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رهبر معظم انقالب در ديدار ديروز با كارگران ، سخنانى را مطرح كردند كه شايد 
بهترين تاريخ مصرف آن همين ايام باشد. شاه كليد سخنان ديروز  ايشان مربوط به 
پروژه اى است كه برخى در دهه 80 آن را مطرح و دوستداران آن ها در ماه هاى اخير  
آن را دنبال كرده و بر ادامه مطرح كردن آن اصرار نيز مى كنند. جنگ هراسى براى 

كسب رأى، پروژه اى بود كه يك جناح سياسى از...

پايان جنگ هراسى براى رأى

 ............ صفحه 2

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در آستانه روز كارگر در 
ديدار هزاران نفر از كارگران و كارآفرينان، كارگرى را مايه افتخار دانستند و با تأكيد بر 
تأمين «امنيت شغلى و معيشِت» جامعه كارگرى افزودند: حضور كارگران و همه قشرهاى 
ملت در صحنه همواره سايه جنگ و تعرض دشمنان را از سر ملت ايران كم كرده و در 
انتخابات پيش رو نيز هركس «كشور، نظام و امنيت» را دوست دارد در انتخابات شركت 

 ............ صفحه 2كند زيرا اين حضور تعيين كننده، شّر دشمن را...

كارشناسان از غفلتى بزرگ 
در ايام تبليغات  مى گويند 

«فرهنگ»
مظلوم مناظره هاى 

انتخاباتى

قدس از مطالبات بر زمين مانده 
قشر ضعيف گزارش مى دهد

فاصله 2 ميليونى 
دخل و خرج 

كارگران
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ارتش عربستان همان لشكر داعش

 اما با لباس رسمى است

 بيت المقدس  «شــبير حسنعلى» محقق اسالمى، مفسر و تحليلگر مسائل سياسى است. عمده در اين شماره بيت المقدس مى خوانيد
فعاليت هاى او در حوزه جهان اسالم و كشورهاى غرب آسيا بوده است. او به عنوان تحليل گر مسائل 
سياسى جهان اسالم در شبكه هاى مختلفى همچون پرس تى وى، اهل البيت، الميادين، هدايت 

و اللؤلؤ حضور داشته است. مشاركت در نگارش كتاب «حماسه بزرگ مقاومت؛ يمن، وهابيت ...

«اخالص» ؛ راز شهرت معنوى و سياسى 
 حضرت عباس

«داد» 
ادامه خواهد داد

حقوق هاى نجومى در اين دولت 
رشد فوق العاده و سرسام آورى داشت

6 11 2
يك كارشناس دينى بيان كرد با  كارگردان مستندى كه در دانشگاه ها بايكوت شد! سخنگوى قوه قضائيه :
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:پيامبر اعظم
 در اين ماه(شعبان)...

كارهاى بد، 
ريخته مى شود، 

مى گردد  گناه آمرزيده 
و كار نيك 

پذيرفته مى شود. 

سالروز والدت با سعادت باب الحوائج، حضرت اباالفضل العباس  و روز گراميداشت مقام جانباز را تبريك مى گوييم

وقتى نظرسنجى هاى علمى
 منتشر نمى شود

بازار داغ 
نظرسازى هاى 

انتخاباتى
حجت االسالم و المسلمين رئيسى:

ايجاد يك ميليون 
شغل حرف و شعار 

انتخاباتى نيست
 

اسحاق جهانگيرى:

كشور با چالش هاى 
بزرگ اقتصادى 

مواجه است
حجت االسالم و المسلمين روحانى:

هركسى منتخب 
ملت شد بايد از او 

حمايت كنيم

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4
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ارتش عربستان 
همان لشگر داعش 

اما با لباس رسمی است

تاریخ مقاومت و حقیقتی
 به نام  «گردان های شهید 

ابوعلی مصطفی»
رشیدرضا و وهابیت؛ 
رابطه ای لرزان

36

٥

«شبیر حسنعلی» تحلیلگر مسائل
 جهان اسالم در گفت وگو با بیت المقدس:

  توصيه هاى مهم رهبر انقالب به نامزدها



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

اميرابراهيم رسولى 
كارشناس مسائل سياسى 

سخنگوى قوه قضائيه:

حقوق هاى نجومى در اين دولت رشد فوق العاده و سرسام آورى داشت

خبر

فارس: يكصد و يازدهمين نشســت خبرى ســخنگوى قوه 
قضائيه ديروز و در مدت 90 دقيقه با حضور نمايندگان رسانه ها 
برگزار شد. غالمحسين محســنى اژه اى در خصوص انتخابات 
اظهارداشت: در آســتانه انتخابات و تبليغات انتخاباتى گاهى 
وقت ها برخى از افراد براى ايجاد فضاى دو قطبى و جلب آراى 

مردم از خط قرمزها عبور مى كنند.
وى تصريح كرد:  برخى مسائل خط قرمز نظام و مردم است كه 
اين افراد در اين فضا از آن عبور مى كنند كه اين به نفع خودشان 

نيست و به نفع كشور هم نيست.

  انتقاد اژه اى از تحريف سخنانش در مشهد
ســخنگوى قوه قضائيــه، در خصوص صحبت هــاى خود با 
دانشجويان در روز چهارشنبه در مشهد مقدس و تحريفى كه 
برخى از روزنامه ها، سايت ها و خبرگزارى ها از اين سخنان كرده 
بودند، پرداخت و اظهارداشت: متأســفانه برخى از روزنامه ها، 
ســايت ها و خبرگزارى ها حرف هاى من را تحريف كردند كه 
ان شاءاهللا قصدى نداشتند براى تحريف اما آنچه خودشان دلشان 

مى خواست منتشر كرده و منتسب به بنده كردند.
وى تصريح كرد: بنده در مورد حقوق هاى نجومى مطالبى را به 
تفسير گفتم، بنده گفتم بعضى دستگاه ها مثل بانك ها، برخى 
شركت هاى بيمه و برخى شركت هاى وابسته به دولت اينها از 
گذشــته يك پاداش و وام با بهره كم مى پرداختند و در موارد 

نادرى حقوق هاى نسبتاً بااليى مى دادند.
وى گفت: من در اين ســخنان گفتم كه ايــن موارد در 2 - 3 
سال اخير بوده و در سال هاى 93، 94 و اواخر 95 اين موضوع 
يك رشد فوق العاده داشته است و يك دفعه حقوق هاى نجومى 

واقعاً سرسام آور بود.
اين مقام ارشــد قوه قضائيه تصريح كرد: اصالً يك مورد هم در 
دولت هاى قبل مثل دولت دهم، نهم و قبل از آن نداشته ايم كه 
در يك وزارتخانه مديرش متوســط دريافت ماهانه اش 100 يا 

150 ميليون تومان باشد.
سخنگوى قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به پرسشى در خصوص 

آخريــن وضعيت پرونده زنجانى و دانيــال زاده گفت: در مورد 
پرونده زنجانى اتفاق تازه اى نيفتاده، فردى كه دســتگير شد 
هنوز كيفرخواست برايش صادر نشده و در مورد اموال هم هنوز 
ثابت نشــده كه ايشــان موجودى نقدى دارد، هنوز هم كسى 
حاضر نشده بابت بدهى زنجانى راه اطمينان بخشى را ارائه كند.

وى افزود: در مورد دانيال زاده چون در مرحله مقدماتى اســت 
از ارائــه جزئيات معذورم، اين پرونده بيش از يك متهم دارد و 
اين فرد هنوز بازداشت است و برخى هم در رفت و آمد هستند.

  بازداشت فرد توهين كننده به امام رضا(ع)
سخنگوى قوه قضائيه درخصوص حواشى ستاد انتخاباتى يكى 
از نامزدها و توهين به امام رضــا(ع) گفت: يك فردى كه ادعا 
مى كند معلم است به خودش اجازه مى دهد چنين صحبت هايى 
كند. من به نيت اين فرد كار ندارم اما مى خواهم بدانم چطور به 
خــودش اجازه مى دهد در مورد يك امام معصوم با اين ادبيات 

حرف بزند؟ به خاطر چه چيزى؟ رأى جمع كردن؟
وى افزود: تعجب بيشتر من از برخى آقايان است كه آنجا نشسته 
بودند اما هيچ عكس العمل متناسبى در رابطه با صحبت هاى اين 

فرد انجام ندادند.
محسنى اژه اى با بيان اينكه اين فرد اكنون در بازداشت به سر 
مى برد، گفت: من نمى گويم فرار كرده بود اما عنوان شد كه در 
دسترس نبود، به او پيغام دادند كه حتماً دستگير مى شود و اگر 
خودش را معرفى نكند اتهام فرار هم به جرمش اضافه مى شود.

اژه اى تصريح كرد: اين شــخص پيغام ها را دريافت كرده بود و 
خودش را معرفى كرد البته اينها شنيده هاى من است. اكنون 

هم تحقيقات ادامه دارد و من از بيان جزئيات معذورم.

  پرونده عارف لرستانى
وى در خصوص پرونده عارف لرستانى و اينكه آيا قصور پزشكى 
رخ داده يا نه، اظهارداشت: پزشك قانونى اعالم كرده كه قصور و 
تقصير متوجه پزشك نبوده و سكته بوده است؛ البته دارويى كه 

مصرف كردند هم بى تأثير نبوده است. 

  كشف كاالى قاچاق از منزل وزير
سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به پرسش ديگرى در خصوص 
كشــف كاالى قاچاق از منزل يكى از وزيران دولت فعلى اعالم 
كرد: در اواخر هفته گذشته سه شنبه يا چهارشنبه شب بود كه 
نيروى انتظامى گزارشى به حوزه قضايى لواسانات داد و در آن 

اعالم كرد كه در فالن ويال قاچاق كاال رد و بدل مى شود.
وى افــزود: قاضى دســتور داد كه ويال را بازرســى كنند و در 
بازرســى با محموله بزرگ پوشاك مواجه شدند كه يك نفر از 
افرادى كه آنجا بودند كه خانه مال فالن وزير اســت و پوشاك 
متعلق به دختر وزير.معاون اول قوه قضائيه افزود: در اين پرونده 
ادعا شــده كه اين پوشــاك با مجوز وارد شده يعنى آن دختر 
وزير مديرعامل شــركتى بوده كه نمايندگى از جانب شركت 
خارجى پوشاك داشته و اين پوشاك به صورت قانونى و با مجوز 
وارد شده است.اژه اى تصريح كرد: هم اكنون پرونده به قسمت 

تعزيرات رفته است.

   ارسال 101 پرونده تخلف نامزدها به مرجع قضايى
وى به گزارشى در خصوص تخلف نامزدها كه تا روز شنبه است 
اشاره و اظهارداشت: حدود 101 پرونده در كل كشور به مرجع 
قضايى ارســال شده كه در مرحله رسيدگى است و 100 مورد 

نيز به صورت پيشگيرى تذكر داده شده است.
اژه اى گفت: ديروز هم وزارت كشــور برخى از نشريات را براى 
دادستان فرستاده كه به نظرشان تخلفات رسانه اى داشته است.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

برخى از عوامل حادثه تروريستى ميرجاوه شناسايى شدند   ايسنا: نايب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: برخى از عوامل حادثه تروريستى ميرجاوه شناسايى شدند كه در حال 
حاضر در خاك پاكستان هستند.ابوالفضل حسن بيگى افزود: طبق گفته وزارت خارجه قرار است پاكستان همكارى الزم را براى دستگيرى اين تروريست ها انجام دهد.وى با بيان اينكه تعداد تروريست ها زياد است و 
هويت آن ها شناسايى شده است، گفت: قطعاً با همكارى دولت پاكستان و تالش بيشتر وزارت خارجه، اين تروريست ها دستگير خواهند شد. البته زمان الزم است تا كارهاى اطالعاتى و امنيتى به صورت كامل انجام شود.

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

حضرت آيــت اهللا خامنــه اى رهبر معظم 
انقالب اسالمى در آستانه روز كارگر در ديدار 
هزاران نفر از كارگران و كارآفرينان، كارگرى 
را مايه افتخار دانســتند و با تأكيد بر تأمين 
«امنيت شغلى و معيشِت» جامعه كارگرى 
افزودند: حضور كارگران و همه قشــرهاى 
ملت در صحنه همواره سايه جنگ و تعرض 
دشــمنان را از سر ملت ايران كم كرده و در 
انتخابات پيش رو نيز هركس، «كشور، نظام 
و امنيت» را دوست دارد در انتخابات شركت 
كند زيرا اين حضور تعيين كننده شّر دشمن 

را از سر كشور كم خواهد كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
دفتــر مقام معظــم رهبرى، 
رهبر انقالب اسالمى با تبريك 
ســالروز والدت با ســعادت 
حضرت اباعبداهللا الحسين(ع)، 
محبــت و معرفــت و اظهار 
ارادت بــه آن حضرت را مايه 

افتخار ملت دانستند.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى، 
كارگر را «ستون فقرات اقتصاد 
و توليد» دانستند و افزودند: 
براى داشتن اقتصاد «پيشرفته 
و مستقل» و رونق اقتصادى 
بايد به قشــر كارگر اهميت 
فــراوان داد و اگــر بخواهيم 
جامعه كارگرى از امتيازات و حقوق شايسته 
برخوردار باشد، بايد روى «توليد ملى» تكيه 

و تأكيد كنيم.

 دلگرم شدن كارگران در جامعه 
رهبر انقالب اسالمى، دلگرم شدن كارگران 
در جامعــه را موجب ســامان يافتن وضع 
اقتصادى دانستند و گفتند: مشكل اقتصاد 
كشــور بدون راه حل نيست و گره اى نيست 
كه بازنشدنى باشد و يكى از الزامات مهم در 
اين گره گشــايى، مالحظه و رعايت حقوق 
كارگران است.ايشــان خاطرنشــان كردند: 
جامعه كارگرى بايد احساس تكريم و احترام 
و ســربلندى كند و قدر كار او دانسته شود 
و در اين صورت، خستگى و بى حوصلگى و 

بى اعتنايى به كار وجود نخواهد داشت.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر «ترويج 
فرهنگ كار و اهميــت كار» افزودند: نفس 
عالقه و اشتياق به كار بايد در جامعه ترويج 
پيدا كند و كار چنان ارزشمند شناخته شود 
كه كارگر با افتخار بگويد كارگر هستم و در 

گفتن اين موضوع، احساس حقارت نكند.

 تأكيد بر اقتصاد مقاومتى
حضرت آيت اهللا خامنــه اى، هدف از بيان 
اين مطالب و تأكيد بــر اقتصاد مقاومتى و 
نامگذارى ســال ها را ايجاد يك گفتمان و 
خواست عمومى دانستند و افزودند: تبديل 
شــدن يك موضوع به خواســت عمومى، 
موجب تحقق آن مى شود و مسئوالن نيز در 

آن جهت حركت خواهند كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: جمهورى 
اسالمى و همه دست اندركاران بايد سپاسگزار 
و قدردان جامعه كارگرى باشند زيرا جامعه 
كارگرى همواره در كنار و همراه نظام بوده 

و پــس از اين نيز به فضل الهى همين گونه 
خواهد بود.

 تأكيد فراوان بر مسئله اشتغال
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد فراوان بر مسئله 
اشتغال، اين مسئله را در درجه اول اهميت 
دانســتند و افزودند: اگر مسئله اشتغال به 
شــكل مناســبى حل شود، آســيب هاى 
اجتماعى از جمله مواد مخدر، مشــكالت 
جوانــان و آفت هاى ناشــى از بيــكارى و 
بيكارگى هم كاهش محسوس خواهد يافت.

حضــرت آيت اهللا خامنــه اى تأكيد كردند: 
هر كس مســئول اجرايى كشــور شــود و 
همه كســانى كه در دولت آينده مسئوليت 
بخش هاى اقتصــادى را بر عهده مى گيرند، 
بايد از همــان روز اول، همت و تالش خود 
را به حل مشــكل اشــتغال معطوف كنند، 
چــرا كه در اين موضوع مهم، حتى يك روز 
تأخير جايز نيست.ايشان، توجه به توليد ملى 
در همه  ابعاد صنعتى، كشاورزى، خدمات و 
ديگر عرصه ها را الزمه حل مشكل اشتغال 
برشمردند و خاطرنشــان كردند: مسئوالن 
دولــِت بعــدى بايــد در اوليــن فرصت با 

برنامه ريزى به اين موضوع بپردازند.
رهبر انقــالب در ادامه سخنانشــان با ابراز 
خرسندى از اينكه فضاى انتخاباتى در كشور 
در حال گرم شدن است، افزودند: ملت عزيز 
بدانند حضور در انتخابات در موضوع امنيت 
ملــى تعيين كننده اســت و اگر مردم پاى 
صندوق هاى رأى بيايند، كشــور در امنيت 

باقى خواهد ماند.
ايشــان با استناد به اطالعات موثق افزودند: 
ترس از حضور ملت در صحنه، علت اصلى 
خوددارى دشمنان پررو، وقيح و گردن كلفت 
از هر عمل و اقدام ســخت در مقابل ايران 
است چرا كه دشــمنان از حضور مردم در 

صحنه، به معناى واقعى كلمه مى ترسند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: اگر ميان 
ملت و نظام فاصله بيفتد و مردم به صحنه 
نيايند، دشــمنان هر كارى بخواهند انجام 
مى دهند، چرا كه اين كارها براى آن ها خيلى 
هم سخت نيست همان طور كه در جاهاى 
ديگر دنيا اين كارها را كرده اند. رهبر انقالب 

با انتقاد از كسانى كه حضور خود را موجب 
دور شدن ســايه جنگ از كشور مى دانند، 
افزودند: گاهى مى شنويم بعضى مى گويند 
يا در گذشــته گفته اند كه وقتى ما آمديم 
مسئوليت پيدا كرديم، توانستيم سايه جنگ 
را از سر كشــور رفع كنيم، اما اين حرف ها 
درســت نيســت و واقعيت آن است كه در 
تمامى ســال هاى متمادى، حضور ملت در 
صحنه، موجب رفع سايه جنگ و تعرض از 

سر ايران شده است.

 مهم ترين مظهر حضور ملى
ايشــان، مهم ترين مظهر اين حضور ملى 
را شركت در انتخابات دانستند و افزودند: 
هرگز نمى گويم به چه كسى رأى بدهيد يا 
ندهيد، اما اصرار دارم كه در پاى صندوق 
رأى حاضر باشيد و به هر كسى تشخيص 
مى دهيد رأى دهيد.رهبر انقالب در جمع 
بندى اين بخش از سخنانشان تأكيد كردند: 
هركس كشور، نظام و امنيت را دوست دارد 
در انتخابات شركت كند، اين حضور تعيين 
كننده شّر دشمن را از سِر كشور كم خواهد 
كرد.حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشــاره به 
ضرورت فكر و تأمل و مشــورت براى رأى 
دادن به نامزدها افزودند: هركس براســاس 
منطق و فكر، به نامزدى رأى دهد، حتى اگر 
در تشخيص اشتباه كرده باشد، نزد خداوند 
معذور اســت اما اگر سرســرى و بى دقت 
انتخاب كند، پيش پروردگار و حتى وجدان 

خود عذرى ندارد.

  توصيه به نامزدها
رهبــر انقالب پس از بيــان اين نكات مهم 
بــراى مردم، به بيان چند توصيه به 6 نامزد 

انتخابات پرداختند.
توصيه اول ايشان به نامزدها اين بود كه نيت 
خــود را خدايى كنيد و براى خدمت تالش 
كنيد نه بــراى قدرت، چرا كه هركس براى 
خدمت به مــردم بويژه طبقات ضعيف وارد 
ميدان شــود، هر حرف و حركــت او اجر و 

حسنه دارد.
دومين توصيه رهبر انقــالب به نامزدهاى 
انتخابات رياســت جمهورى، اعالم صريح 

حمايت از قشرهاى ضعيف بود.
ايشان افزودند: به گونه اى شعارها و برنامه ها 
را مطرح كنيد كه همه بدانند با هدف اصلى 
حمايت از طبقات ضعيف وارد عرصه شده ايد 
و حل اين مشكل مهم براى شما در اولويت 

جدى قرار دارد.
رهبر انقالب اســالمى بــار ديگر خطاب به 
نامزدهــا گفتند: بين خود و خدا عهد كنيد 
كه اگر مردم به شما رأى دادند، اولويت ها را 
رعايت كنيد و به قشرهايى بيشتر توجه كنيد 

كه نياز به مراقبت بيشتر دارند.
ايشــان، «كار انقالبى و جهادى» را تنها راه 
سامان يافتن مشكالت كشــور دانستند و 
افزودند: مردم و نامزدها بدانند كه براى حل 
مشــكالت موجود بايد مثل يك جهادگر، 
كمر بسته  خدمت بود و با كار «پرحجم و با 
كيفيت، مجاهدانه و انقالبى»، بن بست ها را 

شكافت و كشور را به پيش برد.

 نظم از خطوط اصلى انقالبى گرى است
رهبر انقالب اســالمى با انتقاد از كسانى كه 
انقالبى بودن را مترادف بى نظمى توصيف 
مى كنند، خاطرنشان كردند: نظم از خطوط 
اصلى انقالبى گرى است، انقالبى گرى يعنى 
سرگرم تشــريفات و حاشيه و كارهاى زرق 
و برق دار نشدن و تالش بى پايان و خستگى 
ناپذير براى حل مشــكالت مردم و گشودن 
گره هــاى توليد و كار و اشــتغال با راه هاى 

ميان بر.
رهبر انقالب در بخش پايانى سخنانشــان 
به مســئوالن همه دستگاه هاى ذى ربط در 
انتخابات اعم از وزارت كشور، شوراى نگهبان، 
صدا و سيما و ديگر دستگاه ها تأكيد كردند: 
آراى مردم امانت است؛ در نهايت احتياط و 
مراقبت اين امانت سنگين را حفظ كنيد و 

اجازه دست درازى به احدى را ندهيد.
ايشــان رعايت دقيق، بدون استثنا و بدون 
رودربايستى قانون را الزمه برگزارى انتخاباتى 
مطلوب و مورد رضايت پروردگار دانستند و 
اين جمله اساسى ســال هاى اخير خود را 
تكرار كردند: «رأى مردم حق الناس است و 
اگر كسى به حق الناس تعرض كند، از عهده 

آن بر نخواهد آمد».

 رهبر معظم انقالب:

حضور مردم سايه جنگ را رفع كرد  نه مسئوالن!

 با آغاز روز كارگر از نامزدهاى رياســت جمهورى درخواســت مى كنم قانون 
كارگر قراردادى را تبديل به رســمى كنند خدا را خوش نمى آيد كه با 9 سال 

كارگرى اخراج شوم. 9360000533
 دولت جديد بايد متعهد شــود خطاهاى وزيران بــى لياقت قبلى(به خاطر 
نقش شــان در انحطاط فرهنگى جوانان) را تكرار نكنند: حسينى و جنتى براى 
رضايت اردوغان خون آشام در برابر شبكه فاسد gem(كه خانواده ها رامتالشى 
كرده) موضع نگرفتند و حتى فيلتر نكردند و گودرزى به جاى ورزش همگانى(كه 
مانع اعتياد جوانان مى شود) تنها به ورزش قهرمانى توجه كرد و معاونت جوانان 
را تعطيل كرد و حاج بابايى و فانى معلمان دلسوز را بى انگيزه كردند كه اثرش 

را در تربيت جوانان مى بينيم.9150002986
 بنده چند سالى است بازنشسته تأمين اجتماعى هستم و هرسال براى افزايش 
حقوق ما فكرمى كنم مســئوالن با مشكل روبه رو مى شوند، چون ما هر سال تا 
مرداد ماه با حقوق سال قبل زندگى مان را مى گذرانيم و براى ما سخت است آيا 
در اين كشور توان اين را ندارند كه قبل از سال حقوق بازنشستگان را مشخص 

كنند و افزايش آن را با حقوق فروردين پرداخت كنند؟ 9150005167
 آيا اضافه كردن يارانه افراد تحت تكفل كميته امداد و بهزيستى يك ماه مانده 
به انتخابات عوام فريبى نيســت آيا در چهار ســال اين نياز احساس نمى شد؟  
ان شاءاهللا در 29 ارديبهشت روحانى و باند نجومى بگيرش توسط مردم انقالبى 

رد صالحيت مى شوند. 9150003442
 اولين مناظره نسبتاً خوب بود نامزدها تقريباً برنامه اى داشتند به جز روحانى 
و جهانگيرى كه فقط دولت قبل را تخريب مى كردند و شــهردار تهران را هدف 
قرار داده بودند و به ايشان اتهام مى زدند و زمانى هم كه آقاى قاليباف درخواست 
پخش صوت و تصوير روحانى را كرده بود. چرا كميسيون انتخابات وزارت كشور 
با پخش آن مخالفت كرد؟ واضح اســت چون كه روحانى رئيس شــان اســت. 

9150000233
 در جواب دوست عزيزى كه گفت در مناظره همه برنامه دادن به جز قاليباف، 
اعالم مى كنم صدا وسيما به اندازه كافى وقت اعالم برنامه به نامزدهاى محترم 

داده و مناظره براى به چالش كشيدن عملكرد و برنامه هاست. 9150000348
 بعضى مسئوالن، چشم شان را بر روى دزدهاى فيش هاى نجومى و صندوق 
ذخيره فرهنگيان بستند، بعد روى بابك زنجانى رذل انگشت گذاشتند و گدايى 
سرمايه هاى بيرون از كشور و جهانگردها را مى كنند! يعنى مردم گداى خارجى ها 

هستند. 9190008895
 سبد كاال را به چه كسانى مى دهند؟ پس چرا به ما كه فقط با يارانه زندگى 
مى كنيم تعلق نمى گيــرد، خواهش مى كنم، راهنمايى كنيد كجا بايد مراجعه 

كنيم. 9350002042
 كسانى كه از دولت آقاى روحانى ايراد مى گيرند از حسادت است. چون طاقت 
ندارند پيشرفت دولت را ببينند! فقط از حسادت است يك كمى منصف باشيد و 

گرنه از حسادت مى ميريد. 9350000462
 توهين ها در دفاتر تبليغاتى روحانى ادامه دارد. در ايالم مجرى ستاد به حضرت 
على بن موسى الرضا توهين مى كند و حاال در اصفهان مجاهدت و ايثار مدافعان 
حرم را زير سؤال مى برند. مسئوالن برخورد قاطع داشته باشند. 9350009073

 وقتــى امام(ره) با آن نفوذ كالم و محبوبيــت مى فرمودند، ميزان رأى ملت 
است و خود ايشان هم از دخالت در انتخابات خوددارى مى كردند، اين گفته كه 
فالن سازمان نظامى و يا... در انتخابات دخالتى نمى كند، محلى از اعراب ندارد. 

9150008863
 كارنامه چهار ســاله اين دولت نشان داد كه بيشتراز اين توان رفع مشكالت 
وخيل عظيم بيكارى را ندارد، بنابراين حتماً بايد دولت جديد و انقالبى سر كار 

بيايد. 9150003128
 من از رئيس جمهور و معاون ايشان يك سؤال دارم، ايشان در اين مدت خدمت، 
به چند مؤسســه اعتبارى نتوانستند رســيدگى كنند؟ چطور مى خواهند يك 

مملكت را اداره كنند وضعيت اقتصاد وبيكارى جوانان پيشكش!9150004220
 آقاى روحانى، در اين چهار ســال چه كارى براى مردم و بخصوص جوان ها 
كرديد. غير از اينكه زندگى شــان خراب شد. كه مى گويى من رأى بيارم بازار و 
اقتصاد را راه مى اندازم. هر كار كه مى خواستى بكنى در اين چهار سال كردى! 

9350009683

پايان جنگ هراسى براى رأى
رهبر معظــم انقــالب در ديدار ديــروز با 
كارگران، سخنانى را مطرح كردند كه شايد 
بهترين تاريخ مصرف آن همين ايام باشد. شاه 
كليد ســخنان ديروز ايشان مربوط به پروژه 
اى اســت كه برخى در دهه 80 آن را مطرح 
و دوســتداران آن ها در ماه هاى اخير آن را 
دنبال كرده و بر ادامه مطرح كردن آن اصرار 

نيز مى كنند.
جنگ هراسى براى كســب رأى، پروژه اى 
بود  كه يك جناح سياسى از طريق آن سعى 
داشت خود را منادى صلح و طرف مقابل را 
بهانــه جنگ بخواند كه بــا عنايت الهى و با 

سخنان رهبرى انقالب، نقش برآب شد.
اهميت سخنان رهبرى در برمال كردن اين 

پروژه در دو نكته قابل توجه است:
الف)پرده بردارى از يك عمليات روانى جهت 
كسب رأى، كه نوعى عمليات روانى بر مردم 
اســت كه يك ســرنخ  آن در داخل و ســر 
ديگر در خارج از كشــور مديريت مى شود. 
از حمله نمايشــى آمريكا به سوريه و بازتاب 
وســيع آن در رســانه ها و فضاى مجازى تا 
فضاسازى ديپلماتيك در ماه هاى اخير نشان 
از طراحى خاصى بود تــا مردم از مطالبات 
به حق خود در معيشــت و بيكارى و حوزه 
اقتصادى _اجتماعى و مواردى از اين قبيل 
دست كشيده و با قناعت به وضع موجود از 

رويكرد تغيير صرف نظر كنند.
اين عمليات روانى اكنون خنثى شده و نمى 
تواند بازيچه تبليغاتى در شــعارها و فيلم ها 
شــود. اين پروژه حتماً هدفى دقيق را نشانه 
گرفته بود. اگرچه مردمى كه امروز با جوان 
بيكار خود مواجه هســتند يا مشكل تأمين 
مايحتاج ضرورى را دارند و در طول سال هاى 
اخير صرفاً با وعده هايى مواجه بودند كه هيچ 
گاه عملى نشد، اما حتماً ترس از جنگ سبب 
مى شود تا از اين خواسته هاى به حق خود از 
دولت جمهورى اسالمى عقب نشينى كنند و 
از بين تأمين امنيت و صلح يا جنگ، قناعت 

كرده و به شرايط موجود راضى باشند.
ب)زمان شناســى در طــرح موضوع، طرح 
موضوع در زمان دقيق و مناسب از تيزهوشى 
رهبر انقالب اســت. چنانچــه اين بحث در 
چند ماه پيش طرح مى شــد،  كارآيى امروز 
را نداشــت و بــه قول معروف «ســوخت» 
مى شــد، اما امروز با طرح درست در زمان 
مناسب، اقدامى در جهت منافع مردم حاصل 
شــد. زمان مناســب يعنى حدود20 روز تا 
انتخاباتى كه اوج تبليغات، شعارها و سخنرانى 
هاست، زمانى كه وقت تصميم گيرى براى 
مردمى است كه سرنوشت چهار سال آينده 

و حتى بيشتر خود را تعيين خواهند كرد.
در هر حال با پايان پروژه جنگ هراسى و دو 
قطبى كردن جنگ و صلح، اين ابزار نامشروع 
براى ترساندن و جذب رأى، خنثى شد و هر 
جريان يا نامزد بايد راه حل مشكالت مردم 
را ارائه كنــد و در نهايت منتظر رأى حالل 
باشــد و اين مشــاركت باالى مردم خواهد 
بود كه به فرموده رهبر معظم انقالب ســايه 
هرخطر يا دســت درازى را از سر كشور دور 
خواهد ساخت. زيرا دشمنان از حضور مردم 
در صحنه، به معناى واقعى كلمه مى ترسند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

فرمانده كل سپاه:
امنيت كشور را دوست و دشمن اقرار مى كنند

ســپاه نيوز: فرمانده كل ســپاه گفت: 
نيروهاى نظامى و انتظامى توانســته اند 
امنيت كشور را در مقايسه با ساير كشورها 

در حد قابل قبول حفظ كنند.
ســردار محمد على جعفرى در همايش 
تكريم انديشــه كه ديروز در سالن 5 آذر 
سازمان بســيج برگزار شد با بيان اينكه 
امنيت كشور را دوست و دشمن اقرار مى كنند، افزود: نيروهاى نظامى و انتظامى 
توانسته اند امنيت كشور را در مقايسه با ساير كشورها در حد قابل قبول حفظ 

كنند. امنيت كشور را دوست و دشمن اقرار مى كنند.
وى با بيان اينكه اين امنيت در قالب بعد بين المللى و بيرونى انقالب اســالمى 
صورت گرفته است، افزود: موفقيت جمهورى اسالمى ايران در بعد بيرونى انقالب 
اســالمى در حدى است كه تمام دشــمنان همچون آمريكاى جنايتكار، رژيم 
صهيونيستى غاصب و عربستان منفور و همچنين ديگر كشورهايى را كه صالح 

نيست نام ببريم، شكست دهيم.
ســردار جعفرى گفت: موفقيت ايران در برابر دشمنان در لبنان، سوريه، عراق و 
يمن با وجود برنامه ريزى ها و هزينه هاى بى شمار نشان دهنده موفقيت انقالب 
اســالمى در بعد بيرونى است. ســردار جعفرى گفت: بر اساس نظر مقام معظم 

رهبرى انقالب اسالمى در پنج مرحله تعريف مى شود.
وى افزود: شكســت رژيم طاغوت، استقرار نظام جمهورى اسالمى، دولت سازى 
انقالب اسالمى(اسالمى شدن دستگاه ها، اسالمى شدن جامعه و انقالب جهانى 

اسالم از جمله مراحل انقالب اسالمى است).
فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: اكنون در مرحله سوم و اسالمى كردن دستگاه ها 

قرار داريم كه با مشكالتى روبه روست.
وى اضافه كرد: تبيين مبانى اصول علوم انسانى بر اساس اسالم به منظور مديريت 
اســالمى جامعه در زمينه هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى از جمله 
ضروريات در مرحله ســوم انقالب اسالمى و اسالمى كردن دستگاه ها محسوب 

مى شود.
سردار جعفرى با بيان اينكه مجاهدت ها در راه اسالم تنها در زمينه دفاعى خالصه 
نمى شود، افزود: خوشبختانه ما از مجاهدت هاى نظامى و دفاعى با موفقيت عبور 
كرده ايم و اكنون نياز به مجاهدت در زمينه علوم بويژه علوم انســانى براســاس 

مبانى اسالمى داريم.

ظريف:
خليج فارس نيازمند 

همكارى مشترك كشورهاى حاشيه است
ايسنا: وزيرخارجه كشــورمان در بخشى از يادداشت خود نوشته است: منطقه 
خليج فارس نيازمند همكارى مشترك تمامى كشورهاى حاشيه اين آبراه حساس 
اســت.محمد جواد ظريف يادداشتى را به مناسبت روز ملى خليج فارس نوشته 
اســت. در اين يادداشت آمده است: روز 10 ارديبهشــت، روز ملى خليج فارس 
فرصتــى براى يادآورى اهميت اين پهنه آبــى مهم و حياتى و توجه و پيگيرى 

مشترك مسائل زيست محيطى، اقتصادى، سياسى و امنيتى آن است.
همچنين در اين يادداشت آمده است، براى حراست از محيط زيست مشترك، 
نيازمند ايجاد حساسيت و آگاهى نوين هستيم. خليج فارس با توجه به اين حجم 
وسيع از بحران هاى پيرامونى و آلودگى هاى محيطى، طاقت و ظرفيت درگيرى 
ديگرى را ندارد و اختالف بر سر موضوعات سياسى و يا تاريخى نبايد مانع از توجه 
به زيست بوم مشترك شــود. اين آبراه، مستقل از مرزهاى سياسى و اختالفات 
هويتى، ميراث مشــترك همه ساكنان است. نخبگان و فعاالن نهادهاى مدنى و 
زيست محيطى مى توانند در فراسوى اختالفات موجود، حول مشتركات فرهنگى 
و محافظت از زيســت بوم اين آبراه متحد شوند. ما ساكنان آن سو و اين سوى 
خليج فارس مى توانيم با وجود پاره اى اختالفات، اين آبراه را به درياى دوســتى 

تبديل كنيم.

بين خود و خدا 
عهد كنيد كه اگر 
مردم به شما رأى 
دادند، اولويت ها را 
رعايت كنيد و به 
قشرهايى بيشتر 
توجه كنيد كه نياز 
به مراقبت بيشتر 
دارند

بــــــــرش

امنيت كشور را دوست و دشمن اقرار مى كنند، افزود: نيروهاى نظامى و انتظامى 

شماره پيامك: 30004567

كوچكى نژاد:
دولت مسيرهاى تحقيق و 
تفحص از صندوق ذخيره 

فرهنگيان را مى بندد
مهر: رئيــس كميته تحقيــق و تفحص از 
صندوق ذخيره فرهنگيان، از ارائه درخواست 
تمديد سه ماهه تحقيق و تفحص از صندوق 
ذخيره فرهنگيان به هيئت رئيسه خبر داد 
و گفت: متأســفانه دولت بشدت مسيرها را 

مى بندد.
جبار كوچكى نژاد با اشــاره به رو به پايان 
بــودن دوره 6 ماهه فعاليت كميته تحقيق 
و تفحــص مجلــس از صنــدوق ذخيره 
فرهنگيان، اظهار داشت: با توجه به اينكه 
هنوز همه شركت هاى زيرمجموعه صندوق 
به طور كامل بررسى نشــده، هفته آينده 
درخواست تمديد سه ماهه مهلت تحقيق 
و تفحص را به هيئت رئيســه مجلس ارائه 

مى دهيم.
وى افــزود: هم رئيس جمهــور و هم وزير 
آمــوزش و پرورش ادعــا دارند كه تخلفات 
مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان در بانك 
ســرمايه اتفاق افتاده كه اين مجموعه يك 
بانك است و خيلى ربطى به صندوق ذخيره 
ندارد؛ در حالى كه بررســى هاى ما نشــان 
مى دهد كه در شــركت هاى تابعه صندوق 
از جمله شــركت ســرمايه گذارى ذخيره 
فرهنگيان، شركت خانه سازى معلم و حتى 
هيئت مديره صندوق تخلفات قابل توجهى 

رخ داده است.
وى تصريح كرد: متأســفانه دولت بشــدت 
مسيرها را براى ما مى بندد و نيروها را جابه 
جــا مى كند، از جمله اينكه مديرعامل بانك 
ســرمايه را تغيير دادند، من در اين رابطه به 
آقاى سيف(رئيس كل بانك مركزى) گفتم 

كه شما با اين كار تبانى كرديد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

پيشرفت 70 درصدى نخستين مرحله طرح احداث زائر شهر رضوى  آستان: معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس رضوى از پيشرفت بيش از 70 درصدى پروژه احداث مرحله اول زائر شهر 
رضوى خبر داد.مهندس خليل اكبرى، اين پروژه را يكى از مهم ترين فعاليت هاى آستان قدس رضوى در راستاى خدمت رسانى به زائران امام على بن موسى الرضا(ع) دانست و گفت: مشهد بشدت نيازمند احداث 

فضايى شايسته و ارزان قيمت براى زائران ثامن الحجج(ع) است، چرا كه استطاعت مالى بسيارى از زائران در حدى نيست كه بتوانند در مكان هاى اقامتى گران قيمت مانند هتل ها اسكان پيدا كنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در راستاى بيان ديدگاه هاى رهبر انقالب در موضوع انتخابات انجام مى شود
توليد و توزيع كتاب «فصل انتخاب» در حرم مطهر رضوى

 محمدحسين مروج كاشانى: رئيس 
اداره توليــدات فرهنگى حرم مطهر 
رضوى از توليد و توزيع كتاب «فصل 

انتخاب» خبر داد.
حجت االســالم «على پاياب» با بيان 
اين مطلب افزود: اين كتاب كه بيانگر 
اظهارات و منويات رهبر معظم انقالب 
در مقوله انتخابات اســت، به همت و 

تالش كارشناســان اين اداره و در قطع رقعى و در 40 صفحه، با چاپ گالســه و به 
شمارگان 50 هزار نسخه توليد شده است.

وى ادامه داد: اين كتاب از دهم ارديبهشت ماه جارى در پايگاه هاى اطالع رسانى و 
خدمات فرهنگى بارگاه منور امــام رضا(ع) (دكه هاى راهنماى زائر) رواق دارالهدايه 
حرم مطهر، مدرسه پريزاد، دارالقرآن كريم آستان قدس رضوي رواق حضرت فاطمه 
زهرا(س) و مكان هاى برگزارى برنامه هاى فرهنگى در حرم مطهر امام هشتم(ع) در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
 وى يادآور شد: مسابقه اى با عنوان «فصل انتخاب» ويژه عموم مردم در پايان اين كتاب 
پيش بينى شده است كه عالقه مندان مى توانند با شركت در اين مسابقه پاسخ هاى 
صحيح را از طريق سامانه پيامكى، مراجعه به پرتال جامع آستان قدس رضوي يا از 

طريق پست جواب قبول (با همكارى اداره هاى پست سراسر كشور) ارسال نمايند.

مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى خبر داد
حضور 17 كشور دنيا 

در جشنواره بين المللى «هشتمين خورشيد واليت»
آســتان: مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى از شــركت 17 كشور دنيا در دهمين 

جشنواره بين المللى «هشتمين خورشيد واليت» خبر داد.
محمدتقى فخريان با اشاره به مشاركت و استقبال كشورهاى مختلف از دهمين دوره 
جشــنواره بين المللى «هشتمين خورشيد واليت» اظهار كرد: بيش از 40 هزار اثر از 
ســطح كشور و 200 اثر هنرى از 17 كشور خارجى نظير دانمارك، كويت، روسيه، 
الجزاير، افغانستان، امارات و... در اين رويداد فرهنگى- هنرى شركت داده شده اند كه 

نسبت به سال گذشته اين مشاركت افزايش قابل توجهى داشته است.
وى افزود: مراحل داورى اين جشــنواره توسط مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان 
قدس رضوى در حال انجام اســت و مراسم اختتاميه نيز همزمان با دهه كرامت در 

حرم مطهر رضوى و با حضور منتخبين جشنواره برگزار خواهد  شد.

صادرات بيشترين محصوالت در آستان قدس رضوى 
توسط شركت خميرمايه رضوى

شــركت  سرپرســت  آســتان: 
خميرمايــه رضــوى گفــت: اين 
شركت بيشترين صادرات را در بين 
شركت هاى آســتان قدس رضوى 

طى سال 1395 داشته است.
دكتر احســان اژدرى گفت: در سال 
گذشــته حدود 50 درصد از مجموع 
محصول توليد شــده به 13 كشــور 

شــامل حوزه CIS ، اروپاى غربى، شــبه قاره هند، حوزه خليج فارس و كشورهاى 
همسايه شرقى و غربى صادر شده است.

اژدرى با بيان اينكه كيفيت حاصــل تعامل و هم افزايى دانش و تكنولوژى، 
نظارت، تهيه مواد اوليه مرغوب و افزايش بهره ورى است، افزود: عضويت در 
انستيتو تحقيقاتى خميرمايه برلين، بهينه سازى فرموالسيون، تقويت منابع 
انســانى و اســتفاده از دانش نيروى انســانى متخصص شركت سبب بهبود 

كيفيت محصوالت توليدى شركت شده است.

خـــبر

 خواهشمند اســت ورودى پاركينگ هاى 
زيــر گذر مثل قبــل از پايين زيــر گذر راه 
داشته باشد. براى زائران راحت تر است، چون 
ورودى ها را از خيابان هاى مختلف بلد نيستند. 
عــالوه بر آن، پاركينگ ها يك نواخت و باهم 
تكميل مى شوند. اگر يك پاركينگ پر باشد 
بسيار سخت است كه به پاركينگ ديگر برويم.
09150008560

 سالن مطبوعات كتابخانه مركزى آستان 
قدس بى نظم است. يك روز روزنامه هست 
يك روز نيست. مجله ها و روزنامه هاى تاريخ 

گذشته درهم وبرهم روى ميز تلنبار است.
09150003952

 پيشنهادمى شود، درباغ دوم خواجه ربيع، 
پله برقى نصب شود وجهت صرفه جويى فقط 

روزهاى پنجشنبه و جمعه كار كند.
09150001424
 از مســئوالن حرم مطهر امــام رضا(ع)

درخواســت دارم وضعيت ســنگ قبر 21 
دانشجوى دانشگاه خيام مشهد را كه 9 سال 
قبل در راه بازگشت از اردوى راهيان نور دچار 
سانحه شــدند و از آن زمان سنگ قبر آن ها 

بدون نوشته باقى مانده است، روشن نمايند.
09150008587

 لطفاً مسئوالن برگزارى مراسم فرهنگى و 
مذهبى حرم مطهــر، اين برنامه ها را در زمان 
مقرر خود برگزار كنند و سر ساعت موردنظر 
به پايان برســانند تا زائران فرصت كافى براى 
انجام ساير امور و برنامه هاى خود داشته باشند.
09130007515

 سالم. پيشنهاد مى شود هر ايرانى ماهى 
يك غذاى حضرت سهميه داشته باشد.

09150000460
 مسئوالن فرهنگى آستان قدس رضوى 
براى رفاه حال زائران و مجاوران، مراســم 
و برنامه هاى فرهنگى- مذهبى حرم مطهر 
را در بيلبوردها و تابلوهاى تبليغاتى سطح 
شهر مشهد نيز اطالع رسانى كنند تا زائران 
و مجــاوران با اطالع قبلــى به حرم مطهر 

مشرف شوند.
09350000849

صداى مردم

رئيس 
اداره توليــدات فرهنگى حرم مطهر 
رضوى از توليد و توزيع كتاب «فصل 

حجت االســالم «على پاياب» با بيان 
اين مطلب افزود: اين كتاب كه بيانگر 
اظهارات و منويات رهبر معظم انقالب 
در مقوله انتخابات اســت، به همت و 

تالش كارشناســان اين اداره و در قطع رقعى و در 40 صفحه، با چاپ گالســه و به 

شــركت  سرپرســت 
خميرمايــه رضــوى گفــت: اين 
شركت بيشترين صادرات را در بين 
شركت هاى آســتان قدس رضوى 

دكتر احســان اژدرى گفت: در سال 
 درصد از مجموع 
 كشــور 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

 آســتان   معاون امداد مســتضعفان 
آســتان قــدس رضوى گفــت: نهضت 
خدمت رســانى بــه محرومــان كــه از 
ابتدايى تريــن روزهــاى انتصاب توليت 
آســتان قدس رضوى در اواخر سال 94 
آغاز شده است، در سال 96 نيز با قوت 

ادامه خواهد يافت.
مصطفى خاكســار قهروى با بيان اينكه 
تالش معاونت امداد مستضعفان آستان 
قدس رضــوى رفع محروميــت از ولى 
نعمتان انقالب اســت؛ خاطرنشان كرد: 
رهبــر معظم انقــالب در حكم انتصاب 
توليت آســتان قدس رضوى در دو بند 
بر پرداختن به محرومان و مســتضعفان 
تأكيــد كرده اند و بر اين اســاس توجه 
بــه بى بضاعتــان و نيازمنــدان يكى از 
رســالت هاى اصلى آستان قدس رضوى 
و از رئوس برنامه هاى اين بارگاه مقدس 

مى باشد.
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس 
رضوى با بيان اينكه تأســيس معاونت 
امداد مستضعفان از نخستين اقدام هاى 
توليت جديد آستان قدس رضوى بوده 
است، اضافه كرد: اين معاونت از ابتداى 
سال 95 تا كنون ضمن پرداخت برخى 
كمك هــاى نقدى و توزيع بســته هاى 
غذايــى در زمينــه ايجاد اشــتغال و 
تســهيل ازدواج به صــورت فعال ورود 

پيدا كرده است.
وى از توزيــع اقالم غذايى در ايام نوروز 
95 و دهــه كرامــت در مناطق محروم  
و كمك هاى مختلف آســتان قدس در 
ميان ســيل زدگان خوزســتان، سيل 
زدگان تايباد و زلزله زدگان شهرســتان 
فريمــان به عنوان برخــى از اقدام هاى 
معاونت امداد مســتضعفان نــام برد و 
بيان كرد: توزيع بسته هاى غذايى براى 
نيازمندان و محرومان از جمله اقداماتى 
است كه در طول سال 95 به دفعات در 
ميان محرومان و نيازمندان كشور توسط 
آستان قدس رضوى صورت گرفته است 
و در ســال 96 نيز بر اساس بررسى هاى 

كارشناسى ادامه خواهد يافت.

 بازسازى 110 رشته قنات و احداث 
24 دستگاه تصفيه آب روستايى

معاون امداد مســتضعفان آستان قدس 
رضوى بــا بيان اينكه با شــركت آب و 
فاضالب روستايى خراسان جنوبى جهت 
احداث 24 ســامانه مجهز به دســتگاه 
تصفيه آب شيرين كن براى 24 روستاى 
محــروم وارد همكارى شــده ايم، اظهار 
كرد: به منظور مرمت و بازســازى 110 
رشته قنات در اســتان خراسان رضوى 
و همچنين بازسازى قنات هاى خراسان 
جنوبى با هــدف محروميــت زدايى و 
ايجاد اشــتغال و جلوگيرى از مهاجرت 
روستائيان و افزايش توليدات كشاورزى 
با همكارى بسيج ســازندگى سپاه امام 

رضا(ع) وارد عمل شده ايم.
وى گفــت: امضاى تفاهم نامه با بســيج 
ســازندگى خراســان رضوى به منظور 
مشــاركت در احداث پل روستاى كالته 
منار در جهت حل مشكل 20 روستا در 
زمان بارندگــى، پرداخت 108 ميليون 
تومان بابت احداث 72 واحد ســرويس 
بهداشــتى و حمام در اســتان خراسان 
جنوبــى و سركشــى بــه خانواده هاى 
محرومانى كه سرپرســت آن ها به سبب 
زمان  العــالج مدت  بيمارى هاى صعب 
طوالنى در بســتر بيمارى بودند از ديگر 
اقدام هــاى معاونت امداد مســتضعفان 

آستان قدس رضوى در سال 95 است.

آستان  خدمت رســانى  هاى  خاكســار، 
قدس رضوى به محرومان را با پشــتوانه 
وقف و نذر و بر اســاس وجــود موقوفه 
معرفى و عنوان كرد: از ابتداى سال 95 
و آغاز نهضت خدمت رسانى به نيازمندان 
تاكنون ميزان نذورات مردم به آســتان 
قدس رضوى رشد چشــمگيرى داشته 
اســت و همين نــذورات و موقوفه هاى 
مردمى پشتوانه امداد رسانى هاى آستان 

قدس رضوى بوده است.
وى افــزود: معاونت امداد مســتضعفان 
بر اســاس تأكيدات توليت آستان قدس 
رضــوى عالقه مند اســت كه گســتره 
خدمات و امداد رســانى ها خــود را به 
مراتب بيش از آنچه كه هســت افزايش 
دهد، امــا امكانــات و ظرفيت هاى اين 
آســتان نورانــى محدود بــوده و اجازه 

فعاليت بيش از اين را نمى دهد.

 ايجاد مشاغل خرد و درآمد ثابت 
براى خانوارهاى بى بضاعت

خاكســار با تأكيــد بر ايــن مطلب كه 
رويكرد معاونت امداد مستضعفان آستان 
قدس رضوى در سال 96 توانمندسازى 
محرومان اســت، تصريح كــرد: يكى از 
رويكردهاى اصلى اين معاونت در «سال 
اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال» ورود 
به حوزه توانمندسازى محرومان و ايجاد 
مشاغل خرد و متوسط براى مستضعفان 

و درآمــد ثابــت بــراى خانواده هــاى 
بى بضاعت است.

وى ادامــه داد: يكــى از راهكار هــاى 
اشتغال زايى  محرومان،  توانمندســازى 
بــراى آنان اســت كه در ســال اقتصاد 
مقاومتى، توليد و اشــتغال، تســهيالت 
اشتغال زايى ارزان قيمت به افراد داراى 
اســتعداد و توانمنــد در مناطق محروم 
توســط آســتان قدس رضوى پرداخت 

خواهد شد.
معــاون امــداد مســتضعفان آســتان 
قــدس رضوى با بيان اينكــه در عرصه 
خدمت رســانى بــه نيازمندان آســتان 

قدس رضوى با بســيارى 
مسئول  دســتگاه هاى  از 
از جملــه كميتــه امداد، 
بهزيستى، بسيج سازندگى 
و... همــكارى دارد، اظهار 
كرد: آستان قدس رضوى 
بر اســاس منشــور هفت 
معظــم  رهبــرى  گانــه 
انقــالب به صــورت فعال 
خدمت رســانى  عرصه  در 
بــه نيازمندان و محرومان 
كشــور ورود پيــدا كرده 
امداد  ايــن  امــا  اســت، 
به هيچ عنوان  رســانى ها 
به معناى بر دوش گرفتن 
قانونــى ســاير  وظايــف 
نهادهاى مســئول در اين 
زمينه نيست، بلكه تالشى 

براى كاستن مشكالت نيازمندان است.
خاكســار در پايان گفت: آستان قدس 
رضوى تــالش دارد تــا از ظرفيت هاى 
معنــوى خود نيــز در رفع مشــكالت 
محرومــان اســتفاده كنــد و بــا بهره 
از ظرفيــت عاشــقان و دلــدادگان به 
ســاحت قدســى حضرت امام رضا(ع) 
در پهنــه ايران اســالمى، مفهوم خادم، 
خدمــت و مخــدوم را توســعه داده و 
زمينــه گره گشــايى از كار محرومان و 
مســتضعفان را بــه بركت نــام مبارك 

حضرت ثامن الحجج(ع) فراهم آورد.

 معاون امداد مستضعفان اين آستان مقدس تأكيد كرد

توانمندسازى محرومان و اشتغالزايى رويكرد آستان قدس در سال 96

معاونت امداد 
مستضعفان  

عالقه مند است 
گستره  امداد 

رسانى ها خود را به 
مراتب بيش از آنچه 

كه هست افزايش 
دهد، اما امكانات 

و ظرفيت هاى اين 
آستان محدود بوده 

و اجازه فعاليت 
بيش از اين را 

نمى دهد
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

احتمال »ضرر مهم« دولت در انتخابات ریاست  جمهوری  تسنیم: یک فعال سیاسی اصالح طلب معتقد است که دولت از حیث تبلیغات ضعیف است و اگر این شیوه تا پایان انتخابات ادامه یابد، 
ضرر مهمی برای دولت و نامزد آن محســوب خواهد شــد. عباس عبدی گفت: مردم بپســندند یا نپسندند، دولت باید از همان سیاق سابق خود دفاع کند و هیچ دولتی نمی تواند و نباید برخالف عملکردش 

شعار دهد. دولت برای پیشبرد برجام سطح انتظارات از آن را باال برد ولی تکرار دولت شعار بدی نیست؛ هرچند می تواند با شعارهای دیگری تکمیل شود زیرا دولت از عملکرد خودش دفاع می کند. 

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

شکایت 3نامزد از اولین مناظره 
مهر: احســان قاضی زاده  هاشــمی، رئیس 
کمیســیون نظارت بر تبلیغــات انتخابات 
ریاســت جمهوری، بــا بیــان اینکه شــب 
گذشــته زمان اعتراض نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری نسبت به برگزاری مناظره 
به پایان رسیده است، گفت: 3 نفر از نامزدها 
نســبت به برگزاری مناظره به کمیســیون 
شکایت کرده اند.  وی افزود: کمیسیون نظارت 
بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تا قبل 
از روز جمعــه و برگــزاری مناظره دوم نظر 
خود را اعالم خواهد کرد. قاضی زاده هاشمی 
تصریح کرد: در صورت واردبودن اعتراضات، 
نامزدها می توانند ســخنان و پاسخ هایشان 
را به صورت ضبط شــده ارایه کنند. گفتنی 
است قالیباف، میرسلیم و روحانی از دور اول 
مناظرات شکایت کرده و خواهان اختصاص 

وقت برای دادن پاسخ شده اند. 

امروز مبارزه با فساد سخت تر 
از 20 سال پیش است 

تسنیم: مصطفــی میرسلیم گفت: مفاسد 
متأسفانه رخ داده اســت. این برای نظام ما 
افتخار نیست که شاهد شکل گیری مفاسد در 
سرزمین مقدس ایران بوده باشیم اما فساد 
به تدریج پیشــرفت کرد. ابتدا فســاد فردی 
بود، بعد گروهی و ســپس شــبکه ای شد و 
متأسفانه اکنون به حالت نهادینه رسیده ایم. 
امروز مبارزه با فســاد به مراتب مشکل تر از 
20 سال پیش است که جنبه فردی داشت.  
این نامزد انتخابات ریاســت جمهوری افزود: 
ما آموخته ایم که منظم باشــیم. آموخته ایم 
بابرنامه باشیم. اگر امروز برای ایفای خدمت 
به صحنه آمده ایم، کار ما مبتنی بر یک برنامه 
است.  هر آنچه می گوییم به اتکای مطالعات 
و فعالیت هایی اســت که سالیان دراز درباره 
آن زحمت کشیده ایم، فکر کرده ایم و تدبیر 

داشته ایم و این فقط شعار نیست. 

خــبر

تا انتخابات

ایجاد یک میلیون شغل حرف و شعار انتخاباتی نیست
مهر: حجت االسالم والمسلمین رئیسی با 
تأکید بر اینکه وضعیت امروز کشــور در 
حوزه اقتصادی و آسیب های اجتماعی 
بــرای مردم قابل تحمل نیســت اظهار 
داشــت: 2۹ درصد از جوانان در کشور 
بیکار هستند و آمار بیکاران تحصیلکرده 
از ایــن درصد هم فراتر اســت که این 
شرایط برای کارگران، تولیدگران، صنایع و جوانان کشور قابل تغییر است. وی در 
جمع مردم قزوین با اشاره به سه نگاه در مدیریت کشور گفت: نگاه به مردم نگاه 
به بیرون مرزها و نگاه به ثروت های کشور، نگاه هایی است که برای مدیریت کشور 
وجود دارد. مردم همانطور که جنگ را به پیش بردند اگر به آنها میدان داده شود 
توانایی اداره اقتصاد کشور را دارند. وی با بیان اینکه خلق ساالنه 1 میلیون شغل 
شــعار و حرف انتخاباتی نیست، به ادعای مقامات دولتی مبنی بر خلق 700هزار 
میلیارد تومان پول اشاره کرد و گفت: اگر نیمی از این رقم را در این 4 سال صرف 
خلق کار می کردند، دیگر شاهد بحران بیکاری نبودیم. وی با بیان اینکه من رقیب 
دولت نیستم، گفت: رقیب دولت عملکرد چهار ساله خود او است و این امکان وجود 
دارد که مشکالت اقتصادی و آسیب های اجتماعی را با اقدامی انقالبی حل کنیم.

کشور با چالش های بزرگ اقتصادی مواجه است 
فارس: اسحاق جهانگیری صداقت را مهم ترین سرمایه همه مردم و بویژه مسئوالن 
کشور دانست و تأکید کرد: تاکنون در تمامی دوران مدیریت خود همواره با مردم 
با صداقت ســخن گفته و رفتار کرده ام و همواره وعده ای داده ام که قادر به تحقق 
آن باشــم. بر این باورم که هیچ شــگردی جایگزین صداقت نخواهد بود و من در 
تمامی زندگی دروغ نگفته ام.  جهانگیری با اشاره به مهم ترین عوامل ورود به صحنه 
انتخابات، گفت: باید کمک کنیم که مردم با آگاهی بیشتر تصمیم بگیرند. وی افزود: 
بر این باورم که کشور با چالش های بسیار بزرگی در زمینه مسائل اقتصادی، امنیتی 
و بین المللی مواجه است و نیازمند دولتی کارآمد برای عبور از این چالش ها هستیم. 

هر کسی منتخب ملت شد باید از او حمایت کنیم 
تسنیم: رئیس جمهور، در آیین افتتاح 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس گفت:  
یکی از آرزوهایی که مقام معظم رهبری 
داشتند این بود که باید به روزی برسیم 
که گازوئیل و بنزین را وارد نکنیم. حاال 
ما در دولت یازدهم این افتخار را داریم 
که برخــی از خواســته های رهبری را 
اجرایــی و عملیاتی کردیم. وی افزود: وقتی تــورم را از 45 درصد به 15 درصد 
رساندیم، ایشان فرمودند که کار خوب و بزرگی شده، اما آنی که من می خواهم 
تورم تک رقمی اســت. الحمدهلل در سال ۹5 این کار را کردیم. امروز در گازوئیل 
صادرکننده هستیم و بنزین هم در آینده صادر خواهیم کرد.  روحانی با تأکید بر 
اینکه هر کسی که منتخب ملت شد باید از او حمایت کنیم،  تصریح کرد: برجام 

کار ملی است و همه با هم انجام دادیم و باید از این فضا استفاده کنیم. 

وعده هایی که سبب زوال حیات سیاسی  می شود
سیاســت:  جمعی از فرزندان شــهدا از جمله، باکری، همت، اندرزگو، سوداگر؛ 
عاصمــی، کریمی، بروجــردی، شــیرودی و خــرازی در بیانیــه ای خطاب به 
نامزدهــای انتخابــات اعــالم کردند: وعده هــای غیر واقعی عــالوه بر مضراتی 
 که برای جامعه دارد اســباب ریش خند و از دســت رفتن حیات سیاسی شما و 
بی اعتمادی به نظام اســالمی مان را فراهم خواهد کرد. در این بیانیه آمده است: 
الزم است کاندیداهای محترم گزارشی از »کارنامه و برنامه« خویش در »پیشگیری 
و مبارزه با مفاســد اقتصادی« در مناصب پیشین و دولت آتی ارائه کنند، »شفاف 
ســازی« هزینه های انتخاباتی و »منابع و مآخذ« آن اقدام بزرگی است تا انتخاب 

اصلح برای مردم آسان شود.

 سیاســت/ آرش خلیل خانــه   این 
روزها با گســترش ســایت ها و کانال ها و 
اپلیکیشــن های خبری در فضای مجازی و 
کاربرد روزمره این رســانه های نوظهور در 
تلفن های همراه و رایانه های شخصی، پدیده 
نظرسنجی ها شکلی فراگیر به خود گرفته و 
فضای انتخاباتی و هیجانات و ولع عام برای 
اطــالع از وضع نامزدها در میــدان رقابت 
بیش از پیش به شــکل گیری موج این نوع 

افکارسنجی ها دامن زده است. 

دادههایسرگردانکننده
به خاطر تأثیر چشــمگیر چنیــن آمار و 
اطالعاتی اســت کــه در ســال های اخیر 
نظرسنجی ها خود به ابزاری برای افکارسازی 
و جهت دهی بعضــاً کاذب در جوامع بدل 
شــده اند و گاه جریان ها یا گروه های خاص 
با ترتیب دادن نظرسنجی های هدایت شده، 
ســاختگی و یا با جامعه آماری تک قطبی 
و غیراســتاندارد و بــا اتکای بــه داده های 
غلط حاصل از چنین فرآینــدی، اقدام به 
خبر سازی، القای برتری یک جریان یا فرد 
خــاص، تخریب رقیــب و در نهایت فریب 
افکار عمومی می کننــد.  این روزها تقریباً 
با رسانه ها  همه کســانی که 
بویژه از نوع مجازی آن ســر 
و کار دارند، با انتشــار نتایج 
و  مختلف  نظرســنجی های 
بی شــماری روبه رو می شوند 
که اغلب آن ها نیز اطالعات و 
استنتاج های متفاوت و حتی 

متضادی را ارایه می دهند. 
تقریباً بیشــتر ســایت های 
خبــری، کانال های تلگرامی 
و ابزارک های اطالع رســانِی 
مبتنی بر بســتر اینترنت و 
گوشی های هوشمند، در روزهای اخیر اقدام 
به انجام انواع مختلف این نظرســنجی ها، 
بیشــتر با موضوع میــزان آرای نامزدهای 
انتخابات کرده اند کــه از رده بندی جایگاه 
نامزدها و تغییرات آن حکایت دارد. اما چند 
نکته را در مورد این نظرسنجی ها باید مورد 
توجه قرار داد.  نخســتین اینکه اغلب این 

نظرسنجی ها با یک جامعه آماری چند صد 
تا چند هزار نفره انجام می شــوند که طبعاً 

آرای کلی  برآینــد  نمی تواند 
جامعه ای 80 میلیونی باشد.  از 
سوی دیگر، این نوع سایت ها 
دارای گرایش های مشــخص 
سیاســی هســتند و اغلــب 
مراجعه کنندگان آنها نیز دارای 
همسویی فکری با آن سایت ها 

و صفحات هستند. لذا نتایج نظرسنجی های 
آن هــا حتی بــدون لحاظ جامعــه آماری 
کوچکشان، اســتاندارد و معتبر نیست. به 
همین دلیل است که نتایج این نظرسنجی ها 
اغلــب متفــاوت و گاه کامــالً متضاد هم 
هستند.  نکته سوم اینکه چون این سایت ها 
و رســانه ها اعتبار و صالحیت کافی و الزم 
را برای نظرسنجی استاندارد ندارند و شاید 
مایل هم نیســتند تا چنین نظرسنجی را 
انجام دهند و مهم تر اینکه نظارتی بر آن ها 
وجود ندارد، امکان دستکاری و تغییر نتایج 
ایــن رأی گیری ها نیز وجــود دارد.  دکتر 
محمدمهدی زاهدی با تأکید بر آسیب های 
ناشی از فراگیرشدن انتشار نظرسنجی ها و 
نظرسازی های انتخاباتی با تکیه بر رسانه های 
رسمی و غیر رسمی، می گوید: نظرسنجی  
یک کار کامالً علمی و تخصصی اســت که 
باید معیارها و اســتانداردهای الزم آماری 

و محتوایی برای آن طراحی و پیاده شــود. 
اما متأســفانه در ســال های اخیر شــاهد 
نتایج  اعالم  رشد چشــمگیر 
نظرســنجی هایی هستیم که 
نه جامعه آماری آن ها مشخص 
است، نه برگزارکنندگان آن ها 
داده هایشــان.   نه صحــت  و 
رئیس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس می افزاید: در 
نظرسنجی های چند هزار نفری از جمعیت 
خاصی که دسترسی به اینترنت دارند و به 
سایت ها و کانال ها مراجعه می کنند مواردی 
چون: عدم تفکیک جمعیت آماری به لحاظ 
شــهری و روستایی، قشــرهای اجتماعی، 
گرایش های سیاســی، ســن و جنسیت، 
مشاغل و امثالهم لحاظ نمی شود و داده های 

آن ها به هیچ وجه دقیق و معتبر نیست. 

بنگاههاینظرسازی
در ایــن رابطه البته نبایــد نقش جریان ها 
یــا بعضی ســتادهای خاص در ســفارش 
نظرســنجی ها با اهداف خاص را هم از یاد 
برد؛ نظرسنجی هایی که عامدانه و هدفمند و 
با واژگانی خاص یا سؤال هایی هدایت کننده، 
مخاطبان و شرکت کنندگان را به مسیری از 
پیش تعیین شده می فرستند. پس استاندارد 
و علمی بودن سؤال ها و شکل نظرسنجی نیز 

امری است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
متأســفانه با وجود آسیب ها و آثار تخریبی 
و خطرناک این نوع از نظرسازی ها، به نظر 
می رسد هنوز ســاز و کار قانونی و نظارتی 
مناسبی برای رصد این فضا در کشور وجود 
ندارد.  در کشــورهای پیشرفته مؤسسات 
خاص و حرفه اِی نظرسنجی، دانشگاه های 
معتبر، رســانه های شناخته شــده و دارای 
اعتبــار الزم و نهادهای زیر نظارت دولت و 
حاکمیت متولی نظرسنجی و تحلیل های 
آماری هســتند. اما در کشور ما آشفتگی و 
نبود نظارت و سیاســت گذارِی کافی و الزم 
سبب شده تا آســیب های فراوانی متوجه 
افکار عمومی شــود.  در سال های گذشته 
صدا و سیما، وزارت اطالعات، وزارت کشور 
و اندک مؤسسات تحقیقاتی معتبر متولی 
انجام نظرسنجی ها در انتخابات بوده اند که 
به گفته محمدمهــدی زاهدی، نتایج آن ها 
کمتــر اعالن عمومی شــده و این موضوع 
شاید عامل احســاس خأل در این زمینه و 
فراگیرشدن نظرسنجی ها و نظرسازی های 
غیررســمی باشــد. وی می افزاید: بخش 
اعظــم آنچــه در فضــای مجــازی انجام 
می شود، هدایت شــده و نظرسازی است و 
غالباً افراد، تیم ها و مؤسســاتی پشت پرده 
این به اصطالح نظرسنجی ها هستند که با 
اهداف سیاسی به مهندسی آرا می پردازند و 
با دستکاری اطالعات سعی در القای اهداف 

و خواسته های خود دارند. 

پیشبینیهایغیرمتقن
با این حال نباید از یاد برد که نظرسنجی ها 
و پیش بینی های آماری بویــژه در روزهای 
آغازین رقابت هــای انتخاباتی حتی اگر به 
واقعیت هم نزدیک باشــد، مالک و معیاری 
نیست که بتوان با آن نتیجه نهایی را حدس 
زد. در فرآینــد تبلیغــات و رقابت ها، آرا هر 
لحظه با یک سخنرانی، مناظره، برنامه و حتی 
وعده می تواند تغییر کند و تجربه نیز نشان 
داده ایــن روزهای آخر و اوج گیری تبلیغات 
و رقابت هاست که می تواند همه نمودارها را 
جابه جا کند. در اکثر انتخابات نیز پدیده ها در 

همان چند روز آخر خود را نمایان کرده اند.

غالباً افراد 
وتیم هایی پشت 
پرده این به اصطالح 
نظرسنجی ها 
هستند که با 
اهداف سیاسی 
به مهندسی آرا 
می پردازند 

بــــــــرش

وقتی نظرسنجی های علمی منتشر نمی شود 

بازارداغنظرسازیهایانتخاباتی



 بين الملل  همزمان بــا ارائه گزارش 
عملكرد صد روزه رياســت جمهورى از  
ســوى دونالد ترامپ، هزاران آمريكايى 
در يك تظاهرات گسترده سياست هاى 
وى را محكوم كردند. شركت كنندگان 
و  پالكاردهــا  تظاهــرات،  ايــن  در 
دستنوشته هايى به همراه داشتند كه اين 
شعارها روى آن نوشته شده بود:«مقاومت 
كنيد، عامل نارنجى(نوعى سم كه ارتش 
آمريكا براى كشتار غيرنظاميان در جنگ 
براى محيط  اســتفاده مى كرد)  ويتنام 
زيست بد است، زمين را حفاظت كنيد، 
تغيير آب و هوا جدى است، آب مقدس 
است». معترضان از مسير كنگره، خيابان 
پنسيلوانيا، خود را به كاخ سفيد رساندند، 
آنهــا در ادامه به ســمت بنــاى يادبود 
واشنگتن حركت كردند و در طول مسير 
در مخالفت با سياست هاى ترامپ شعار 
ســر مى دادند. يكى از شركت كنندگان 
در اين تظاهرات گفت: زمان كوتاه است 
ما بايد دنبال راهى باشــيم تا اين رئيس 
جمهــور را اســتيضاح و از كار بركنــار 
كنيم . كنگره آمريكا فاسد است و آن ها 
دالالن شركت هاى بزرگ مالى هستند 
كه در جايگاه نماينده مردم نشســته و 

عليه مــردم آمريكا و دنيا تصميم گيرى 
مى كنند .

همچنين جمع ديگرى از معترضان گفتند: 
با گذشت صد روز از ورود دونالد ترامپ به 
كاخ ســفيد بايد گفت اين يكصد روز از 
تصميمات متزلزل و مواضع غيرانسانى و 
خالف حرف هايى كه در انتخابات زده بود، 
مانند تحقيقات در ارتباط با عامالن اصلى 
11سپتامبر كه 16 نفر آنان از شهروندان 
عربســتان ســعودى بودند. به ما مربوط 
نيست كه در سوريه چه مى گذرد، امروز 
100 روز گذشــت و رئيس جمهورى كه 

نتوانست تصميمات و قول هاى انتخاباتى 
خــود را عملى كند كه هيچ، همه چيز را 
بر عكس كرد با ســعودى ها خوب شد و  
به سوريه حمله كرد، 100 روز تناقض در 

رفتار و كردار . 
تظاهرات كننده ديگرى كه سرباز كهنه كار 
افغانستان بود، گفت: از بارزترين نشانه هاى 
ترامپ بى ثباتى در مواضع اوســت كه از 
همه مهم تر در مســئله پيمان ناتو شاهد 
بوديم، ترامپ در بسيارى از مصاحبه هاى 
مطبوعاتى خود از ناتــو به عنوان نهادى 
كه زمان آن ســرآمده است، ياد كرد، اما 

سپس با تغيير موضع خود گفت زمانى كه 
اين گونه ابراز عقيده مى كردم، چيز زيادى 

از سازمان ناتو نمى دانستم.
هزاران پليس با يونيفرم و نيروهاى پليس 
مخفى، تظاهــرات كنندگان را تحت نظر 
داشتند، همچنين به خاطر اينكه پليس 
تمام راه هاى منتهى به مســير تظاهرات 
را بســته بود،  ترافيك سنگينى به وجود 

آمده بود. حضور گروه هاى 
مختلــف بــا پالكاردهاى 
مختلف هم كم سابقه بود، 
ده ها سازمان محيط زيست 
و سياهپوستان تحت عنوان 
با  سياهپوســتان  «زندگى 
كرده  است» شركت  ارزش 
در  شركت كنندگان  بودند. 
اين تظاهرات به مدت نيم 
ساعت در مقابل كاخ سفيد 
شعار مى دادند.گروه بوميان 
آمريكايى و شركت رؤساى 
اين  در  مختلف  قبيله هاى 
تظاهرات كم ســابقه بود، 
گروه هاى بوميان آمريكايى 

يكــى از مطرح ترين گروه هاى شــركت 
كننده در اين تظاهرات بودند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

تيراندازى در آمريكا 4 كشته و زخمى برجا گذاشت
فاكس نيوز: بر اساس اعالم پليس 
كاليفرنيا، يك زن و مرد اسپانيايى 
تبار عامل حادثه تيراندازى در اين 
ايالت بوده اند كه جست وجو براى 
يافتن آن ها در جريان است. اين زن 
و مرد اسپانيايى تبار پس از سرقت 
يك خودرو به محل حادثه در لس 
آنجلس رفتــه و اقدام به تيراندازى 

كرده اند كه در نتيجه آن يك نفر كشته و 3 نفر ديگر زخمى شده اند.

حمله شيميايى جديد داعش به موصل ناكام ماند
السومريه نيوز: يك منبع امنيتى در موصل اعالم كرد، نيروهاى اطالعاتى و 
امنيتى عراق گروهى از تروريســت هاى داعش را كه براى حمله شيميايى در 

حال برنامه ريزى بودند  دستگير كرده اند. 
اين منبع امنيتى گفت، تروريســت ها قصد داشتند اين حمله شيميايى را به 

نيروهاى عراقى نسبت داده و عمليات رسانه اى به راه بيندازند.

عربستان از آلمان تسليحات نمى خرد
فارس: از اين پس عربستان سعودى قصد ندارد از آلمان اسلحه بخرد.

«محمد التواجرى» معاون وزير اقتصاد عربســتان در اين مورد به نشريه آلمانى 
اشپيگل گفت: «ما بيش از اين تسليحات جديدى نخواهيم خريد و براى دولت 

آلمان مشكل درست نمى كنيم.»

اسماعيل هنيه: تالش ها براى به زانو درآوردن نوار غزه 
بى فايده است

العهد: رئيس دفتر سياســى حماس در سخنانى تصريح كرد: نوار غزه تاكنون 
فداكارى هاى زيادى از خود به نمايش گذاشــته و شــهداى زيادى را در مسير 
مبارزه با اســرائيل تقديم كرده است. «اسماعيل هنيه» افزود:  تالش ها براى به 
زانــو درآوردن نوار غزه بى فايده اســت. هنيه با بيان اينكه مقاومت، مايه عزت 
و افتخار گروه هاى فلسطينى اســت، خطاب به كسانى كه به دنبال مذاكره با 
آمريكايى ها و صهيونيســت ها هستند، گفت: اين امكان ندارد كه انسان بتواند 
از دشــمن خود چيزى دريافت كند. اميدوار نباشيد كه از ترامپ چيزى عايد 

شما شود.

دعوت «ترامپ» از رئيس جمهور فيليپين 
تماس  در  ترامــپ  دونالد  فارس: 
تلفنى بــا «رودريگو دوترته»، ضمن 
دعوت براى ســفر به واشنگتن، با 
او درباره روابط آمريكا و فيليپين و 
همچنين موضوع كره شمالى گفت 
وگو كرد. روابط آمريكا و فيليپين در 
اواخــر دوره دولت باراك اوباما و به 
دنبال انتقادهاى واشنگتن از مواضع 

دولت «رودريگو دوترته» در قبال مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر، بشــدت تيره 
شده بود، اما به نظر مى رسد اين روند در دولت ترامپ تغيير كرده باشد.

درگيرى تكفيرى ها در سوريه
مهر: تروريســت هاى تكفيرى در ســوريه از دو روز پيش بــه جان يكديگر 
افتاده اند. اعضاى دو گروه موسوم به «جيش االسالم» و «تحرير الشام» همچنان 

در غوطه شرقى دمشق با يكديگر درگير هستند.

خـــبر

هزاران آمريكايى خواستار استيضاح رئيس جمهور شدند

افشاى پيام تهديدآميز آنكارا اعتراض مردم به 100 روز رياست جمهورى « ترامپى»!
به بغداد 

فارس: «نهله الهبابى» از نمايندگان استان نينوا 
در پارلمان عراق اعالم كرد «رجب طيب اردوغان» 
رئيس جمهور تركيه در پيامى به «حيدر العبادى» 
هشدار داده است اگر نيروهاى الحشد الشعبى به 
سمت «تلعفر» پيشروى كنند، نيروهاى تركيه نيز 
به سمت اين منطقه خواهند آمد. الهبابى گفت: 
العبادى اكنون بر آزادسازى مناطق باقى مانده 
از موصل تمركز كرده اســت تا اين بار از دوش 
نيروهاى امنيتى پس از آزادى موصل برداشته 
شده و آمادگى مواجهه با تهديدهاى گوناگون را 

در اثناى عمليات تلعفر داشته باشند.

جروزالم پست مدعى شد
گرايش گابريل به ايران و 

گروه هاى فلسطينى به روابط 
برلين و تل آويو آسيب مى زند

فارس: روزنامه اسرائيلى جروزالم پست نوشت، 
حزب سوسيال دموكرات آلمان و بويژه «زيگمار 
گابريل» وزير خارجه آلمان در جهت حمايت 
از ايران و جنبش فتح و همچنين در راستاى 
تقابل با «بنيامين نتانياهو» نخست وزير اسرائيل 
اقدام مى كند. اين اقدام نتانياهو يادآور مطلبى 
اســت كه الكس فويرهارد در وب ســايت يك 
انديشكده نوشته بود مبنى بر اينكه گرايش هاى 
ضد اســرائيلى در حزب سوســيال دموكرات 
آلمان شدت گرفته بود و به دنبال آن رسانه ها 
و منتقدان سياســى در آلمان از اقدام نتانياهو 

مبنى بر لغو ديدار با گابريل انتقاد كردند.

در صورت اتحاد دو ايرلند 
ايرلند شمالى در اتحاديه اروپا 

مى ماند
رويترز: ســران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا 
بدون حضور بريتانيا جلسه اى تشكيل دادند تا 
درباره برگزيت (خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا) 
صحبت كنند. سران كشورهاى عضو اتحاديه 
اروپا وعده دادند در صورت برگزارى همه پرسى 
و رأى مردم ايرلند شمالى و جمهورى ايرلند 
براى اتحــاد، اين بخش از بريتانيا بتواند عضو 

اتحاديه اروپا باقى بماند.

خبر

امروز 100 روز گذشت 
و رئيس 

جمهورى 
كه نتوانست 

تصميمات 
و قول هاى 

انتخاباتى خود 
را عملى كند كه 
هيچ، همه چيز 

را بر عكس كرد 

بــــــــرش

بر اساس اعالم پليس 
كاليفرنيا، يك زن و مرد اسپانيايى 
تبار عامل حادثه تيراندازى در اين 
ايالت بوده اند كه جست وجو براى 
يافتن آن ها در جريان است. اين زن 
و مرد اسپانيايى تبار پس از سرقت 
يك خودرو به محل حادثه در لس 
آنجلس رفتــه و اقدام به تيراندازى 

تماس  در  ترامــپ  دونالد 
تلفنى بــا «رودريگو دوترته»، ضمن 
دعوت براى ســفر به واشنگتن، با 
او درباره روابط آمريكا و فيليپين و 
همچنين موضوع كره شمالى گفت 
وگو كرد. روابط آمريكا و فيليپين در 
اواخــر دوره دولت باراك اوباما و به 
دنبال انتقادهاى واشنگتن از مواضع 

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

«پنس»: حمله به سوريه و افغانستان قدرت آمريكا را احيا كرد   اسپوتنيك: معاون رئيس جمهور آمريكا در جشن 100 روزگى دوران رياست  جمهورى ترامپ، از حمله موشكى به پايگاه الشعيرات سوريه 
و آزمايش مادر همه بمب ها در افغانســتان، به عنوان نشــانه اى مبنى بر احياى قدرت آمريكا نام برد. «مايك پنس» در اين باره مدعى شــد: وقتى جهان قدرت و اقتدار رئيس جمهورى ما را در ســوريه 

وافغانستان ديد، اعتبار و قدرت آمريكا دوباره احيا شد.
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اردوغان: كردهاى سوريه را بدون اطالع قبلى هدف قرار مى دهيم
پشت ويترين

آناتولى: رئيس جمهور تركيه در ســخنانى 
پيش از ترك فرودگاه آتاتورك استانبول به 
مقصد دهلى نو پايتخت هندوستان، گفت: 
گروه هاى تروريســتى بايد بدانند كه ارتش 

تركيه هر لحظه آماده حمله به آن هاست.
اردوغان با اشــاره به افراشــته شدن پرچم 
آمريكا در كنار پرچم گروه هاى مســلح كرد 
سورى در شمال سوريه گفت: وجود اين دو 
پرچم در كاروان خودروها، كه البته نمى توان 
به يكى از اين ها پرچم كشور گفت، بلكه تكه 
پارچه گروه تروريســتى «ى.پ.گ» است، اما 

وجود پرچم آمريكا و اهتزاز آن، ما را بشدت 
ناراحت ساخت. من در ديدار 16 آوريل خود 
با ترامپ اين مسئله را مطرح خواهم كرد و 

اعتراض خود را نشان خواهيم داد.
وى در ادامه گفت: اگر مبارزه با تروريســم 
به صورت مشــترك انجام نگيرد، امروز ما و 
فردا ديگرى هدف تروريست ها قرار خواهيم 
گرفت. اين بدعت؛ كلمه بدعت را عمداً به كار 
مى برم، چــون روندى كه از زمان اوباما آغاز 
شد و هنوز ادامه دارد، بايد پايان يابد وگرنه 
مشكالت منطقه ادامه خواهد داشت و براى 

خودشــان هم ناخوشــايند خواهد بود. ما و 
آمريكا به عنوان دو متحد استراتژيك در ناتو 

به صورت جدى دچار مشكل خواهيم شد.
اردوغان تهديد كرد: همان طور كه پيشــتر 
گفته ام، در صورت بروز اين مسئله مستقل 
عمل خواهيم كــرد. اين موضــوع را براى 
چندمين بــار مطرح مى كنــم؛ آنچه را كه 
در ســنجار و كاراچوك انجــام داديم تكرار 
خواهيــم كرد. ديروز هــم گفتم كه ممكن 
اســت اين اقدام به صــورت ناگهانى اتفاق 
بيفتد. قصــدم اين بود كه اين گونه نخواهد 

شــد كه به گروه هاى تروريستى حاضر در 
منطقه خبر داده و بعد حمله كنيم، بلكه بايد 
بدانند ارتش تركيه ممكن اســت هرلحظه 
وارد عمل شــود. به جاى اينكــه ما نگران 

باشيم، آن ها بايد با ترس زندگى كنند.
با وجود درخواســت اردوغان از آمريكا براى 
توقف حمايت از گروه هاى كرد سورى و در 
پى افزايش تنش ها در مرز سوريه و تركيه، 
برخى منابع خبرى اعــالم كرده اند آمريكا 
و تركيه نيروهاى زرهــى خود را به منطقه 

گسيل داشته اند .
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روزنامـه صبـح ايـران

بصيرت مهم ترين عامل خنثى كننده فتنه است      حوزه/  آيت اهللا نورى همدانى از مراجع تقليد در ديدار مبلغين طرح «آرامش بهارى» با بيان اينكه مسائل تبليغى، چهره به چهره 
سخن گفتن و به منبر رفتن بهترين روش ترويج دين است، گفت: بصيرت مهم ترين عامل خنثى كننده فتنه است؛ جامعه نبايد از بصيرت فاصله بگيرد؛ دشمن از طريق فتنه به دنبال مشتبه نمودن 

حق از باطل است و اينجا رسالت حوزويان مشخص و سنگين تر مى شود. 

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

 معارف/ طيبه مروت  نام «عباس» كه 
به ميان مى آيد، دالورمردى و جانفشــانى 
براى حفظ آرمان هاى شيعى معنا مى يابد. 
عباس، علمدار كربالست. او پرچمدار سپاه 
امامى است كه تفكر سياسى شيعه را بنيان 
نهاد. او فدايى رهبرى است كه آزادگى را 

براى همه مظلومان به ارمغان آورد. 
پــاداش جوانمــردى و جانبــازى عباس 
بــن على(عليــه الســالم) در راه آرمان 
حســين(عليه الســالم)، پرواز در بيكران 

تاريخ و جاودانگى در اذهان بشريت است.
حجت االسالم دكتر ســيد عبدالمهدى 
توكل، اســتاد دانشگاه، كارشناس و مبلغ 
براى انگليســى زبانان قم است، او از راز و 
رمزهاى باب الحوائج شــدن واليى ترين 
سردار سپاه حسين(عليه السالم) مى گويد.

 دليل شــهرت معنــوى حضرت 
عباس(عليه السالم) چيست؟

شــخصيت معنوى حضرت عباس(عليه 
الســالم) داليل گوناگونــى دارد؛ يكى از 
مهم تريــن داليــل انتســاب فرزندى به 
اميرالمؤمنين(عليــه الســالم) و برادرى 
شخصيت  است.  حسنين(عليهما السالم) 
معنــوى ابوالفضل(عليه الســالم) چنان 
اهميتى دارد كه از ناحيه معصوم، زيارتنامه 
و زيارتنامه وداع براى ايشــان وارد شــده 
اســت. اينكه امامزاده اى داراى زيارتنامه 
مخصوص باشــد بســيار كم است. حتى 
شــخصيتى مانند حضرت زينب(ســالم 
اهللا عليها) داراى زيارتنامه مأثور نيســت. 
يكى ديگر از داليل شهرت معنوى حضرت 
عباس(عليه الســالم)، محبتى اســت كه 
خداوند در دل مؤمنان نهاده است. خداوند 
در قرآن مى فرمايد: ان الذين 
آمنــوا و عملــوا الصالحات 
ســيجعل لهم الرحمن ودا؛ 
بدرستى كســانى كه ايمان 
آورده و كارهــاى شايســته 
كرده اند، خداى رحمان براى 
آن ها محبتى قرارخواهد داد.

(مريم/96)
در تفســير اين آيه روايتى 
آمــده اســت كــه خداوند 
محبت مؤمن را در آب ها قرار 
مى دهد، چنانكه وقتى كسى 
آبى مى نوشد، محبت فرد در 
دل مــردم جا مى گيرد. اين 

حالتى ماورائى است. 
يكى ديگر از داليل محبوبيت 
معنوى حضرت، تطابق علم و 
عمل ايشــان اســت. على(عليه السالم) 
دراين رابطه مى فرمايد: مانند پرنده اى كه 
ذره ذره لقمه غــذا در دهان جوجه خود 
مى گــذارد، علم را به عباس آموختم. قمر 
بنى هاشم(عليه السالم) نيز اين علم را در 
زندگــى خود پياده كرد كــه نمود و بروز 
آن در روز عاشوراست. همچنين حضرت 
عباس(عليه السالم) عالوه بر رشد علمى و 
عرفانى، شناخت سياسى و اجتماعى وااليى 
داشــته اند. عباس بن على(عليه السالم) 
جمع اضداد است؛ يعنى عالوه بر داشتن 
قلب رئوف، نسبت به كفار و دشمنان خدا 

بسيار خشمگين بود.
 يكى از ويژگى هايى كه در تاريخ 
براى حضرت عباس(عليه الســالم) 
مطرح مى شــود، احترام به فرزندان 
فاطمه(ســالم اهللا عليها) است. اين 
رابطه آيا صرفاً يك رابطه برادرى بود 

يا ايشان به ابعاد ديگرى 
فرزنــدان  از جايــگاه 
فاطمه(سالم اهللا عليها) 

توجه داشتند؟
ابوالفضل(عليه السالم)  براى 
كامــالً مشــهود بــود كه 

خواهــران و برادرانــش كــه فرزنــدان 
فاطمه(ســالم اهللا عليها) هستند، امتياز 
ويژه اى نزد خداوند دارند. درتاريخ نسبت به 
ادب و احترام عباس بن على(عليه السالم) 
بــه امامان هم عصر خــودش روايت هاى 
بســيارى آمده اســت كه همگى نشان از 
معرفت و بصيرت قمر بنى هاشــم(عليه 
الســالم) دارد. اين حســن ادب به حدى 
بود كه به خود اجازه نمى داد حضرت امام 
حسين(عليه السالم) را برادر خطاب كند. 
تنها در لحظه شهادت امام را برادر خطاب 
كرد. نكته مهم اين است كه گرچه حضرت 
عباس(عليه السالم) در مقام ادب اين گونه 
با فرزندان فاطمه(ســالم اهللا عليها) رفتار 
مى كرد، اما درســى اســت براى ما كه در 
برخورد با مقام شامخ ائمه(عليهم السالم) 
بايد ادب را رعايت كنيم. اين ادب و احترام 
در رفتارهاى على(عليه السالم) نيز مشاهده 
مى شــود. اميرالمؤمنين(عليه الســالم) تا 
زمانــى كه پيامبر(صلــى اهللا عليه و آله) 
درقيد حيات بودند، هرگز خطبه اى ايراد 
نكردند و تنها به عنوان مشــاور و فرمانده 
حضرت نقــش آفرين بودنــد. بعد ديگر 
از رفتار عباس(عليه الســالم) به بصيرت 
آن حضرت باز مى گــردد، احترام ويژه به 
فرزندان فاطمه(ســالم اهللا عليها) راهبرد 
عباس(عليه الســالم)  حضرت  سياســى 
اســت. ابوالفضل(عليه الســالم) عالوه بر 
رعايت جايگاه بــرادرى به جايگاه امامت 

نيز  السالم)  حسنين(عليهما 
اشاره داشتند.

 بحث واليــت پذيرى 
الســالم)،  عباس(عليه 
بيش از بقيه ابعاد زندگى 
آن حضــرت به چشــم 
مى آيد. اين بعد از شخصيت سياسى و 
اجتماعى حضرت عباس(عليه السالم) 
آفرينى هاى  نقــش  در  تأثيرى  چه 

تاريخى حضرت داشته است؟
قمر بنى هاشم(عليه السالم) با سه امام هم 
دوره بودند؛ اميرالمؤمنين(عليه السالم) و 
امام حسن و امام حسين(عليهماالسالم). 
عباس(عليه الســالم) در زمان شــهادت 
حضرت على(عليه الســالم) تنها 14 سال 
داشت. و در زمان شهادت امام حسن(عليه 
الســالم)24 ســال و در روز عاشــورا 34 
در  هاشم(عليه الســالم)  قمربنى  ســال. 
دوران نوجوانــى كــه مصادف بــا خانه 
نشــينى على(عليه الســالم) بود، خفقان 
سياســى را تجربه كرد. در دوره خالفت 
على(عليه الســالم) با وجود نوجوان بودن 
در صحنه نبرد حاضر مى شد. در زمان امام 
حسن(عليه الســالم) نيز شرايط سياسى، 
صلــح بود و تا زمان شــهادت حضرت در 
عمــل اتفاق خاصــى در زندگى حضرت 
عباس(عليه الســالم) رخ نداد. اما در زمان 
شــهادت امام حســن، قمر بنى هاشم و 
برادرانش اطراف پيكر مطهر امام ايستادند 
تا تير دشمنان به پيكر حسن بن على(عليه 
السالم) برخورد نكند. ايشان طبق فرمايش 
امام حســين(عليه السالم) كه امر به صبر 
بود، اطاعت امر امام كرد و تنها به محافظت 
فيزيكى از پيكر امام حسن(عليه السالم) 
اكتفا كرد. امــا اوج فعاليت هاى اجتماعى 

و سياســى حضرت عباس(عليه الســالم) 
در دوره امامت سيدالشــهدا(عليه السالم) 
اســت كه نماد عينى و مصــداق عملى 

واليت پذيرى است.
ابوالفضل(عليه السالم) مطيع كامل امام بود. 
اين ويژگى به قدرى ملموس و عينى است 
كه در زيارتنامه ايشــان به آن اشاره شده 
است كه «شما در خيرخواهى نهايت سعى 
خود را كردى و براى اهل بيت خيرخواهى 
داشــتى». در بخشى از زيارتنامه حضرت 
عباس(عليه الســالم) آمده اســت: السالم 
عليك يا عبدالصالح، المطيع هللا و لرسوله 
و الميرالمؤمنين والحسن والحسين. واليت 
پذيرى عصــاره مطيع محض ولى بودن و 

عبدصالح بودن است.
 پس از عاشورا عباس(عليه السالم) 
شناخته  فداكارى  و  جانفشانى  نماد 
مى شود، درحالى كه در تاريخ اسالم 
افراد بسيارى در اين مقام بودند. چه 
دليلى بر شهرت عباس(عليه السالم) 

بر اين جايگاه ويژه وجود دارد؟ 
شــهرت برخى افراد در مقام هاى معنوى 
بى دليل نيســت. خلوص نيــت مهم ترين 
دليــل براى شــهرت معنوى و سياســى 
اســت.  عباس(عليه الســالم)  حضــرت 
ابوالفضل(عليه الســالم) بــزرگ خانواده و 
خاندان خود بود و ديگر برادران از او حرف 
شنوى داشتند. با وجود اين در اطاعت از امر 
ولى مانند كودكى درمحضر استاد متواضع 
بود. به همين دليل است كه وقتى در كربال 
به شهادت رسيد، امام حسين(عليه السالم) 
فرمود كه كمرم شكست. زيرا عباس(عليه 
السالم) نه تنها برادر كه پشتوانه حسين(عليه 
الســالم) بود. مجموعه اين ويژگى ها نشان 
دهنده اين است كه جانفشانى و جانبازى 
قمر بنى هاشم(عليه السالم) جايگاه منحصر 

به فردى دارد.
 سيره رفتارى و عملى عباس(عليه السالم) 

چه درسى براى ما دارد؟
زيارتنامه مأثور حضرت ابوفاضل(عليه السالم) 
بهتريــن درس براى ماســت، زيرا معرف 
شــخصيت معنــوى، عرفانى، سياســى و 
اجتماعى ايشان است. عباس(عليه السالم) 
بنــده صالح خدا، مطيع ولى و فدايى در راه 
اسالم است. مجموعه اين صفات درسى است 
براى ما كه مانند قمر بنى هاشم(عليه السالم) 

در راه شريعت و واليت جانبازى كنيم.

يك كارشناس دينى از رمز باب الحوائج شدن قمربنى هاشم(عليه السالم) مى گويد

  اخالص»؛ راز شهرت معنوى و سياسى حضرت عباس»

به مرحمت شما - آب - آبرو گرفت
با نام اباالفضل(عليه السالم)، گرفتار حسين ايم

رقيه توسلى
چهارم شــعبان كه بيايد يك دل مى رود مدينه، يك دل مى دود كربال... زبان، دم 
به دم مى خواند « اَلّســالُم َعليك أيَها الَْعْبُد الّصالِح » و چشــم، روان مى شود پى 

امامزاده اى كه در َرّد اَمان نامه زبانزد است... در َرّد اَمان نامه نفس... 
چهارم شعبان كه بيايد، فرات با اشك مى خواند من غالِم قمرم و علقمه از بحرى 

مى گويد كه دست هايش را جا گذاشت در حوالى اش.
از چهارم شعبان بايد به غايت نوشت... از سپيده دمانى كه عالميان مى گويند: درود 
خدا بر باوفاترين دستگيِر عالم... كه به مرحمت اوست كه عاشق شده ايم و از َمشك 

و عطش و يقين نوشيديم...
بايد از روز سّقا نوشت... از روزى كه اهل رضوان پا در ركاب قمر مى شوند و زمين، جز 

يا باب الحوائج سر نمى دهد... از روزى كه بيرق كربال به فرزند حيدر سالم مى دهد...
بايد بسيار نوشت حضرت ارباب را... سلطان فداكارى و ادب را... امير بنى هاشمى را... 
از شــكوه اين تولد و ميالد بايد بســيار نوشت... نوشت كه به مرحمت او - آب - آبرو 
گرفت و برادر، واژه  بلندمرتبه اى شد... به مرحمت اوست كه تاريخ، وقار و اُبهت گرفت...

بايد از عباس بن على(عليه الســالم) و رزم و رشــادت، آســوده گــذر نكرد... از 
بين الحرمين... بايد با خود زمزمه كرد كدام دسِت طاهرى در عالم، لياقت علمدارى 
كربال را دارد؟ كدام عمو مى شــود مشــك بر دوش ترين پاسدار دين؟ مى شود 
اباالفضل العباس؟ مى شود پشت و پناه شاه عشق؟ مى شود تسكين و چشم و چراغ 

اهل حرم؟ مى شود دالور نينواى حق و باطل؟
چهارم شــعبان كه بيايد يك دل مى رود مدينه، يك دل مى دود كربال... يك دل 
مى رود سوى ام البنين، يك دل مى دود پا بوس ثاراهللا... يك دل مى رود پى ُقنداق 
نورســيده، يك دل مى دود پى َمشك تير خورده... يك دل شادمان به جشن اهل 

فردوس مى رود و يك دل، سراسيمه به هلهله اهل كارزار مى دود...
چهارم شعبان كه بيايد، محبان، از شدت شادى و سكوت، اشك ريزان و خندان اند... 

عطشان و سيراب...

دانشنامه قرآنى اهل بيت   رونمايى شد
اهل  قرآنى  دانشــنامه  حوزه: 
شــامل  الســالم)  بيت(عليهم 
60 جلد آيات قــرآن و روايات 
بيت(عليهم  اهــل  تفســيرى 
السالم) توســط آستان مقدس 

حسينى رونمايى شد.
الدين  ســيد مرتضى جمــال 
پژوهش هاى  مركز  -مســئول 
آستان مقدس حسينى- در اين 

زمينه گفت: دانشنامه اهل بيت(عليهم الســالم) از مهم ترين پروژه هاى صورت 
گرفته توســط دارالقرآن الكريم اســت كه در 60 جلد تدوين شده و شامل سه 
مجموعه قرآنى، عقايدى و فقهى است كه توسط يك كميته از علماى حوزه علميه 
نجف اشرف و كميته علمى استادان دانشگاه و يك كميته فنى تدوين شده است.

پيكر آيت اهللا محمدى عالمرودشتى در قم تشييع شد
رســا: پيكر آيــت اهللا عبداهللا 
محمدى عالمرودشتى، نماينده 
ولــى فقيه و امام جمعه ســابق 
ايالم و خرمشــهر در قم تشييع 
شــد. پيكر اين عالــم فقيد با 
حضور جمعــى از علما، طالب 
و عمــوم مردم از مســجد امام 
عسكرى(عليه السالم)  حســن 
به ســمت حرم مطهر حضرت 

معصومه(عليهاســالم) تشييع شد. آيت اهللا  مكارم شيرازى بر پيكر اين عالم فقيد 
اقامــه نماز كرد و پس از آن پيكر وى در مقبره شــهيد مفتح حرم مطهر حضرت 
معصومه(عليهاســالم) به خاك سپرده شد. گفتنى است، آيت اهللا عبداهللا محمدى 
عالمرودشتى  پس از تحمل مدت ها رنج بيمارى در 94سالگى دار فانى را وداع گفت.

دستى از درگاه فضل...
دســتبوس والدت او، كه با گشاده 
دستى ها، درب حاجات را گشوده 

است.
آسماِن دست تو

تشنگى را بال و پر بخشيده است
آب،

در حق تو، كوتاهى نمود
دست تو، اما

حقوق آب را «يك كاسه»
تقديمش نمود...

*
توى سقاخانه دست شما

كودك شعر عطش
آب بازى مى كند...

زينب رز ثمالى (سوزان)

عباس   تجسم عينى 
واليتمدارى و وفاى به عهد

حجت االسالم والمسلمين سيدمهدى ميرباقرى:
هر وقت مى خواهيم از  واليتمدارى و وفاى به 
عهد سخن بگوييم  ، بى اختيار به ياد شخصيت 
تاريخ ساز اسالم كه در تعريف عملى و عرفانى 
اين دو مفهــوم جايگاه ويژه اى دارد مى افتيم؛ 
بى گمان شــما هم مى دانيد كدام شخصيت؟ 
آرى! حضرت عباس بن على(عليه السالم) كه 
تجسم عينى واليتمدارى و وفاى به عهد است.
ما شيعيان براى اين دو مفهوم ارزش ويژه اى 
قائل هســتيم، الگويى بزرگ و بى بديل چون 
حضــرت عباس(عليه الســالم ) داريم كه در 
تمامى لحظات عمر بابركتش ثانيه اى در دفاع 
از واليت و تبعيت از ولى و حجت خدا ترديد 

نكرد و تا پاى جان به مواليش وفادار ماند.
ايشــان تنها در كوران حوادث كربال و آخرين 
لحظات حياتش، امام حسين(عليه السالم) را 
برادر خطاب كرد و فرمود:؛ بــرادر برادرت را 

درياب.
نكته ديگر اينكه ايشان تا آخرين لحظه زندگى 
و ثانيه هاى ســخت محاصره ســپاه دشمن، 
با وجود امان نامه هايى كه برايشــان ارســال 
مى شد، اما پشتيبان واليت ماند و سپر بالى 
موالى خود شد تا مبادا حسين(عليه السالم) 

گزندى ببيند.
حضــرت  ارزشــمند  جايــگاه  ايــن 
عباس(عليه السالم) موجب شده در زيارتنامه 
حضرتــش ايــن چنين بيايــد: أَْشــَهُد لََك 
بِالتَّْسلِيِم َو التَّْصِديِق َو الَْوَفاءِ َو النَِّصيَحِه لَِخلَِف 
ْبِط  ُ َعلَْيِه َو آلِِه الُْمْرَســلِ َو السِّ النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
الُْمْنَتَجِب؛ شهادت مى دهم براى حضرتت به 
تســليم و تصديق و وفــا و خيرخواهى، براى 

يادگار پيامبر مرسل.
عباس بن على(عليه الســالم) با وفاى به عهد 
و واليتمــدارى خويش در حقيقت به معرفت 
اهللا رســيده بود. اين مرحلــه باالترين مرتبه 
يقيــن به حقانيــت خداى متعــال و امامت 

معصومين(عليهم السالم) است.
فرا رسيدن نخســتين روزهاى ماه شعبان و 
ميالد امام حســين، حضرت عبــاس و امام 
سجاد(عليهم الســالم) فرصتى است تا عمق  
زندگى ايــن بزرگواران را مــورد واكاوى قرار 
دهيم و براى نسل هاى جديد جايگاه ارزشمند 
اين شخصيت هاى متعالى را به صورت ملموس 

و كاربردى عرضه كنيم.
نسل امروز اگر وفادارى و توجه به واليت را از 
حضرت عباس(عليه السالم) نياموزد، در كدام 
مدرسه و دانشگاه به چنين حقيقتى دست پيدا 
مى كند؟ نسل جديد اگر عباس(عليه السالم) 
را نشناســد، چطور مى تواند مدعى صيانت و 
تبعيت از واليت فقيه باشد؟ اين وظيفه همه 
نهادهاى فرهنگى و آموزشى كشور است كه 
با بيان تــازه و ملموس لحظه هاى زندگى آن 

حضرت را بازتعريف كنند.
ظرفيت هاى عظيمى در رفتار و سيره زندگى 
حضرت عباس(عليه السالم) وجود دارد و در 
اين عصر پرآشــوب وظيفه همه شيعيان اين 
است كه حقيقت شخصيت بى بديل ايشان را 

به همه جهانيان عرضه كنيم.

تنها روان شناسى قرآنى 
درمانگر است

حوزه: حجت االسالم شيخ حسين انصاريان 
گفت:  به نظر مى رســد هيچ روان شناســى 
ذره اى از علم روانكاوى و روان شناســى قرآن 
را ندارد؛ من انواع كتاب هاى روانكاوى و روان 
شناسى در جهان را دارم كه تنها از الفاظ ياد 
كرده است و هيچ درمان كننده و عالج كننده 

نيست.

خريد و فروش صفحه هاى 
شبكه هاى مجازى 

چه حكمى دارد؟
نشر احكام: در شبكه هاى اينترنتى هر فردى 
يــك صفحه براى خــودش دارد و همچنين 
اعضايى را عضو كرده و بعضى از اين سايت ها 
يا صفحه ها پر مخاطب هســتند. آيا خريد و 
فروش اين صفحه هاى شــبكه هاى مجازى يا 

اى دى هاى مجازى اشكال شرعى دارد؟
آيت اهللا خامنه اى: اگر عرفاً ماليت داشــته 
باشــد و صفحات مذكور مرتبط با امور حرام 

نباشد، مانعى ندارد.
آيت اهللا مكارم شيرازى: چنانچه اين كار 
بر خالف مقررات نباشد و عرفا ماليت داشته 

باشد، خريد و فروش آن مانعى ندارد. 
آيت اهللا فاضل لنكرانى: فروش امتياز وبالگ 
يا صفحه هاى شبكه هاى مجازى و امثال آن به 
ديگران در صورتى كه خالف مقررات كشــور 
نباشد و ايجاد مفسده هم نكند و مطالبى ضاله 

و مستهجن هم در آن نگذارند، اشكال ندارد.

يك حديث / يك تصوير

دارالشفا

خبر

دلنوشته شما

احترام ويژه به فرزندان 
فاطمه(سالم اهللا عليها) 
راهبرد سياسى 
حضرت 
عباس(عليه السالم) 
است. 
ابوالفضل(عليه السالم) 
عالوه بر رعايت 
جايگاه برادرى 
به جايگاه امامت 
حسنين(عليهما السالم) 
نيز اشاره داشتند

بــــــــرش

باب الحوائج بودن عباس  به معناى شفاعت است

حضرت عباس(عليه السالم) به واسطه 
اينكه عبدصالح خدا و مطيع ولى بودند، 
چنان محبتى در بين شــيعيان يافتند 
كه «باب الحوائج» شــيعيان على(عليه 

السالم) شدند. 
باب الحوائج بودن عباس(عليه السالم) 
به معناى شفاعت است. اين مقام، يعنى 

عباس(عليه السالم) واسطه فيض الهى 
است. 

ايــن جايگاه به صورت تجربى نيز ثابت 
شده و افراد بسيارى با واسطه قرار دادن 
باب الحوائج به حاجت خود رسيده اند. 
بى گمــان اين مقام جز با قرب به درگاه 

پروردگار حاصل نشده است.

يادداشت اختصاصى

نكته

احكام

خبرخبر

 احمد لشگر نويس  سخنران حرم مطهر 
رضوى با اشــاره به روايت پيامبر(صلى اهللا 
عليه و آله) كــه فرمودند بندگان خود را در 
مسير نســيم هاى رحمت الهى قرار دهند، 
گفت: يكى از مهم ترين زمان هايى كه رحمت 
الهى بر بندگان مى بارد، ماه شــعبان است 
كه خداوند متعــال امتيازات ويژه اى را براى 

بندگانش قرار داده است.
حجت االسالم والمسلمين عبدالحميد واعظ 
شــهيدى در ويژه برنامه ســخنرانى و بيان 
معارف دينى كه با موضوع اعمال و فضيلت 
ماه شــعبان در رواق امام خمينى(ره) حرم 
مطهر رضوى برگزار شد، بيان كرد: به تعبير 
نبى مكرم اسالم، شعبان ماه پيامبر(صلى اهللا 
عليه و آله) و رمضان ماه خداوند است و هر 
كه در اين ماه روزه بدارد، رسول اهللا(صلى اهللا 
عليه و آله) در روز قيامت او را شفاعت خواهد 

كرد.
وى ضمــن توصيه به رســيدگى به فقرا و 
نيازمندان، انفاق، دادن صدقه، روزه و استغفار 
در ماه شــعبان ابراز كرد: زمانى كه شخصى 
در ديگر ماه ها، به نيازمندى صدقه مى دهد، 
اين عمل خير او 10 برابر در پرونده اعمالش 
نوشته مى شود، اما مؤمنى كه در ماه شعبان 
به نيازمندى صدقه مى دهد، خداوند متعال 
اين عملش را در ملكوت پرورش مى دهد و 

در آخرت به او باز مى گرداند.
وى  ضمــن تأكيد بر روزه در ماه شــعبان، 
گفت: نبى مكرم اسالم(صلى اهللا عليه و آله) 
در مورد ثــواب روزه در اين ماه مى فرمايند، 
هر كس يك روز از ماه شــعبان روزه بگيرد 
من در قيامت شفيع او خواهم بود و هر كس 
دو روز آن را روزه بگيرد، گناهان گذشــته او 
بخشــيده مى شود و اگر كسى سه روز آن را 
روزه گرفت، به او گفته مى شود اعمال خودت 

را از سر گير.
به گفته اين اســتاد حوزه علميه، با آنكه 
بســيارى از اعمال مستحبى وجود دارند 
كــه داراى ثواب فراوان اســت، اما تعبير 
بخشــيده شدن گناهان انســان، تنها در 
مورد بــه جــا آوردن حج، زيــارت امام 
حسين(عليه السالم) و روزه در ماه شعبان 

بيان شده است.

 ســيد مهدى موسوى   عضو خبرگان 
رهبرى گفت: كارگــر در آموزه هاى دينى 
محبوب خداست و در نگاه و كالم پيامبر و 
ائمه طاهرين(عليهم السالم) جايگاه عزيزى 

دارد.
حجت االسالم والمسلمين على اسالمى در 
گفت وگو با قدس افزود: اساساً بزرگان دين 
به اين قشر زحمتكش، توجه و عنايت ويژه 
اى داشته اند تا بدانجا كه سيره اميرالمؤمنين 
على(عليه الســالم) اين گونه بود، چنانكه 
خود ايشــان بيش از همــه درد كارگران را 
مى شناخت و ده ها ســال در نخلستان ها و 
باغ ها كار كشــاورزى مى كرد و امامان پس 
از ايشــان نيز همين طور در ســر زمين و 
مزارع بيــل مى زدند و عرق مى ريختند و با 
عرق َجبين، نان خويش و اهل و عيالشان را 
تأمين مى كردند. گاهى برخى ياران و صحابه 
به امام باقر(عليه السالم) اعتراض مى كردند 
كه چرا اين گونه بر ســر زمين به فعاليت و 
تــالش مى پردازيد كه حضرت مى فرمودند 
جهاد براى امرار معاش زندگى، عبادت است. 
اســتاد حوزه علميه گفت: همــه امامان ما 
و شــخص پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) در 
زندگى خويش كار مى كردند؛ به عنوان مثال 
امام رضا(عليه الســالم) وقتى ظهر مى شد 
با كارگران بر ســر يك سفره مى نشستند و 

بــا آن ها غذا ميل مى فرمودند و اين ها همه 
از زيبايى هاى مديريت اسالمى است. همه 
اين مسائل نشان دهنده آن است كه انجام 
كار، مطلوب خداوند است و همچون عبادت 
و جهاد در راه خدا امرى مقدس به شــمار 
مى رود.  از ســويى در مكتب اسالم  بيكاري 
و نيازمند ديگران بودن امري ناپسند  شمرده 
شده است تا آنجا كه امام صادق(عليه السالم) 
مي فرمايد: «خداوند متعال بيكاري را دشمن 

انسان مي داند.» 
حجت االسالم والمسلمين اسالمى  در ادامه 
گفت: عالوه بر مسئله وجوب كسب معيشت، 
مســئوليت  اجتماعي  شخص  مؤمن، رفع 
نيازهاي جامعه  در حد توان است، زيرا برپايه 
آموزه هاى دينى، بر آوردن  نيازهاي جامعه 
واجب كفايي است و شخص بايد در برآوردن 

آن بكوشد.

حجت االسالم واعظ شهيدى در حرم مطهر رضوى:  
شعبان؛ ماه وزش رحمت الهى بر بندگان است

عضو خبرگان رهبرى در گفت و گو با قدس:  
برآوردن  نيازهاي جامعه واجب كفايي است

دســتبوس والدت او، كه با گشاده 
دستى ها، درب حاجات را گشوده 

اهل  قرآنى  دانشــنامه 
شــامل  الســالم)  بيت(عليهم 
 جلد آيات قــرآن و روايات 
بيت(عليهم  اهــل  تفســيرى 
السالم) توســط آستان مقدس 

الدين  ســيد مرتضى جمــال 
پژوهش هاى  مركز  -مســئول 
آستان مقدس حسينى- در اين 

پيكر آيــت اهللا عبداهللا 
محمدى عالمرودشتى، نماينده 
ولــى فقيه و امام جمعه ســابق 
ايالم و خرمشــهر در قم تشييع 
شــد. پيكر اين عالــم فقيد با 
حضور جمعــى از علما، طالب 
و عمــوم مردم از مســجد امام 
عسكرى(عليه السالم)  حســن 
به ســمت حرم مطهر حضرت 

يا ايشان به ابعاد ديگرى 
فرزنــدان  از جايــگاه 
فاطمه(سالم اهللا عليها) 

ابوالفضل(عليه السالم)  براى 
كامــالً مشــهود بــود كه 

معارف

امام صادق (عليه السالم):
عمــوى ما، عّباس، داراى بينشــى ژرف و ايمانى راســخ بود؛ همراه با امام حســين 
(عليه السالم) جهاد كرد و نيك آزمايش داد و به شهادت رسيد.(عمده الّطالب، ص 356)
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

100 ميليون كاشى مشترى ندارد   تسنيم:رئيس انجمن توليدكنندگان كاشى و سراميك با اشاره به اينكه 100 ميليون مترمربع كاشى در انبار كارخانجات است، گفت: صنعت كاشى و سراميك كشور با كمتر 
از 50 درصد ظرفيت خود كار مى كند. بهنام عزيززاده با اشاره به اينكه امسال هزينه هاى توليد رشد 10 تا 15 درصدى داشته است، اظهار داشت: اين افزايش هزينه ها درحالى است كه هنوز بازار خريد و فروش 

مسكن راكد بوده و امكان افزايش قيمت در كاشى و سراميك با توجه به كشش بازار وجود ندارد.

قلب 300 واحد لبنى از كارافتاد
در  بحران  / زهرا طوسى:  اقتصاد 
صنايــع لبنى كه با ايســتادن قلب 
300 واحــد از كارخانجات توليدى 
اين بخش و به كما رفتن واحدهايى 
كه نبضشان كند و با ظرفيت كمتر از 
30 درصد مى زند از احتضار صنعتى 
مى گويد كه رونقش نشــان توسعه 

يافتگى محسوب مى شود.
آمارها تأييد مى كند مصرف سرانه لبنيات در كشور ما كمتر از  50 درصد ميانگين 
جهانى است؛ به گفته كارشناسان اين مهم عالوه برعادات غذايى، با درآمد خانوارها 
ارتباط مستقيم دارد. وقتى خانواده اى نمى تواند روزانه 15هزار تومان از30هزار تومان 
دستمزد خود را ماست و شير و كره بخرد، توليد انباشته و زيان به سراغ توليد كننده 
مى آيد تا جايى كه به گفته مدير عامل اتحاديه توليد كنندگان صنايع لبنى كشور 

تعداد ورشكسته هاى آن از مرز 300 واحد نيز بگذرد.
  فعاليت صنايع لبنى با 30 درصد ظرفيت

محمد رضا گنجى، مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى صنايع لبنى كشور در گفت وگو 
با خبرنگار ما با اشاره به اينكه چرخ 50 درصد كارخانجات لبنى طى 10 سال اخير 
از كار افتاده است مى گويد: هم اكنون حدود 300 كارخانه در كشور فعال است كه 
نزديــك به 20 واحد با ظرفيــت باال و بقيه با ظرفيت زير 30 درصد به كار خويش 

ادامه مى دهند.
وى مى افزايد: با حدف يارانه شير و سپس تحريم ها و همچنين افزايش  سه برابرى 
قيمت ارز 1000 تومانى، هزينه توليد محصوالت باال رفت و واحدهاى كوچك در برابر 

اين مشكالت دوام نياورده و تعطيل شدند.
وى با اشاره به ادامه ركود بازار در سال هاى اخير و كم شدن سرانه مصرف مى افزايد: 
باال بودن هزينه توليد، بهره هاى باالى بانكى و سود كم صنايع لبنيات دست به دست 
هم داده تا كارخانجات فعلى نيز با ظرفيت10 تا 30 درصد فعاليت كنند در عين حال 

كم شدن تقاضا هم بر كم شدن ظرفيت توليد دامن زده است.
وى حجم شير خام كشور را 9 ميليون تن اعالم و مى افزايد: 6,5 تن از اين شير جذب 
صنايع بزرگ لبنى مى شود و بقيه توسط بخش سنتى و بدون مجوز به فراورده هاى 

لبنى تبديل مى شود. 
رضــا باكرى دبير انجمن صنايع فرآورده هــاى لبنى نيز در گفت وگو با خبرنگار ما 
با اشــاره به اينكه كارخانجات بزرگ در سه شيفت مشغول كار هستند، مى افزايد: 
كارخانجات بزرگ لبنى  با مشــكل كمبود نقدينگى و ســرمايه در گردش مواجه 
هســتند.وى با اشــاره به معضل قيمت گذارى محصوالت لبنى  مى گويد: انجمن 
پيشنهاد خودش را داده است كه با توجه به اينكه مازاد توليد نسبت به تقاضا داريم،  

قيمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين بشود.
باكرى تصريح مى كند: قيمت هاى فعلى بر اساس زمان كمبود كاال بوده  كه شير در 
گروه يك يعنى گروه كاالهاى اساســى بود و با نظارت به فروش مى رسيد در حال 
حاضر كه با وفور محصول روبه رو هستيم بايد اين فراورده در گروه دو قرار بگيرد و 

براساس عرضه و تقاضا قيمت گذارى شود.

آغاز توليد بنزين در پااليشگاه ستاره خليج فارس
تسنيم: رئيس جمهــور ديروز فاز 
اول پااليشگاه ستاره خليج فارس را 
افتتاح كرد اين در حالى اســت كه 
فقط 22 درصد پااليشــگاه در اين 
دولت و كمتر از 10 درصد آن پس 

از برجام ساخته شد. 
 فاز نخست پااليشگاه ستاره خليج 
فارس در استان هرمزگان با ظرفيت 

توليد روزانه 1200هزار بشكه ميعانات گازى ديروز افتتاح شد. در نخستين فاز از 
پااليشــگاه ستاره خليج فارس، روزانه 12 ميليون ليتر بنزين يورو 4، چهار و نيم 
ميليون ليتر گازوئيل يورو4 ، يك ميليون ليتر نفت سفيد يورو 4 و يك ميليون و 

300 هزار ليتر گاز مايع (ال پى جى) يورو 4 توليد مى شود.
كاهش خام فروشــى، قطع وابستگى كشــور به واردات بنزين و همچنين كاهش 
ضربه پذيرى در برابر تحريم خريد نفت، سه دستاورد بهره بردارى از پااليشگاه ستاره 

خليج فارس به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازى خاورميانه است.

نمودار «وضعيت قرمز» نقدينگى
تسنيم:در اين نمودار «وضعيت قرمز» 
افزايش بى سابقه حجم نقدينگى در 
دولت يازدهم و افزايش نرخ رشــد 
نقدينگى در اين دولت در مقايســه 
بــا دولت قبــل نمايش داده شــده 
است. بر اســاس اين نمودار، حجم 
نقدينگى در دولت يازدهم 793 هزار 
ميليارد تومان بيشتر شده و نرخ رشد 

نقدينگى هم در اين دولت به 172 درصد رسيده كه باالتر از نرخ رشد نقدينگى دولت 
دهم و تقريباً هم اندازه نرخ رشد نقدينگى در دولت هاى هشتم و نهم است.

گران فروشى آلومينيوم به داخلى ها 
فارس: دبير ســنديكاى آلومينيوم با اشاره به بى پاسخ ماندن بيانيه سال گذشته 
صنعتگران در مورد خام فروشــى مواد اوليه مورد نياز صنايع داخلى در بازارهاى 
جهانــى خطاب به رئيس  جمهور، گفت: هر كيلو آلومينيوم 300 تومان گران تر از 
نرخ صادراتى در اختيار توليدكنندگان داخلى قرار مى گيرد.آريا صادق نيت حقيقى با 
بيان اينكه هم اكنون  قيمت صادراتى مواد خام پايين تر از نرخ فروش آن به صنايع 
داخلى است، گفت: هر كيلو آلومينيوم با قيمتى حدود 1980 تومان صادر مى شود 
در حالى كه قيمت عرضه اين ماده اوليه به صنايع داخلى حدود 2080 تومان است 
و به اين ترتيب هر كيلو آلومينيوم صادراتى تقريباً 300 تومان ارزان تر از نرخ عرضه 

به صنايع داخلى، به خارجى ها فروخته مى شود.

خـــبر

گزارش روز

 اقتصاد/  مهدى شــهرآبادى   پيمان 
قربانى معاون اقتصادى بانك مركزى بتازگى 
اعالم كرد كه در سال 95رقمى بالغ بر 548 
هزار ميلياردتومان تسهيالت به بخش هاى 

مختلف در كل كشور پرداخت شده است.
به طور طبيعى توزيع بخش گسترده اى از 
اين منابع عظيم بانكى كه از سوى سيستم 
بانكــى برنامه ريزى و تأمين مى شــود به 
سمت بخش هاى مختلف از جمله اقتصادى، 
توليدى، صنعتى وكشاورزى سرازير مى شود 
كــه انحراف برخى از اين تســهيالت طى 
ســال هاى اخير نشــان داده كه هيچگونه 
نظارتــى بر نحــوه اعطــاى وام دهى و يا 
تسهيالت وعقود مختلف از سوى سيستم 

بانكى صورت نمى گيرد.
به همين علت نيز كارشناســان اقتصادى، 
سيستم بانكى را بيمار مى دانند و معتقدند تا 
زمانى كه فايل داده هاى اقتصادى افرادعادى 
وحتى مشتريان معتبر در نظام بانكى مانند 
بسيارى از كشورهاى ديگر شفاف نشود بايد 
شاهد دريافت وام هاى 200يا 300ميليارد 
تومانى و اختالس هاى مختلف در سيستم 

بانك هاى خصوصى و دولتى بود. 
اين در حالى است كه موارد متعددى وجود 
دارد كه يك فرد بدون ارائه وثيقه هاى معتبر 
و با ارائه يك طرح توجيهى توانسته مبالغ 
هنگفتى تســهيالت دريافت كند در حالى 
كه بخش عظيمى از مردم بخصوص جوانان 
براى دريافت يــك وام ازدواج بايد منتظر 
چراغ ســبز سيســتم بانكى باشند كه در 
صورت تأييد هــم بايد انواع  وثيقه و تعهد 
نزد بانك سپرده و در پايان 5 يا 10ميليون 
وام دريافت كنند كه اين موضوع نيز توزيع 
عادالنه در سيستم بانكى كشور را زير سؤال 

برده است.
از ســويى بنا بر گفته فعــاالن اقتصادى و 
برخى مسئوالن، تعداد بسيارى از تسهيالت 
پرداختى به بنگاه هــاى توليدى، خدماتى، 
يا شــركت ها نيز با مبالغى باالتر تبديل به 
وام جديد شــده كه عمالً اين مســئله نيز 
مشــكلى از آن ها رفع نكــرده وبالعكس با 
سودهاى 22درصد اين واحدها و شركت ها 

را بدهكارتر از گذشته كرده است. 

 رابطه منابع بانكى و هزينه هاى 
انتخاباتى

در ايــن رابطه يكى از اعضاى كميســيون 
برنامه وبودجه مجلس با اشاره به پرداخت 
548هزار ميلياردتومان تسهيالت در سال 
95 از سوى بانك ها، گفت: بخش عظيمى 
از اين تسهيالت وام هايى بوده كه در گذشته 
پرداخت شــده و اكنون دوبــاره در قالب 
تسهيالت مجدد به روز شده است كه دولت 
و بانك مركزى آمار اين تسهيالت و دريافت 
معوقات را به روز محاسبه و اعالم مى كنند.

حاجى دليگانى تصريح كرد: از سويى بخشى 
از اين وام ها و تســهيالت كه گفته شــده 
تخصيص داده شــده، عمالً به حساب افراد 
واريز نشــده و يا پرداخت آن داراى شروط 

خاصى بوده است.

وى بــا بيان اين كه بخــش ديگرى از اين 
تسهيالت هم كه نرخ سود بااليى دارد، براى 
بخش كشــاورزى، توليد و صنعت راهگشا 
نيست، خاطرنشان كرد: اين تسهيالت هم 
بقدرى گران اســت كه بانك نرخ ســود و 
ديــر كرد روزهاى جمعه و تعطيل را هم از 
بدهكاران مى گيرد كــه با توجه به اين كه 
نرخ اين سودها به 22درصد هم مى رسد اين 
مسئله براى توليدكننده ويا صنعتگر صرفه 

اقتصادى ندارد.
وى بــا بيان ايــن كه بايد ســرفصل هاى 
پرداخت تسهيالت در تمام بخش ها از جمله 
توليد، صنعت، خدمات، رفاهيات اجتماعى 
و... مشخص و شفاف شود، و از طرفى سود 
آن ها نيز متناسب شود تا مردم دچار مشكل 
نشوند، گفت: ما خبرهايى داريم كه برخى از 
ابربدهكاران بانكى با واسطه هايى در دولت 
وحتى در برخى كميسيون هاى مجلس رفت 
وآمد مى كننــد تا با توجيه افراد آن ها را به 
تصميم سازى برسانند، تا آنان نيز قانون و 
يا تبصره اى را در قانون بودجه بگذارند كه 
در نهايت به نفع اين ابر بدهكاران سيستم 

بانكى باشد.
 حاجى دليگانى با اشــاره به اين كه هر روز 
هم به ميــزان بدهى اين افــراد ابربدهكار 
افزوده مى شــود، اظهار داشت: معموالً هم 
بدهى اين افراد در سيســتم بانكى تسويه 
نمى شود كه چرخه پولى ومالى كشور را نيز 

مختل كرده اند.
وى خاطرنشــان كــرد: از ســويى ايــن 
ابربدهــكاران حمايــت برخى افــراد را در 
دولت نيز دارنــد از جمله اين كه برخى از 
اين بدهــكاران بزرگ از طريق رئيس دفتر 
يك مسئول و يا برادر يك مسئول به مدير 
عامل بانك فشــار مى آورند تا اين طلب را 

دنبال نكند.
وى ادامــه داد: در عوض هم  بده بســتانى 
بين دو طرف انجام مى شود تا با كاهش اين 
فشــار، فرد بدهكار كمك كند به فالن كار 
انتخاباتــى، همايش يا اعطاى هدايا به يك 
مجموعه تا بدين وسيله نيز به طور مستقيم 
از اعتبارت دولتى اســتفاده نشود كه با اين 

نحو پوشــش از جايگاه خودشان نيز براى 
اينگونه فعاليت ها استفاده مى كنند.

وى خاطرنشان كرد: بنابراين  با توجه به در 
پيش بودن انتخابات الزم اســت نامزدهاى 
رياست جمهورى، شوراها، احزاب وجريان ها 
نســبت به نحوه هزينه كرد براى انتخابات 

شفاف سازى كنند.

 پرداخت تسهيالت جديد براى تسويه 
وام هاى قبلى! 

در ايــن خصــوص يكى ديگــر از اعضاى 
كميســيون برنامه و بودجه ومحاســبات 
مجلس شوراى اسالمى نيز درباره پرداخت 
548 هزار ميليارد تومان تسهيالت در سال 
95 و اين كه آيا احتمال انحراف بخشى از 
اين تســهيالت وجود داشته است يا خير، 
بــه خبرنگار ما گفت: با وجــود اين حجم 
تســهيالت پرداختى، عمالً چيزى دست 
كسى را نمى گيرد چرا كه ما يكسرى بدهكار 
بانكى داريم كه مبالغ بدهى آن ها سررسيد 
شده وقادر به پرداخت مطالبات معوق بانكى 

نيستند.
عبدالرضا مصرى افــزود: بنابراين بانك به 
اين افراد پيشــنهاد مى دهد كه تسهيالت 
جديد دريافت كنند و به تبع اين تسهيالت 
را جايگزين تســهيالت قبلى قرار مى دهد 
كه اين مســئله نشان مى دهد با تسهيالت 
پرداختى پولى به دست اين افراد نمى رسد.

وى تصريح كــرد: به عنــوان مثال فردى 
5ميليارد يا 10ميليــارد تومان وام دريافت 
كرده و بانك با تصويب تســهيالت جديد 
كارى مى كنــد كه بدهى قبلى اين فرد نيز 
تسويه شــود كه در اين زمينه بانك ها هم 
آمار تسويه بدهى قبلى و هم ميزان پرداخت 
تســهيالت جديد را در عملكرد مالى خود 
منتشر مى كنند كه اين موضوع براى درست 

كردن آمار مسئله خوبى است.
وى با بيان اين كه به همين علت نمى توانيم 
بگوييم كه بخشــى از ايــن 548ميليارد 
تومــان وارد چرخه فعاليــت اقتصادى يا 
توليدى شــده است خاطرنشــان كرد: در 
حقيقت بانك ها با ارائه تســهيالت جديد 

وتسويه مطالبات گذشته نوعى جابه جايى 
مالى انجام مى دهند كه البته با اين مسئله 
بدهكاران روز به روز بدهكارتر مى شوند كه 
ســود اين وام ها نيز روى تسهيالت قديم 
وجديد محاسبه مى شود كه اين مسائل عين 

واقعيت است.

 منابع بانكى شفاف سازى شود
مصرى با بيان اين كه در سيســتم بانكى 
بايد شفاف سازى شود كه چه ميزان از اين 
تســهيالت به بخش هاى مختلف از جمله 

توليد و صنعت  اقتصادى و 
اســت، گفت:  گرفته  تعلق 
برخى وقت ها اعداد مى توانند 
بهتريــن ميزان ســنجش 
عملكرد باشــند وبه عنوان 
ميليارد  اگر 100هزار  مثال 
تومان تســهيالت پرداخت 
نفر  و10ميليون  باشد  شده 
بدهكار باشند مى توان گفت 
متناســب  تســهيالت  كه 
توزيع شده، اما اگر اين رقم 
تســهيالت پرداخت شــده 
باشــد ولى تعداد بدهكاران 
بانكى 500نفر باشد مشخص 
مى شــود كه توزيــع منابع 
وپول ها عادالنه نبوده كه اين 

نشانه اى از رانت  وتخلف خواهد بود.
وى بــا بيان اين كه برخى از اين مســائل 
مصداق عينــى دارد، گفت: به عنوان مثال 
فردى از بانكى 1000يا 2000هزار ميليارد 
تومان گرفته و وثيقه اى هم نداده و تنها از 
محل اجراى طــرح وام گرفته و در عوض 
فرد بيچاره اى 20ميليون تومان وام گرفته 
اما 60مورد وثيقــه و ضامن و تعهد از وى 

درخواست كرده اند.
وى تصريح كرد: نمونه بارز اين مسئله آقاى 
معروفى است كه هم اكنون 1000ميليارد 
تومان به سيستم بانكى بدهكار است و در 
زندان به ســر مى برد. بنابراين اين مسائل 
چرخه پولى كشــور را با مشكالتى مواجه 

مى كند.

انحراف  بخشى از منابع بانكى 

حمايت برخى دولتى ها از «ابربدهكاران» بانكى 
بوسه بر دستان تو

امروز روز جهانى كارگر است، روز بزرگداشت 
13 ميليون عاشق زحمتكش ايران كه نان 

آورخانوارجامعه 40 ميليونى  است. 
براى شروع همين اول بايد گفت وفادارى 
و ثبات قــدم جامعه كارگرى به انقالب و 
نظام قابل ستايش است و به فرموده رهبر 
معظم انقالب باوجود مشكالت معيشتى، 
كارگران هيــچ گاه به تبليغات ضد انقالب 
اعتنا نكردند و در مقابل نظام نايســتادند 

بلكه همواره مدافع نظام اسالمى بوده اند.
و باز به فرموده ايشان كارفرما و كارگر در 
منطق اسالم مكمل يكديگرند نه معارض 

و دشمن.
البته ايشــان اين تأكيد راهم داشتند كه 
كســى مخالف توليد ثروت نيست اما اين 
توليد ثروت نبايد به بهاى لگدمال شــدن 

جامعه كارگرى و اقشار محروم باشد. 
به اين بهانه امروز بايد بر دســتان كارگر 
بوسه زد امروز بايد برايشان جشن گرفت 
هديــه داد و تــا تحقق و دســتيابى به 

حقوقشان بايد تالش كرد.
امروز بايد از صبوريشان در برابر مشكالت 
گفت و به حقوق از دست رفته شان اشاره 

كرد؛ بايد نبود امنيت شغلى را بارها وبارها 
گوشزد كرد، از كزكردن برخى از آن هايى 
كه بيكارشــدند و شرمنده همسر و فرزند 
خود هســتند بايد گفت، بايد از كارگرانى 
گفت كه تمام ســرمايه وجودشان نيروى 
كار، جوانى و آينده شــغلى شان را خرج 

اقتصاد و سربلندى اين كشور مى كنند.
وصد البته بايــد از كارفرمايانى دفاع كرد 
كه پشــتيبان حقوق قشــر زحمت كش 
هســتند ودين خود را نسبت به آن ها ادا 

مى كنند.
امــا هنــوز جامعه كارگرى با مشــكالت 
جدى دســت به گريبان است. به اعتراف 
مســئوالن و نمايندگان مجلــس 94 تا 
97درصــد قراردادهــاى جامعه كارگرى 
موقت امضا شده است؛ اين از نبود امنيت 
شــغلى حكايت دارد. بايد از قانون كارى 
گفــت كه كنارگذاشــته شــده و برخى 
دولت ها هم به دنبال اصالح آن به ضرراين 
قشــر زحمتكش بودند! امــا فعًال ختم به 

خيرشده است.
واماازمجلــس انتظارمــى رود كه امنيت 
شــغلى اين قشــر زحمتكــش رامحترم 
شــمارند واجراى درســت قانــون خاك 
خورده را از دولت مطالبــه كنند، زيرا تا 
تأمين حقوق ،معيشت، امنيت شغلى اين 

قشر زحمتكش فرسنگ ها فاصله است.
بــه قول حســين حبيبــى دبيــر كانون 
هماهنگى شــوراهاى اســالمى كار استان 
تهران، مى توان مطالباتى چون به رسميت 
شناختن قراردادهاى استخدامى دائم براى 
كارگران داراى مشــاغل مســتمر، به دور 
نگهداشتن اموال سازمان تأمين اجتماعى 
از هرگونه دخل و تصرف، اســترداد اليحه 
اصالح قانون كار و اصالح مجدد آن، حذف 
قراردادهاى موقت كار وسفيد امضا، بهبود 
وضع معيشت كارگران - با توجه به شاخص 
2ميليون و500 هزار تومانى خط فقر- را تا 

حصول نتيجه دنبال كرد.

تسهيالت هم بقدرى 
گران است كه بانك 
نرخ سود و دير كرد 

روزهاى جمعه و تعطيل 
را هم از بدهكاران 

مى گيرد كه با توجه 
به اين كه نرخ اين 

سودها به 22درصد هم 
مى رسد اين مسئله 

براى توليدكننده 
ويا صنعتگر صرفه 

اقتصادى ندارد

بــــــــرش

در  بحران 
صنايــع لبنى كه با ايســتادن قلب 
 واحــد از كارخانجات توليدى 
اين بخش و به كما رفتن واحدهايى 
كه نبضشان كند و با ظرفيت كمتر از 
 درصد مى زند از احتضار صنعتى 
مى گويد كه رونقش نشــان توسعه 

رئيس جمهــور ديروز فاز 
اول پااليشگاه ستاره خليج فارس را 
افتتاح كرد اين در حالى اســت كه 
 درصد پااليشــگاه در اين 
 درصد آن پس 

 فاز نخست پااليشگاه ستاره خليج 
فارس در استان هرمزگان با ظرفيت 

در اين نمودار «وضعيت قرمز» 
افزايش بى سابقه حجم نقدينگى در 
دولت يازدهم و افزايش نرخ رشــد 
نقدينگى در اين دولت در مقايســه 
بــا دولت قبــل نمايش داده شــده 
است. بر اســاس اين نمودار، حجم 
 هزار 
ميليارد تومان بيشتر شده و نرخ رشد 

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

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمد هرمزى

عرضه 40 هزارتن گوشت سفيد و قرمز در ماه رمضان  طرح جديد بانك مركزى براى اصالح سرمايه بانك ها 
تسنيم: رئيس پژوهشكده پولى و بانكى از طرح 
جديد بانك مركزى براى سرمايه بانك ها خبر داد 
و گفت: بانك مركزى برنامه ويژه اى براى حداقل 
ســرمايه بانك ها در نظر گرفته كه بزودى ابالغ 
مى شود. على ديواندرى با بيان اينكه با تصميم 
نهادهــاى ذيربط بنا شــد در بانك هاى دولتى 

افزايش سرمايه داشته باشيم، گفت: باتوجه به 
اصالح قانون بودجه سال قبل، 45 هزار ميليارد 
تومان مصوب شد كه 22 هزار ميليارد تومان از 
اين مبلغ براى افزايش سرمايه بانك هاى دولتى 
صرف خواهد شد ضمن آنكه بانك هاى خصوصى 

هم براى خودشان برنامه دارند.

صداوسيما:معاون امــور توليدات دامى 
وزارت جهاد كشــاورزى گفت: با هدف 
تنظيم بازار 40 هزار تن گوشــت سفيد 
و قرمــز در ماه مبــارك رمضان عرضه 

مى شود.
حســن ركنى همچنين از توقف رسمى 

صادرات گوشــت قرمز خبر داد و گفت: 
صادرات لبنيات از 600 هزار تن در سال 
94 به 850 هزار تن در سال 95 رسيده 
اســت و درهاى بازار بزرگ روســيه به 
روى محصوالت لبنى ما باز شده و مقدار 

زيادى لبنيات صادر كرده ايم.



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
عزيزانى  پايه  بلند  مقام  ترسيم  از  عاجز  ما  پيام  و  زبان 
است كه براى اعتالى كلمه حق و دفاع از اسالم و كشور 

اسالمى، جانبازى نمودند.

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 قاضى الحاجات

 دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 4 شعبان 1438 1 مى 2017  سال سى ام  شماره 8387 

گزارش از شخص

خبر مرگش ...
«سعيد كريميان» را بيشتر بشناسيد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  از سال هاى 90، 
91 به اين طرف يكسره خبرهايش مى آمد. اول 
خبر موفقيت هاى شبكه اش و بعد هم آرام آرام 
اخبار و افشاگرى هاى پى در پى. اين دو سه سال 
اخير هم خبرهاى ريز و درشــت گندكارى هاى 
اقتصادى و اخالقى اش آمد و آن قدر كشدار شد 

تا رسيد به دو شب پيش و خبر مرگش! 

 سوختن در «فروغ جاويدان»
«ســعيد كريميان»، مدير شبكه 10 ساله «ِجم» 
اگر ضاربان دو شب پيش، دو سال ديگر امانش 
مى دادند 50 ساله مى شد. بچه جنوب خراسان 
ســال 1348 در قاين به دنيا آمده و ســال ها 
همان جا مانده بود. پدرش از اعضاى ســازمان 
مجاهدين خلق - منافقين - بود و ســال 67 با 
هم سازمانى هايش به هواى اينكه دو سه روزه 
به تهران برسد، با عمليات «فروغ جاويدان» همراه 
شده و در تنگه مرصاد خود و آرزوهاى محالش 
را به سوختن داده بود. همان روزها يا پيش از آن 
«سعيد» و ساير اعضاى خانواده به پادگان «اشرف» 

در خاك عراق منتقل شده بودند.

 دو همزاد
براى مخاطبان رســانه ها، ســن «كريميان» و 
«ِجم» تفاوت چندانى ندارد. ساده تر اينكه نام و 
شهرت سال هاى اخيرش پيوند خورده به «ِجم» و 
ماجراهاى پيرامونش. اين دو همزاد، همه شهرت 
خوب و بدشان، همه حرف و حديث هاى زشت 
و زيباشــان، كثافتكارى هاى پشت پرده شان، 
بيزينس هاى كثيف و تميزشان و ...جورى به هم 
گره خورده است كه نمى شود حتى ميان هويت 
آن ها تفاوتى قائل شد. «ِجِم» كريميان سال 85 
در لندن پايه گذارى شد و قرار بود تنها در عالم 

موسيقى فعاليت كند.

 از كجا مى آورى؟
گسترش ناگهانى «ِجم» در حضور ساير رقيبان 
و تبديل آن به شــبكه اى ماهــواره اى كه فيلم، 

سريال، كنسرت، ورزش و...خالصه از شير مرغ 
تا جان آدميزاد در آن پيدا مى شود از همان آغاز 
با پرسش هايى رو به رو بود. مخاطبانى كه مست 
و مدهوش ســريال ها و برنامه هايش بودند نه، 
اما حرفه اى ترها مى دانســتند راه اندازى و بعد 
پيشرفت ناگهانى چنين شبكه هايى به پشتوانه 
بزرگ مالى نيــاز دارد. «كريميان» البته هر بار 
كارشناسان و همكارانش پرسيده بودند؛ از كجا 
مى آورى؟ با شوخى و خنده بحث را عوض كرده 

و از برنامه هاى آينده اش حرف زده بود.

  اهًال و سهًال
 خيلى هــا او را يــك «بيزنــس مــن» موفق 
مى دانســتند. بيــراه هم نمى گفتنــد، چون 
شواهدى از تجارت هاى نه چندان پاك، گرفتن 
اقامت در كشــورهاى اروپايــى و حتى فروش 
دختران ايرانى به شــيوخ اماراتى در پرونده او 
وجود داشت! تجارتى كه در قالب دفاتر جذب 
گردشــگر و امور مهاجــرت فعاليت مى كردند 
و شــعبه هايى از آن متأســفانه در ايران هم 
فعاليت داشــتند. ارتباط با ســازمان منافقين 
هم مطرح بود. بيشــتر از همه اين ها پول هاى 
هنگفتى بود كه برخى كشورهاى عرب منطقه 
خرج «كريميان» و اهدافش مى كردند. اگر باور 
نمى كنيد شما را ارجاع مى دهيم به زمان كشته 
شدن شاهزاده اماراتى در يمن كه «ِجم» با قطع 
برنامه هاى عادى، خبرش را در زمينه اى مشكى 
با آيات «انا هللا و انا اليه راجعون...يا ايّتها النفس 
المطمئنه ....» پخش كرد! جز اين ها ســخنان 
«شــهرام همايون» -مدير تلويزيون ماهواره اى 
«كانال يك» - هم هســت كه مى گويد: بعضى 
از مســئوالن اين شــبكه ها به سراغ عربستان 
ســعودى رفته و با اهًال و سهًال گفتن، هزينه 
5 ساله تلويزيون خودشان را دريافت كرده اند!

 آرزوهاى بر باد رفته
حكايت «ِجــم»، كريميان و اهداف و آرزوهايش 
همان حكايت باد تندى بــود كه خيلى زود از 

وزيدن عاجز مى ماند. اول كار ســرابى شد براى 
خيلى از هنرمندان تا هست و نيست هنرى شان 
را به دست اين باد بســپارند. از سال 1390 به 
بعد جدا شدن عوامل حرفه اى و اصلى شبكه و 
افشاگرى هايشــان آغاز شد. بحث «حرف زدن 
پشت ســر ُمرده» نيســت، اما عالوه بر مسائل 
اقتصادى حرف از روابط نامشــروع جنســى و 
اشتهاى سيرى ناپذير «كريميان» در اين زمينه 
مطرح بود. بعد هم بحران مالى و پرداخت نشدن 
حقوق كارمندان، توقف فعاليت شبكه، اخراج ها 
و ... . به اين هــا اضافه كنيد بى آبرويى و ضايع 
شدن بسيارى از بازيگران مرد و زنى كه از ايران 
به اين شبكه پيوسته و حاال به صف پشيمان ها يا 

افشاگران پيوسته بودند.

 27 گلوله براى چه؟
از انصــاف نگذريــم 27 گلوله براى كشــتن 

«كريميــان» و همراهــش خيلى زياد اســت! 
منظورم اســراف و اين جور حرف ها نيســت. 
شــّم نداشته پليســى ام مى گويد ضاربان البد 
كينه عجيب و غريبى داشــته اند كه به 10 يا 
حتى 20 گلوله هم راضى نشده اند تا كسى را 
از ميان بردارند كــه با همان گلوله اول و دوم 
كارش ســاخته شده بود. تحليلگران از تسويه 
حســاب مالى به روش گانگســترهاى ترك 
حرف زده اند و البد اختالف حســاب هايى كه 
«كريميان» با آن ها داشــته است. يعنى با اين 
تحليل من و شــما بايد احتمال نقش داشتن 
رقيبان و مافياى حاكم بر شــبكه هاى ماهواره 
اى، بغض و كينه ده هــا هنرمندى كه قربانى 
كثافتكارى هاى پشت پرده «كريميان» و شبكه 
اش شدند، آرزوها و شــايد حيثيت هايى كه 
به باد فنا داده شــدند، پسمانده هاى گروهك 
منافقين و ... را در اين ترور بى خيال شويم؟  

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

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

جزئيات ترور استانبول
صفحه اول/ جزئيات تازه درباره ترور ســعيد 
كريميان- مسئول شــبكه ماهواره اى ِجم تى 
وى- بيانگر اين اســت كه كريميان و شــريك 
كويتــى اش هــدف تيراندازى ممتــد از يك 
خودروى سفيدرنگ قرار گرفته اند و -هر دو- در 
دم جان باخته اند. عامالن حمله سپس خودروى 
خــود را در جاده «كمربــرگاز» رها مى كنند و 

مى سوزانند تا از خودشان ردى برجا نگذارند.

ضعف دولت 
تسنيم/ عباس عبدى - تحليلگر اصالح طلب- 
مى گويد: دولت از بابت رسانه  و تبليغات، ضعيف 
است و اگر اين شيوه تا پايان انتخابات ادامه يابد، 
زيان مهمى براى دولت و نامزد آن خواهد بود. 

پارتى بازى ايوانكا
جام نيوز/ به نوشــته ديلى ميــل، زيگمار 
گابريل- وزير خارجه آلمــان- از نقش ايوانكا 
ترامپ به عنوان مشــاور پدرش در كاخ سفيد 

انتقاد كرد و آن را «پارتى بازى» ناميد. 

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2913/01

23/4100/14 4/034/38

19/1919/51

5/386/11

19/3920/10
عضو كمپين «نه به پالستيك» نيستيد بزرگوار؟

ايستگاه/ رقيه توسلى: با يك 
جفت چشم بينا و يك مقداركى 
هم عقل و ِخَرد مى توان فهميد 
كه استفاده بى رويه از پالستيك 

چه بر سر كره زمين مى آورد!  
وقتى تجزيه اش 500 ســال 
زمان مى برد و جزو ديرتجزيه 
پذيرترين مــاده در دنياى ما 
اســت و مــا در رده پنجمين 
كشور دنيا در مصرف بى رويه 
آن هستيم، ديگر با يك حساب 
سرانگشتى هم مى توان رسيد 
به ايــن نكته كه مــا ايرانى ها 

هرجور كه هســت، بايد همه زورمان را بزنيم كه فاصله مان را با كيســه هاى 
پالستيكى دورتر و دورتر كنيم.

حاال چه با اطالعيه اى كه يك فروشنده دلسوز و آگاه در مغازه اش نصب مى كند 
كه «اگر از ما نايلون بخواهيد تقديم مى كنيم، اگر نگيريد تشكر مى كنيم.» ...  چه 
با تالش هاى شــبانه روزى خودمان در استفاده نكردن از دستكش يكبارمصرف، 
كاور پالستيكى، نايلون فريزر و امثالهم. .. و چه با روش آقاى سوپرى محله ما كه 
يكسالى است با خريد هر چند قلم كاال، پالستيكى به خريدار نمى دهد و هربار با 

مهربانى مى گويد: مگر شما عضو كمپين «نه به پالستيك» نيستيد بزرگوار؟
... و اينكه آن عطارى كه دستنوشــته زيســت محيطــى اش- اين روزها- در 
فضاى مجازى دست به دست مى شود و اليك مى خورد و دستمريزاد مى شنود، 
بى شــك از پيامدهاى  زيانبــار مصرف اين ماده باخبر اســت. ... از اينكه به 
موجب پژوهش ها -ساالنه- در كشورمان بيش از 3 ميليون تن پالستيك توليد 
مى شود، پالستيك هايى كه صدها و صدها سال به درازا مى كشد تا -به خودى 

خود- نيست و نابود شوند.

دم شما گرم

طرح  روز

رونق اقتصادى
به روش دولت تدبير و اميد

 نيشتر / مازيار بيژنى 

نيوزويك
هفته نامه نيوزويك -چاپ آمريكا- در تازه ترين 
شــماره اش با انتشار عكس عمو سام- نماد و 
تجســم مليت براى دولت فدرال آمريكا- كه 
در حال گفتــن جمله «از شــما مى خواهم 
نژادپرست باشيد» اســت، تيتر «تنفر را زنده 
نگــه داريد»، برگزيده و از رونق گرفتن دوباره 
پوسترهاى تحريك آميز و پر رنگ و لعاب در 
نزد آمريكايى ها و در راســتاى القاى تفكرات 

خود بر جهان، خبر مى دهد.

اكونوميست
هفته نامه اكونوميســت -چاپ انگليس- در 
گزارشــى با تيتر «چگونه زندگــى به پايان 
مى رسد؟» به دستاوردهاى علمى براى رسيدن 
به يك مرگ آسان خبر مى دهد. نويسنده اين 
مجله مى گويد: مرگ، اجتناب ناپذير است اما 
مى توان از يك مرگ بد و سخت، پيشگيرى 
كرد. اكونوميســت در مقالــه ديگرى با تيتر 
«بدرود شــمالگان»، آب شدن سريع يخ هاى 

قطب شمال را بررسى مى كند.

هفته نامه نيوزويك -چاپ آمريكا- در تازه ترين 
شــماره اش با انتشار عكس عمو سام- نماد و 
تجســم مليت براى دولت فدرال آمريكا- كه 
در حال گفتــن جمله «از شــما مى خواهم 
نژادپرست باشيد» اســت، تيتر «تنفر را زنده 
نگــه داريد»، برگزيده و از رونق گرفتن دوباره 
پوسترهاى تحريك آميز و پر رنگ و لعاب در 
نزد آمريكايى ها و در راســتاى القاى تفكرات 

 با يك 
جفت چشم بينا و يك مقداركى 
هم عقل و ِخَرد مى توان فهميد 
كه استفاده بى رويه از پالستيك 

 ســال 
زمان مى برد و جزو ديرتجزيه 
پذيرترين مــاده در دنياى ما 
اســت و مــا در رده پنجمين 
كشور دنيا در مصرف بى رويه 
آن هستيم، ديگر با يك حساب 
سرانگشتى هم مى توان رسيد 
به ايــن نكته كه مــا ايرانى ها 

هرجور كه هســت، بايد همه زورمان را بزنيم كه فاصله مان را با كيســه هاى 

هفته نامه اكونوميســت -چاپ انگليس- در 
گزارشــى با تيتر «چگونه زندگــى به پايان 
مى رسد؟» به دستاوردهاى علمى براى رسيدن 
به يك مرگ آسان خبر مى دهد. نويسنده اين 
مجله مى گويد: مرگ، اجتناب ناپذير است اما 
مى توان از يك مرگ بد و سخت، پيشگيرى 
كرد. اكونوميســت در مقالــه ديگرى با تيتر 
«بدرود شــمالگان»، آب شدن سريع يخ هاى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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