرد: نيروهاى آمريكا 

به انجام مجموعه اى از عمليات هاى پى در پى عليه القاعده يمن ادامه مى دهند!

خـــبر

 بين الملل/ محمد جعفرى  رسانه هاى 
داخلى فرانسه از راهيابى امانوئل ماكرون و 
انتخابات رياست  مارين لوپن به دور دوم 
جمهورى در اين كشور به عنوان يك «بيگ 
بنگ» يا انفجار بزرگ ياد كرده اند. با نزديك 
جمهورى  رياست  دوران  پايان  به  شدن 
فرانسوا اوالند، رئيس جمهورى سوسياليست 
از  جايگزينى  يافتن  به  ميل  كشور،  اين 
افزايش  فرانسوى ها  ميان  در  ديگر  حزبى 
اجتماعى  و  اقتصادى  اما مشكالت  يافت، 
گسترده در اين كشور آن هم در حالى كه 
فرانسه با بحران اقتصادى و نرخ بيكارى 9.7 
درصدى دست و پنجه نرم مى كند و در 
كنار آن نبود فردى كاريزماتيك در ميان 
گزينه  انتخاب  مطرح،  احزاب  نامزدهاى 
نهايى را براى رأى دهندگان سخت كرد و 
حتى منجر به آن شد كه محافظه كاران 
درنهايت نتوانند از اين فرصت استفاده كنند 
و راستگرايان فرانسه براى اولين بار در تاريخ 
خود نتوانند به دور دوم انتخابات رياست 
جمهورى راه يابند. در مقابل، راست افراطى 
به پيروزى بى سابقه اى دست يافت و رهبر 
«جبهه ملى» فرانسه قدرتمندتر از هميشه 
براى مبارزه در دور دوم انتخابات، در كنار 
شخصى قرار گرفت كه سابقه چندانى در 
به  فرانسوى ها  نداشت.  سياست  دنياى 
دو نامزد ضدسيستم رأى دادند؛ دو نامزد 
متفاوت  كامالً  ديدگاه  دو  با  ضدسيستم 

درباره آينده فرانسه و اتحاديه اروپا.

 واكنش رسانه هاى فرانسوى
 (Les Echos) «روزنامه اقتصادى «له زكو
اين رويداد را به «به ســتوه آمدگى» مردم 
فرانسه از نظام سياسى حاكم بر اين كشور 
تعبير كرد و تصميم رأى دهندگان در روز 
يكشنبه را مبنايى براى آغاز فصل جديدى 
از سياســت در اين كشــور از ابتداى عمر 

جمهورى پنجم تا كنون دانست.
فيــگارو اين نتيجه را يــك افتضاح بزرگ 
 La) ناميــد و نشــريه كاتوليك له كــروا
Croix) نيز آن را به زلزله اى تشبيه كرد 
كه پس لرزه هاى آن پايــدار خواهند بود. 

 (L’Opinion) روزنامه ليبرال لو پينيون
نيز نوشت رأى دهندگان در روز يكشنبه با 
حذف نمايندگان تمام احزابى كه به مدت 
نيم قرن بر سياست اين كشور مسلط بودند، 
فصل جديدى را در تاريخ جمهورى پنجم 

فرانسه باز كردند.

 چگونه انتخابات رياست جمهورى 
فرانسه همه را شوكه كرد؟

رأى مــردم در اين انتخابات نوعى اعتراض 
به سيستم حاكم بود. مردِم خشمگين به 
مارين لوپن رأى دادند و آن هايى كه راضى 
بــه رأى دادن به راســت افراطى نبودند، 
امانوئل ماكرون را انتخــاب كردند. به اين 
ترتيب در شــهرهاى بــزرگ و پر جنب و 
جوش امانوئل ماكرون بهترين نتيجه را به 
دست آورد و در مناطق رها و فراموش شده، 

مارين لوپن.
مارين لوپن توانســت از موج پوپوليستى 
كه پيش از اين به دونالد ترامپ براى ورود 
به كاخ ســفيد و به طرفداران بركســيت 
در بريتانيا كمك كرد، اســتفاده كند و با 
سردادن شعارهاى ضدجهانى شدن و ميهن 
پرستى، بر اين موج سوار شود. اين تالش ها 
در كنــار تبليغاتى با موضــوع پايان دادن 

به عضويت فرانســه در اتحاديه اروپا و نيز 
جابه جايى آزاد مهاجران در منطقه شنگن 
نتيجه داد و كابوســى را در بازارهاى مالى 

به وجود آورد.

 موج سوارى رسانه اى لوپن از 
تروريسم فرانسه

افزايش تهديدات امنيتى نيز بر كسب اين 
نتيجه تأثيرگذار بود. بنــا بر گزارش وزير 
كشور فرانسه وقوع يك حادثه تروريستى در 
آستانه برگزارى دور اول اين انتخابات، منجر 
به آن شد كه ميزان مشاركت فرانسوى ها 
در اين انتخابات حدود 80 درصد باشد كه 
بهترين سطح مشــاركت طى چهل سال 

اخير در فرانسه محسوب مى شود.
به ايــن ترتيب مبارزه براى كســب مقام 
رياست جمهورى به رويارويى انديشه هاى 
عوام گرايانه در مقابل انديشه هاى نخبگان 
در جامعه فرانسه تبديل شد و براى اولين 
بار به جــاى رقابت هاى ســنتى، در دور 
دوم انتخابــات امانوئل ماكرون با ايده هاى 
سوسيال ليبراليســم مقابل مارين لوپن و 
تبليغاتــش با محور ملى گرايى افراطى قد 
علم كرد. دو سياست كامالً متفاوت؛ يكى 
خواهان ماندن در اتحاديه اروپا و يكى مصر 

بر خروج از اين اتحاديه.

 رسانه ها مى گويند اين يك انقالب 
جديد در فرانسه است

گاردين، امانوئــل ماكرون را «بهترين اميد 
براى كشور بزرگى دانسته كه عميقاً آشفته 

اســت» با اين وجود تأكيد 
دارد كه تهديد راست افراطى 

خاموش شدنى نيست. 
ديلى ميل نيز اين انتخابات 
را انقالبى جديد در فرانسه 
دانســته اســت و نوعــى 
همه پرســى براى ماندن يا 

خروج از اتحاديه اروپا.
نوشت  ژورنال  استريت  وال 
قراردادن  با  فرانسوى ها  كه 
اتحاديــه اروپــا در مركــز 
به  مخالفت هاى سياســى، 
بازتعريف جغرافياى سياسى 
ايــن كشــور مى پردازند و 
نيويورك تايمز اين انتخابات 

را دوئلى ميــان يك تازه كار سياســى و 
يك تندروى سياســى خوانده است كه دو 
چشــم انداز كامالً متفــاوت را براى آينده 

كشور ترسيم مى كنند.

نگاهى به نتايج دور نخست انتخابات رياست جمهورى فرانسه

انقالب جديدى در فرانسه رخ داده است؟
لوپن، عشق ترامپ و پوتين

طرفــدارى دونالد ترامــپ از نامزد رياســت 
جمهورى حزب راســت فرانسه، «مارين لوپن» 
كه رأى كافى در انتخابات روز يكشنبه دريافت 
و بــه دور دوم راه پيدا كرده اســت، تعجب آور 
نيست، چرا كه لوپن، همانند ترامپ كمپين ضد 
مهاجران و ضد مسلمانان راه انداخت و سفيد 
پوســتان را نژاد برتر دانســت («ديويد دوك»، 
رهبر ســابق نژاد سفيدپوستان، نيز به صورت 
علنى لوپن و ترامپ را دوســت دارد). از سوى 
ديگر، شايد فكر كنيد كه ترامپ عالقه اش به 
لوپن را بــه صورت عمومى اعالم نخواهد كرد، 
زيرا لوپن از حاميان والديمير پوتين است و از 
آن جايى كه رابطه آمريكا و روســيه تيره و تار 
شده، ترامپ چنين كارى را نخواهد كرد. البته 
نبايد روزهاى انتخابات آمريكا را فراموش كرد، 
در طول مبارزات انتخاباتى، ترامپ سياست هاى 
پوتين را تحســين مى كرد و حتــى در مورد 
كشتار روزنامه نگاران، از پوتين دفاع كرد و اين 
كار را حتى پس از به رياســت رســيدن خود 
نيز ادامه داد. برخى فكر مى كنند كه دشمنى 
ترامپ با پوتين، نوعى تئاتر سياسى است! آن ها 
مى خواهند كمك روسيه به ترامپ در جريان 
پيروزى وى در انتخابات آمريــكا را در اذهان 
عمومى خدشــه دار كنند، اما در واقع حمايت 
ترامپ از نامزد طرفدار پوتين در فرانسه، اين تئاتر 
را به تراژدى تبديل مى كند؛ بهتر است بدانيد كه 
ترامپ به صورت رسمى از لوپن حمايت نكرده 
اســت، تنها چند روز قبل از انتخابات فرانسه، 
ترامپ گفت: «لوپن، بسيار قوى و محكم عمل 
مى كند.» بسيارى اين سخن ترامپ را حمايت 
از لوپن تلقى كرده اند. اگرچه لوپن رسماً اعالم 
كرده بود كه طرفدار ترامپ اســت. وى گفته 
بود كه اگر مى توانست رأى بدهد، بدون شك 
به ترامــپ رأى داده بود. وى همان طور كه از 
ترامپ طرفدارى مى كند، پوتين را نيز ستايش 
مى كند. روابط لوپن و روسيه فراتر از گفت وگوها 
و عكس هاى انتخاباتى است. در پايان مى توان 
گفت كه به دليل وجود شباهت هاى بسيار زياد 
بين انتخابات اياالت متحده و فرانسه، بعيد است 
كــه ترامپ به اين زودى هــا لوپن را نقد كند، 
بخصوص كه وى اكنون بــه عنوان يكى از دو 
رئيس جمهور بالقوه فرانسه انتخاب شده است. 

يادداشت ترجمه

مارين لوپن 
توانست از موج 
پوپوليستى كه 
پيش از اين به 

دونالد ترامپ براى 
ورود به كاخ سفيد 

و به طرفداران 
بركسيت در 

بريتانيا كمك كرد، 
استفاده كند

بــــــــرش

 رخدادهاى ميدانى نشــان 
مى دهد ارتش ســوريه فقط به دور 
كردن خطر از مواضع اصلى خود در 
شمال شهر «حماه و محرده» اكتفا 
نخواهد كرد و قصد دارد حلقه امنيت 
را به ســوى مناطق اصلى گسترش 
دهد كه نقطه شروع حمالت مكرر 

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

نويسنده: دين عبيداهللا
ترجمه: محدثه سادات شكفته
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معارف روزنامـه صبـح ايـران

تمســك به قرآن و اهل بيت(عليهم الســالم) راه ســعادت است  مهر: آيت اهللا جوادى آملى با اشاره به اينكه سعادت انسان در گرو عمل به دستورات قرآن كريم است، گفت: هر كسى 
به ســهم خود به اين دو طناب يعنى قرآن و عترت اعتصام كرد راه نجات و ســعادت را خواهد يافت. اين مرجع تقليد تصريح كرد: براى اينكه ادراك كنيم كلمات اهل بيت و قرآن را فهميده ايم، شــرح 

صدر طلب مى كند و به فرموده پيامبر نشانه هاى آن در دنيا زندگى نكردن و به سمت آخرت حركت كردن است. 
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 ؟؟؟؟؟  

معارف: دكتر ژولين پليسيه گفت: حضور من در اين همايش به دليل انتشار ترجمه فرانسوى كتاب 
«بانكدارى بدون ربا» نوشته آيت اهللا محمدباقر صدر در كشور فرانسه است. من در سال 1997 مسلمان 
شــده و شــروع به مطالعه كتاب ها و منابع اسالمى كردم. يكى از اين كتاب ها ترجمه فرانسوى كتاب 
«اقتصادنا» شهيد صدر به قلم عباس بوستانى، مترجم عراقى االصل بود. اين كتاب به شدت من را درگير 
تفكرات شهيد صدر كرد. اين اقتصاددان فرانسوى در همايش بزرگداشت شهيد آيت اهللا سيد محمدباقر 
صدر و بنت الهدى صدر افزود: در سال 2009 از تز دكترى ام كه روش شناسى «اقتصادنا» بود دفاع كردم. 
در اين رســاله سؤال مهم اين نكته بود كه چطور مى توان هم يك متفكر اصيل اسالمى با سنت هاى 
فكرى خاص بود و هم از اين سنت ها در برخورد با مسايل روز بهره  برد. به عبارتى شهيد صدر به عنوان 
يك فقيه با ورود به علم اقتصاد، متودولوژى خاص خود را ارائه داد. مترجم آثار شــهيد صدر در ادامه 
اظهار داشــت: از سال 2011 نيز به حوزه نظرى بانكدارى اسالمى ورود پيدا كرده و كتاب «بانكدارى 
بدون ربا» اثر شهيد صدر را به زبان فرانسه ترجمه كردم. متن مورد استفاده من متن اصلى يعنى به 
زبان عربى بود، اما در مراحل مختلف ترجمه از ترجمه فارسى اين كتاب منتشر شده توسط دانشگاه 

امام صادق، هم بهره بردم. ترجمه من در اصل نخستين ترجمه و انتشار كتاب «اقتصادنا» در اروپاست. 
البته گويا پيشتر يك ترجمه به انگليسى نيز انجام شده بود، اما من نتوانستم به كتاب دسترسى پيدا 
كنم و نقدهايى كه درباره آن خواندم حاكى از گويا نبودن و كيفيت پايين آن ترجمه بود. وى افزود: در 
نهايت كتاب توسط انتشارات كارتاال در فرانسه با حمايت پروژه پژوهشى wafaw منتشر شد. كتاب 
سه پيشگفتار به قلم فرانسوا بورگا، مدير پروژه پژوهشى wafaw، شبلى مالط و غالمرضا مصباحى 
مقدم دارد. شبلى مالط وكيل و حقوقدان اهل لبنان است كه پيشترها كتابى درباره ديدگاه هاى حقوقى 
و سياسى شهيد صدر نوشته بود. انتشار كتاب مالط در اروپا باعث معرفى شهيد صدر به انديشمندان 
و محققان نظام آكادميك اروپا شد. دكتر ژولين پليسيه با بيان اينكه اميدوارم اين ترجمه قدم مناسبى 
براى معرفى هرچه بيشتر و بهتر شهيد صدر در اروپا باشد، تصريح كرد:  از سال 2008 به بعد در فرانسه 
و تعدادى ديگر از كشورها عالقه مندى به تجارت و بانكدارى اسالمى و بدون ربا شكل گرفت و مؤسسات 
مالى و اقتصادى نيز تشكيل شد. تفكر و روش شهيد صدر در علم اقتصاد به دليل اصالت فكرى و مرجع 

بودن، براى اين طيف اقتصادى در اروپا مى تواند بسيار مفيد باشد.

 دكتر ژولين پليسيه: انديشه هاى اقتصادى شهيد صدر براى اقتصاد اروپا مفيد است

يك حديث ، يك تصوير

 معــارف/ طيبه مروت  مســابقات 
بين المللــى قــرآن كريم در حالى ســى 
و چهارمين مرحله خود را پشــت ســر 
مى گذارد كــه در ســال هاى پايانى دهه 
چهارم پيروزى انقالب اسالمى، اين كارويژه 
فرهنگى جمهورى اسالمى به عنوان برند 
معتبرى در سطح جهان اسالم در پيشبرد 

اهداف قرآنى شناخته مى شود.
مسابقات بين المللى قرآن كريم جمهورى 
اسالمى ايران، از ســال 1360 ساليانه در 
ايران و به همت ســازمان اوقــاف و امور 
خيريه برگزار مى شود. گرچه در سال هاى 
61 و 64 ايــن مســابقات به 
دليل شرايط ايجاد شده در 
برگزارنشد،  تحميلى  جنگ 
اما پس از آن هرســاله اين 
مســابقات در سطح جهانى 
برگزار مى شود. اين مسابقات 
امسال با برگزارى اولين دوره 
مســابقات بين المللى قرآن 
ويژه بانوان رنگ و بويى تازه 
يافتــه و در راه تكامل، گام 
در  است.  برداشته  مؤثرترى 
ســى وچهار دوره اى كه از 
اين مســابقات سپرى شده، 
قاريان و حافظان بســيارى 
از كشــورهاى مسلمان در 
مسابقات شــركت كرده اند 
كه اين حضــور را مى توان 
نماد همبستگى امت اسالم زير پرچم قرآن 
تعريــف كرد. آرمانى كه پــس از پيروزى 
انقالب اســالمى در قالب وحدت از سوى 
امام خمينى(ره) براى رهايى از اســتكبار 
به مسلمين پيشنهاد و جمهورى اسالمى 
پرچمدار تحقق آن شــد. اينك در آستانه 
گذار از چهار دهه عمر جمهورى اسالمى 
بايد ديد اين برنامه هــاى فرهنگى تا چه 
اندازه توانسته در تحقق آرمان هاى قرآنى 

انقالب اسالمى موفق باشد. 

مالك شناخت مسلمانان واقعى و 
غير واقعى

االســالم  حجــت 
نصــراهللا پژمانفــر 
درباره دستاوردهاى 
برگزارى  فرهنگى 
بيــن  مســابقات 
المللى قرآن كريم براى جمهورى اسالمى 
به قــدس مى گويد: قرآن كريــم، يكى از 
محورهاى اساســى اســالم است كه همه 
مســلمانان به آن اعتقاد دارنــد و در واقع 
محور وحدت امت رسول اهللا(صلى اهللا عليه 
و آله) اســت.  رئيس كميسيون فرهنگى 
مجلس به نقش آفرينــى ايران در وحدت 
اسالمى اشــاره كرده و مى افزايد: برگزارى 
مسابقات بين المللى قرآن مى تواند، تفاهم 
مشتركى بين مسلمانان ايجاد كند.  نماينده 
مردم مشهد در مجلس با بيان اينكه امروز 
مى توانيم با كمك قرآن بسيارى از مشكالت 
را حل كنيم، اظهار مــى دارد: قرآن كريم 
مالك ســنجش خوبى براى رفتار شناسى 
مسلمانان و كسانى است كه فقط در ظاهر 
ادعاى مسلمانى مى كنند و در رفتار، خالف 

دستورات قرآن و سنت عمل مى كنند.
وى تأكيد مى كند: بــه طور قطع قرآن به 
عنوان نماد وحــدت و ظرفيت اصالح امور 
مســلمين بايد مورد توجه همه مسلمانان 
قرارگيــرد. پژمانفر با بيــان اينكه برپايى 
مســابقات قرآن زمينه ايجاد اين تفاهم را 
فراهم مى كند، ادامــه مى دهد:  باتوجه به 
تنوع فرهنگى و نژادى شــركت كنندگان 
مســابقات قرآن، زمينه شكل گيرى گفت 
وگوى فرهنگى ميان نماينــدگان ملل با 
محوريــت قرآن و ارزش هــاى الهى ايجاد 

مى شود.

گفتمان قرآن حاكم شود
عضو كميسيون فرهنگى مجلس با اشاره 
به اينكه ريشــه همه تعصب هاى فكرى، 

انديشه هاى  ناسيوناليستى در  فرهنگى و 
غربى نهفته است، مى گويد: اگر در جهان 
اســالم، گفتمان قرآنى حاكم شــود، اين 
انديشــه هاى باطل از بيــن خواهد رفت. 
دراين صورت است كه امت اسالم نسبت 
به جريان هاى انحرافى، واكنش مناســبى 
خواهند داشــت. نماينده مردم مشــهد 
در مجلــس با تأكيد برضــرورت توجه به 
ديپلماسى قرآنى جمهورى اسالمى ايران، 
تصريح مى كند: مسابقات بين المللى قرآن 
محملى براى احياى فرهنگ قرآنى است. 
در سال هاى اخير نيز مقام معظم رهبرى 
مسئله احياى تمدن نوين اسالمى را مطرح 
كردند كه بى ترديد، گفتمان قرآنى زيربناى 
تحقق اين آرمان واالســت. وى مى افزايد: 
مسابقات قرآن ظرفيت مهمى براى تحقق 
اين خواسته اســت زيرا عالوه بر قرائت و 
حفظ، مى تــوان در بخش مفاهيم قرآنى 
نيز برنامه ريزى كرد زيرا كتاب آسمانى ما 
سند زندگى است. پژمانفر ادامه مى دهد: 
بدون تحقق وحدت، گفتمان قرآنى شكل 

نمى گيرد و تمدنى احيا نخواهد شد.

مسابقات قرآن، برنــد فرهنگى 
جمهورى اسالمى

سادات  جواد  سيد 
فاطمى مســابقات 
قرآن  بين المللــى 
برنــد  را  كريــم 
فرهنگى جمهورى 
اســالمى ايران عنوان كرده و به خبرنگار 
قــدس مى گويد: پس از پيــروزى انقالب 
اسالمى، قرآن محور فعاليت هاى فرهنگى 
قرار گرفت و مسابقات قرآن نيز بر همين 
اساس سى و چهارمين دوره خود را پشت 
سر مى گذارد. قارى بين المللى قرآن كريم با 
اشاره به اهميت پرداختن به مباحث قرآنى 
اظهار مى دارد: قرآن بهترين مبناى فكرى 
براى تحكيم گفتمان وحدت اسالمى است.

وى تأكيــد مى كند: برگزارى مســابقات 
بين المللــى قــرآن كريــم بــا ميزبانى 
پرچمدار وحدت در جهان اســالم، يكى 
از اقدام هــاى مؤثر بــراى تحقق وحدت 
امت اســالم است. سادات فاطمى با اشاره 
به ظرفيت هاى فرهنگى مســابقات قرآن 
مى گويد: حضور فعــاالن فرهنگى جهان 
اســالم، قاريان، حافظان، نخبگان قرآنى و 
انديشــمندان مسلمان، فرصتى طاليى را 
براى همگرايى، همفكــرى و تفاهم امت 
اســالم فراهم مى كند.  حافظ قرآن كريم 
با بيــان اينكه گردهمايى اين ســطح از 
نخبگان قرآنى جهان اســالم يك فرصت 
سرنوشت ساز است تا درباره آينده جهان 
اسالم، مشــكالت، تروريســم و راه هاى 
رهايــى از آن تبادل نظر صــورت بگيرد، 
مى گويــد: دراين صورت مى توان به هدف 
نهايى برپايى مسابقات قرآن كه همگرايى 
امت اسالم اســت، اميدوار بود. سيد جواد 
سادات فاطمى با تأكيد براينكه نشست هاى 
آسيب شناسى سياسى -اجتماعى اسالم 
يكى از حلقه هاى اقدام هاى فرهنگى براى 
دست يابى به آرمان هاى جهان اسالم است، 
اظهار مــى دارد: جمهورى اســالمى بايد 
پرچم اين حركت هاى فرهنگى را همچنان 
در دست بگيرد و گام هاى استوار ترى براى 

نشر مفاهيم قرآنى بردارد.

قرآن، كليد وحدت جهان اسالم 
اين فعال قرآنى تأكيد مى كند: قرآن، كليد 
وحدت جهان اسالم است. وى مى افزايد: در 
سفرهاى متعدد به كشورهاى ديگر براى 
مسابقات قرآن شــاهد بودم كه استقبال 
مردم كشورهاى ديگر از قاريان ايرانى تا چه 
اندازه مى تواند در همگرايى ديگر مسلمانان 

با ايرانيان نقش داشته باشد.
ســادات فاطمى با بيان اينكه مســابقات 
قرآنى مى تواند، راهبــردى براى مبارزه با 
القائات وهابيت عليه شيعه باشد، تصريح 
مى كند: حضور قاريــان و حافظان ايرانى 
در جمع برترين هاى قرآنى جهان اسالم و 
حضور نمايندگان آن ها در ايران و مشاهده 
فضاى قرآنى ايران مى تواند، خط بطالنى بر 
توطئه عربى-غربى ايران هراسى و شيعه 
هراسى بكشد. قارى بين المللى قرآن كريم 
با تأكيد اينكه ديپلماسى قرآنى بايد مورد 
توجه مســئولين جمهورى اسالمى قرار 
بگيرد، اظهار مى دارد: متأسفانه در تحقق 
اين هدف با كاستى هايى روبه رو بوده ايم.

وى براى دست يابى به اين هدف مى گويد: 
برنامه ريزى در ســطح كالن كشور بايد 
قرآنى باشد. سازوكارهاى اجرايى كشور بايد 
منطبق بر آموزه هاى قرآنى باشد تا بتوانيم 
ادعا كنيم كه جامعه قرآنى داريم و ادعاى 

تحقق ديپلماسى قرآن را داشته باشيم. 
ســادات فاطمى تأكيد مى كند: هر زمان 
همه قواى كشور و همه دستگاه هاى كشور 
براســاس آموزه هاى قــرآن برنامه ريزى 
كردنــد، مى توانيم، ادعا كنيم به ســمت 

حاكميت قرآن گام برمى داريم.

 نگاهى به دستاوردهاى مسابقات بين المللى قرآن كريم در گفت و گو با كارشناسان

«ديپلماسى قرآنى» راهبرد تمدنى جمهورى اسالمى 

حجت االسالم 
پژمانفر:

باتوجه به تنوع 
فرهنگى و نژادى 
شركت كنندگان 
مسابقات قرآن، 
زمينه 
شكل گيرى گفت 
وگوى فرهنگى 
ميان نمايندگان 
ملل با محوريت 
قرآن و ارزش هاى 
الهى ايجاد مى شود

بــــــــرش

اخالق

انفاق ريشه در آسمان 
داشته باشد

 حجت االسالم والمسلمين محمدرضا رنجبر 

خيال نكنيد اگر بخــل بورزيد و امكانات را 
تنها براى خودتان طلب كنيد، راه به جايى 
مى بريد كه اين امكان ندارد، كســانى كه 
هــر آنچه خداوند به آنان عطا كرده را براى 
خود نگاه داشته و بخل بورزند راه به جايى 
نمى برند و هر آنچه كه از جانب خود براى 
ديگران ببخشــيد خداوند آن را جايگزين 
مى كند. انفاق هاى شما اگر ريشه در آسمان 
داشــته و با انگيزه هاى الهى باشد خداوند 
متعــال آنان را جايگزين مــى كند، اگر از 
آبرويتان براى كسى مايه گذاشتيد از دسته 
آبرو دار ترين و معتبر ترين انسانها مى شويد 

چراكه از آبرو مايه گذاشته ايد.

 نگاهى به سفر تاريخى سيد الشهدا 

چرا امام حسين  در آغاز حركت، از مدينه به مّكه رفتند؟

پرسمان

معارف: امام حسين(عليه الســالم) در شب 28 رجب سال 60 
هجري(در چنين روزى) همراه با بيشتر خاندان خويش و بعضي 
ياران، پس از وداع با جدش پيامبر اكرم(صلي اهللا عليه و آله) از 
مدينه به طرف مكه حركت كرد.  پرسشى در اين ارتباط مطرح 
اســت كه چرا به دنبال مرگ معاويه، حضرت مكه را به عنوان 
نخستين مقصد پس از خواسته يزيد مبنى بر بيعت و مخالفت 
امام با اين خواسته انتخاب كردند.  امام حسين(عليه السالم) با 
توجه به نامناسب بودن شرايط مدينه براي اظهار مخالفت علني 

و قيام و نيز در خطر بودن جان خود در اين شــهر بدون امكان 
حركتي مؤثر، تصميم به ترك آن گرفت و از آيه اي كه در هنگام 
خروج از مدينه قرائت كرد، اين نكته - كه ترك اين شهر به علّت 

احساس ناامنى بوده است - آشكار مي شود.
«فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين» 
قصص (28)، آيه 21.؛ «موسي  از شهر خارج شد، در حالي كه 
ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه اي عرض كرد: پروردگارا! 

مرا از اين قوم ظالم نجات بده».
داليل انتخاب سفرامام به مكه : 

1.هنوز مردم شهرهاي مختلف از مرگ معاويه آگاه نشده بودند 
و تالش هاي جدي مخالفــان براي اظهار مخالفت با يزيد آغاز 

نشده بود.
2.هنوز امام حسين(عليه السالم) دعوتي از شهرهاي ديگر و از 

جمله كوفه نداشت.
3.امام(عليه الســالم) بايد مكاني را بــراي هجرت خود انتخاب 
مي كرد كه بتواند آزادانه و در كمال امنّيت در آنجا ديدگاه هاي 
خود را ابــراز كند. طبق آيه صريح قرآن «و من دخله كان آمناً» 
آل عمــران، آيــه 97.  مكه حرم امن الهي بــود. 4.با توجه به 

سرازير شدن مسلمانان از سرتاسر سرزمين هاى اسالمي براي 
انجام اعمال عمره و همچنين  نزديك شــدن ايام حج تمتع و 
حضور مردم براي انجام مناسك حج، امام حسين(عليه السالم) 
به شايستگى مي توانست با گروه هاي مختلف ديدار كرده و علّت 
مخالفت خود را با دستگاه اموي و يزيد براي آن ها تبيين كند 
و نيز گوشه هايى از معارف اسالمي را براى آن ها بيان نمايد. در 
ضمن با گروه  هاي مختلف شــهرهاي اسالمي از جمله كوفه و 
بصره در ارتباط باشد. و در آخر امام حسين(عليه السالم) هدف 
خروج از مدينه را در وصيتنامه اش چنين بيان مي كند: و جز اين 
نيست كه براي اصالح در ميان امت جدم خارج شدم. مي خواهم 
امر به معروف و نهي از منكر كرده و به راه و روش جدم (رسول 

خدا) و پدرم علي (عليه السالم) رفتار نمايم.
كســي كه به ســوي خدا دعوت كند، عمل نيك انجام دهد و 
بگويد از مسلمانان هستم، از خدا و رسولش جدا نمي شود ... اگر 
در نوشتن نامه ات خير مرا آرزو كرده اي، خدا پاداش تو را بدهد. 
امام حسين(عليه الســالم) شب جمعه سوم شعبان سال 60 ق 
وارد مّكه شــد و تا هشتم ذيحجه همان سال، در اين شهر به 

فعاليت مشغول بود.

يادداشت

ضرورت توجه جدى به فرهنگ در تبليغات انتخاباتى
حجت االسالم دكترعلى اكبرُزهره كاشانى
عضو هيئت علمى جامعه المصطفى العالميه
فرهنگ داراى اليه هاى گوناگونى است كه از اليه هاى ظاهرى همچون مقوله 
حجاب و پوشش افراد شروع مى شود  تا مباحث عميق اعتقادى و بن مايه هاى 
هســته مركزى معارف دينى ادامه مى يابد، چنانكه وقتى ســخن از مباحث 
اخالقى مى شود، در واقع اشاره به يكى از اليه هاى كليدى فرهنگ در معناى 
كلى آن شده است. البته بايد توجه داشت كه اين اليه هاى مختلف از يكديگر 
قابل تفكيك نيست، گرچه هر كدام بر ديگرى مؤثر است و بايد در كليت قضيه 

به همه آن ها توجه داشت. 
از اين منظر و با توجه به اينكه در آســتانه انتخابات مهم و حســاس رياست 
جمهورى قرار داريم، از نامزدها انتظار مى رود، در كنار توجه به مقوله اقتصاد 
و حل مشــكالت معيشــتى مردم، توجه الزم، به مســئله فرهنگ و مباحث 
مرتبط با آن هم داشــته باشند، زيرا به هر حال فرهنگ خود زيربناى مباحث 
اقتصادى، اجتماعى، علمى و سياسى كشور به شمار مى رود و به تعبير حكيمانه 
رهبر معظم انقالب، فرهنگ مانند اكســيژن براى فرد و جامعه است كه بدون 

آن حيات يك جامعه با مشكل حاد و جدى همراه مى شود. 
همين چند وقت پيش بود كه تكيه كالمى از رهبر معظم انقالب در سايت ها 
و شبكه هاى اجتماعى انعكاس وسيعى يافت مبنى بر اينكه مشكالت فرهنگى 

گاه خواب شب را از چشمان ايشان مى برد.
اين مسئله خود گواه آن اســت كه تا چه ميزان مسائل فرهنگى براى معظم 
له در اولويت اســت، به گونه اى كه با وجود آمدن و رفتن دولت ها و سردادن 
وعده هاى گوناگون از ســوى مسئوالن همچنان مشــكالت فرهنگى دغدغه 

سكاندار انقالب و نظام اسالمى است. 
بخصــوص اگر مى خواهيم با ولنگارى فرهنگى مقابله كرده و به ســاماندهى 
وضعيت فرهنگى كشــور اهتمام بورزيم، الزمه اش اين اســت كه مســئوالن 
اجرايى و رئيس قوه مجريه در اين باره دغدغه الزم را داشته باشند و در مسير 

رفع اين دغدغه و نگرانى، برنامه اجرايى ارايه كنند. 
از ديگر ســو، مسلم اســت كه بدون رويكرد فرهنگى و دغدغه داشتن نسبت 
به مســائل فرهنگى نمى توانيم به رشد و توسعه مطلوب دست يابيم و به حل 

مشكالت اقتصادى به طور ريشه اى نائل آييم.
متأســفانه گاه احساس مى شود، مسائل فرهنگى همچون مسائل اقتصادى يا 
سياســى آن گونه كه بايد و شــايد در كانون توجهات قرار نمى گيرد، اين در 
حالى است كه رهبر معظم انقالب در يكى از سخنان مهم خويش فرموده اند: 
«فرهنگ در حاشيه نيست، در حاشيه اقتصاد و سياست نيست، بلكه اقتصاد و 

سياست هستند كه در حاشيه فرهنگ هستند».
با اين نگاه چنانچه بخواهيم در عرصه فرهنگ ضمن حل معضالتى كه به آن 
دچار هستيم، به يك شكوفايى ، رشد و توسعه متناسب دست يابيم، پيش از 
هر چيز بايد فرهنگ به اولويت تصميم گيران و متوليان كشور تبديل شود و 
در وهله بعد زيرساخت هاى الزم براى يك جهش فرهنگى مناسب فراهم شود. 
از اين رو از داوطلبان انتخابات رياســت جمهــورى كه صالحيت آن ها براى 
رقابت انتخاباتى از سوى شوراى محترم نگهبان تأييد مى شود، انتظار مى رود 
در كنار توجه به مباحث اقتصادى و شعارها و وعده ها در اين باره و حتى بيشتر 
از آن ها به مســائل فرهنگى از خود توجه نشان دهند، بويژه با عنايت به اين 
حقيقت كه بسيارى از مشكالت امروز كشور ما ريشه فرهنگى دارد، بنابراين تا 
فرهنگ ما سامان الزم پيدا نكند، نمى توان انتظار داشت مشكالت عرصه هاى 

ديگر برطرف شود.

دارالشفا

«السالم عليك يا على بن موسى الرضا» مرهم است...

 معارف/  رقيه توســلى   با زمزمه هاى زالل َسر كنيم و نيكوترين دعاها را 
بخواهيم براى هم... مشهد بخواهيم... نور بخواهيم... اهل دوست داشتن باشيم...

در تربيت  قنوت هاى عاشــق بكوشــيم كه هيچ مهربانى و مرحمتى بى پاسخ 
نمى ماند...

هر سپيده دم زشت و زيباى قلب مان را غربال كنيم و محرمانه ترين حرف ها را 
تا او ببريم... تا آستان حضرت مان... او رسول رأفت است... واسطه اى كه مى داند 

و مى شنود و شفاعت مى كند... موال، سلطان شفقت است... مونس بى قراران...
درنگ جايز نيست. هر ساعت براى سعادت دنيا برخيزيم و طلب صحت و صراط 
مستقيم و َحَرم كنيم... با دلسوزترين لحن عالم، زيارت بخواهيم براى همه... و سر 
به آسمان هشتم بخوانيم: باز دلمان بى قرار غريب نوازى كوى تان شده آقاجان...

رئوف و پيشــقدم باشيم و ســبكبال ترين زمزمه ها را َسردهيم براى استجابت 
آدميان... 

سال هاســت براى روبراهى روح، «السالم عليك يا على بن موسى الرضا» مرهم 
است... براى يار و نگار و خويش و غريبه - بى مّنت - تمنايش كنيم... براى روزهاى 

كوتاه و بلند... براى چشم هايى كه هر پگاه و عشا ملحق مى شوند به اشك... 
كه بى توس، برق معجزه رؤيت نمى شــود... كه زبان كلمات كند است... لبخند، 

كبوتر نمى شود... نقاره خاموش است و شمس، طلوع نمى كند...
با زمزمه هاى پُررنگ، عاشــقى بخواهيم براى هم... چمدان چمدان سفر... زيارت 
بخواهيم... خراسان بخواهيم... طلب دلدادگى كنيم... و استجابتى كه سال هاست 

تنها زائران از شهد نابش چشيده اند و باخبرند...

 رقيه توســلىمعارف/  رقيه توســلىمعارف/  رقيه توســلى با زمزمه هاى زالل َسر كنيم و نيكوترين دعاها را 

 : امام على
در شگفتم از كسى كه عيب هاى مردم را بد مى داند، در حالى كه خودش از 

همه پُر عيب تر است و آنها را نمى بيند. 
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خــبر

همايش علماى شيعه و سنى 
خراسان رضوى 

در مشهد برگزار شد

قدس آناليــن:  همايش علماى شــيعه و 
سنى با حضور 800 نفر از علماى فريقين از 
استانهاى خراسان رضوى، خراسان شمالى و 

خراسان جنوبى در مشهد برگزار شد. 
نماينــده ولى فقيه در خراســان رضوى و 
امام جمعه مشــهد در اين همايش گفت: 
پيامبر(ص) براى مديريت جامعه بشــرى 
مبعوث شد تا حركت به سوى نقطه خدا را 
در حوزه فردى و اجتماعى مديريت كند و 

همه بشريت سوژه هدايت پيامبر است. 
آيت اهللا ســيد احمد علــم الهدى با تاكيد 
بر اينكه فراگير كردن اسالم ناب محمدى 
وظيفه و تكليف ما است خطاب به علماى 
تشيع و تسنن حاضر در اين همايش اظهار 
داشــت: بايد «نذير العالمين» بودن پيامبر 

اكرم محمد مصطفى(ص) را محقق كنيم. 
وى ادامه داد: امروز اســالم و مسلمانان در 
مسير جهانخوارى آمريكا و استكبار جهانى 
مسيرى دشوار و ســنگالخ ايجاد كرده اند 
و به همين دليل درصدد براندازى اســالم 

برآمده اند. 
نماينــده ولى فقيــه در خراســان رضوى 
گفت: انقالب اســالمى حركت به ســوى 
جهانى سازى اسالم است و اگر كسى خالف 
اين قائل باشد يا منكر خاتميت پيامبر(ص) 
است يا منكر نبوت او و در عرصه اين نظام 
و خط انقالب قرار گرفتن وظيفه اى اســت 
كه از بعثت پيامبر اسالم به ما متوجه شده 
است. وى يادآور شد: روز پيروزى انقالب روز 
جهانى شــدن اسالم است و اين حقيقت را 

استكبار جهانى به خوبى درك كرده است.

خــبر

از ضريح جديد حرم 
عسكريين رونمايى شد

معارف: پس از سال ها انتظار، صبح ديروز 
ضريح جديد حرم مطهر سامرا بدون انجام 
تشريفات رسمى به روى زائران گشوده شد.  
برپايه ايــن گزارش، در حاليكه براســاس 
برنامه زمانبنــدى، مراحل نصب و رونمايى 
ضريح شش گوشــه و مطهر حرم امامين 
عسكريين عليهما السالم قرار بود در نيمه 
شعبان به اتمام برسد، 20 روز زودتر از برنامه 

پيش بينى شده به پايان رسيد.
عمليات ســاخت اين ضريح مطهر از سال 
89 در ايران آغاز و پس از دوســال به اتمام 
رســيده بود.ضريح جديد در 14 بهمن ماه 
ســال گذشته به ســامرا منتقل و عمليات 
تعويض با برداشــتن و تعويض سنگ هاى 

كف حرم آغاز شد.
شكل و شمايل كلى اين ضريح از نظر ابعاد، 
شبيه به ضريح قبلى است اما نماى جديد 
ضريح بر اساس مهندسى روز طراحى شده 
اســت. در ســاخت اين ضريح حدود چهار 
تن و نيم نقره خالص اســتفاده شده است. 
همچنين بيــش از 60 كيلو طال نيز در آن 

به كار رفته است.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 ارزيابى بانك جهانى از كارآمدى دولت يازدهم   تسنيم: جديدترين برآورد بانك جهانى نشان مى دهد دولت يازدهم نمره 47/1 در شاخص كارآمدى را به دست آورده است كه پايين تر از 112 كشور بوده 
است. شاخص كارآمدى دولت ارقامى از 0 تا 100 را در برمى گيرد كه هر چه نمره دولتى در اين شاخص بيشتر باشد داللت بر كارآمدى بيشتر آن دولت دارد. در اين راستا بلژيك با نمره 88,9، چين با نمره 68,3، 
كلمبيا با نمره 52,4، كاستاريكابا نمره 66,8، كوبا با نمره 53,8، فرانسه با نمره 89,4، گوام با نمره 70,2، جامائيكا با نمره 63,5، اردن با نمره 59,1 ، كويت با نمره 52,9،  از  جايگاه بهترى نسبت به ايران برخوردار هستند.

گزارش قدس از لزوم ايجاد ارزش افزوده در مواد معدنى
اقتصاد ايران همچنان خام فروشى مى كند

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   ايران 
با برخوردارى از 57 ميليارد تن ذخاير 
شامل 68 نوع ماده معدنى غيرنفتى، 
يكى از 15 كشــور نخست جهان در 

عرصه دارايى هاى معدنى است. 
دريــك تقســيم بنــدى نانوشــته 
ايــران همچنان درزمره كشــورهاى 
صادركننده مواد خام به شمار مى رود. 

اينكه اين خام فروشى يا فروش ثروت هاى خدادادى بدون ايجاد ارزش افزوده، اقتصاد 
ايران را از چه مواهبى نظيردرآمد بيشــتر واشتغال محروم مى كند چندان مشخص 
نيست، اما بررســى ها نشــان مى دهد هركااليى كه با ايجاد ارزش افزوده صادرشود 
نســبت به مواد خام بين 3تا5 برابر ارزآورى بيشــترى درپى خواهد داشت ودرمسير 
اقتصاد مقاومتى خواهد بود؛با اين حال مقادير قابل توجهى صادرات مواد خام معدنى 
دارد وهمچنين روزانه نزديك به 2 ميليون بشكه نفت صادر مى كند كه درمجموع از 

سودآورى بااليى برخوردارنيست. 

 معدن گزينه جايگزين نفت است
در اين زمينه يكى از اعضاى كميســيون صنايع ومعادن مجلس به خبرنگار ما گفت: 
يك روز اگر كشــور بخواهد بدون نفت زندگى كند گزينه بعدى براى جايگزين شدن 
آن بخش معدن است.  نادر قاضى پور تصريح كرد: به عنوان مثال اگر معادن سنگ در 
آذربايجان غربى تعطيل شوند تعداد زيادى كارخانه داخلى وخارجى در يزد، اصفهان، 
چين وايتاليا تعطيل خواهند شد كه به تبع اين مسئله اشتغال در صنايع پايين دست 

را نيز تعطيل خواهد كرد. 
وى با اشاره به اينكه بايد از طريق سنگ آهن نيازهاى كارخانجاتى مانند فوالد مباركه ويا 
ذوب آهن تأمين شود، اظهار داشت: متأسفانه سنگ آهن به چين ويا كشورهاى ديگر 

صادر مى شود اما خودمان از ايتاليا همان مواد اوليه را وارد مى كنيم.
وى خاطرنشان كرد: حتى سنگ آهن كشور به كشورهاى حاشيه خليج فارس صادر 
مى شود ودر نهايت كنسانتره اين سنگ آهن به كشور بازمى گردد كه اين مسئله ضرر 

بااليى به كشور وارد مى كند. 

 پتروشيمى ها هم خام فروش شده اند
قاضى پور اظهارداشت: خام فروشى را به نفع مردم نمى دانيم واين در حالى است كه به 

عنوان مثال پتروشيمى هاى ما همه خام فروش شده اند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه تاكنون ميزان خام فروشى ها در بخش هاى معدنى ويا 
عدم النفع آن مشخص شده تصريح كرد: ما در مجلس هشتم ونهم اين مسئله را بررسى 
كرديم، اما به دليل اينكه برخى ها داراى زور و زر هستند اين بررسى ها به جايى نرسيد. 

وى حجم خام فروشى منابع معدنى كشور را 30درصد عنوان كرد.

 دولت بخرد تا صادر نكنند
يك كارشناس بخش صنعت هم با بيان اينكه راه توقف صادرات مواد خام معدنى اقدام 
دولت به خريد آن براى توليد در داخل كشور است، اظهار داشت: نمى توان به معدنچى 
گفت كه تو كار نكن ويا توليدت را متوقف كن ومعدنچيان نمى توانند تا آخر خط كه 
تبديل و فرآورى مواد خام است، پيش بروند. محمود نوريان اظهار داشت: به عنوان مثال 
كارخانجات داخلى ويا دولت بايد سنگ آهن توليد شده را به قيمت صادراتى از معدنچى 

بخرند تا به اين وسيله كار توليد و اشتغال هم رونق بگيرد.
وى خاطرنشــان كرد: اما مســئله مهم اين است كه توان مالى و تكنولوژى در اختيار 
نداريم، در حالى كه اگر اين مشكالت رفع شود به طور قطع ارزش افزوده توليد از بخش 
معدن واســتخراج مواد اوليه تا توليد پلكانى وتكميلى محصوالت همه نصيب كشور 

مى شود كه بحث عدم النفع نيز به اين موضوع برمى گردد. 
وى بحث ارزيابى ميزان و رقم عدم النفع صادرات مواد خام معدنى را مشكل دانست و 
تصريح كرد: در نهايت بايد دولت وبخش خصوصى توانمند مواد خام معدنى را از توليد 
كننده خريدارى وآن را به كارخانجات داخلى به منظور فرآورى وتوليد محصول نهايى 
واگذار كند، اما وقتى اين توان در داخل نيست در نهايت معدنكار نيز محصول اوليه خود 
را صادر مى كند ونمى تواند منتظر خريدار داخلى بماند ودر اصل نمى توان يك معدن 

را با صدها كارگر به دليل نبود فروش داخلى تعطيل كرد.

 گزارش

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  رئيس كل بانك 
مركزى چندى پيش در گفت وگو با برخى 
رسانه ها و از جمله قدس بر بى تأثيرى دالر در 
تجارت خارجى كشور تأكيد و از حساسيت 
بى دليل اقتصاد كشــور به نرخ دالر در برابر 

ريال انتقاد كرد.
تغيير واحد ارز گزارشــگرى در يكى دو ماه 
آينده به ســمت يورو به عنــوان ارزى كه 
حجم باالترى از تجارت خارجى كشور را به 
خود اختصاص داده و از ثبات نرخ بيشترى 
برخوردار اســت، راهكار بانك مركزى براى 
گريز از تحميل هزينه هاى ناشــى از مبادله 
با دالر و نوسانات شديد قيمتى آن بويژه در 

سال هاى سخت تحريم است.
اما يك تحليلگر اقتصادى در يادداشتى در 
خصوص هزينه هاى بــاالى تبديل ارز براى 
اقتصاد كشور مى نويســد: ما به طور سنتى 
به دليــل جريان رايــج در بازارهاى جهانى، 
فــروش نفت خام خــود را بــه دالر انجام 
مى دهيم. البته اگرچه دريافت درآمد اغلب به 
شكل يورو است، اما در اينجا تبديل به اين 
نحو صورت مى گيرد كه مثالً يك بشكه نفت 
خام را به نرخ 50 دالر به مشترى مى فروشيم 
و سپس اين 50 دالر با نرخ روز بازار به يورو 
به حســاب هاى ما واريز مى شود. هر تبديل 
ارزى براى تجارت ما هزينه زاست، اما به دليل 
شرايطى كه ناشى از تحريم هاى اوليه است، 
اولويت براى ما آن است كه حساب هاى خود 
را به يورو نگه داريم. دكتر پويا جبل عاملى 
اضافــه مى كند: دالرى كــه در بازار داخلى 
فروش مى رود در نهايت صرف واردات كاال و 
خدمات (بخوانيد سفرهاى خارجى) مى شود. 
در اينجا نيز چون بيشتر واردات ما به ارزهايى 
غير  از دالر است، بار ديگر نياز به تبديل دالر 
به ارزهاى ديگر بخصوص يورو است. بنابراين 
در بخشى از درآمدهاى ارزى، يك دالرى كه 
عايد كشور مى شود سه بار تبديل مى شود تا 

در نهايت مصرف شود. 

ثبات قيمتى با يورو
يك فعال اقتصادى حوزه پتروشــيمى هم 
در گفت و گو با خبرنگار ما به تبعات سنگين 
تحريم ها در گذشــته و امــروز به دليل لغو 

نشــدن برخى تحريم ها از ســوى آمريكا 
در حــوزه وصول و گــردش دالر در اقتصاد 
ايران اشاره مى كند و مى گويد: ما همچنان 
مجبوريــم در مبادالت خــود از طرف هاى 
خارجى بخواهيم در موعد مقرر پول را به نرخ 
روز رويترز به يورو تبديل كنند و به حسابمان 
بريزند. اين در حالى اســت كه يورو در اين 
ســال ها با وجود اندكى افت نرخ، اقتصاد ما 
را متضرر كرده، اما ثبات قيمتى بيشــترى 

داشته است.
حميد حسينى معتقد است، معضل ديگر اين 
است كه به بانك مركزى اجازه فروش دالر 
داده مى شــود كه با اين كار و تبديل ارز به 
ريال، ضمن افزايش تراز دارايى بانك مركزى 
خلق پول از سوى اين بانك صورت مى گيرد 

كه اين امر مقدمه افزايش تورم است.
اين فعال اقتصادى راهكار كاهش هزينه هاى 
تبديل ارز براى اقتصاد را در وهله اول ممانعت 
از واريز اين پول ها به حساب بانك مركزى و 
فروش ارز از سوى اين بانك و پيش فروش 
ارزهاى نفتى از سوى دولت و يا شركت نفت 
مى داند. حسينى تصريح مى كند: بدين ترتيب 
دولت از بانك مركزى استقراض نمى كند و به 
جاى آن از بانك ها پول مى گيرد كه اين اتفاق 
نه تنها مانع خلق پول مى شود، بلكه نقدينگى 

را نيز جذب مى كند. 
حســينى اضافه مى كند: تخمين زده شده 
فقط 18 درصد ارز از سوى تجار وارد كشور 
مى شود و دولت ها با عرضه 82 درصدى ارز از 

محل فروش نفت و تبديل آن به ريال، زمينه 
درآمدزايى براى خود ايجاد مى كنند و اين در 
شرايطى است كه با تصويب قانون تسعير نرخ 
ارز، ريال بيش از پيش تضعيف شد و محاسبه 
بدهى هاى گذشته دولت از بانك مركزى به 
نرخ امروز، باعث شده مابه التفاوت حاصل از 
سنجش ارزش ريالى آن به نرخ سال جارى 
بــه جيب دولت برود و حبابى بين پولى كه 
دولت ها بدهكار هستند و بايد به نرخ روز پس 

بدهند به وجود بيايد.

 تخصيص بودجه دالرى
راهكار ديگر حسينى براى كاهش هزينه هاى 
تبديل ارز براى اقتصاد كشــور اين است كه 
دولــت در بودجه ســنواتى اجــازه دهد به 
وزارتخانه هايى نظير بهداشت، نفت و جهاد 
كشــاورزى كه هزينه هاى دالرى دارند، در 
پروسه تعريف شده اى مستقيماً بودجه دالرى 

تخصيص يابد. 
به گفته اين فعال حوزه پتروشيمى، فعاالن 
اقتصادى هم در نتيجه محدوديت دسترسى 
به دالر با مشكالت بى شمارى از جمله تقبل 

هزينه هاى بيشتر روبه رو بوده و هستند.
وى مى گويد: طرف هاى خارجى به ارزى كه 
غالب است و ثبات بيشترى دارد، تمايل دارند 
و معتقدند اين ارز پوشش ريسك بيشترى 
دارد. ضمن اينكه اقتصاد ما هم سيســتمى 
براى پوشــش نرخ هاى تبديلى و بيمه اين 
نرخ ها ندارد و در نتيجه نبود اين پوشش هم 

فعال اقتصادى متضرر مى شود و هم اقتصاد 
ملى. بنابراين بايد مانع هزينه تراشى بيش از 

پيش دالر براى اقتصاد كشور شد.

 تبديل چند باره
يك فعال اقتصادى ديگر هم با بيان اينكه 
50 درصد مبادالت جهانى با دالر است، به 
خبرنگار ما مى گويــد: ديگر ارزها از قبيل 
فرانك ســوئيس، يورو، ين و يوان همگى 
ســهم 50 درصدى در معامــالت دارند. 
مشكل ايران به طور مشخص اين است كه 
قيمت جهانى نفت با دالر صورت مى گيرد، 
اما همين دالر وقتى با يورو به حســاب ما 
مى آيد، دوباره پس از ورود به كشــور بايد 
بــراى خريد كااليى ماننــد گندم به دالر 

تبديل شود. 
مسعود دانشمند اضافه مى كند: اين تبديل 
چندين باره پول شــايد در ظاهر فقط يكى 
دو درصد تجارت را براى ما گران تر كند، اما 
قــدرت دالر در جهان به قدرى زياد اســت 
كه هنوز كشــورها و از جمله 27 كشــور 
اتحاديه اروپا موفق نشده اند واحدى مستقل 

از نوسانات دالر ايجاد كنند. 
بنابراين شاهديم كه يورو هم 

تابعى از دالر است.
به گفته دبير كل خانه اقتصاد 
ايــران هزينه هاى ناشــى از 
تضعيف و يــا تقويت روزانه 
دالر بر كشورهاى جهان و نه 
فقط ايران تحميل مى شود، 
حال آنكه دالر در واقع فاقد 

پشتوانه است.
دانشمند مى گويد: ما براى 
به يورو  ارزى  تبديل هــر 
( بــه عنوان جايگزين دالر 
ايــران) مدام  در مبادالت 
نگرانــى داريم كــه مبادا 
آمريــكا مانــع تبديل ارز 
اما  شــود،  مبادالتمان  در 

متأســفانه اين امر به روشــنى در برجام 
نيامده و مســئوالن ايــن واقعيت را كه 
آمريــكا مى تواند هر لحظه مانع مبادالت 

تجارى ما شود، فراموش كرده اند.

راهكارهاى كارشناسان براى كاهش هزينه تبديل نرخ ارز

وزير كار خبر دادهزينه تراشى دالر براى اقتصاد ايران
تصويب طرح از يارانه به كارانه 

در شوراى عالى اشتغال 

ايسنا:وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از برنامه 
دولت براى بهبود وضعيت معيشتى مزد بگيران 

شاغل و بازنشسته خبر داد.
على ربيعــى ادامه داد: دولــت در قالب يك 
بسته اشــتغال زايى قصد دارد از فرصت هاى 
موجود براى ايجاد اشتغال پايدار استفاده كند. 
همچنين قرار است از طريق هدايت اعتبارات 
مربوط به بيمه بيكارى و سرمايه گذارى آن به 
بازار كار زمينه جذب و اشــتغال جويندگان 
شغل مهيا شود.در همين راستا در نخستين 
جلســه شوراى عالى اشــتغال براى سال 93 
مصوب شــد در اين خصــوص از كارآفرينان 

نهايت حمايت صورت بگيرد.
وى اظهار كرد: طرح كارورزى، مشاغل حمايتى، 
كارفرمايى و طرح كارآفرينــى از اولويت هايى 
اســت كه در نظر داريم. افزايش تعداد كارگران 
و بهبود معيشت كارگران موجود نيز در سرلوحه 
امور سال 96 قرار دارد. همچنين طرح از يارانه 
به كارانه نيز در دستور كار قرار داشته و شوراى 
عالى اشــتغال در ســال جديد اين طرح را به 

تصويب رساند.

دستور رئيس جمهورى
مسكن مهر را تا پايان دولت 

تمام كنيد
فارس: عظيميان رئيس سازمان ملى زمين و 
مسكن با اشاره به دستور رئيس جمهور مبنى 
بر اينكه مسكن مهر بايد تا پايان دولت به اتمام 
برسد، گفت: وزير راه و شهرسازى بر اين موضوع 
تأكيد دارد به همين منظور مجوز تشكيل اين 
جلسه با حضور تمام مديران كل راه و شهرسازى 

را صادر كرده است.

خبر

مشكل ايران به طور 
مشخص اين است 

كه قيمت جهانى 
نفت با دالر صورت 
مى گيرد، اما همين 
دالر وقتى با يورو 

به حساب ما 
مى آيد، دوباره پس 

از ورود به كشور 
بايد براى خريد 

كااليى مانند گندم 
به دالر تبديل شود

بــــــــرش

 ايران 
 ميليارد تن ذخاير 
 نوع ماده معدنى غيرنفتى، 
 كشــور نخست جهان در 

دريــك تقســيم بنــدى نانوشــته 
ايــران همچنان درزمره كشــورهاى 
صادركننده مواد خام به شمار مى رود. 

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

 تجارت  



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب اسالمى:
كار  راه خدا يك  فداكارى در  و  باارزش  شهادت، هميشه 

عظيم و ارجمند است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا حى يا قيوم
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گزارش از شخص

پيوند پزشكى، ديپلماسى و تاريخ !
«على اكبر واليتى» اين روزها دور از هياهوى سياسى

 به كارهاى روزمره اش سرگرم است
 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   براى من و 
شــما- شــايد- ارتباط برقرار كردن ميان علم 
پزشــكى - آن هم با تخصص اطفال- و دانش 
سياست، كار ســخت يا حتى ناممكن به نظر 
برســد؛ براى «على اكبر واليتى» گويا نه! وزير 
پيشــين امور خارجه ايران در 72 سالگى هم 
مى تواند با سياســت، پزشــكى و ديگر علوم 
دانشگاهى ارتباط ديپلماتيك برقرار كند، گاه در 
متن بزرگ ترين رخدادهاى سياسى قرار بگيرد 

و گاهى نيز براى مدت ها حاشيه نشين شود. 

 از «رستم آباد» تا «بالتيمور»
بچه روستاى «رستم آباد» شميرانات با اينكه 
سه ســال اول دبيرســتان را در روستايشان 
خوانــده بود، اما يكباره از دبيرســتان «جم» 
در قلهك ســر درآورد تا بــا ديپلم «طبيعى» 
و رتبه49 كنكور، بشــود دانشــجوى رشته 
پزشكى دانشگاه تهران، تخصص اطفال بگيرد 
و بعدهــا فوق تخصص عفونــى اش را هم در 
قديمى ترين دانشگاه تحقيقاتى آمريكا- جان 

هاپكينز- در شهر «بالتيمور» بگذراند.

 راز سياستمدار شدن
حاال چندان رازى هم در كار نيســت! از ُخلق 
و خوى البد سياســى اش كه بگذريم، مى ماند 
عالقه زيــادش بــه خواندن كتــاب- خاصه 
كتاب هــاى تاريخــى- كه در كودكــى آن را 
كشــف كــرد و زمانى به خــودش آمد كه در 
نوجوانى و جوانى، گاهى روزانه 12 ســاعت با 
كتاب هاى تاريخى براى خودش صفا مى كرد. 
دكتر «واليتى» سخت بر اين باور است: هر كس 
كه بخواهد سياست را خوب بفهمد، بايد تاريخ 

بداند. اگر تاريخ نداند، راه به جايى نمى برد. 

 باتوم خوردن داشت...
از 17 ســالگى به خاطر شركت در تظاهرات 
ضد رژيم و به تعطيلى كشــاندن كالس هاى 
درس در ســاواك داراى پرونــده شــد، در 

جبهه ملــى و نهضــت آزادى فعاليت كرد، 
از 15 خــرداد به بعد راهــش را از آنان جدا 
كــرد و با مذهبى ها پريــد و آخر كار هم در 
دوران دانشــجويى، انجمن اســالمى به راه 
انداخت و ارتباطش را با گروه هاى سياســى 
پيرو امــام(ره) محكم كرد. خودش مى گويد: 
راه  راهپيمايــى  و  مى گذاشــتيم  «جلســه 
مى انداختيــم. خب تظاهــرات راه انداختن، 
بگير و ببند داشت. باتوم خوردن داشت و...» .

 124 كتاب
معاون وزير بهدارى خيلى زود هواى نمايندگى 
در نخستين مجلس شوراى اسالمى به سرش 
زد . مى خواست نخست وزير بشود، اما مجلس 
به او رأى نداد و وزير امور خارجه شد. اگرچه 16 
سال وزارت پياپى اش به حد نصاب 40 سال و 
دو ماهه «ســعود الفيصل» سعودى نمى رسد، 
اما در ايران براى خــودش -يك پا- ركورددار 
اســت. مشــاور رهبر معظم انقــالب در امور 
بين الملل، رئيس مركز تحقيقات اســتراتژيك 
مجمع تشخيص مصلحت، عضو شوراى عالى 
انقالب فرهنگى، مدرس دانشگاه و... نويسنده 
پرحوصله اى هم هست تا جايى كه124 كتاب 
در پزشكى، تاريخى، سياســى، ترجمه و... نام 

على اكبر واليتى را روى جلد دارند.

 ائتالف ناتمام
نامزد رياست جمهورى سال 84 به نفع آيت اهللا 
هاشمى رفســنجانى كنار رفت. ســال 92 با 
قاليباف و حداد عادل ائتالف كرد تا- در نهايت- 
يك نفرشان بماند. دقيقه 90 اما ائتالف و همه 
توافق ها و قول و قرارها را بى خيال شد، به نفع 
هيچ كس هم كنار نرفت و سرانجام هم تنها 6 
درصد آراى مردم به ســبد رأى او ريخته شد. 
پس از انتخابات بود كــه خيلى ها- خاصه در 
جريان اصولگرايى- اين رفتارش را به باد انتقاد 
گرفتند، نامه يا توصيه نامه آيت اهللا مهدوى كنى 
را به واليتى درباره عمل كردن به ائتالف منتشر 

كردند و او را مسبب پيروزى رقيب اصولگراها 
در انتخابات دانستند.

 ماجراى ُچرت ملوكانه
دشــمن سرســخت كه نه، اما « محمد جواد 
اردشــير الريجانى» منتقد جــدى اش بود و 
شــايد هنوز هم باشــد. جواد الريجانى كه 
در دوره اى معاون وزير خارجه بود و ســپس 
كنار گذاشــته شــد، بعدها رفتنش را از اين 
وزارتخانه زير ســر اختالفاتــش با «واليتى» 
دانســت. واليتــى اما گفت: وزيــر اطالعات 
وقت، ادامه كار ايشان را مصلحت ندانست و 

خواست به فعاليتش پايان دهيم! 
جواد الريجانى اما اين افشاگرى را بى پاسخ 
نگذاشت و در نامه اى كه گويا خيلى ها تالش 
كردند منتشــر نشود، نوشــت: « در منطق 
كارى واليتــى، ابتدا بايد تيــر را رها كرد و 

هر كجا اصابت كرد، دور آن را خط كشــيد و 
براى آن پيروزى جشــن گرفت... در جلسات 
شــوراى امنيت ملى وقتى مــن دقيق ترين 
تحليل ها را ارائه مى كردم، ايشــان به ُچرت 

ملوكانه مشغول بودند...»!

 فقط يك هفته
على اكبر واليتــى كه رئيــس هيئت امناى 
دانشــگاه آزاد اســالمى نيز هست، تا همين 
چند روز پيش و در اوج رقابت هاى انتخاباتى 
ترجيح داد در حاشيه بماند، نه نامزد شود، نه 
قول بدهد، نه ائتالف كند و نه- دست آخر- 
زير ميز بــازى بزند! به جايش-ناگهان- براى 
دانشــگاه آزاد، سرپرست موقت تعيين كرد و 
يك روز بعد در مصاحبه اى اعالم كرد: رئيس 
دانشگاه يك هفته فرصت استعفا دارد و گرنه 

بركنار مى شود... خالص! 
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يك لقمه نان سياسى 
شفاف/ كدخدايى- سخنگوى شوراى نگهبان- در 
واكنش به ابالغيه آيت اهللا جنتى براى ورود نيافتن 
اقليت هاى مذهبى به شوراى شهر، با برشمردن 130 
مورد خالف شرع از ســوى فقهاى شوراى نگهبان 
گفت: اكنون قضاوت شود آيا شوراى نگهبان خالف 
قانون رفتار كرده، يا دوســتان از قانون آگاه نيستند 
و -خــداى ناكرده- دنبال يك لقمه نان سياســى 

مى گردند. 

گربه هاى جاسوسى
جامعه خبر/ سايت افشاگر ويكى ليكس با انتشار 
عكسى در توييتر از كار گذاشتن دستگاه هاى شنود 
در بدن گربه ها به وســيله سازمان «سيا» با انگيزه 

استفاده از اين جانور براى جاسوسى خبر داد.

حسرت 8 درصد
ايرنا/ دكتر نيلى-اقتصــاددان- در واكنش به وعده 
يــك نامزد انتخابات، گفت: بــراى 2/5 برابر كردن 
درآمد كشور به رشد 26 درصدى نياز داريم، در حالى 
كه سال هاست در حسرت رشد 8 درصدى هستيم. 

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)
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OSS داعش ارتش فرانسه
عمليــات بزرگ «دين بين فو»!! آن هايى كه با تاريخ قرن بيســتم در گســتره  جهان و 
سياست هاى بين المللى، آشنايى دارند! خوب مى دانند، در نخستين دهه بعد از پايان 
جنگ دوم جهانى اين كلمه «دين بين فو»، تا چه اندازه كاركرد رسانه اى پيدا كرد و نيز تا 

چه فرا منظرى، موجب تغييرات سياست هاى جهانى گشت!
«ويتنام» مستعمره فرانســوى ها، در خاور دور بود و در منطقه «دين بين فو» بزرگترين 

اردوى نظامى لژيون خارجى ارتش فرانسوى، مستقر شده بود.
ارتش ملى فرانســويان كه حتى بيست و چهار ساعت هم در برابر ارتش آلمان نازى، 
مقاومت نكرده بود و در تمامى جبهه ها، شكست را پذيرا شده بود، در خارج از مرزها 
و در ميان كشورها و ملت هاى تحت استعمار، خوب مى جنگيد. و اين خوب جنگيدن 
«ارتش لژيون» نه به خاطر شجاعت و دليرى، و يا وفادارى به ارزش هاى فرانسوى بود اين 
خوب جنگيدن فقط، يك دليل داشت: برترى كامل سالح و تجهيزات نظامى و ارتباطى! 
در برابر ملت هاى ضعيف و تقريباً بى سالح و تجهيزات جنگى و ارتباطى! يك روستايى 
بى اطالع از دانش جنگ و جنگ افزار هم، مى تواند نتيجه چنين جنگى را، پيشگويى 

كند! ديگر، نياز به مشاوران نظامى و سياسى نيست؟
بهرحــال، قصه بزرگ «دين بين فــو»، عبارت از اين بود كه جنــگاوران پابرهنه 
«ويتنامــى» كه با يك مشــت برنج در جيب و با يك ســالح ســاده معمولى، 
مى جنگيدند، اقيانوســى از خاكســتر ترس و ذلت را بر ســر فرانسويان مقيم 
«دين بين فو» ريختند و شــخصيت نظامى ارتش استعمارى فرانسه را، درهم فرو 

ريختند  و موجب گريز و فرار آنان از منطقه شدند!
اين شكســت ارتش! كه سخت تر از شكســت اول در برابر آلمان ها، بنظر مى رسيد، 
واكنش هاى شــگرفى را در ميان روشنفكران، دانشگاهيان و دانشجويان و نسل زخم 
خورده بعد از جنگ، شكل داد و رفته رفته پاريس عشاق و شهر بوسه هاى خوشگذرانه 
را، تبديل به پاريس «اعتراضى» ساخت. پاريس «اعتراضى» كه در شرايط سخت و دشوار 
اجتماعى بعد از جنگ، پرسش هاى «وطن پرســتانه» و «عدالت خواهانه» را، در همه 
خيابان هاى پاريس، پخش كرده بود و نمى خواســت، غرور لگدمال شده «فرانسه» را، 
همچنان كه «دولتيان» و «كاخ نشينان اليزه» توجيه مى كردند، بپذيرد چه مى توانست 
بكند؛ كه خود را از «جوشش» خيرخواهانه و عزت گرايانه  «دانشجويان معترض»، نجات 
دهد يا دور نگه دارد و نگذارد گدازه هاى انديشــه هاى آتشين كه در دانشگاه ها، فوران 

كرده بود، در خيابان ها، سرازير شود!؟
ماه آسمان پاريس، گويا «ماه مه» را، براى يك شورش بزرگ و تاريخى، انتخاب كرده بود. 
شورش عليه «فساد» و «دورويى» و «دزدى هاى بى سرانجام فرامنطقه اى» تحت پوشش 

توسعه «دموكراسى فرانسوى» در ميان ملل و سرزمين هاى عقب افتاده!
گستره بى حد و مرز جنايات سازمان آدم خواران و آدم كشان معروف به «OSS» در 

الجزاير هم، به كمك اين آتشفشان جوان آمده بود.
حقيقتى كه هيچ يك از كارشناســان جامعه شــناس و روانشناس سازمان هاى 
امنيتى فرانســه، نتوانســته بودند، كوچكترين گمان سوئى به آن ببرند و تصور 
مى كردند، طراحى يك ســازمان افراطى با عملياتــى رعب آفرينانه در الجزاير، 
روح اقتدارگرايى فرانسوى را، لبريز از لذت «تسلط» و «حفظ و حراست، از آقاى 
فرانسه» خواهد كرد. اما، دقيقاً و دقيقاً، اينگونه نبود و نشد. هر خبر «سر بريده» 
يا «دســت بريده» از انقالبيون الجزاير كه در پاريس منتشــر مى شد، يك «سر 
پاريسى» و يك «دست پاريسى» را از شهر عشاق، جدا مى كرد و به درياى انقالبى 

مديترانه اى كه خروشان گشته از امواج «اعتراض ها» بود، مى برد.
اگر كســى، به آسمان گردى شــبانه «ماه»، در آن ايام، كه دندان هاى گرگى وحشت 
آفريــن «OSS»، يعنى «داعش ارتش فرانســه در الجزاير»، خانه به خانه و كوچه به 
كوچه، مى چرخيد و با هر چرخ و گردش، خانه اى را پرخون و كوچه اى را پر از گريه 
مى ساخت؛ مى نگريست و با اين «آسمان گرد» پاريسى، كه تنها شاهد زاهد صفت تاريخ 
بود، همراه مى شد، مى توانست، وحشت آينده شهر عشاق را كه از برج ايفل باال مى رفت 
ببيند و سرودهاى دسته جمعى را كه نسل «معترض»، آن را تنظيم و رهبرى مى نمايد، 
مشاهده كند اما، نه «دوگل» خسته از سياست و جنگ، وقت داشت به «شبگردى ماه» 
بنگرد، نه رهبران و مديران «OSS» و نه روشنفكران و نويسندگان و روزنامه سازان. 
پاريس بعد از جنگ، همچون عروس وحشت زده و ترس خورده اى بود كه از جشن 

عروسى گريخته و مى خواهد از خيابان هاى ترس آلود درون خويش بگريزد؛ ....
ادامه دارد

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد 
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