
 ادعاى دولت مبنى بر بهبود معيشت مردم قابل قبول نيست 

كاهش تورم،  شكاف طبقاتى را كم نكرد
 اقتصــاد  دولت يازدهم بهبود ضريب جينى، كاهش شــكاف درآمــدى و نابرابرى 
اجتماعى را از جمله دستاوردهاى خود در سايه اجراى سياست هاى ضدتورمى مى داند.

ضريب جينى براى سنجش ميزان نابرابرى در توزيع درآمد يا ثروت در يك جامعه آمارى 
استفاده مى شود.  دولت كه مرداد ماه 92، كشور را با تورمى باالى 40 درصد و رشد منفى 
7 درصدى اقتصاد تحويل گرفت، امروز و در ماه هاى پايانى عمر خود از اينكه مدعى است  
توانسته معيشت خانوارها و بويژه خانوارهاى كارگرى و طبقات آسيب پذير جامعه را بهبود 
بخشد، بسى خرسند است و از اينكه فاصله فقرا و اغنيا را كم كرده به خود مى بالد. بر اساس 
آمار مركز آمار ايران ميانگين ضريب جينى كل كشــور (متغيرى كه از رشد اقتصادى و 

 ............ صفحه 7تورم متأثر است)، از سال 89 كاهشى بوده و از ...

بن رايگان كتاب 
فقط براى سه گروه

قدمت400 ساله تحصيل دانش 
  در جوار حريم عالم آل محمد

تبعيض  در افزايش حقوق  
بازنشستگان كشورى  با  تأمين اجتماعى

10 3 9

راز و نياز عاشقانه
 معارف  على بن حســين بن على(عليه الســالم) چهارمين امام شيعيان در سال 38 هجرى  قمرى در زندگى فردى امام زين العابدين  و آثار اجتماعى آن حضرت

پنجمين روز از ماه شــعبان ديده به جهان گشود. نام مادرش شهربانو است و با وجود نام هاى متعددى 
مانند جهان بانويه  و شاه  زنان  و ام سلمه و غزاله كه براى وى ذكر كرده اند؛ ولى در بين شيعيان بيشتر 

 ............ صفحه 6به همان نام شهربانو شهرت دارد و مدت كوتاهى پس از ...

گزارش قدس از وضعيت توزيع تسهيالت حمايتى در نمايشگاه سى ام رئيس دانشگاه علوم اسالمى رضوى در گفت وگو با قدس تشريح كرد عضو كميسيون اجتماعى مجلس مطرح كرد

پاى آمارهاى دولتى مى لنگد

550 هزار جوان 
در صف دريافت 

وام  ازدواج

گرانى به پياز 
و سيب زمينى رسيد 

رد «پاى مرغ»
در سفره مردم

 ............ صفحه 2 ............ صفحات 7 و 4 قدس خراسان
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:  امام سجاد
حق كسى كه تو 

را تعليم مى دهد آن 
است كه در احترام او 
كوتاهى نكرده، او را 
بزرگ شمارى و به 
گفتار او گوش دهى.

مطالـبات معلمـان 
تكليف فراموش شده مسئوالن

سالروز والدت سرور عابدان اهل بهشت، حضرت امام سجاد  و روز گراميداشت مقام معلم را تبريك مى گوييم

آيت اهللا فقيهى، عضو جامعه 
مدرسين در گفت وگو با قدس:

سوابق كانديداها؛ 
سنگ محك

راست آزمايى وعده ها
حجت االسالم و المسلمين رئيسى:

دادن اطالعات غلط 
راه حل جبران كم كارى 

دولت نيست
 

محمدباقر قاليباف:

دولت يازدهم 
بر روحيه لطيف معلم 

«تيغ» كشيد
تهديد كارگران 

معترض توسط مجرى 
برنامه روحانى

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

info@qudsonline.ir

ضميمه  روز

آرشـيو مناجات هـاى جبهـه را كـه مـرور كنيـد 
مى توانيد ردپـاى روضه هـاى حـاج رضـا پوراحمـد 
را پيـــدا كنيد. بـه ويژه توســـل معروفـش بـه 

علمـدار كربال كه شـب عمليـات كربالى5...

كربالى جبهه ها
يادش بخير!
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 شعر  آیینی تجلی 
هویت دینی ماست 
 سرودن شعر مذهبی
 وظیفه شیعیان است 

 قرآن و امام حسین
 حجت االسالم سیدعبدالحمید

 شهاب، کارشناس معارف اسالمی

کربالی جبهه ها 
یادش بخیر! 

هـیئت

صفحه 6 صفحه 2

حاج رضا پوراحمد،  مداح جانباز به جوانان هیئتی 
تأکید دارد برای پاسداری از انقالب فعاالنه در میدان 

باشند 

 صفحه 4

قدس به بهانه روز معلم گزارش مى دهد

 ............ صفحه 9
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با تدبير كارگروه مشترك سه قوه انجام شد

پاى آمارهاى دولتى مى لنگد

جلوگيرى از زمين خوارى 97 هزار ميليارد تومانى

550 هزار جوان در صف دريافت وام  ازدواج

گزارش خبرى

گزارش خبرى

 اقتصــاد/ فرزانه غالمى   اخبار مربوط به زمين خوارى، 
كوه خوارى، درياخوارى، ســاخت وسازهاى غيرمجاز و پيش 
فروش هاى غيرقانونى مسكن از جمله عناوين جذاب خبرى 

براى مردم در هر مقطع زمانى هستند.
در اين روزها كه بازار رقابت هاى انتخاباتى حســابى داغ شده 
و رو كردن دست رقبا بيش از هر زمانى جاذبه رسانه اى دارد، 
وزارت راه و شهرســازى نشستى خبرى را با حضور مشاور و 
نماينده تام االختيار وزير در شــوراى حفظ حقوق بيت المال 
در اراضى و منابع طبيعــى و با موضوع ارائه گزارش عملكرد 
در مبارزه با زمين خوارى و بى نظمى هاى شهرى برگزار كرد. 
حسين معصوم در اين جلسه به صدور حكم براى 22 هزار و 
963 پرونده مربوط به اراضى تصرف شــده در سال گذشته 
اشاره كرد و گفت: در نتيجه صدور اين احكام 328 هزار و 875 
هكتار از اراضى به ارزش 97 هزار ميليارد تومان اعاده شده و 
874 مورد هم پس از قطعيت حكم قلع و قمع شده است كه 

بيشــترين اراضى اعاده شده به ارزش 10 هزار ميليارد تومان 
مربوط به تهران بوده است.

وى با بيان اينكه  در فروردين ســال جارى 131 مورد تصرف 
شناسايى و 118 مورد با مساحت 28 هكتار رفع تصرف شده، 
ادامه داد:  در مدت مذكور استان سمنان، بوشهر، چهارمحال 
و بختيــارى، ايالم، اصفهان، كرمانشــاه، هرمزگان و همدان  

گزارشى مبنى بر زمين خوارى نداشته اند.
معصوم در پاسخ به خبرنگار ما مهم ترين مورد رفع تصرف را 
در فروردين ماه امسال مربوط به استان خراسان رضوى اعالم 
كرد و افزود: مساحت اين اراضى بيش از 380 هكتار و ارزش 

آن 27 ميليارد تومان بوده است. 

 افزايش تخلفات غيرمحسوس وجعل سند
مشاور وزير راه و شهرسازى اذعان داشت: در چند سال گذشته 
و در پى مبارزه جدى با زمين خوارى، تصرف فيزيكى كاهش 
يافته اما انواع تخلفات ســازمان دهى شــده غيرمحسوس و 
جعل سند نمود پيدا كرده است كه در اين زمينه پرونده هاى 

متعددى در استان تهران تشكيل شده است.
معصوم افزود: تصرفاتى در منطقه لواســان، كن و دماوند رفع 
شده اما متأسفانه پروانه هاى متعدد خالف را نمى توانيم ابطال 
كنيم كه مطابق قانون سازمان هاى مردم نهاد (سمن ها) در اين 
زمينه مى توانند اعالم جرم كنند و در تمام مراحل دادرســى 
فعال باشند. وى ادامه داد: متأســفانه در مواردى افراد پروانه 

دريافت كرده اند و 10 طبقه اضافه  ساخته اند  و اين در حالى 
است كه مكانيزم هايى مانند كميسيون هاى ماده 100 كه بايد 
پيشگيرى كننده باشند، و با بودجه مشخص بايد نظام شهرى 

را ساماندهى كنند، خود مشكل زا شده اند.
وى افزود: با اينكه صادر نشــدن شناسنامه فنى به هر دليلى 
غيرقانونى اســت اما چاره اى جز مســكوت گذاشتن برخى 
تخلفات نداريم؛ چرا كه به توفيق قضايى دست نخواهيم يافت! 
معصوم به «سونامى ساخت مال» در منطقه 22 و  اختصاص 
حدود 3 ميليون مترمربع از اراضى اين منطقه را به پروژه هاى 
تجارى اشــاره كرد و اين اقدام را در تضاد با اقتصاد مقاومتى، 
مصداق تبعيت از فرهنگ غربى و مروج تجمل و مصرف گرايى 

دانست.
به گفته نماينده تام االختيار وزير راه و شهرسازى در شوراى 
حفظ حقوق بيت المال در اراضى و منابع طبيعى، شروع مجدد 
تبليغات پديده شانديز با هماهنگى وزارت كشور و در نتيجه 
كارگروه ويژه اين پرونده بوده و تاكنون 30 نفر از متخلفان اين 
پرونده بازداشت شــده اند. معصوم اظهار داشت: بيش از 95 
درصد پروژه پديده تخلف بود و بايد قلع و قمع مى شد اما ما به 

فكر منافع سهامداران خرد هستيم.
معصوم به تشكيل كارگروه هاى منسجمى از دولت، قوه قضائيه 
و مجلس اشاره كرد كه در حوزه امالك، اراضى و محيط زيست 
فعال هستند و جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى هم با 

رويكرد مبارزه با زمين خوارى با جديت ادامه دارد.

 جامعه  اين روزها جامعه ما به وضوح ســيماى دوقطبى خود 
را نشــان مى دهد كه جلوه روشن اين فاصله هاى چند ميلياردى 
و نجومــى را مى توان در ازدواج ها ديد.مراســم عروســى كه در 
ساده ترين شكل كمتر از 100 ميليون تومان برگزار نمى  شوند و 
البته اين سوى خط فاصله اى عريض و طويل نيز جماعتى هستند 

كه در تقالى به دست آوردن وام ازدواج ماه ها انتظار مى كشند.

 ادعاى پرداخت وام هاى 10 ميليونى
در حالــى كه زوج هاى جــوان براى دريافت وام هــاى ازدواج با 
مشكالت بســيارى مواجه اند، عده اى از مســئوالن دولتى ادعا 
مى كنند در سال گذشته بانك هاى كشور به يك ميليون و 200 
هزار نفر ، وام 10 ميليونى ازدواج به ميزان 12 هزار ميليارد تومان 
پرداخت كرده اند و در سال 1392 ميزان وام ازدواج پرداخت شده 

تنها 300 ميليارد تومان بوده است.
ارائه اين آمار در حالى است كه بر اساس گزارش مركز پژوهش هاى 
مجلس در ســال 1392، معادل 902 هزار و 691 وام ازدواج به 

مبلغ حدود2778 ميليارد تومان توسط بانك ها اعطا شده است.
ضمن آنكه بر اساس مستندات موجود در تاريخ 9 فروردين سال 
جارى، تنها 808 هزار و 800 وام 10 ميليون تومانى ازدواج يعنى 
معادل حدود 8000 ميليارد تومان به متقاضيان داده شده است 
كه آن هم از منابع قرض الحســنه مردم در بانك ها بوده است. از 
اين ها گذشته هنوز هم شــواهد موجود از بالتكليفى 550 هزار 

جوان در صف دريافت وام هاى ازدواج خبر مى دهند.

 آمار صحيحى نداريم
عزت اهللا يوســفيان مال، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شــوراى اسالمى با اشاره به مشــكالت دريافت وام ازدواج به ما 
مى گويد: گرچه بايد بانك ها بر مصوبات مجلس و اجراى قوانينى 
همانند «قانون تســهيل ازدواج» پايبند باشند اما درعمل آن ها 
تحرك مفيدى نداشتند حتى در سال گذشته كه به طور ناگهانى 
ميزان وام ازدواج پنج برابر شــد و به 10 ميليون تومان رســيد، 
بانك ها چندان اين مقوله را جدى نگرفته و همان رويه بى تفاوتى 
خود را پــى گرفتند. وى دربــاره ادعاى افزايــش آمار دريافت 
كنندگان وام در ســال هاى اخير نيز خاطرنشان كرد: براى تأييد 
اين مســئله بايد بررسى كرد كه دليل اين مقوله چه بوده است؟ 
آيا شــاهد افزايش آمار ازدواج بوده ايم و يا اينكه مردم با افزايش 

ميزان وام مزبور تمايل بيشترى براى دريافت آن نشان داده اند؟
يوسفيان در ادامه مى افزايد: بنابر قراين موجود نه تنها رشدى در 
آمار ازدواج ها صورت نگرفته كه شاهد كاهش آن بوده ايم، بنابراين 
بايد دليل افزايش وام ازدواج را تغيير در ميزان آن دانست كه از 2 

ميليون تومان به 10 ميليون تومان رسيده است؛ البته بايد توجه 
داشــت سيســتم آمارى ما  در ارائه داده ها چندان معتبر و قابل 
قبول نيست، چنان كه در مقوله دريافت وام ازدواج مرجع واحدى 
متولــى ارائه آمارها نبوده و هر بانك به طور جداگانه آمارى را به 
بانك مركزى مى دهد، در حالى كه هيچ بررســى و آناليزى براى 
تأييد يا نفى اين داده ها صورت نگرفته است.وى همچنين اضافه 
مى كند: هنوز گزارش مشروح و مبسوطى از سوى بانك مركزى 
براى اختصاص منابع به وام ازدواج ارائه نشده، اما چنانچه  منابع 
اين وام ها از محل حســاب هاى قرض الحسنه تعيين شود، اين 

ميزان نيز به حدى نيست كه كفاف پرداخت اين وام ها را بدهد.

 قانونى كه 12 سال معطل مانده است
سلمان خدادادى، رئيس كميســيون اجتماعى مجلس شوراى 
اسالمى نيز با انتقاد از به سرانجام نرسيدن قانون تسهيل ازدواج 
جوانان از سوى دولت پس از گذشت 12 سال مى گويد: با وجود 
تصويب قانون مذكور در ســال 84 اما بعد از گذشــت 12 سال 
همچنان بالتكليف مانده و دولت تنها از اين قانون به اجراى چند 
ماده در حوزه وام ازدواج اكتفا كرده اين در حالى است كه بانك ها 
به گونه اى در پرداخــت وام ازدواج به زوجين تعلل مى كنند كه 

زوجين از دريافت آن پشيمان مى شوند.
وى اضافــه مى كند: جوانان كشــور در امر ازدواج با مشــكالت 
اقتصادى و معيشتى زيادى مواجه هستند كه بى توجهى نسبت 
به رفع اين مشــكالت افزايش طالق و كاهش ازدواج در كشور را 

به دنبال داشته است.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 لزوم استفاده صحيح از منابع مالى خانه ملت: رئيس مجلس شوراى اسالمى بر لزوم استفاده صحيح از منابع مالى در نظام مديريتى كشور تأكيد كرد.على الريجانى پيش از ظهر دوشنبه در نشست صميمى با جمعى 
از فرهنگيان استان قم گفت: بايد نظام منسجمى در مسائل اقتصاد، فرهنگ و امور آموزشى پايه كار قرار بگيرد و اميدوارم در آينده به اين موضوعات بيشتر رسيدگى شود.وى گفت: از نظراتى كه در اين نشست از 
سوى معلمان و مديران كه در مناطق مختلف استان قم مشغول به فعاليت هستند، استفاده مى شود و همچنين توصيه مى كنم اين موضوع در كشور باب شود تا از نظرات افراد مؤثر در شهرها و روستاها استفاده شود.

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

بهرام  آرش خليل خانه   سياســت/   
قاســمى با تأكيد بر اينكه مسائل سياست 
خارجــى را به كف خيابان هــا نياوريم به 
نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى توصيه 
كرد، مسائلى را كه مى تواند به منافع مردم 
خدشه اى وارد كند، ســوژه گفت وگوها و 
رقابت هاى سياسى نكنند.سخنگوى وزارت 
خارجه در نشســت خبرى 
خود در پاســخ به پرسشى 
مسائل  طرح  احتمال  درباره 
محرمانه مربوط به برجام در 
مناظره هاى انتخاباتى با بيان 
اين مطلب و يادآورى اينكه 
افشاى اطالعات محرمانه در 
خصوص سياســت خارجى 
در هر كشورى از جمله ايران 
جرم اســت، افزود: افشــاى 
مى تواند  اطالعات  و  اســرار 
منجر به ضرر و زيان بسيارى 
براى منافع و امنيت كشور شود.وى گفت: 
اميدوارم در آينده گروه هاى سياسى مختلف 
درباره مسائل داخلى و برجام ضمن انصاف، 

به موضوعات خارج از منافع ملى نپردازند.

 همدردى اسالم آباد دردى دوا 
نمى كند

ســخنگوى وزارت خارجه درباره پيگيرى 
حادثه تروريستى اخير و شهادت مرزبانان 
كشــورمان توســط گروه هاى تروريستى 
داخل خاك پاكستان هم با اشاره به اينكه 
حادثه اخير با وجــود قول ها و تعهدهاى 
دولت پاكســتان در چندين دور رايزنى با 
اين كشور رخ داد، اظهارداشت: كشورى كه 
به نوعى خودش را بخش و عضوى از گروه 
ائتالف عليه تروريســم مى داند، سرزمين 
خودش را به هر دليل در اختيار گروه هاى 
تروريســت و افراطى قرار داده اســت كه 
بتوانند در دورترين نقاط اين كشور و اخيراً 
در ميرجاوه فعاليت هاى خرابكارانه و ضد 

انسانى و جنايتكارانه خود را داشته باشند.
قاسمى با بيان اينكه ابراز تأسف و همدردى 
برخى مقامات پاكســتان بــراى ثبات و 
امنيــت مرزها كارايى ندارد و و مشــكلى 
را حل نمى كند، افزود: اين مشــكل نياز 
به ســازوكارهاى مشخص خود دارد و اين 
پرونده در دستگاه قضايى و وزارت خارجه 
مفتوح اســت و با جديــت دنبال خواهد 
شــد و در روزهاى آينده اقدامات رسمى 
ديپلماتيك را در ســطوح باالتر خواهيم 
داشت و اجازه نخواهيم داد مرزهاى ما به 

جوالنگاه تروريست ها تبديل شود.

 تشكيل ناتوى عربى حرف است
بهرام قاسمى در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ما درباره اظهارات اخير جيمز متيس وزير 
دفاع آمريكا در ســفر به ســرزمين هاى 
اشغالى درباره طرح اين كشور براى ايجاد 
يك ائتــالف دفاعى-امنيتى منطقه اى با 
مشاركت اسرائيل، عربستان، مصر، اردن و 

برخى از كشورهاى حاشيه خليج فارس بر 
ضد ايران كه از آن با عنوان ناتو خاورميانه 
يا ناتوى عربى ياد شده، گفت: روابط برخى 
كشورهاى اســالمى با رژيم صهيونيستى 
يــك نقطه چركيــن و حركت شــرم آور 
اســت كه متأســفانه واقعيت دارد، ولى 
آنچه به عنــوان ناتوى عربى از آن صحبت 
مى كنيد، بيشــتر حرف و سخن است و 
چنين فضايى در منطقه وجــود ندارد و 

امكان نخواهد داشت كه چنين رخ دهد.
وى با بيان اينكــه ناتو با پيش زمينه هاى 
خاص خــود و در مقاطعى خاص و بنا به 
داليلى خاص ايجاد شــد، اظهارداشت: در 
منطقه ما هيچ سنخيتى در مقايسه با ناتو 
وجود ندارد؛ البته تالش خبيثانه اى است 
كه بتواند مشروعيت بيشترى را براى رژيم 
اشغالگر قدس به ارمغان بياورد و از قباحت 
روابط برخى كشورهاى اسالمى و اين رژيم 
بكاهد و وضعيت را تغيير دهد.اين ديپلمات 
عالى رتبه كشورمان يادآور شد:  اما وضعيت 

منطقه ما به گونه اى است كه اين ها بيشتر 
در حد حرف و ســخن باقى خواهد ماند و 
امكان عملى شدن آن با توجه به مجموعه 

شرايط و پارامترهاى منطقه وجود ندارد.

 اتفاق مشكوك در تركيه
رئيس مركز ديپلماسى عمومى و رسانه اى 
وزارت خارجه  درباره دستگيرى يك تبعه 
ايرانى در تركيه و كشف قطعات موشكى در 
خــودرو وى هم گفت: در حال پيگيرى آن 
موضوع هســتيم و موضوع مشكوكى است 
كه بايد صحت و سقم آن را  بررسى كنيم؛ 
زيــرا احتمال دارد اگر ايــن موضوع تأييد 
شود اين اقدام توسط گروه هاى تروريستى 
و معاند براى انتقال اين ســالح ها به داخل 
ايران صورت گرفته باشد.قاسمى همچنين 
از پيگيرى هاى وزارت خارجه براى بررسى 
و ارائه اطالعات از سوى دولت تركيه درباره 
قتل يكى از مديران شــبكه هاى ماهواره اى 

فارسى زبان در اين كشور خبر داد.

توصيه سخنگوى دستگاه ديپلماسى به نامزدها:

مسائل سياست خارجى را به كف خيابان ها نياوريد

 در جواب شــخصى كه گفته بود كسانى كه از دولت روحانى ايراد مى گيرند از 
حسادت است بايد گفت كه دولت چه پيشرفتى داشته به جز حقوق هاى نجومى، 
افزايش بيكارى، از رونق افتادن كسب و كار و هزاران مشكل ديگر. پس اين دولت 
كه چهار سال مداوم از دولت نهم و دهم ايراد مى گرفت هم از حسادت است؟ انصاف 

هم خوب چيزى است. 9150000233
  با توجه به سخنان رهبر انقالب كه دولت آينده بايد روحيه جهادى داشته باشد، 
اگر واقعاً دولت روحانى صداقت دارد و نيت خدمت، بايد كنار كشيده و فرصت را 
به ديگران كه هم جوان تر هســتند هم روحيه جهادى دارند، بدهد، اگر اهل اقدام 
وعمل و اخالص هســتند، چون در طول چهار سال گذشته اين روحيه جهادى را 

نداشتند. 9150005975
  دست تك تك مردمى كه چهار سال سخت و طاقت فرسا را گذراندن و دوباره 
جوگير شــدن و دوباره با چند بازى سياسى مى خواهند به روحانى رأى بدهند را 
مى فشــاريم و اميدوارم كه تا چهار سال ديگر زنده بمانند و به اميد دل ببندن كه 

درست مى شود! 9150003171
  كابينه پير و ثروتمند آقاى روحانى با تفكرات خيلى قديمى، بهتراســت كمى 

استراحت كنند، تا شايد مردم هم نفسى بكشند. 9150007992
  تناقض گويى هاى نامزدها را جمع كنيد و در آخرين روز انتشار دهيد، آن هايى 
كه براى شغل جوانان مى گويند، با كدام پول و در كرمان وعده ميلياردى مى دهند. 

9390003589
  در خبرها آمده بود: فردى كه در مراســم افتتاحيه ســتاد روحانى در ايالم 
به امام رضا(ع) توهين كرده بود، زندانى شــد. من فكر مى كنم قبل از اين فرد 
احمق و جاهل، بايد برگزاركنندگان و مســئوالنى را كه در آن مراســم حاضر 
بودند و به اراجيف اين فرد بيچاره، كف زدند و خنديدند دســتگير و مجازات 

كرد. 9350009020
  دولتى كه در چهار ســال فقط به فكر پر كردن جيب خود و اميدش برجام و 
كمك به شيطان بزرگ بوده و دائم مشكالت را به دولت قبل نسبت داده حاال در 

مناظره و مقابل منتقدان هيچ چيزى براى گفتن ندارد. 9150001495
  چگونه روز كارگر و روز معلم را گرامى مى داريد كه حقوق يك كارگر 100 برابر 
كمتر از حقوق يك پزشك متخصص و مدير ارشد دولتى و حقوق  يك معلم 50 
برابر كمتر از پزشك متخصص و مدير ارشد دولتى است، اين يعنى ترجيح دادن 

منافع يك عده قليل بر عده اى كثير و ايجاد نظام ارباب و رعيتى! 9150007109
  پرداخت ســهام عدالت در آستانه انتخابات توهين به شعور مردم است، فريب 

نخوريد. 9150007992
  آقاى قاليباف! عصبانيت و از كوره در رفتن و انتقادهاى شديد و تهمت ها و دروغ 
گفتن هاى شما در مناظره با آقاى روحانى كامالً نتيجه شكست شما در انتخابات 
92 از آقاى روحانى بود. چون شما نظامى بوديد تحمل و جنبه شكست را نداريد و 
حاال بهتر است انصراف بدهيد؛ چون بازهم شكست خواهيد خورد! 9150008334
  آقاى روحانى بس اســت! ممنون از اين همه نشــاط. چهار ســال مردم زجر 

كشيدند. پول نان نداريم. خداحافظ آقاى روحانِى تك دوره. 9030003624
  من يك كاســب هستم كه براى تهيه كاال در ســال دو مرتبه به تهران سفر 
مى كنم، خدا شاهد است كه هر بار كه وارد مترو مى شوم به ابتدا و انتهاى هر خط 
مترو چند ايستگاه اضافه شده  است. همين بس است براى كار بلدى آقاى قاليباف. 

9150005988
  جناب آقاى روحانى خط فقر 3 ميليون تومان اســت، ببينيد چه اندازه حقوق 
بازنشستگان آموزش و پرورش را پايين نگه داشتيد با وجودى كه بعد از چهار سال 
20 درصد به حقوق ها اضافه كرديد ما هنوز يك ميليون تومان با خط فقر فاصله 
داريم. علتش اين است كه هر سال 10 درصد حقوق ها مى رفت باال و قيمت هاى 
بازار بين 70 تا100 درصد مى رفت باال، در نتيجه ما هر ســال حدود 80 درصد از 
بازار عقب بوديم كه در چهار سال مى شود 320 درصد، اين عقب ماندگى با اضافه 

كردن اين 10 تا 20 درصدها قابل جبران نيست! 9350007054
  بعضى از عزيزانى كه مى خواهند رئيس جمهور شوند، كارنامه ندارند يا نمى دانند 
كارنامه چيســت! بيايند كارنامه سيكلم را بدهم تا بدانند كارنامه يعنى اين برادر! 

9150005279
  درشــگفتم آقاى روحانى با اين كارنامه چهار ساله و مشعشعى كه دارد و پر از 
دروغ و عوام فريبى اســت و در جا زدن و عقبگرد مملكت بوده، چرا رد صالحيت 

نشد؟!9110006339

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

رئيس قوه قضائيه:
جنايت ميرجاوه بى پاسخ نمى ماند

ايســنا: رئيس قوه قضائيه با قدردانى 
از تالش هاى بى وقفه نيروهاى مســلح 
بويژه ســپاه پاســداران انقالب اسالمى 
تأكيد كرد كه آنچه سايه جنگ را از سر 
كشور برمى دارد، اقتدار جمهورى اسالمى 
با حضــور ملت در صحنــه و مجاهدت 

نيروهاى مسلح نظير سپاه و بسيج است.
آيت اهللا آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى قضايى افزود: اينكه برخى گمان 
كنند كه پاره اى از مذاكرات همچون مذاكرات مربوط به برجام و غيربرجام سايه 
جنگ را از سركشور برداشته است، گمان نادرستى است. آنچه سايه جنگ را از سر 
كشور برمى دارد، اقتدار جمهورى اسالمى با حضور ملت در صحنه و مجاهدت ها و 

تالش هاى بى وقفه نيروهاى مسلح نظير سپاه و بسيج است.
رئيس دستگاه قضا گفت: يك روز شوراى محترم نگهبان را هدف حمالت خود 
قرار مى دهند؛ زيرا مى دانند كه اين نهاد گلوگاه اسالميت نظام است. روز ديگر قوه 
قضائيه را هدف  قرار مى دهند؛ زيرا مى دانند كه دســتگاه قضايى مجراى تحقق 
عدالت و رسيدگى به تظلم خواهى مردم و مقابله با دشمنان است. يك روز هم 
به سپاه مى تازند؛ زيرا مى دانند كه در برقرارى امنيت كشور در منطقه و فرامنطقه 
دخيل است.وى در بخش پايانى سخنان خود با تسليت شهادت جمعى از مرزبانان 
عزيز كشور كه در روزهاى اخير در مرزهاى شرقى كشور هدف حمله تروريست ها 
قرار گرفتند، براى آنان علو درجات و براى خانواده هايشــان صبر مسئلت كرد و 
گفت: مسئوالن تمام تالش خود را براى ارتقاى سطح امنيتى، نظامى و انتظامى 
مرزها به كار بگيرند تا كمتر شــاهد چنين حوادثى باشــيم، اما به حاميان اين 

تروريست ها هشدار مى دهيم كه اين اقدام آنان بى پاسخ نخواهد ماند.
آملى الريجانى با بيان اينكه ملت بزرگ ايران در همه صحنه ها با انقالب هستند 
و حاضرند براى وجب به وجب خاك كشــور جانشــان را فدا كنند، به حاميان 
تروريســت ها هشدار داد كه ادامه چنين وضعيتى دامان خود آنان را نيز خواهد 
گرفت.رئيس قوه قضائيه همچنين با انتقاد از ســازمان هاى حقوق بشرى گفت: 
اين سازمان ها كجا هستند كه ببينند چه كســانى از ترور افراد بيگناه حمايت 
مى كنند؟ آيا ايران حامى تروريسم است يا قربانى آن؟ البته ما براى اين پرسش ها 
پاسخ هاى روشنى داريم، منتها افكار عمومى جهان بايد بداند كه اين سازمان هاى 
حقوق بشرى هيچ گوش شنوايى ندارند و همواره تحت نفوذ حكومت هاى زورمدار 

سكوت اختيار كرده اند.

سردار فدوى در برنامه جهان آرا:
اگر از ايران مطمئن نشده بودند 

جرئت تحريم نفتى ما را نداشتند
فارس: فرمانده نيروى دريايى ســپاه با 
تأكيد بر اين نكته كه آمريكايى ها جرئت 
نمى كردند وارد تحريم نفتى ايران شوند، 
گفت: مقام مسئول ما در تلويزيون گفت 
اگــر آمريكايى ها ما را تحريم نفتى كنند 
ما از توانمندى هاى خود در خليج فارس 

استفاده نمى كنيم!
ســردار فدوى كه ميهمان برنامه اخير جهان آرا بود با اشــاره به اين مطلب كه 
آمريكايى ها جرئت نمى كردند وارد تحريم نفتى ايران شوند در وقايع پيش آمده 
در اين موضوع ابراز تأســف كرد و گفت: مقام مسئول ما در تلويزيون گفت اگر 
آمريكايى ها ما را تحريم نفتى كننــد ما از توان مندى هاى خود در خليج فارس 
استفاده نمى كنيم! وى درباره اين پرسش كه آيا اين حرف ها از سر بالهت است 
يا خيانت، تأكيد كرد: آمريكايى ها اگر از ما مطمئن نشده بودند، جرئت نمى كردند 
وارد تحريم نفتى ما شوند. متأسفانه در خيلى موارد اين گونه است. قدرت انقالب 
اسالمى اين قدر زياد است كه نمى گذارد اين الزام ها هيچ وقت براى آمريكا به وجود 

بيايد، مگر اينكه آمريكايى ها خالف آن را از داخل متوجه شوند.

 اميدوارم در آينده 
گروه هاى سياسى 
مختلف درباره 
مسائل داخلى و 
برجام ضمن انصاف، 
به موضوعات 
خارج از منافع ملى 
نپردازند

بــــــــرش

آيت اهللا آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى قضايى افزود: اينكه برخى گمان 

ســردار فدوى كه ميهمان برنامه اخير جهان آرا بود با اشــاره به اين مطلب كه 

شماره پيامك: 30004567

سرلشكر باقرى تجاوزهاى هوايى 
آمريكا و رژيم صهيونيستى به 

سوريه را محكوم كرد
مهر: سرلشــكر محمد باقرى و ســپهبد على 
عبداهللا ايوب با تأكيد بر لزوم گســترش روابط 
دفاعى ايران و سوريه، تجاوزهاى هوايى آمريكا و 

رژيم صهيونيستى را محكوم كردند.
در اين ديدار سرلشكر باقرى با تحسين مقاومت 
شجاعانه مردم و ارتش سوريه برابر جنايت هاى 
تروريست هاى تكفيرى و تجاوزات و مداخله هاى 
منطقه اى، پيروزى بزرگ اخير ارتش و نيروهاى 
مردمى سوريه در آزادسازى شهر حلب و مردم 
مظلوم فوعه و كفريا از دســت تروريست ها را 
مورد ستايش قرار داد.سپهبد على عبداهللا ايوب، 
رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح سوريه هم در 
ايــن ديدار با ارائه گــزارش از آخرين تحوالت 
ميدانــى و شــرايط مبارزه با تروريســت هاى 
تكفيرى، روابط سياسى و نظامى ايران و سوريه 
را در ســطح عالى ارزيابى كــرد و گفت: مقام 
شامخ شــهداى مدافع حرم را كه با كمك هاى 
مستشارى خود نقش تعيين كننده اى در ادامه 
مقاومت و دســتيابى مردم و نيروهاى مسلح 
سوريه به پيروزى هاى بزرگ برابر تروريست ها 
و تجاوزات رژيم صهيونيســتى ايفا كرده اند را 

گرامى مى داريم.

مسئول روابط عمومى كل سپاه:
ستادهاى انتخاباتى از نام 
و تصوير فرماندهان سپاه 

استفاده نكنند
سپاه نيوز: مســئول روابط عمومى كل سپاه 
از ســتادهاى تبليغاتــى نامزدها خواســت از 
بهره گيرى تبليغاتى از نام و تصوير فرماندهان 

سپاه بويژه سردار سليمانى پرهيز كنند.
ســردار رمضــان شــريف در گفت وگويى، در 
خصوص موضع سپاه پيرامون اقدام نامزدهاى 
انتخابــات رياســت جمهورى در نــام بردن از 
برخى فرماندهان در ســخنان انتخاباتى خود 
اظهارداشــت: سپاه پاسداران انقالب اسالمى و 
فرماندهان آن بويژه آن هايى كه در سنگرهاى 
مقاومت و امنيت آفرينى براى ملت عزيز ايران و 
امت اسالمى، ايفاگر نقش هاى راهبردى هستند، 
به عنوان قهرمانان ملى، نزد مردم ايران و آحاد 
مسئوالن و خدمتگزاران نظام از جمله نامزدهاى 
محترم رياســت جمهورى از جايــگاه ويژه اى 
برخوردارند.سردار شريف افزود: فرماندهان سپاه 
از جمله فرمانده محبوب نيروى قدس ســردار 
حاج قاســم سليمانى كه از جايگاه خاصى نزد 
افكار عمومى ملت ايران و مردم منطقه برخوردار 
اســت، خود را سرباز واليت و خادم ملت ايران 
مى دانند.وى با بيان اينكه فرماندهان و مسئوالن 
سپاه بويژه سردار ســليمانى قدردان الطاف و 
ابراز محبت آحاد مــردم، جناح ها، جريان ها و 
شخصيت هاى سياسى و نيز نامزدهاى محترم 
رياست جمهورى مى باشــند، تصريح كرد: از 
ستادهاى انتخاباتى نامزدهاى محترم رياست 
جمهورى درخواســت مى كنيم از بهره گيرى 

تبليغاتى از نام و ت صوير ايشان پرهيز كنند.

مركزاطالع رسانى نيروى انتظامى:
رايزنى هاى ديپلماسى درباره 

سرباز مفقودى شدت گرفت
اطالع  مركــز  خبرگزارى صدا و ســيما: 
رســانى نيروى انتظامى اعالم كرد: رايزنى هاى 
ديپلماســى درخصوص سرباز مفقودى شدت 
گرفته اســت.در پى حادثه تروريستى در مرز 
ميرجاوه كه منجر به شهادت 9 نفر از مرزبانان 
غيور و بى ادعاى نيروى انتظامى و زخمى شدن 
دو نفر از سربازان شد؛ حال دو نفر از مجروحين 
مناســب و يكى از آنان بتازگى مرخص و نفر 
ديگر در بخش عمومى بسترى است.متأسفانه 
يكى از ســربازان مرزبان در اين حادثه مفقود 
شده كه پيگيرى هاى ديپلماسى و انتظامى براى 
مشخص شدن وضعيت نامبرده در حال انجام 
اســت و تاكنون خبر موثقى در اين خصوص 
در دست نيست.به گزارش مركز اطالع رسانى 
نيروى انتظامى اعالم هرگونه خبر در اين موارد 
از طريق مركز اطالع رســانى پليس به اطالع 

هموطنان عزيزمان خواهد رسيد.

نماينده مردم بندرعباس:
پااليشگاه ستاره خليج فارس 

6 ماه قبل آماده بهره بردارى بود
مهر: نماينده مــردم بندرعباس در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: پااليشــگاه ستاره 
خليــج فارس از 6 ماه قبل آماده افتتاح بود 
و 70 درصد اين پــروژه در دولت هاى قبل 
اجرا شده بود.حسين هاشمى تختى نژاد با 
انتقاد از اظهارات رئيس جمهور كه افتتاح و 
بهره بردارى از پروژه ســتاره خليج فارس 
را يكى از نتايج برجــام خوانده بود، گفت: 
اينكــه اجرا و بهره بردارى از اين پروژه را از 
بركات برجام معرفى مى كنيم، حرف دقيقى 

نيست.
هاشمى افزود: پروژه ستاره خليج فارس بايد 6 
ماه پيش افتتاح مى شد و سه بار اعالم شد كه 
رئيس جمهور براى افتتاح اين پروژه به استان 
هرمزگان سفر مى كند اما هر بار افتتاح پروژه به 
تأخير افتاد، به نظر مى رسد دولت برنامه ريزى 
كرده بود تا مراســم افتتاحيه اين پروژه در ايام 

انتخابات برگزار شود.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

قدردانى از كارگران نمونه آستان قدس رضوى   آستان: قائم مقام توليت آستان قدس رضوى پيش از ظهر ديروز در جمع 3 هزار نفرى كارگران آستان قدس رضوى، از شمارى از كارگران نمونه 
قدردانى كرد. سيد مرتضى بختيارى ضمن قدردانى از تالش و همت عالى آنان اظهار داشت: فرصت خدمت در دستگاه منتسب به امام رضا(ع) و در نظام جمهورى اسالمى را بايد قدر بدانيم و براى اعتالى 

كشورمان از هيچ كوششى فروگذار نكنيم. وى گفت: امروز خاكريز مبارزه با دشمنان در عرصه هاى اقتصادى و فرهنگى است و شما عزيزان مجاهدان اين ميدان مهم و حياتى هستيد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
همزمان با سالروز ميالد باسعادت امام حسين عليه السالم

آيين موقوفه سوم شعبان در حرم مطهر رضوى برگزار شد
آســتان: همزمان با سالروز ميالد 
حضرت  سيدالشــهدا،  باســعادت 
اباعبداهللا الحســين (ع)، آيين ويژه 
موقوفه سوم شعبان در رواق دارالزهد 

حرم مطهر رضوى برگزار شد.
همزمان با ســالروز ميالد باسعادت 
سيدالشــهدا، حضــرت اباعبــداهللا 
الحسين (ع)، پس از نماز ظهر و عصر 

مراسم ويژه موقوفه سوم شعبان در رواق دارالزهد حرم مطهر رضوى برگزار شد.
در ابتداى اين مراسم كه با حضور نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى و امام جمعه 
مشهد، قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى و جمعى از علما، طالب، مديران 
دستگاه هاى اجرايى استان، فرماندهان نظامى و انتظامى و مديران و خادمان بارگاه 
منور رضوى برگزار شد، استاد مهدى تقى پور، نفر اول مسابقات قرآن كريم آياتى 
از كالم اهللا مجيد را قرائت كرد و در ادامه گروه همخوانى پاسداران انقالب اسالمى 

به اجراى برنامه پرداختند.
پس از شعرخوانى حجت االسالم سيد رضا مؤيد، حجت االسالم حبيب اهللا فرحزاد 

به ايراد سخن پرداخت.
گفتنى است ميرزا فتحعلى خان معروف به صاحب ديوان، از رجال مشهور عصر 
قاجار و متولى آستان قدس رضوى بوده كه رقباتى را نيز وقف اين آستان ملكوتى 
كرده است. تعزيه دارى، تعظيم شعاير اسالمى و برگزارى مراسم جشن عيد ميالد 
حضرت اباعبداهللا (ع) از جمله مصارفى است كه از سوى اين واقف براى موقوفات 
تعيين شده است و در آستان قدس رضوى نيز همه اين موارد مطابق با نيت واقف 

هزينه مى شود.

مديرعامل «به نشر» خبر داد
تبديل فروشگاه هاى كتاب آستان قدس رضوى 

به مراكز فرهنگى
آستان: مديرعامل انتشارات آستان 
قــدس رضوى گفت: بنــا داريم در 
راســتاى ترويج فرهنگ مطالعه و 
كتابخوانى، مجموعه 12 فروشــگاه 
كتاب و محصوالت فرهنگى به نشر 
در ســطح شهر مشهد و تهران را به 

مراكز فرهنگى تبديل كنيم.
حسين ســعيدى در حاشيه مراسم 

افتتاحيه هشــتمين نمايشــگاه پوستر مدرسان گرافيك مشــهد كه با موضوع 
كتابخوانى برگزار شــد، با بيان اينكه انتشارات به نشر در طول ساليان گذشته با 
موضوعات عمومى در حوزه توليد و توزيع كتاب مشــغول به فعاليت بوده است، 
اظهار كرد: در دوره جديد بر اساس تأكيد توليت آستان قدس رضوى، بحث ترويج 
فرهنگ مطالعه و كتابخوانى را جزو مأموريت هاى اصلى به نشــر قرار داديم و به 
لحاظ ساختارى نيز در انتشارات آستان قدس رضوى، حوزه اى را ويژه اين امر در 
نظر گرفتيم. وى با اشــاره به اين كه سرانه پايين مطالعه در كشور وظيفه به نشر 
را در ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخوانى خطيرتر و دشوارتر مى كند، خاطرنشان 
كرد: مجموعه اى از اقدام ها و برنامه ها در اين مسير در دستور كار قرار گرفت كه از 
جمله آن ها مى توان به برگزارى مسابقات كتابخوانى، نمايشگاه ها و جشنواره هاى 

موضوعى، جلسات امضا، خوانش، رونمايى و نقد كتاب اشاره كرد.
وى با بيان اينكه در راستاى توسعه فرهنگ مطالعه، دفتر انجمن قلم ايران در فروشگاه 
مركزى به نشر در حال استقرار است، تصريح كرد: همچنين راه اندازى كافه كتاب در 
فروشگاه مركزى نيز از ديگر برنامه هاى در دستور كار براى ترويج فرهنگ كتابخوانى 
است. ســعيدى ادامه داد: دعوت از برخى نويســندگان، برگزارى جلسات آموزش 
نويســندگى در فروشــگاه مركزى و برخى ديگر از فروشگاه هاى به نشر نيز از ديگر 
اقداماتى است كه در راستاى ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخوانى در حال انجام است.

خـــبر

 قدس   دانشــگاه علوم اسالمى رضوى از 
جمله مراكز آموزشى زير نظر آستان قدس 
رضوى اســت كه به همت و دور انديشــى 
توليت فقيد آستان قدس رضوى از بازسازى 
دو مدرسه خيرات خان و ميرزا جعفر تشكيل 
شده است. مدارســى كه با قدمت بيش از 
400 ســال گذشــته پايگاه دانش طلبان و 
بزرگانى از حوزه علميه مشهد بود و به قول 
رهبر معظــم انقالب يكــى از اين مدارس 
پايگاه معنوى حوزه علميه مشهد در قبل از 
پيروزى انقالب اسالمى بوده است. از همان 
بدو تأسيس دانشگاه، تأكيد بر اصالت حوزوى 
ســرلوحه برنامه ريزى هاى مديران دانشگاه 
قرارگرفته بود و اكنون نيز برنامه آموزشــى 
تلفيقى حوزوى و دانشگاهى اين ميراث دار 
دو مدرسه كهن مشهد، يكى از نقاط قوت آن 

به حساب مى آيد.
رهاورد سال ها تالش علمى در نزديك ترين 
مركز آموزش عالى به مضجع شريف عالم آل 
محمد، حضرت رضا(ع)، ورود تعداد زيادى 
از مشــتاقان به فراگيرى علوم اهل بيت(ع) 
و ســپس حضور اين دانــش آموختگان در 
بدنه فعاليت هاى علمى در حوزه و دانشگاه، 
فعاليت هــاى فرهنگى و تبليغى در داخل و 
خارج از كشور، فعاليت هاى حقوقى و قضايى 
و حضورى مؤثر در مؤسســات آموزشــى، 

پژوهشى و اجرايى كشور است.
ايام ثبت نام دانشگاه فرصتى شد تا به حضور 
حجت االسالم والمسلمين محمدباقر فرزانه 
رئيس دانشگاه علوم اسالمى برويم تا با اين 
مركز دانشگاهى- حوزوى بيشتر آشنا شويم.

  دانشــگاه علوم اسالمى شامل چه 
طيفى از دانش هاست؟

دانشگاه علوم اسالمى رضوى در كنار بنياد 
فرهنگى رضوى و دانشــگاه بين المللى امام 
رضا(ع) جزو مراكز آموزشــى آستان قدس 
رضوى اســت و با تكيه بــر اصل حوزوى و 
قرآن محورى، در ســه مقطع كارشناسى، 
كارشناسى ارشــد و دكترى از بين برادران 

دانشجو مى پذيرد. 
برنامه آموزشــى اين مقاطع به طور تلفيقى 
بــوده و شــامل دروس حوزوى به ســبك 

مرسوم حوزه و دروس اختصاصى و عمومى 
دانشگاهى است و دانشجويان پس از طى هر 
مقطع افزون بر تخصص در يكى از رشته هاى 
انتخابى خود، در رشــته فقه و مبانى حقوق 
نيز به تخصص در ســطح آن مقطع دست 
مى يابند. تحصيل در دانشگاه علوم اسالمى 
رضوى رايگان و شــيوه آموزشى آن مبتنى 
بر ارائه كامل دروس حوزوى و دانشــگاهى 

اســت. به همين دليل برنامه 
آموزشى اين دانشــگاه پربارتر 
از ساير دانشــگاه ها يا مدارس 
برنامه  اســت.  علميه كشــور 
آموزشى دانشــگاه به تصويب 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
رســيده اســت و بعد از پايان 

به دانش آموختگان، دانشــنامه  تحصيالت 
مورد تأييد اين وزارتخانه اعطا مى شود؛ ضمن 
اينكه نمرات حوزوى دانشجويان اين مركز 
مورد پذيرش مركــز مديريت حوزه علميه 
خراسان مى باشد، بنابراين دانش آموختگان 
اين دانشگاه براحتى مى توانند دروس حوزه 
خود را در سطوح باالتر ادامه دهند. همچنين 
در حوزه برنامه ريزى آموزشى دانشگاه علوم 
اسالمى رضوى با اجراى برنامه هاى موفقى 
همچون طرح مباحثات دانشجويى در دروس 
حوزوى(فقه، اصول، فلسفه و ادبيات عرب) و 
امتحانات شفاهى كه از سنت هاى آموزشى 
حوزه علميه است، سطح علمى دانشجويان 
دانشگاه را برترى بخشيده است. همان طور 
كه مى دانيد دانشگاه علوم اسالمى رضوى از 

بازسازى دو مدرسه خيرات خان و ميرزا جعفر 
تشكيل شده اســت. مدارسى كه با قدمت 
بيش از 400 سال گذشته پايگاه دانش طلبان 

و بزرگانى از حوزه علميه مشهد بود.

در هر سال چه تعداد دانشجو وارد   
دانشگاه علوم اسالمى رضوى مى شوند؟

هر ســال دانشــگاه علوم اســالمى رضوى 
دانشجوى  حدود 200  ميزبان 
جديدالــورود اســت و با توجه 
بــه تعــداد ورودى و خروجى 
دانشــگاه، در مجمــوع در كل 
رشته هاى علوم انسانى كشور در 
بعضى رشته ها مانند علوم قرآنى، 
فقه و فلسفه اين دانشگاه جايگاه 
اول يا دوم پذيرفته شــدگان در آزمون هاى 
سنجش در مقاطع باالتر را به خود اختصاص 
داده و بــه طور ميانگين نــام 34 درصد از 
شركت كنندگان دانش آموخته دانشگاه علوم 
اسالمى رضوى در قبولى هاى آزمون دكتراى 
سازمان سنجش آموزش بوده و در خصوص 
دانش آموختگان شركت كننده اين دانشگاه 
در آزمون كارشناسى ارشد سازمان سنجش 

نيز اين درصد به 54 مى رسد.

 سطح علمى اساتيد چگونه است؟
مى توانم ادعا كنم اســاتيد دانشــگاه علوم 
اسالمى رضوى، عالوه بر تبحر در يك رشته 
تخصصى دانشگاهى به علوم حوزوى نيز در 
سطح خارج فقه و اصول و همچنين حداقل 

يك زبان خارجى تســلط دارند و دانشــگاه 
عالوه بر به كارگيــرى دانش آموختگان اين 
دانشگاه به عنوان هيئت علمى، از اساتيد ديگر 
دانشگاه هاى معتبر كشور نيز استفاده مى كند.

 اين دانشــگاه تاكنــون چه تعداد 
دانش آموخته داشــته است؟ و دانش 
اكنون در چه  اين مركــز  آموختگان 

جايگاهى قرار دارند؟
دانش آموختگان موفق هميشه از افتخارات 
اين دانشــگاه به شــمار مى آينــد. در حال 
حاضر دانشگاه علوم اسالمى رضوى بيش از 
1100 دانشجو دارد و از سال 75 كه دانشگاه 
به طور رســمى كار خود را ادامه داد، تاكنون 
2700 دانش آموخته داشــته اســت كه از 
اين تعداد دانش آموخته بيش از 340 نفر به 
عنوان استاد در حوزه هاى علميه مشغول به 
تحصيل هســتند كه 80  نفر از اين اساتيد 
در اين دانشــگاه شاغل مى باشند. 202 نفر 

جزو اساتيد ساير دانشگاه هاى 
كشور هستند، و بيش از 470 
نفر در قوه قضائيه مشغول به 
كارند كه بــاالى 70 درصد 
از ايــن تعداد، به كار قضاوت 
مشغول هســتند. قريب به 
265 نفر در نهادهاى فرهنگى 
مشــغول به كار مى باشــند 
و بعضــى از اين تعــداد نيز 
فرهنگى  رايــزن  به عنــوان 
و مبلــغ در خارج از كشــور 

فعاليت دارند. به طوركلى بيش از 60 درصد 
از آن ها در مهم ترين مشاغل كشور فعال اند.

همچنين هرساله شمار زيادى از دانشجويان 
دانشگاه علوم اسالمى رضوى در سه رشته علوم 
قرآنى، حقوق و ادبيات فارسى جزو برترين هاى 
المپيادهاى كشورى مى شوند. از اين بين 86 
نفر از دانشجويان جزو برترين هاى المپيادى 
بوده كه 44 نفر جزو نخبه كشورى در رشته 
علوم قرآنى، 13 نفر در رشــته حقوق و ســه 
نفر ادبيات فارسى مى باشند. به طور ميانگين 
هرساله از 10 نفر برتر المپيادهاى منطقه اى در 
شرق كشور، سه نفر جزو دانشجويان دانشگاه 

علوم اسالمى رضوى هستند.

رئيس دانشگاه علوم اسالمى رضوى در گفت وگو با قدس تشريح كرد

 از مسئوالن فرهنگى آستان قدس رضوى قدمت400 ساله تحصيل دانش در جوار حريم عالم آل محمد 
تقاضا داريم براى زائران ترك زبان و ســاير 
زائرانى كه نيازمند مترجم در سطح رواق ها 
و صحن هاى حرم مطهر رضوى هستند، اقدام 

مناسبى به عمل آورند.
09300003916

 با تشكر از زحمات خدمتگزاران افتخارى 
حرم مطهر رضوى، لطفاً اين عزيزان در ايام 
شلوغى حرم مطهر، با صبر و بردبارى و سعه 

صدر بيشترى با زائران برخورد كنند. 
09150004159

 اون دوستى كه پيشنهاد دادند هر ايرانى 
در هر ماه يك غذاى حضرت داشــته باشد 
دقــت بفرمايند كه اگر جمعيــت ايران 80 
ميليون باشــد بايد روزى 2/66 ميليون غذا 
تهيه كرد؛ حاال بماند كه چطور به دست همه 

ايرانيان برسد!
09360006115

 سالم. اگر مسئوالن كبوترانه به بچه هايى 
كــه براى زيارت از مهد يا مدرســه به حرم 
مطهر مى آيند، هديه يا حداقل يك شكالت 
بدهند، خاطره خوبى در ذهن بچه ها مى ماند.
09150008250

 چرا آســتان قدس رضــوى براى كمك 
به خانواده هاى محرومان و مســتضعفان از 
پايگاه هاى مساجد كه مورد اعتماد و اطمينان 

مردم مى باشند كمك و يارى نمى گيرد؟
09150002574

 بعد از چند سال ميهمان ميهمانسراى امام 
رضا(ع) شديم. بعد از دو باررفت و برگشت از 
طبقه اول به سوم به دليل نبود جا در سالن 
دوم نشستيم نيم ساعت بعد خدام آمدند و 
ميزها را تميزكردند و حدود نيم ساعت بعد 
غذا آوردند. در سالن هم فقط 4 نفر پذيرايى 
مى كردند. مگر مســئوالن ميهمانسرا خبر 

ندارند چه تعداد ميهمان دعوت كرده اند؟
09150007318

 لطفاً زائرســرا و زائرشــهر را كامالً ايرانى 
بسازيد و حتى لوازم خانه ايرانى باشد.

09360008790

صداى مردم

تحصيل در 
دانشگاه علوم 

اسالمى رضوى 
رايگان و شيوه 

آموزشى آن مبتنى 
بر ارائه كامل 

دروس حوزوى و 
دانشگاهى است

بــــــــرش

همزمان با سالروز ميالد 
حضرت  سيدالشــهدا،  باســعادت 
اباعبداهللا الحســين (ع)، آيين ويژه 
موقوفه سوم شعبان در رواق دارالزهد 

همزمان با ســالروز ميالد باسعادت 
سيدالشــهدا، حضــرت اباعبــداهللا 
الحسين (ع)، پس از نماز ظهر و عصر 

مديرعامل انتشارات آستان 
قــدس رضوى گفت: بنــا داريم در 
راســتاى ترويج فرهنگ مطالعه و 
 فروشــگاه 
كتاب و محصوالت فرهنگى به نشر 
در ســطح شهر مشهد و تهران را به 

حسين ســعيدى در حاشيه مراسم 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

باید هر دو کاندیدای جبهه مردمی برای مرحله اول در صحنه باشــند  مهر: مرضیه دســتجردی با بیان اینکه قرار بر این بود هر فردی که رأی نهایی مردم را داشــته باشد، بقیه اعضا به 
حکم وحدت کنار بروند اظهار داشــت: در پایان مناظره ســوم، آرا کاندیداها مشــخص می  شــود و احتماالت به ما می گوید که شــاید هر دو این کاندیداها تا پایان انتخابات حضور داشته باشند تا یک نه 

بزرگ به دولت بگویند. عضو شورای مرکزی جبهه مردمی گفت: باید هر دو کاندیدای جبهه مردمی برای مرحله اول انتخابات در صحنه باشند .

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

تهدید کارگران معترض 
توسط مجری برنامه روحانی

تســنیم: کارگــران حاضــر در مراســم 
گرامیداشــت روز جهانی کارگــر در حین 
ســخنرانی روحانی با ســردادن شــعار به 
اقدامات دولت و وضعیت نامطلوب اقتصادی 
و معیشتی خود اعتراض کردند. کارگران در 
این مراسم با شــعارهای »عزا عزاست امروز، 
روز عزاست امروز، زندگی کارگر، رو به فناست 
امروز« و »عزا عزاســت امروز، روز عزاســت 
امروز، جامعه  کارگر، صاحب عزاست امروز« 
اعتراض خود را به عملکرد دولت یازدهم اعالم 
کردند. پس از اتمام سخنرانی روحانی، مجری 
برنامه، کارگران معتــرض که حقوق قانونی 
خود را مطالبه می کردند را »مزدور« خطاب و 

آن ها را تهدید به ُخردکردن دهان کرد! 

60 درصد آرا خاکستری است 

تسنیم: سیدمصطفی میرسلیم در گفت وگو 
با شبکه خبری »المیادین« گفت: وقتی که 
از طــرف مثالً جمنا 2 نفــر االن به عنوان 
نامزد مطرح هستند و به احتمال قریب به 
یقین، این 2 تــن تا آخر انتخابات خواهند 
ماند، ما هم که مســتقالً در صحنه هستیم 
و بودیــم تا آخر انتخابات خواهیم ماند. وی 
افزود: در شرایط کنونی اگر هر کدام از ما در 
حال حاضر کنار برویم، برخی از آرای مردم 
که متوجه ما هست، به سمت آن هایی که 
کنار نرفته اند نخواهــد رفت و تمایل آن ها 
به حضــور در انتخابات کاهش پیدا خواهد 
کرد. میرسلیم آرای خاکستری را 60 درصد 
بــرآورد کرد و افزود: حــدس اولیه من این 
است که انتخاباتمان به مرحله دوم کشیده 
خواهد شــد مگر اینکه اتفاقاتی در مناظره 
دوم و سوم بیفتد که آن آرایی که اصطالحاً 
به آن آرای خاکســتری می گوییم را تغییر 
دهد زیرا آرای خاکســتری به اصولگرایان و 

اصالح طلبان غیرمتعهد است. 

خــبر

تا انتخابات

دادن اطالعات غلط راه حل جبران کم کاری دولت نیست 
فارس: ستاد حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی در پاسخ به جوابیه وزارت ورزش 
و جوانان دربــاره آمار اعطای وام ازدواج 
توسط دولت یازدهم، با صدور بیانیه ای 
مستند به اطالعات مراکز رسمی دولتی، 
دروغ های آماری این وزارتخانه را برمال 
کرد. وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به 
ســخنان این نامزد انتخابات در برنامه یکشنبه شــب سیما اعالم کرد: »در سال 
١٣٩٥ با تالش و برنامه ریزی دولت تدبیر و امید، بانک های کشور به یک میلیون 
و 200 نفر وام ١0 میلیون تومانی ازدواج پرداخت کرده اند. این در حالی اســت 
که در ســال ١٣٩2 میزان وام ازدواج پرداخت شده تنها ٣00 میلیارد تومان بوده 
است«. در این بیانیه به 2 اشتباه آماری )عمدی یا سهوی( محرز در جوابیه وزارت 
ورزش و جوانان اشاره و تأکید شده است: اشتباه اول اینکه بر اساس گزارش بانک 
مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس، در سال گذشته فقط 808 هزار و 800 وام 
١0 میلیون تومانی ازدواج به متقاضیان داده شده که آن هم از منابع قرض الحسنه 
مردم در بانک ها بوده اســت. این بیانیه می افزاید: اشتباه دوم و بزرگ تر آنکه بر 
اســاس نامه بانک مرکزی در این ســال، معادل ٩02 هزار و 6٩١ وام ازدواج به 
مبلغ حدود 2 هزار و 778 میلیارد تومان توسط بانک ها اعطا شده است که تفاوت 
فاحشی با اطالعیه وزارت ورزش و جوانان دارد. در این بیانیه تأکید شده که اشتباه 
آماری و بیان اطالعات غلط، راه حل مناسبی برای توجیه کم کاری های دولت در 

قبال مسائل جوانان نیست. 

ستادهای پوششی برای نامزد پوششی 
تسنیم: »نشاط« نوشت: پس از کم فروغی حسن روحانی در نخستین مناظره 
تلویزیونی و حضور پررنگ اسحاق جهانگیری که از او به عنوان کاندیدای پوششی 
دولت یاد می شود، مجموعه ای تحت عنوان ستاد مردمی حمایت از دولت جهت 
حمایت از روحانی از ســوی کاندیدای پوششــی در دستور کار قرار گرفت. این 
تشکیالت قرار است بخشــی از فعالیت های مردمی را بر عهده بگیرد و ستادی 
پوششی برای اسحاق جهانگیری باشد که پیش تر گفته بود ستاد انتخاباتی نخواهد 

داشت.  

دولت یازدهم بر روحیه لطیف معلم »تیغ« کشید 
مهر: کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پیامی به مناسبت 
هفته معلم، با بیان اینکه فساد ١2 هزار میلیاردی اعتماد عمومی را خدشه دار کرد، 
گفت: اعتماد عمومِی از دست رفته غیرقابل جبران است. محمدباقر قالیباف در این 
پیام با تأکید بر اینکه نمی توان با بحث تعلیم و تربیت با سعی و خطا رفتار کرد، 
آورده اســت: به انتخاب وزیر گرفته تا مدیران و معاونین مدارس و حتی نیروی 
خدماتی مدرســه، باید با دیدگاه تعلیم و تربیت نگاه کرد و نه دیدگاه اقتصادی، 
منفعتی، سیاسی و حزبی. وی با اشاره به اختالس در صندوق ذخیره فرهنگیان، 
آورده اســت: ١2 هزار میلیارد تومان را شــاید بتوان جبران کرد اما بزرگ ترین 
خیانت و بســیار باالتر از این رقم، روحیه لطیف معلم اســت که بر روی آن تیغ 
کشیده اند. قالیباف با تأکید بر اینکه مشکل آموزش و پرورش منابع مالی نیست، 
افزود: می توان با مدیریت صحیح و مبتنی بر ســند تحول، آموزش و پرورش را 
نجات داد. برخی از اقدامات، فوری است و باید اولویت زمانی داشته باشد؛ از جمله 

تقویت معیشت فرهنگیان.  

دولت شعار و سخن نبودیم
فارس: رئیس جمهور در مراســم بزرگداشت روز جهانی کارگر، بدترین ناامنی را 
ناامنی شغلی برشمرد و گفت: تمام تالش ما رفاه و تامین آینده کارگران است. ما 
دولت شعار و سخن نبودیم بلکه دولت عمل و کردار بودیم. وی با بیان اینکه وقتی 
می بینیم چراغ صدها و هزاران بنگاه تولیدی خاموش شده، برای ما روشن است که 
چه مشکالتی برای قشر کارگران جامعه پیش آمده است، افزود: باید ضمن جذب 
سرمایه، به کارگران احترام گذاشته و حقوق آنان به اندازه مخارجشان اضافه شود.

  سیاست/محمد مهدی موسوی  رهبر 
معظم انقالب در دیدار پرشــور کارگران 
به نکات بســیار مهمی دربــاره انتخابات 
اشــاره کردند که می تواند دستمایه اسناد 
باالدستی در موضوع انتخابات قرار گیرد. 
در این بــاره با آیت اهلل محســن فقیهی، 
یکی از اعضای شــاخص جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم، گفت وگویی انجام دادیم 
و دیــدگاه و نظر وی را درباره بیانات مقام 
معظم رهبری بویژه معیارها و شاخصه های 
کاندیــدای اصلح و مخصوصــاً حمایت از 
محرومــان و مســتضعفان جامعــه جویا 

شده ایم. 

مقام معظم رهبــری فرمودند هر 
کس کشــور و امنیت آن را دوست 
دارد، رأی بدهد. به نظر شــما حضور 
گســترده مردم در انتخابات چه آثار 
و نتایجی برای کشــور و نظام از این 

حیث به همراه دارد؟ 
اساساً کشــور و نظامی که 
متکــی بــه آرای عمومــی 
مــردم و حمایت مســتمر 
آن ها باشــد، هیچ قدرت و 
کشوری نمی تواند بر او غلبه 
کنــد؛ بخصــوص در زمینه 
یا حمله نظامی. زیرا  جنگ 
مــردم با وحــدت و یکدلی 
در برابر آن دشــمن قد علم 
کــرده و از هویت ملی خود 
دفاع می کنند.  در سال ها و 
به وضوح  نیز  اخیر  دهه های 
دیده ایم کشورها و جوامعی که مورد حمله 
و تجاوز قرار گرفته و خسارت دیده اند، به 
خاطر اختالف و چنددســتگی و نیز عدم 
حمایت مردمی از نظام سیاسی آن ها بوده 

است. 

با عنایت به تأکیدات و فرمایشات 
مهم ترین  انقــالب،  معظــم  رهبر 
شاخصه های کاندیدای اصلح انتخابات 
ریاست جمهوری از نگاه شما چیست؟ 
قبل از اینکه وارد شاخصه های فرد اصلح 

شــوم، الزم می دانم ایــن نکته را عرض 
کنم که اساساً مسئله انتخابات و انتخاب 
اصلح، یک امر عقالیی است. به این معنی 
کــه عقالی عالم در همه دنیا کســی را 
انتخاب می کنند که صالح ترین و بهترین 
باشــند. حاال ممکن اســت در مصادیق 

بگویند که فالنی اصلح است یا بهمانی. 
نکتــه مهم دیگــر اینکه ما 
اصلح  در شــناخت  نبایــد 
بیش از حد هم به شعارهای 
داده شــده توجه کنیم. زیرا 
مهم این اســت که سوابق و 
خصوصیات و توانمندی های 
افراد را مد نظر قرار دهیم و 

ببینیم که آن ها در گذشته چه عملکردی 
داشته و چگونه رفتار کرده اند. 

به هر صورت حدود 40 سال از عمر نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران می گذرد 
و طبعــاً هر کــدام از ایــن 6 کاندیدای 
ریاســت جمهوری در گذشته دارای یک 
سری مسئولیت  ها و سوابقی بوده اند که 
بررســی آن ها و نیز نگاه به وضع زندگی 
امروزشــان می تواند به ما معیاری بدهد 
کــه بتوانیم اصلح را انتخاب کرده و به او 
رأی بدهیم.  مسئله بسیار مهم دیگر که 
اتفاقاً در فرمایشــات مقام معظم رهبری 

نیز مطرح بود، این اســت که کاندیداها 
نســبت به فقرا و محرومان جامعه توجه 
ویژه  تری داشــته و حتی شعارهایشان را 

در این جهت متمرکز کنند. 

االن همه کاندیداها درباره حمایت 
از محرومان سخن می گویند. چطور 
همه  این  بین  از  می توان 
حرف و شعار، به حقیقت 
امر دست یافت و بهترین 
فرد را راهی ســاختمان 

ریاست جمهوری کرد؟ 
بلــه، حرف شــما درســت 
اســت. بنده هم در البه الی 
صحبت  هایــم گفتم که نبایــد صرفاً به 
شــعارها بســنده کرد و مهم تر، عملکرد 

افراد در گذشته شان است. 
از ســوی دیگر، یک مالک مهم هم این 
اســت که ببینیم کاندیداهــا در دوران 
مســئولیت خود چقدر به مقابله با فساد 

برخاسته اند. 
زیرا یکــی از دالیل ایجاد و گســترش 
محرومیت بــرای بخش بزرگی از جامعه 
ما، وجود فســاد و تبعیض و رانت خواری 
است و اینکه امکانات به طور عادالنه بین 

افراد تقسیم نمی شود. 

بــه لطف الهــی ما در کشــور مواهب و 
ثروت هایی داریم و نیز دارای ظرفیت های 
باالی نیروی انسانی هستیم که می  توان 
به خوبی برای همه شــغل مناسب ایجاد 
کرد و به تأمین رفاه معیشتی همه مردم 
همت گماشت که قطعاً یکی از مهم  تریِن 
آن ها تأمین مسکن برای همه مردم بویژه 
نسل جوانی اســت که می خواهد ازدواج 

کرده و تشکیل خانواده دهد. 

رهبر معظم انقالب چند روز پیش 
از نامزدهای انتخابات خواستند قول 
بدهند که برای حل مشکالت کشور 
نگاهشان به بیرون از مرزها نباشد. 
به نظر شما چه ضرورتی باعث شده 
که رهبری این گونه موضع بگیرند و 

سخن بگویند؟ 
ایــن برمی  گــردد بــه همان مســئله 
ضداســتکباری که از نقاط قوت کشور و 

جامعه ماست. 
به هر حال نظام ســلطه و کشــورهای 
مستکبر مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه، 
امروز در عرصــه بین  الملل همچنان به 
خوی اســتکباری خود علیه ملت ایران 
ادامــه می دهنــد. اگر ما به جــای آنکه 
نگاهمان بــه توانمندی ها و ظرفیت های 
داخل باشد، دســت نیاز به سوی خارج 
از کشور دراز کنیم، جز اینکه عزت خود 
را از دســت بدهیم چیز زیادی عایدمان 

نمی شود. 
همچنیــن ما بایــد بدانیم کــه بر پایه 
آموزه هــای دینی هم حق نداریم که زیر 
بار استکبار و اســتعمار برویم. از سویی 
دیگر نیز نباید گفت کــه مردم طرفدار 
جریانی هستند که وابسته به خارج باشد. 

خیر، این طور نیست! 
نباید با شعارهای فریبنده مردم را فریب 
داد بلکه باید واقعیت ها را به آن ها گفت 
و کاری کرد که با تقویت اقتصاد درون زا 
بتوانیم بر مشــکل رکود و بیکاری فائق 
آمده و ان شــاءاهلل شــرایط بهتری برای 
توده  های مردم مخصوصــاً جوانان عزیز 

جویای کار و ازدواج، رقم بزنیم. 

نگاه به سوابق و 
مسئولیت های 
نامزدها در گذشته 
و نیز وضع زندگی 
امروزشان می تواند 
به ما معیاری 
بدهد که بتوانیم 
کاندیدای اصلح را 
انتخاب کنیم

بــــــــرش

آیت اهلل فقیهی، عضو جامعه مدرسین در گفت وگو با قدس: 

سوابق کاندیداها؛ سنگ محِک راستی آزمایی وعده ها 



 بين الملل  هشدارهايى كه طى روزهاى 
اخير از سوى مقام هاى ارشد اتحاديه اروپا 
و در خصوص تحوالت جارى در فرانســه 
مخابره مى شود، در نوع خود جالب توجه 
است. افرادى مانند ژان كلود يونكر رئيس 
كميســيون اروپا و ديگر مقام هاى ارشد 
اين مجموعــه نمى تواننــد نگرانى خود 
را از پيروزى لوپن در انتخابات رياســت 
جمهورى فرانســه پنهــان كنند. اگرچه 
نظرسنجى هاى صورت گرفته در فرانسه 
نشــان مى دهد، لوپن در ايــن انتخابات 
بازنده است، اما كليت راهيابى وى به دور 
دوم و نهايى انتخابات، ســران اروپايى را 

بشدت نگران كرده است. 
به نظر مى رســد تا زمانى كــه راهيابى 
ماكرون به كاخ اليزه قطعى نشود، حمالت 
مقام هاى اروپايى عليه لوپن و جبهه ملى 
فرانسه ادامه خواهد داشت. فارغ از مواضع 
مقام هاى اروپايــى در حمايت از ماكرون 
و مخالفت با لوپــن، كليت جبهه گيرى 
سياســى رهبران اتحاديه اروپا و دخالت 
آن هــا در انتخابــات رياســت جمهورى 
فرانسه، بر خالف ميثاق نامه جمعى اروپاى 

واحد است. 
در بدو تأســيس اتحاديه اروپــا قرار بود 
ســران اين مجموعه در قبــال تحوالت 
سياسى كشــورهاى عضو دخالتى نكرده 
و بى طرف باشــند؛ با اين حال انتخابات 
رياست جمهورى فرانسه، آوردگاهى است 
كه ايــن قاعده در آن بــه صورتى علنى 
نقض شده است. هم اكنون سران اتحاديه 
اروپا و منطقه يورو جملگى به حمايت از 
ماكرون روى آورده و حتى به شهروندان 
فرانسوى در خصوص انتخاب لوپن هشدار 

مى دهند.
نمونــه اين رويكــرد را در قبال برگزيت 
نيز مشــاهده كرديم، جايى كه ســران 
اتحاديه اروپا به صورتى جمعى خواستار 
رأى منفــى شــهروندان انگليســى به 
برگزيت شــدند. با اين حال شــهروندان 
انگليســى در نهايت به خروج از اتحاديه 

اروپا رأى دادند. در جريان همه پرســى 
مردم ايرلنــد در خصوص تصويب پيمان 
ليســبون نيز همين اتفاق روى داد. پس 
از رأى منفــى شــهروندان ايرلنــدى به 
پيمان ليســبون، مقام هاى اتحاديه اروپا، 
تصميم به برگزارى همه پرســى دوباره 
در ايرلند گرفتنــد. فراتر از آن، مقام هاى 
اروپايى شهروندان ايرلندى را در خصوص 
پيامدهــاى رأى منفى دوبــاره به پيمان 

ليسبون تهديد كردند.

  اوالند طرفدار ماكرون
هم اكنــون، در ســال 2017 ميالدى و 
در جريــان برگزارى انتخابات رياســت 
جمهورى فرانســه، مقام هاى اروپايى به 
حمايــت تمام قد از ماكرون و تقابل تمام 
عيار با لوپــن روى آورده اند. با اين حال 
هيچ يك از مقام هــاى اروپايى عالقه اى 
ندارد نســبت به ميثاق نامه جمعى اروپا 
(حداقل در برهه كنونى) سخنى به ميان 

آورد. اين ميثاق نامه جمعى هم اكنون بار 
ديگــر در برابر ديده همگان نقض شــده 

است.

 پيروزى لوپن آغازى بر پايان اروپاى واحد
البته نگرانى ســران اروپايى در خصوص 
راهيابى لوپن به دور دوم و نهايى انتخابات 
رياست جمهورى فرانسه تا حدود زيادى 
قابل درك است. سران اروپايى معتقدند، 
پيروزى لوپن، بــه معناى آغازى بر پايان 

اروپاى واحد خواهد بود. 
لوپن در صــورت راهيابى بــه كاخ اليزه، 
شــالوده اروپاى واحد را هدف قرار خواهد 
داد. در چنين شــرايطى مقام هاى اروپايى 
چيزى براى از دســت دادن ندارند. از اين 
رو آن ها براحتى دست به نقض ميثاق نامه 
جمعــى خود زده و دخالــت در انتخابات 
فرانسه را در دستور كار خود قرار داده اند. 
آن ها نگران گردش آراى خاكسترى در دور 
دوم و نهايى انتخابات رياســت جمهورى 

فرانسه هستند، دقيقاً مانند اتفاقى كه در 
انتخابات رياست جمهورى اياالت متحده 

آمريكا رخ داد.
نظــر  ايــن رو حتــى  از 
سنجى هايى كه از برترى 
باالى 30 درصدى ماكرون 
بر لوپن حكايت دارد، خيال 
سران اروپاى واحد را هنوز 
انتخابــات  خصــوص  در 
رياســت جمهورى فرانسه 

راحت نكرده است. 
در هر حال به نظر مى رسد 
زمان  تــا  اروپايى  ســران 
برگزارى دور دوم انتخابات، 
به حمايت خود از ماكرون 
ادامــه داده و در مقابل، بر 
ميزان و شدت هجمه هاى 

خود عليه لوپن بيفزايند. هر اندازه به زمان 
برگزارى انتخابات نزديك تر شــويم، اين 

روند شدت بيشترى خواهد گرفت.

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

اعزام كشتى جنگى ژاپن براى كمك به آمريكا
تايم: ژاپن كشتى جنگى خود را با 
هدف حمايت از كشــتى آمريكايى 
به آب هاى منطقه اى اعزام كرد.اين 
جديد  قدرت نمايى  نخستين  اعزام 
نظامى شينزو آبه نخست وزير ژاپن 
و گسترش دامنه فعاليت هاى دفاعى 
اين كشــور از اوايل ســال گذشته 
است كه با هدف كمك به آمريكا در 

ميان افزايش تنش ها ميان آمريكا و كره شمالى صورت گرفت.

طالبان: ورود حكمتيار به عرصه سياسى افغانستان 
نقشه پاكستان است

فارس: معاون سركرده گروه انشعابى طالبان در افغانستان ضمن اعالم مخالفت 
با حزب اســالمى اعالم كرد، پيوستن حكمتيار به روند صلح اين كشور برنامه 

طراحى شده دولت پاكستان است. 
«مالعبدالمنان نيازى» معاون ســركرده گروه طالبان انشعابى و سخنگوى اين 
گروه در پيام ويدئويى مخالفت خود را با پيوستن حكمتيار به روند صلح اعالم 

كرد.

تفنگداران دريايى آمريكا به افغانستان بازگشتند
اينديپندنت: تفنگداران دريايى آمريكا در سال 2014 استان هلمند را ترك 
كردند، منطقه اى كه حضور طالبان افغانستان در آن همچنان بسيار محسوس 
است. مبارزات ميان شورشيان طالبان و نيروهاى ائتالف ناتو در هلمند به كشته 

شدن بسيارى از نيروهاى نظامى آمريكايى و بريتانيايى منجر شده است. 
بازگشت تفنگداران نيروى دريايى آمريكا به استان هلمند براى تعليم نيروهاى 
افغانســتان از آن حكايت دارد كه نيروهاى اين كشــور در مبــارزه با طالبان 

همچنان با چالش هاى جدى روبه رو هستند.

بزرگ ترين مسجد شيعيان در سوئد به آتش 
كشيده شد

فارس: مسجد امام على در شمال 
بزرگ ترين  اســتكهلم، كه  شــهر 
مســجد شــيعيان در اين كشــور 
اســت به آتش كشيده شد.«الرس 
بيرستورم» سخنگوى پليس سوئد 
با تائيد اين خبر، گفت: «ما به اين 
مظنون هستيم كه مسجد از بيرون 
به آتش كشيده شده است.» با اين 

حال گفته مى شود، اين حمله به صورت عمدى صورت گرفته است.

معارضان سورى: 
در دور آينده مذاكرات آستانه شركت مى كنيم

اسپوتنيك: عضو هيئت مذاكره كننده معارضان سورى اعالم كرد، براى حضور 
در مذاكرات آينده «آســتانه» پايتخت قزاقستان، به منظور حل بحران سوريه 
دعوت شــده اند.حســون اعالم كرد، اين دعوت به صورت شفاهى و از سوى 
هيئت روس صورت گرفته است و هم اكنون نيز هيچ كدام از معارضان خواستار 

تحريم مشاركت نيستند.  
«فاتح حســون» همچنين خبر داد، معارضان به طرح جديد روسيه به گونه اى 

مى نگرند كه شايد وضعيت ميدانى در سوريه بهبود يابد.

مركل: اعتقادى به راه حل نظامى در يمن نداريم
مركل»  «آنگال   : آسوشيتدپرس 
نخســتين  در  آلمان  صدراعظــم 
ســفر خود در هفت سال اخير به 
عربستان ســعودى با «سلمان بن 
عبدالعزيز» پادشاه عربستان و ديگر 
مقام هاى اين كشــور ديدار كرد و 
در خصوص مســائلى چون حقوق 
زنان، جنگ يمن و ديگر موضوعات 

حساس به آن ها فشار آورد. مركل پس از نشست هايى كه در شهر «جده» برگزار 
شــد، به خبرنگاران آلمانى كه وى را در اين سفر همراهى كرده بودند، گفت، 
نگرانى هاى حقوق بشــرى از جمله حقوق زنان را با مقام هاى سعودى در ميان 

گذاشته است.

افزايش تنش در شبه جزيره كره
خبرگزارى فرانسه: تنش ها در شبه جزيره كره طى هفته هاى  اخير بشدت 
افزايش يافته و نشانه هايى وجود دارد كه كره شمالى براى شليك يك موشك 
دوربرد بالستيك يا ششمين آزمايش هســته اى آماده مى شود. واشنگتن نيز 
اعالم كرده اســت، گزينه حمله نظامى عليه كره شمالى هنوز روى ميز است. 
سخنگوى وزارت خارجه كره شمالى اعالم كرد، پيونگ يانگ به طور كامل آماده 

پاسخگويى به هر گونه اقدامى از سوى آمريكاست.

حمله هوايى سعودى به غرب تعز
 المسيره: جنگنده هاى ائتالف سعودى - آمريكايى منطقه قطبين در منطقه 

نهم يمن را بمباران كردند. 
يك منبع نظامى اعالم كرد جنگنــده هاى نيروهاى به اصطالح ائتالف عربى 
تحت امر عربستان ســعودى  مواضع گروه انصار اهللا و متحدانش را در مناطق 
اطراف پايگاه خالد بن الوليد ( پايگاه نظامى انصار اهللا)  واقع در شــهر موزع در 

غرب استان تعز بمباران كردند.

خـــبر

وقتى اتحاديه اروپا خود را دور مى زند 

لوپن از مواضع افراطى خود خـطر  لـوپـن 
عقب نشينى كرد

فرانس 24 : مارين لوپــن كه به دور دوم 
انتخابات فرانسه راه يافته از مواضع پيشين 

خود عقب نشينى كرده است. 
وى ديگر خواستار خروج فرانسه از اتحاديه 
اروپا نيســت، بلكه خواهان آن است كه از 
پول واحد اروپا تنهــا در معامالت خارج از 
فرانســه استفاده شــود. وى همواره مدعى 
اســت، موافق پول واحد نيست و از همين 
رو يــورو مى تواند به عنوان پول مشــترك 

شناخته شود نه پول واحد مردم فرانسه.

سفر مدير سيا به كره جنوبى
در  آمريكا  خبرگزارى فرانسه: ســفارت 
ســئول با انتشار بيانيه اى تأييد كرد، مايك 
پمپئو مدير ســازمان سيا براى يك ديدار و 
نشســت داخلى به كره جنوبى سفر كرده 
است. پيش از اين گزارش هايى درباره سفر 
اعالم نشده مدير سيا به كره جنوبى منتشر 
شــده بود، آن هم در شرايطى كه تنش ها 
بر ســر برنامه هاى هسته اى و موشكى كره 

شمالى تشديد شده است.

«گلبدين حكمتيار» خواستار 
اتحاد برادرانه است

تســنيم : «عبدالهادى ارغنديوال» رهبر 
شاخه ارغنديوال حزب اسالمى در مراسمى 
كه توســط «شوراى حراســت و ثبات» به 
مناســبت گراميداشــت ســالروز پيروزى 
مجاهدين برگزار شــد، گفــت: براى نجات 
افغانســتان بايــد همه تحت عنــوان يك 
مســلمان و يك افغان بدون در نظر داشت 

قوميت يا حزب با همديگر متحد شويم. 
وزير ســابق دولت و رهبر حزب اســالمى 
ارغنديوال، پيوســتن گلبدين حكمتيار به 
روند صلح را اقدامــى بجا و نيك خوانده و 
تصريح كرد، حكمتيار به وى گفته همه بايد 

متحد شويم.

كاروان نيروهاى آمريكايى در 
«ننگرهار» هدف حمله قرار گرفت

فارس: كاروان نيروهاى نظامى آمريكا در 
مسير جاده جالل آباد - تورخم هدف حمله 
انفجارى قــرار گرفت. «عطا اهللا خوگيانى» 
ســخنگوى والى ننگرهار ضمن تاييد خبر 
مذكور گفت: يك عامل انتحارى ماشــين 
مملــو از مواد انفجارى خــود را در منطقه 
«باريكار» در 30 كيلومترى شهر جالل آباد 
در نزديكى كاروان نيروهاى خارجى منفجر 
كرده است. گفته مى شود عامل انتحارى در 
اين انفجار كشته شده اســت اما در مورد 
تلفات نيروهاى آمريكايى هنوز هيچ خبرى 

منتشر نشده است.

يونان، اعتراضات ضد دولتى
را  اتحاديه هاى صنفــى،  امروز   :  رويترز 
بــه اعتصــاب  عمومى 244 ســاعت عليه 
تبديل   اقدامــات رياضتى هــاى  دولــت 
كــرده اند.  طلبــكاران يونان، متشــكل از 
اتحاديــه اروپا،بانك مركزى اروپا و صندوق 
بين المللى پول، شــرط  كرده اند تنها در 
صورتى حاضرند به يونان وام دهند كه اين 
 كشــور سياســت هاى رياضت اقتصادى و 

مالى خود را ادامه دهد. 

خبر

در سال 2017 در جريان 
برگزارى انتخابات رياست 

جمهورى فرانسه، 
مقام هاى اروپايى به 

حمايت تمام قد از ماكرون 
و تقابل تمام عيار با لوپن 

روى آورده اند. با اين حال 
هيچ يك از مقام هاى 

اروپايى عالقه اى ندارد 
نسبت به ميثاق نامه جمعى 
اروپا  سخنى به ميان آورد

بــــــــرش

 ژاپن كشتى جنگى خود را با 
هدف حمايت از كشــتى آمريكايى 
به آب هاى منطقه اى اعزام كرد.اين 
جديد  قدرت نمايى  نخستين  اعزام 
نظامى شينزو آبه نخست وزير ژاپن 
و گسترش دامنه فعاليت هاى دفاعى 
اين كشــور از اوايل ســال گذشته 
است كه با هدف كمك به آمريكا در 

مسجد امام على در شمال 
بزرگ ترين  اســتكهلم، كه  شــهر 
مســجد شــيعيان در اين كشــور 
اســت به آتش كشيده شد.«الرس 
بيرستورم» سخنگوى پليس سوئد 
با تائيد اين خبر، گفت: «ما به اين 
مظنون هستيم كه مسجد از بيرون 
به آتش كشيده شده است.» با اين 

مركل»  «آنگال 
نخســتين  در  آلمان  صدراعظــم 
ســفر خود در هفت سال اخير به 
عربستان ســعودى با «سلمان بن 
عبدالعزيز» پادشاه عربستان و ديگر 
مقام هاى اين كشــور ديدار كرد و 
در خصوص مســائلى چون حقوق 
زنان، جنگ يمن و ديگر موضوعات 

اعتصاب غذاى دانشجويان منچسترى در حمايت از زندانيان فلسطينى

پشت ويترين

پرس تى وى: تاكنون 5 دانشجو به جنبش 
اعتصاب غذا كه از روز  پنجشــنبه آغاز شده 
و دســت كم يك هفته به طول مى انجامد، 

ملحق شده اند.
اين اعتصاب غذا براى اعالم همبســتگى با 
حــدود 2 هزار زندانى فلســطينى اعتصاب 
كننده در زندان هاى اسرائيلى صورت گرفته 
است؛ اين فلسطينيان در اعتراض به شرايط 
بد در زندان هاى اســرائيل، از دو هفتة پيش 
اعتصاب غذا كرده اند. زندانيان فلســطينى 
معتقدند، آن ها در زندان هاى رژيم اســرائيل 
مورد تجاوز و شــكنجه قــرار مى گيرند. اين 
اعتصاب كه به اعتصاب «وقار و آزادى» موسوم 
شــده، از تاريخ 17 آوريل آغاز شده است. به 
گزارش گروه هاى حامى حقوق بشر، هم اكنون 
500 فلسطينى در زندان هاى رژيم اسرائيل 

هستند.
محمــد عزالدين، يكــى از 5 دانشــجوى 
بريتانيايى كه اعتصاب غذا كرده است، گفت 
زندانيان در شرايط «منزجر كننده» نگهدارى 

مى شوند.
وى گفت: «زندانيان سياسى در فلسطين به 

مــدت 6 ماه بدون تفهيــم اتهام يا محاكمه 
عادالنه نگهدارى مى شوند.»

وى افزود: «آن ها با شرايطى منزجر كننده در 
زندان روبه رو هستند و به مراقبت پزشكى و 

يا حق مالقات دسترسى ندارند.»
سركوب فعاالن در دانشگاه

دانشــجويان ابــراز اميــدوارى كردند، اين 

اعتصاب غذا مقام هاى دانشگاه را بر آن دارد تا 
اقدام هاى انضباطى را كه عليه فعاالن طرفدار 

فلسطين اعمال كردند، لغو كنند.
اين دانشگاه دو فعالى را كه بنرى در حمايت 
از جنبش انزوا، خوددارى از ســرمايه گذارى 
و تحريم رژيم اسرائيل در دست داشتند، به 
تجاوز و خسارت واردكردن به اموال عمومى 

متهم كرده اســت. همچنين ده هــا نفر از 
اســتادان دانشگاه منچســتر از اين فعاالن 

حمايت كرده اند.
دانشــگاه منچســتر در گذشــته چندين 
اجتماع طرفداران جنبش انزوا، خوددارى از 
سرمايه گذارى و تحريم رژيم اسرائيل را لغو 

كرده اند.
گفتنى است، اقدام هاى مشابهى نيز از سوى 
ديگر مراكز دانشگاهى بريتانيا مانند دانشگاه 
مركزى النكاشر، دانشكده مطالعات آفريقا و 
شرق و همچنين دانشگاه دمونت فورت انجام 
شده اســت. شبكه خبرى راشاتودى گزارش 
داد، دو هفته اســت تعداد زيادى از زندانيان 
فلسطينى كه در زندان هاى اسرائيلى حبس 
هســتند دســت به اعتصاب غذا زدند و در 
راستاى همبســتگى با اين افراد، جمعى از 
دانشجويان دانشــگاه منچستر انگليس هم 

دست به اعتصاب غذاى گسترده زدند.
اين دانشجويان دليل اعتصاب خود را زندانى 
شــدن بدون عدالت فلســطينيان از سوى 
اسرائيل عنوان كردند كه شرايط سختى را در 

حبس اسرائيلى ها مى گذرانند.

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

 رئيس جمهور اتريش:  زنان با پوشيدن روسرى با اسالم هراسى مقابله كنند    واشنگتن پست: رئيس جمهور اتريش با اشاره به اينكه زنان حق دارند روسرى بپوشند پيشنهاد كرد، همه زنان بايد براى 
مقابله با اسالم هراسى اين كار را انجام دهند. الكساندر فن در بيلن كه در مقر اتحاديه اروپا در وين و در حضور دانشجويان سخنرانى مى كرد، گفت: من معتقدم زنان حق دارند هرگونه كه دوست 

دارند لباس بپوشند و اگر اسالم هراسى همين گونه ادامه پيدا كند، روزى مى رسد كه ما از زنان بخواهيم براى مقابله با اسالم هراسى همه روسرى بپوشند.
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فرياد مظلوميت فلسطين در انگلستان هم به گوش رسيد
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 سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 5 شعبان 1438 2 مى 2017  سال سى ام  شماره 8388 

روزنامـه صبـح ايـران

اصل «واليت» رمز وحدت شيعيان است   رسا/ آيت اهللا جوادى  آملى در ديدار جمعى از اعضاى همايش ملى اتحاد حقوقى جهان اسالم اختالف را غده اى سرطانى دانست و تأكيد 
با اينكه گروه ها و فرقه هاى متعددى در تشيع وجود داشت و با  كرد كه چاره اتحاد ميان مسلمانان تنها وحى و قرآن است.  مفسر برجسته قرآن كريم خاطرنشان كرد: در طول تاريخ تشيع 
ايجاد وحدت كرده است. اين واليت است كه در ميان شيعيان  با هم درگير نشدند، چون در اصل واليت، مشترك بودند،  با يكديگر داشتند، هرگز  اين فرقه ها  وجود اختالف هاى نظرى كه 

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

 معارف/ طيبه مــروت   زين العابدين 
(عليه الســالم) آخرين بازمانده از سلسله 
امامت پس از واقعه كربالست. گرچه ظاهراً 
عصر عاشورا قيام امام حسين(عليه السالم) 
به پايان راه رســيد و بازمانــدگان كاروان 
حسين(عليه السالم) به اسارت در آمدند، 
اما گــذر تاريخ و رخدادهــاى پس از آن 
برگ ديگرى از صفحه قيام حســينى را 
با دســتان پيام آوران عاشورا رقم زد. امام 
سجاد(عليه السالم) كه در روز واقعه به دليل 
بيمارى از ميدان نبــرد باز مانده و همراه 
ديگران در كاروان اسرا حضور داشتند، پس 
از گذر از مرحله اول قيام امام حسين(عليه 
السالم)، فاز ديگر آن كه حركت در ميدان 
مبارزات فرهنگى بود، را آغاز كردند. آنچه 
از دوران حيات امام ســجاد(عليه السالم) 
به دســت مى آيد، اين اســت كه حضرت 
در چند گام مهم در اوج خفقان سياســى 
اموى، فضاى سياســى و فرهنگى جامعه 
را مديريت كرده و امت اسالم را از بحران 

يزيد عبور دادند.

 خطبه خوان عاشورا
على بن الحسين(عليه السالم) كه پس از 
پدرش پرچمدار سلسله امامت شد، راه انزوا 
را در پيــش نگرفته و با همراهى حضرت 
زينب(عليهاســالم) در نخستين روزهاى 
پس از عاشورا پرونده حاكمان پشت پرده 
واقعه را برمال كرد. امام چهارم شيعيان كه 
در دوران  ســخت خفقان يزيدى حضور 
داشت، بايد عالوه بر تبيين چرايى و جايگاه 
عاشورا، از ميراث امام حسين(عليه السالم) 
هم پاسدارى مى كرد. بنابراين در نخستين 
گام و درحالــى كــه زنجير 
اسارت برگردن داشت، فرياد 

حق خواهى سرداد. 
با دشــمن شناســى،  امام 
شناخت ضعف ها، آسيب ها 
و تكيــه گاه هاى سياســى 
خالفت اموى و نيز شناخت 
ويژگى هــاى جامعه، ارزش 
فرهنگ  و  اجتماعــي  هاي 
عاريه اي مردم به بيان خطبه 
با نگرش جامعه شــناختى 

مردم هر شهر پرداخت.
امام ســجاد(عليه الســالم) 
در نخســتين خطبه پس از 
عاشورا، حاكم و مردم كوفه را خطاب قرار 
داد و در نخستين خطبه خود در كوفه، با 
اشاره به ويژگى هاى رفتاري مردم آن ديار، 
عالوه بر يادآورى عهدشكني كوفيان، آنان 
را متوجه پيامدهاى دنيوي و اخروي كرد. 
خطبه دوم امام در كوفه در مجلس عبيداهللا 

بن زياد قرائت شد. 
زين العابدين(عليه الســالم) با بيان اينكه 
«حسين كشــته راه خداســت»، ضمن 
بيــان جايــگاه مقــدس «امــام»، بنيان 
تفكرجبرگرايى برخاسته از خالفت اموى 

را ويران كرد. 
گام ديگر امام سجاد(عليه السالم) به اجراى 
خطبه خوانى، در شــهر شام باز مى گردد، 
على بن حسين(عليه السالم) با علم نسبت 
به جهل مردم شام آنان را خطاب قرار داده 
و حقانيت خاندان وحى و خدمات رسول اهللا 
را براى آن ها بيان كرد. اين سخنان چنان 

تحولي در مردم شــام ايجاد كرد كه يزيد 
را در شــرايط ســختي قرار داد، تا جايى 
كه او مجبور شــد عبيداهللا را عامل اصلى 
مصايب خانــدان وحي معرفى و براي آرام 
كردن فضــاي ملتهب جامعه، از امام(عليه 
السالم) بخواهد تا خواسته خويش را بگويد. 
دستاورد اين خطبه خوانى و ايجاد التهاب 
براى خالفت يزيد خواست بازگشت خاندان 
وحى به مدينه بود، خواســته اى كه آغاز 
رســمى پروژه فرهنگى عاشورا با مديريت 
امام ســجاد(عليه الســالم) و پرچمدارى 

حضرت زينب(عليها سالم) بود.

  استراتژى حسينيه 
بازگشت كاروان اسرا به مدينه بخش دوم 
از مديريت امام چهارم شيعيان براى حفظ 
دســتاوردهاى عاشــورا بود. اين بازگشت 
منزل بــه منزل با عزادارى و ســخنرانى 
خاندان پيامبر و بيــان مصايب، حقايق و 
چرايى قيام حســينى همراه بود، تا قيام 
به ظاهر شكســت خورده عاشــورا مانند 
چشمه اى پنهان از زير سنگ بيرون بيايد و 
جان ودل تشنگان حقيقت را سيراب كند.  
اين تالش هاي امام سجاد(عليه السالم) و 
خاندان وحي در پيشبرد هدف هاي خود بي 
نتيجه نبود و زمينه هاي قيام هاي متعدد 
در خونخواهي امام حسين(عليه الســالم) 
را فراهم آورد. اين جنگ هاي داخلي نيز 
زمينه ضعف و انحطاط سلسله باطل اموي 

را فراهم آورد.
عاشــورايى خاندان  عزادارى هاى  گستره 
وحــى مرزهاى مكان و زمان را شــكافت 

و پس از گذشــت قرن ها امــروز در ايام 
عاشــوراى حســينى دنيايى به حسينيه 
تبديل مى شــود. اين رويــداد كه نه تنها 
مسلمانان كه حتى پيروان اديان ديگر را نيز 
مشتاق زيارت و عزاى حسين(عليه السالم) 
كرده، بزرگ ترين پيــروزى و عصاره قيام 

حسينى است.

  زبور آل محمد
اينكه هر امامى با توجه به مقتضيات زمانه 
راهى براى هدايت مسلمانان برگزيده است، 
موضوعى ثابت شده و انكارناپذير است. امام 
سجاد(عليه السالم) با توجه به شمار اندك 
شيعيان باقى مانده از حمالت سپاه يزيد 
به مدينه و خطر نابودى جامعه شــيعى و 
نيز خفقان سياسى  با بيان «دعا» به بيان 
انديشه هاى خود پرداخت. مضمون ادعيه 
به جــا مانده از امام سجاد(عليه الســالم) 
كه در صحيفه ســجاديه گردآورى شده، 
افزون بر بيان مسائل اعتقادى و توحيدى، 
هستى شناسى، انسان شناسى و...، مسائل 
اجتماعى، سياسى و فرهنگى بيان و فلسفه 
قيام عاشــورا باز نمايى شده است. انسان 
نيايشگرى كه مخاطب زبور آل محمد است؛ 
ناخواسته از حالت انزوا و خمودى خارج و 
به صحنه مبارزه با طاغوت و ســتمگران 
هدايت مى شــود. اين شيوه راهبردى امام 
سجاد(عليه الســالم) برگرفته از فرهنگ 
عاشوراســت. ســيد بن طاووس در مورد 
عرفان و معنويت عاشــوراييان مى نويسد: 
«در شب عاشورا، امام حسين(عليه السالم) 
و يارانــش چنــان به عبــادت و مناجات 

مشــغول بودند كه زمزمه هاى عاشــقانه 
آنان همانند صداى زنبور عســل به گوش 
هر شنونده اى مى رسيد». تلفيق عرفان و 
حماسه، جنگ نرم امام در مقابله با تجاوز و 

كشتار يزيديان بود.

  مكتب علم و هنر
 رهبرى امام سجاد(عليه السالم) در دوره 
بيست ساله امامت، به خطبه خوانى و دعا 
ختم نشــد و حضرت براى تداوم معارف 
عاشــورا راه تعليم را در پيــش گرفتند. 
شاگردان مكتب زين العابدين(عليه السالم) 
در گــذر زمان هريك كاشــف حلقه هاى 
افرادي  گمشــده علوم اسالمي شــدند. 
چون ابوحمزه ثمالي، يحيى بن ام طويل 
مطعمى، محمدبن مسلم بن شهاب زهرى، 
ابان بن تغلب، بشر بن غالب اسدى، جابر 
بن عبداهللا انصارى، حســن بن محمد بن 
حنفيه، زيد بن على بن الحســين، سعيد 
بن جبير، سليم بن قيس هاللى، ابواالسود 
دؤلى، فرزدق شاعر، منهال بن عمرو اسدى، 
معــروف بن خربوذ مكى و حبابه والبيه از 
جمله معروف ترين شــاگردان و ياران امام 
سجاد(عليه الســالم) محسوب مى شوند 
كه در تداوم نهضت كربال و رســاندن پيام 
عاشورا به نســل هاى آينده نقش مهمى 

داشتند. 
الســالم) بــا گرامى  العابدين(عليه  زين 
داشتن شــعراى متعهد، از آنان به عنوان 
زبان گويــاى اهل بيت(عليهم الســالم) 
بهره مى برد. امام در مكتب علمى خود از 
دوبال علم و هنر در پيشــبرد هدف هاي 
فرهنگي يك انقالب سياسي بهره گرفت. 
امام سجاد(عليه السالم) با توجه به فضاهاي 
گوناگون سياسي و نياز مخاطبان خود با 
بهره مندي از روش هاي مختلف به اصالح 
امور فرهنگي و اعتقادي امت اسالم همت 
گماشت. وجود خفقان سياسي موجب شد 
سيد الساجدين «ستاد شيعه» را با تكيه بر 
حلقه اشتراك هاى اعتقادى تشكيل دهد. 
گرچه بعدها به دليــل رخدادهايي چون 
واقعه حره اين تشكيالت ضعيف شد، اما 
زمينه نشر عقايد شــيعى براى زمان هاى 

ديگر فراهم آمد.

  چند برش از زندگى امام سجاد

ماندگارى انديشه سياسى شيعه در قالب «دعا»

زندگى فردى امام زين العابدين  و آثار اجتماعى آن حضرت

راز و نياز عاشقانه
توحيد فراهانى

على بن حسين بن على(عليه السالم) چهارمين امام شيعيان در سال 38 هجرى 
 قمرى در پنجمين روز از ماه شــعبان ديده به جهان گشود. نام مادرش شهربانو 
اســت و با وجود نام هاى متعددى مانند جهان بانويه  و شــاه  زنان  و ام ســلمه و 
غزالــه كه بــراى وى ذكر كرده اند؛ ولى در بين شــيعيان بيشــتر به همان نام 
شــهربانو شهرت دارد و مدت كوتاهى پس از تولد امام زين العابدين(عليه السالم) 
از دنيــا رفتند. امام سجاد(عليه الســالم) دوران كودكــى را در مدينه و در كنار 
پــدر و دايه خود ســپرى كردند و در اين مدت، دو ســال از حيات و امامت جد 
بزرگوارشــان اميرالمؤمنين(عليه السالم) و ده سال از امامت عمويشان امام حسن 
مجتبى(عليه الســالم) و مدت امامت  پدر بزرگوارشان امام حسين(عليه السالم) را 
درك كردند. اما پس از واقعه عاشــورا و شهادت امام حسين(عليه السالم) وظيفه 
امامت و رهبرى جامعه اســالمى بر عهده ايشــان قرار گرفت كه به داليل خاص 
سياســى و خفقان ناشى از ترس حكومت اموى از تكرار حماسه اى چون عاشورا، 
شرايط به گونه اى در جريان بود كه حتى ارتباط مستقيم امام با مردم نيز تحت نظر 
گرفته مى شد. اما اين وضعيت مانع از انجام تعهد امامت براى جامعه اسالمى نشد. 
امام سجاد(عليه الســالم) در اين دوره با انجام كار فكرى و برنامه ريزى فرهنگى 
و تربيت نيروى انســانى به تبيين تفكر اصيل اســالمى و نشان دادن بدعت ها و 
تحريف ها پرداختند و اميد به ايجاد حكومت اسالمى را كه پس از واقعه عاشورا به 

يأس تبديل شده بود، دوباره زنده كردند. 
امام سجاد(عليه الســالم) با تشــكيل جلســه هاى درس و مباحثه در مســجد 
پيامبر(صلى اهللا عليه و آله)، رشته هاى مختلف علوم الهى از قبيل تفسير، حديث و 
فقه را در بين دوستداران دانش و معرفت گسترش دادند و دانش پژوهان را به درك 
عميق دين و استنباط احكام ترغيب كردند. كوشش امام زين العابدين(عليه السالم) 
در اين عرصه،  ثمره هاى معرفتى فراوانى براى جامعه اسالمى به بار آورد و عالمان 
بسيارى به دست حضرت تربيت شدند كه گرد ايشان را مى گرفتند و مبلغانى عليم 
براى رساندن پيام رسالت رسول خدا(صلى اهللا عليه و آله) و ميراث علوى به نقاط 

مختلف بودند. 
 بهره گيرى از دعا و توجه به آثار تربيتى 

بهره گيرى امام سجاد(عليه السالم) از نماز و دعا آثار تربيتى فراوانى داشت و بسيار 
بر آن تأكيد مى كردند. آن حضرت عالوه بر توجه و حضور قلب فراوان در حين نماز، 
آداب ظاهرى آن را نيز رعايت مى كردند و همواره خود را به عطرهاى خوشبو معطر 
كرده و هنگام سجده، پيشانى خود را بر تربت امام حسين(عليه السالم) مى نهادند 

و كودكان را نيز به خواندن 
نماز امر مى كردند. 

عبادت امام سجاد(عليه السالم) 
در كمال تضرع و خشوع 
بود و همان طور كه خود 
مى فرمودند «تا زمانى كه 
نمازگــزار در حال عبادت 
اســت، در محضــر خدا 
اســت» و همان طور كه 
دعاهاى صحيفه سجاديه 
لحنى  اســت؛  آن  بيانگر 

آكنده از زارى و مسكينى را در گفت وگوى با معبود به خدمت مى گرفتند. صحيفه 
سجاديه را كه با اسامى زبور آل محمد(عليهم  السالم)، انجيل اهل بيت، خواهر قرآن 
و صحيفه كامله (و علت اينكه آن را «صحيفه كامله » ناميده اند، اين است كه در نزد 
طايفه «زيديه » از  صحيفه نسخه اى هست كه كامل نيست، بلكه در حدود نصف 
صحيفه موجود اســت.  به اين جهت، به صحيفه موجود در دست شيعيان دوازده 
امامى صحيفه كامله گفته  شده است) نيز مى شناسند، بيانگر روح بلند بندگى و 

اخالص در وجود امام سجاد(عليه السالم) است. 
روايت است كه امام سجاد(عليه الســالم) شبى در حجر اسماعيل در كنار خانه 
كعبه به عبادت مشــغول بود و با لحنى آكنده از زارى و تضرع به درگاهش  اين 
گونــه مى خواند: خدايا! بنده اى كوچك به در خانه ات آمده، عبدى مســكين به  
پيشگاهت آمده، درخواست كننده اى به درگاهت آمده و بنده اى فقير به در خانه 

تو آمده است. 
 آموزش اميد به خدا و بى نيازى

امام سجاد(عليه الســالم) با اين بيان، اميد به خدا و بــى نيازى از غير را به مردم 
آموزش مى دادند و در سراسر مناجات هاى عارفانه امام سجاد (عليه السالم) اميد به 

خدا و بريدن از غير موج مى زند. 
در واقــع آن حضرت، اين بينش ژرف عرفانى را در قالب دعا و مناجات، به جامعه 
مسلمين منتقل مى كند: «خداوندا!... حاجتم را جز تو، جاى درخواستى نيست،... اى 
نهايت نيازها و آخر درخواست ها، اى كسى كه رسيدن به خواسته ها نزد اوست و اى 
آنكه حاجت هاى نيازمندان از او قطع نمى شود. پروردگارا!... پيش از آنكه كسى ديگر 
را بخوانم، تو را مى خوانم و بس. در روا ســاختن اميد خويش، كسى را شريك تو 
نمى دانم و در دعاى خود، كسى را با تو همراه نمى دارم و نداى من فقط به درگاه 

تو بر مى خيزد.»
امام بزرگوار با رفتار و عمل خود طريقه زيستن در راه كمال را به ديگران آموزش 
مى دادند و در كنار اعمال فردى كه داراى درونمايه و محتواى اجتماعى و سياسى 
و اخالقــى فراوانى بود، در بعد اجتماعى نيز فعال بودند و تالش مى كردند روحيه 

برادرى را در بين مردم گسترش دهند.
 دستگيرى مستمندان

 امام سجاد(عليه السالم) هرگاه به نيازمندى كمك مى كرد، مى فرمود: «مرحبا به  
كسى كه زاد و توشه آخرت مرا حمل مى كند». در واقع سعادت و زندگى اخروى 

را در گرو توجه به حال مردم مى دانست. 
در روايتى از ُزهرى يكى از سرشناســان عصر امام سجاد(عليه السالم) اين ارتباط 
زندگى دنيوى و اخروى به عيان ذكر شده است كه «امام زين العابدين(عليه السالم) 

در شبى كيسه اى آرد با خود حمل مى كرد. 
گفتم:  اى پســر رســول خدا اين بارى كه به دوش گرفته اى چيســت؟ فرمود: 
مى خواهم به سفرى بروم و اين بار، توشه سفر است. گفتم: غالم من همين جاست. 
او به جاى شــما مى برد، زحمت نكشيد. امام فرمود: نه. خودم مى برم. چند روز از 
اين ماجرا گذشــت و امام سجاد(عليه السالم) به سفر نرفت. آن حضرت را ديدم و 
گفتم: به مســافرتى كه فرمودى در پيش دارى، نرفتى؟ فرمود: اى ُزهرى منظور 
از  سفر، آن نبود كه تو گمان كردى، بلكه منظورم سفر مرگ بود. براى اين سفر 
آماده باش و بدان كه آمادگى اين سفر اين گونه است: از گناه دورى كن و كارهاى 

نيك انجام ده».
رســيدگى به همنوع و توجه به احوال مسلمانان از سفارش هاى دينى و اسالمى 
است كه توجه به سيره رسول خدا(صلى اهللا عليه و آله) و معصومين(عليهم  السالم) 
پــر از نمونه هايى اســت كه چشــم دل بايد بــه فهمى از آن برســد. امام زين 
العابدين(عليه السالم) در تالش بودند با فرصت هاى پيش آمده در جامعه خفقان 

زده آن روز نگذارند سبك زندگى اسالمى از بين برود.

توصيه اخالقى
 آيت اهللا مكارم شيرازى 

به نامزدهاى رياست جمهورى

رسا: آيــت اهللا ناصر مكارم شيرازى از مراجع 
تقليــد در ابتداى درس خــارج فقه خود كه 
در مســجد اعظم قم برگزار شد،  به داوطلبان 
رياســت جمهورى توصيه كرد: مردم شما را 
به عنوان نخبه هاى اين جمعيت مى شناسند، 
مناظره شما بايد مناظره اسالمى باشد؛ يعنى 
خداى ناكرده امور چهارگانــه توهين، دروغ، 

تهمت و عوام فريبى در مناظره نباشد.
مناظره ما مانند مناظره آمريكايى ها و اروپاييان 
نيست، آن ها اين خطوط قرمز را قبول ندارند، 
ما در يك كشــور اســالمى با نظام اسالمى و 
انتخابات اسالمى بحث مى كنيم، بنابراين سعى 
كنيد پرخاشــگرى، اهانت، دروغ و تهمت در 
اين مناظره ها نباشــد و ثابت كنيد كه اين ها 

مناظراتى اسالمى است.
از مطالبى كه گفتم مهم تر آن است كه مردم 
بخصوص نسل جوان اگر ببينند نخبگانشان 
با هم پرخاش مى كنند، به هم نســبت ناروا 
مى دهند و به هم اهانت مى كنند، ياد مى گيرند 
و اين يك آموزش بسيار خطرناكى براى جامعه 

است كه در جامعه سرايت مى كند.
خداى نكرده از اين اخالق اسالمى كنار نرويد، 
برخى مردم از اين مســائل ناراحت هستند و 
خواستم يك تذكر دوستانه اى به اين برادران 
عزيز بگويم كه در مناظرات باقى مانده نشان 
دهيد مناظرات آن ها با ديگران متفاوت است، 
ايران يك كشــور اسالمى اســت و بايد قيود 

اسالمى در مناظرات رعايت شود.

جزئياتى از بيست وپنجمين 
نمايشگاه بين المللى قرآن

از برگزارى 18 روزه 
تا تجليل از 3 مفسر قرآن  

ايكنا: مديركل ارتباطات معاون قرآن و عترت 
وزير ارشاد ضمن بيان برخى جزئيات بيست 
و پنجمين نمايشــگاه قرآن، گفــت: يكى از 
برنامه هاى ويژه اين نمايشــگاه، تجليل از سه 
مفسر برجســته و نيز تجليل از منتخبان دو 
دوره همايــش خادمان قرآن با حضور رئيس 

جمهور خواهد بود.
عباس نظرى راد، با اشــاره به اينكه بيســت و 
پنجمين دوره نمايشــگاه قرآن از ابتداى ماه 
مبارك رمضان در مصالى امام خمينى(ره) آغاز 
به كار مى كند، گفت: مدت زمانى كه براى اين 
دوره از نمايشگاه در نظر گرفته شده است، 18 
روز خواهد بود و تا شــب هاى پرفضيلت احياء 
كار اين دوره از نمايشگاه به پايان خواهد رسيد.
وى به شــعار «قرآن، اخالق، زندگى» اشاره و 
بيان كرد: امســال سه برنامه تجليل و تكريم 
از مرحوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، آيت اهللا 
موســوى اردبيلى و واعظ زاده خراسانى را در 

دستور كار قرار داده ايم. 
اين تجليل عمدتــاً به خاطر فعاليتى كه اين 
اساتيد در راستاى تفسير قرآن كريم داشته اند 

خواهد بود.
بازديد  نظرى راد همچنيــن گفت: ســاعت 
نمايشــگاه از ســاعت 18 بعد از ظهر تا 24 
خواهد بود كه اميدواريم در اين دوره شــاهد 

نمايشگاه مطلوبى باشيم. 

پرسشى در خصوص روزه قضا
معارف: سوال/ زنى ميانسال هستم و تا جايى 
كه حافظــه ام يارى مى كند از ســن تكليف 
شــروع به روزه گرفتن كرده ام، اما دقيقاً يادم 
نمى آيد روزه هايم را به  طور كامل گرفته ام يا 
نه و نمى دانستم روزه هايى را كه به خاطر عذر 
شرعى نگرفته ام، بايد تا سال آينده قضاي آن 
را بگيرم. چند ســال پيش اين را فهميدم. با 
توجه به اينكه از سن تكليف تا سه سال پيش 
مقدار روزه هاى قضاى خودم را حتى به صورت 
تخمينى هم نمى دانم، چند روز را بايد مالك 
قرار دهم و  تكليف من از نظر كفاره چيست؟ 

پاسخ حجت االسالم فالح زاده:
اگر روزه گرفته ايد و يادتان نمى آيد قضاى روزه 
داريد يا نه، قضاى روزه بر شما واجب نيست. 
حال اگر از باب احتياط شــمارى قضاى روزه 
بگيريد، اشــكال ندارد، اما يك وقت است كه 
مى دانيد روزه  قضا داريد، اما تعدادش را يادتان 
نيست. در اين صورت حداقل كمترين مقدارى 
كه مى دانيد روزه هايتان قضا شده و نگرفته ايد 
بايد به همان تعداد قضاى روزه را به جا آوريد. 
درباره  كفاره هم اگــر به صورت عمدى بوده، 
همين نســبت قضاى روزه اى را كــه به ياد 
مى آوريد بايد كفــاره اش را بپردازيد. افزون بر 
اين چون قضاى روزه ها مربوط به ســال هاى 
گذشته است، شما به خاطر تأخير قضاى روزه 
براى هر روز بايــد كفاره  750 گرمى يك مد 

طعام را بپردازيد. 

يك حديث / يك تصوير

يادداشت

امام سجاد  با 
توجه به فضاهاي 
گوناگون سياسي و 
نياز مخاطبان خود 
با بهره مندي از 
روش هاي مختلف به 
اصالح امور فرهنگي 
و اعتقادي امت 
اسالم همت گماشت

بــــــــرش

 نهج البالغه

مال اندوزان در حالى كه 
زنده اند، مرده  اند

تســنيم: حجت االسالم والمســلمين جواد 
محدثى، كارشناس مذهبى گفت: در حكمت 
147 نهج البالغه حضرت على(عليه الســالم) 
مى فرمايند: «اى كميل، ثروت اندوزان و كسانى 
كه همه همتشان زر اندوزى است، در حالى كه 
زنده هستند مرده  اند؛ ولى دانشمندان تا جهان 
برقرار اســت زنده اند خود آن ها گرچه از ميان 
مردم بيرون رفته اند؛ ولى چهره و آثارشــان در 

دل ها ثبت است». 
اين مسئله نشان دهنده اين است كه حيات و 

ممات معنايى متفاوت از حيات ظاهرى نباتى 
و گياهى دارد. كسى كه عمرش را كه باالترين 
سرمايه زندگى اش است، خرج مال  اندوزى كند، 
عمرش را تباه كرده و خودش را هالك و نابود 
كرده است؛ زيرا از اين سرمايه عظيم نتوانسته 

بهره ببرد.
كســانى كه مــال جمع مى كننــد و مصرف 
نمى كننــد و نهايــت تــالش خــود را براى 
جمع آورى مال خرج مى كنند و از مال اندوزى 
سير هم نمى شوند. اين افراد به جهت اينكه تنها 

به فكر جمع آورى مال هستند و برنامه اى براى 
مصرف كــردن آ ن در راه خدا ندارند، وجود و 
نبود اين افراد در جامعه تفاوتى ندارد، نه خيرى 
به ديگران مى رسانند و نه خود از مالشان بهره 
مى برنــد و فقط ســختى هاى ثروت اندوزى را 

تحمل مى كنند.
ثروت اندوزى عاقبت ندارد، زيرا هر چه هست 
بايد گذاشــت و رفت.  اين افراد حيات معنوى 
نيز ندارند، به جهت اينكه سرمايه خود را در راه 

خدا استفاده نكردند.

امام سجاد   تفكر شيعى را ماندگار كرد

دوره امامــت امام چهارم شــيعيان كه 
يكى از بحرانى ترين شــرايط سياسى و 
اقتصادى شيعيان بود، با تدبير و مديريت 
زين العابدين(عليه السالم) به دوره اى كه 
بستر ساز فعاليت هاى فرهنگى و سياسى 
شــيعه در دوره هاى بعدى بود، تبديل 
شــد. امام سجاد(عليه السالم) با تدوين 

و تدريس انديشــه ناب اسالمي، اطالع 
رســاني صحيح درباره اهل بيت(عليهم 
السالم) و تشكيل ســتادهاي شيعي از 
بحران قتل عام شيعيان و درگيرى هاى 
مسلحانه عبور كرده و با توجه به شناختى 
كه از حاكميت داشــت، تفكر شيعى را 

براى «آينده شيعه» ماندگار كرد.

خبر

احكام

خبرخبر

 فرهنگ رضوى  رئيس سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمى از ترجمه و توزيع آثار و 
احاديث امام رضا(عليه السالم) به زبان هاى 
مختلف در 65 كشــور جهان با همكارى 
بنياد بين المللى امام رضا(عليه الســالم) 

خبر داد. 
دكتر ابوذر ابراهيمى تركمان در حاشــيه 
ديدار بــا مديرعامــل بنيــاد بين المللى 
امام رضا(عليه الســالم) گفــت: 85 رايزنى 
فرهنگى جمهورى اســالمى ايران در 65 
كشــور در خدمت بنيــاد بين المللى امام 
رضا(عليه الســالم) بــراى ترويج فرهنگ 
رضوى هستند كه با همكارى بنياد تالش 
خواهيم كــرد فعاليت هاى رضــوى را در 
ســال هاى آينــده روى ترجمــه و توزيع 
آثــار و احاديث امام رضا(عليه الســالم) به 

زبان هاى مختلــف در دنيا متمركز كنيم.  
تركمان با اشــاره به رونمايى پوســترهاى 
مربوط بــه «اولين اجالس جهانى خادمان 
فرهنگ رضوى» و «نخســتين جشنواره 
عكس هشــت»، خاطرنشان كرد: هر ساله 
كشــورهاى بيشــترى را درگير جشنواره 

بين المللى امام رضا(عليه السالم) كرده ايم.

 باشگاه خبرنگاران جوان   سيدمحسن 
ميرباقرى كارشــناس مذهبــى گفت: در 
طبيعت فصلــى داريم به نام  فصل بهار كه 
ســه ماه اول سال شمسى است و يك  بهار 
معنوى داريم كه ماه رجب و شعبان و رمضان 
است. ماه هايى  سرشار از خير و بركات كه از 
آسمان براى بندگان نازل مى شوند. شعبان 

تنها ماهى است كه شهادتى در آن نيست.
ماه شــعبان، ماه استغفار و راز و نياز است و 
بندگان با استغفار، نيايش و روزه روحشان 
را بــراى ماه مبارك رمضان آماده مى كنند. 
شب نيمه شعبان كه تولد فخر عالم حضرت 
مهدى (عجل اهللا تعالى فرجه) اســت، رتبه 
بعد از شب قدر را دارد و پيش نويس مقدرات 
در اين ماه رقم مى خورد. شب نيمه شعبان 
شــب بزرگى اســت، دعاى كميل يكى از 

ادعيه اى اســت كه در شــب نيمه شعبان 
خوانده مى شود و مشتمل بر اسرارى است 

كه دست ما از آن كوتاه است.  
«مناجات شعبانيه» از مناجات هايى است 
كه كم نظير است؛ مانند دعاى ابو حمزه كه 
از حضرت ســجاد (عليه السالم) وارد شده 

است.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى خبر داد

توزيع آثار و احاديث امام رضا   در 65 كشور
سيد محسن ميرباقرى:

پيش نويس مقدرات ما در ماه شعبان رقم مى خورد

و كودكان را نيز به خواندن 

در كمال تضرع و خشوع 
بود و همان طور كه خود 
مى فرمودند «تا زمانى كه 
نمازگــزار در حال عبادت 
اســت، در محضــر خدا 
اســت» و همان طور كه 
دعاهاى صحيفه سجاديه 
لحنى  اســت؛  آن  بيانگر 

معارف
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

نان در سال 96 گران نمى شود   تسنيم: قائم مقام وزير صنعت با بيان اينكه در سال 96 يارانه توليد به نان همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: بر اين اساس قيمت نان مصرفى مردم تغييرى نمى كند، اما 
كارگروهى به منظور بررسى افزايش هزينه هاى نانوايان تشكيل شده است.مجتبى خسرو تاج اظهار داشت: تعرفه برخى كاالها براى قرار گرفتن در كتاب تعرفه تغيير كرده است، افزايش تعرفه ها براى ما نگرانى هايى 

را نيز ناشى از باال رفتن تورم به همراه دارد، زيرا بسيارى از اين تعرفه ها مربوط به مواد اوليه توليد است كه باال رفتن تعرفه آن ها پيامدهايى دارد.

برنج و ميوه در صدر افزايش قيمت ها
گرانى به پياز و سيب زمينى رسيد

اقتصاد - مهدى شهرآبادى: 
افزايش قيمت سيب زمينى و 
پيــاز در بازار موجــب انتقاد 
گروه هاى كم درآمد و محروم 

جامعه شده است.
بــه گــزارش خبرنــگار ما، 
هــم اكنــون هــر كيلوگرم 
ســيب زمينى در بازار مصرف 
2800 تومــان، پيــاز 2300 
تومان و گوجه فرنگى 6500 

تومان قيمت دارد كه اين مســئله در نوع خود يك ركورد قيمت محســوب 
مى شــود.  اين در حالى است كه نرخ هر كيلو سيب زمينى و پياز تا قبل از 
شــروع سال 96 حدود 1000 تومان و گوجه فرنگى 1300 تومان بود. البته 
اين گرانى ها را نيز به نوعى بانك مركزى در گزارش اخير خود تأييد كرده به 
طورى كه در اين گزارش آمده كه در هفته اول ارديبهشــت ماه، قيمت پنج 

گروه كااليى افزايش يافته است.  
بر اســاس گزارش بانك مركزى در يكسال منتهى به هشت ارديبهشت ماه 
امسال قيمت برنج، لبنيات، حبوبات، ميوه هاى تازه، سبزى هاى تازه و گوشت 
قرمز هم نسبت به هفته مشابه سال قبل افزايش داشته به طورى كه  قيمت 
گروه لبنيــات 7/2 درصد، تخم مرغ 6/2درصد، برنــج 27/3درصد، حبوب 
23/4 درصد، ميوه هاى تازه 25 درصد، سبزى هاى تازه 36/1 درصد، گوشت 
قرمز 10/3 درصد، گوشــت مرغ 24/7 درصد، قند و شكر 20 درصد، چاى 

13/7 درصد و روغن نباتى 8/1 درصد افزايش يافته است.

 وعده ارزانى
در اين رابطه مهاجران رئيس اتحاديه ميوه و سبزى تهران با بيان اين كه يكى 
از داليل گرانى ميوه به سنتى بودن كشاورزى ما برمى گردد به خبرنگار قدس، 
گفت: سال گذشته ديديم كه برخى از محصوالت كشاورزان مانند سيب زمينى 
ويا گوجه فرنگى به دليل افزايش توليد و حمايت نكردن دستگاه هاى ذيربط 
روى دســت آن ها ماند وبه دليل همين مسئله در سال جارى اين روند توليد 

كاهش يافت كه به تبع قيمت اين محصوالت باال رفته است.
وى بــا بيان اين كه بر اســاس آمارهــا، حدود 200هزار تــن اضافه توليد 
محصوالتى مانند گوجه فرنگى را در كشــور داريم، كه دولت بايد براى اين 
مسئله فكرى كند، تصريح كرد: قرار است براى تنظيم بازار در 10 روز آينده 
سيب زمينى از دشت گرگان و گوجه فرنگى از خوزستان وارد ميادين ميوه 

و تره بار شود كه نگرانى ما هم در همين 10روز آينده است.
وى با بيان اين كه بتازگى كشــاورزان خود براى فروش محصوالتشــان با 
عمده فروشان تماس مى گيرند وهر كجا محصوالت را باالتر بخرند در همان 
منطقه به فروش مى رســانند، افزود: به همين علت دالالن در حال حذف از 

بازار ميوه هستند.

 قاچاق ميوه   
وى با بيــان اين كه يكى از داليل گرانى برخى ميوه هاى نوبرانه نيز كاهش 
توليــد بوده كه بتدريج با آمدن محصوالت ســاير شــهرها قيمت ها نيز در 
حال كاهش اســت، گفت: هم اكنون قيمت محصوالتى مانند موز در بازار از 
كيلويى  4500تا 5000 تومان، كيوى 3500تا 6000 تومان، خيار گلخانه اى 
1500تا 2000 تومان، گوجه فرنگــى گلخانه اى 5000 تومان، پرتقال هاى 
قاچــاق مصرى 8000 تومان، پرتقال تركيه و قبرس 7000 تومان، ســيب 
ســفيد لبنانى 6000 تومان، ســيب قرمز 5000 تومان، هندوانه از 800تا 

1500تومان و طالبى از 2500 تا 4500تومان است.
وى تصريح كرد: به غير از چهــار محصول موز، انبه آناناس و نارگيل، ديگر 
ميوه ها و محصوالت خارجى موجود دربازار قاچاق محسوب مى شوند كه به 

طريقه هاى مختلف وارد ميادين ميوه و تره بار مى شود.  

گزارش

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  دولت يازدهم 
بهبــود ضريــب جينى، كاهش شــكاف 
درآمدى و نابرابــرى اجتماعى را از جمله 
دســتاوردهاى خــود در ســايه اجــراى 

سياست هاى ضدتورمى مى داند.
ضريب جينى  براى سنجش ميزان نابرابرى 
در توزيــع درآمد يا ثــروت در يك جامعه 

آمارى استفاده مى شود. 
دولت كه مرداد ماه 92، كشــور را با تورمى 
باالى 40 درصد و رشــد منفى 7 درصدى 
اقتصاد تحويل گرفــت، امروز و در  ماه هاى 
پايانــى عمر خــود از اينكه مدعى اســت  
توانسته معيشت خانوارها و بويژه خانوارهاى 
كارگرى و طبقات آسيب پذير جامعه را بهبود 
بخشد، بسى خرسند است و از اينكه فاصله 

فقرا و اغنيا را كم كرده به خود مى بالد.
بر اســاس آمار مركز آمــار ايران ميانگين 
ضريب جينى كل كشــور (متغيرى كه از 
رشد اقتصادى و تورم متأثر است)، از سال 
89 كاهشــى بوده و از 0/41 به 0/39 در 
سال 94 رســيده كه اين بهبود شاخص، 
نشــان دهنده توزيع عادالنه تــر درآمد و 

ثروت است.
حداقل حقوق كارگران در ســال جارى با 
رشدى 14/5 درصدى  يك ميليون و 317 
هزار تومان تعيين شــده اســت اما فعاالن 
جامعه كارگرى با توجه به اينكه سبد هزينه 
كارگران نزديك به 2/5 ميليون تومان برآورد 
شده دريافتى اين قشر را نامتناسب با حداقل 

هزينه هاى معيشتى مى دانند.
رئيس كميســيون اجتماعى مجلس هم 
معتقد اســت با توجه به افزايش بيكارى 
در ســال هاى اخير ادعاى دولت مبنى بر 
بهبود معيشت مردم و كاهش نابرابرى هاى 
درآمــدى، قابل قبول نيســت. ســلمان 
خــدادادى به خبرنگار ما مى گويد: يكى از 
متغيرهايى كه فاصله و شكاف طبقاتى را 
كم مى كند، ايجاد و افزايش درآمد است و 
بر اساس وعده آمار معاونت اشتغال وزارت 
تعاون، كار و رفــاه اجتماعى قرار بود نرخ 
بيكارى از سال 95 تا 96 تك رقمى شود 
اما بر اســاس آمار مركز آمار امروز نه تنها 
اين شاخص تك رقمى نشده بلكه با اضافه 

شدن يك ميليون و 300 هزار نفر به خيل 
بيكاران نرخ 11 درصدى بيكارى به 12/4 

درصد افزايش يافته است.
وى خاطر نشان مى سازد: با چنين وضعيتى 
درآمد نســبى براى خانوارهاى كارگرى و 
كم درآمد حاصل نمى شود بنابراين فاصله 
طبقاتى افزايش مى يابد و همين امر سبب 
شده در حال حاضر با حذف طبقه متوسط 
شــاهد وجود دو طبقه غنــى و فقير در 

جامعه باشيم.
خدادادى مرفهان و اغنياى جامعه را درصد 
بسيار ناچيزى از جمعيت كشور مى داند كه 
درآمدهــاى كالن دارند و با غنى تر شــدن 
روزافزون آن ها شاهد افزايش فاصله طبقاتى 

هستيم. 
رئيس كميســيون اجتماعــى مجلس در 
خصــوص تازه ترين آمار بيكارشــدگان كه 
به اين كميســيون منعكس شــده اظهار 
بى اطالعى مى كند اما با استناد به رتبه 160 
ايران در كســب و كار جهانى و نزول چند 
پله اى آن در ميان 190 كشور جهان بر اين 
باور است كه وضعيت اشتغال و درآمدآفرينى 
بــراى مــردم و بخصــوص كارگرانى كه 
معيشتشــان با توليد و تجارت گره خورده 

نامطلوب است.

  شكاف همچنان زياد است
نايب رئيس كميســيون برنامــه، بودجه و 
محاسبات مجلس به خبرنگار ما مى گويد: 

يكى از فاكتورهاى تأثيرگــذار بر نابرابرى، 
تورم است كه بر اين اساس دولت با كاهش 
تورم به زير 10 درصد توانسته از اين نابرابرى 
بكاهد و معيشــت مردم را بهبود بخشد اما 
نكته اينجاســت كه در اقتصاد ما نابرابرى 
حالتى ســاختارى دارد و بــا كاهش تورم 
نمى توان مدعى شد شــكاف طبقاتى كم 

شده است. 
هادى قوامى اضافه مى كند: برخى مصاديق 
ساختارى بودن نابرابرى در اقتصاد كشور 
عبارتند از: وجود 62 درصد نقدينگى كل 
كشور در اســتان تهران، وجود 40 درصد 
جمعيت كشــور در كالن شــهرها و 25 
درصد جمعيت در روستاها؛ اين مصاديق 
ريشه اى 40 ســاله دارد و با توجه به اين 
قدمت بهبــود ضريب جينــى آن هم در 
شــرايطى كه بيكارى و ركود وجود دارد 

مقطعى و غيراصولى است.
وى اضافــه مى كند: با توجــه به اينكه هم 
اكنون 23 ميليون نفر در كشور شغل دارند 
و كمى بيش از 3 ميليون نفر بيكار هستند و 
نسبت بيكاران به شاغالن 12/5 درصد است 
بنابراين نبايد نسبت به آينده معيشت بويژه 
با توجه به رشد اقتصادى سالهاى پيش رو 

نگاه بدبينانه داشت.
قوامى با بيان اينكه در يك ســال گذشته 
شــاهد بهبود نسبى اقتصاد و توليد كشور 
بوده ايم، ادامه مى دهد: قطعاً هنوز راه نرفته 
زيادى داريــم اما بازديدهاى نمايندگان از 

صنايع فعال در استان هاى مختلف نشان 
مى دهد رشــد اقتصادى و در نتيجه ثبات 
اوضاع معيشتى مردم و جامعه فعال در اين 
حوزه در سال هاى آينده قابل تحقق است. 

  مقايسه دولتها
خبرگــزارى دولتى ايرنا در مقام مقايســه 
وضعيت معيشتى جامعه در دو دولت دهم 
و يازدهم مى نويســد: دولــت دهم به مدد 
درآمدهــاى ناشــى از افزايش قيمت نفت 
توانست با واردات گســترده و اجراى طرح 
هدفمند كردن يارانه ها، زمينه كاهش ضريب 
جينى به طور موقت را فراهم آورد، اما دولت 
يازدهم در شــرايطى مجبــور به پرداخت 
يارانه ها شــد كه درآمدهاى ناشى از صدور 
نفت هم به علــت تحريم هاى بين المللى و 
هــم به دليل كاهش قيمت نفت، با كاهش 

شديدى رو به رو شده بود.
بر اساس همين گزارش پرداخت يارانه هاى 
نقدى از ســال 89 در ابتداى كار تأثيرى 
بر معيشت خانوارهاى روستايى و شهرى 
داشــت، اما بتدريج بــا افزايش قيمت ها 

از  يافت  تأثير آن كاهــش 
ايــن رو انتظار مــى رود با 
هدايت  در  دولــت  رويكرد 
خود  حمايتى  سياست هاى 
آسيب پذير  اقشار  به سمت 
طرح هايى  اجراى  طريق  از 
چــون مســكن اجتماعى، 
كاهــش ســهم مــردم از 
نيز  و  هزينه هاى ســالمت 
تداوم روند نزولى نرخ تورم 
در آينده، اين شاخص توزيع 

درآمد بهبود يابد.
اين گــزارش اضافه مى كند: 
كوتاه  سياســت هاى  اتخاذ 
 مدت رفاهــى و غيراصولى 

بــراى كاهش ضريب جينى بــدون توجه 
به معضل تورم و رشــد اقتصادى (همچون 
تجربه دولــت دهم) نفعى بــراى خانوار و 
اقتصاد به همراه نخواهد داشت و در سال هاى 
بعد موجب افزايش شكاف درآمدى و بدتر 

شدن ضريب جينى خواهد شد. 

ادعاى دولت مبنى بر بهبود معيشت مردم قابل قبول نيست

2 ميليون شاغل شدندكاهش تورم،  شكاف طبقاتى را كم نكرد
 1/6 ميليون بيكار!

تســنيم: على ربيعــى -وزيــر كار- در 
حالــى از ايجاد 2ميليون شــغل در اين 
دولت خبر داده كــه مركز آمار ايران هم 
اشــتغال خالص ايجاد شده در اين دولت 
را 397هزار اعالم كرده است، بنابراين در 
اين دولت حــدود يك ميليون و 603هزار 

نفر بيكار شده اند.
بر اســاس گزارش رســمى مركــز آمار 
ايران، رقم اشــتغال خالص دولت يازدهم 
از تابستان 92 كه شــروع به كار كرده تا 
پايان سال 95 حدود 397 هزار شغل بوده 
اســت، بنابراين دولت يازدهم كنار ايجاد 
2ميليون شــغل جديــد، موجب بيكارى 
يك ميليون و 603هزار نفر ديگر هم شده 
تا رقم اشــتغالزايى خالــص به 397هزار 

نفر برسد.

 بانك مركزى:
فعاليت مؤسسات غيرمجاز 

متوقف شده است
فعاليت  توقــف  از  مركــزى  بانك  مهر: 
مؤسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز ظرف 

سال هاى گذشته خبر داد. 
بانك مركزى با همــكارى مراجع قضايى 
و انتظامــى، ضمن جلوگيرى از توســعه 
قارچ گونه مؤسســات اعتبــارى غيرمجاز 
بــا ســاماندهى و برخورد بــا متخلفين 
بازار غيرمتشــكل پولى، سهم اين بازار از 
سپرده هاى مردمى را از بيش از 20 درصد 
بازار پول به كمتر از 10 درصد تقليل داده 

است.

خبر

در اقتصاد ما 
نابرابرى حالتى 
ساختارى دارد 

و با كاهش تورم 
نمى توان مدعى 

شد شكاف 
طبقاتى كم
 شده است

بــــــــرش

افزايش قيمت سيب زمينى و 
پيــاز در بازار موجــب انتقاد 
گروه هاى كم درآمد و محروم 

بــه گــزارش خبرنــگار ما، 
هــم اكنــون هــر كيلوگرم 
ســيب زمينى در بازار مصرف 
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
يكى از كارهايى كه بايد در آموزش و پرورش انجام بگيرد، 

تزريق روحيه شادابى و جوانى در معلم است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين

 سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 5 شعبان 1438 2 مى 2017  سال سى ام  شماره 8388 

گزارش از شخص

«پسر جنگجو» خالى مى بندد
ژنرال  «مك مستر» اين بار به ايران كير داد 

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  نعل به نعل كه 
نه، اما مى شــود گفت؛ نسخه اى از «مايكل فلين» 

- مشاور پيشين امنيت ملى ترامپ- است. 
همان قدر نظامى، همان قدر با تجربه در مسائل 
امنيتى و نظامى و همان قدر تند مزاج  و عصبانى 
براى حرف زدن عليه هر آدم و هر كشورى كه به 

آمريكا گفته باشد؛ باالى چشمت ابرو! 
البته اين وســط ، دو تا تفاوت را نمى شود ناديده 
گرفت. اول اينكه بر خالف مشــاور امنيت ملى 
پيشين، ژنرال « هربرت مك مستر» از نعمت مو 
بر ســرش بى بهره است و همان مختصر نعمت 
باقى مانده روى ســرش را هم صبح به صبح تيغ 
مى اندازد تا هيبت جنگجويانــه ترى پيدا كرده 
و شــايد- به گمان خودش-  توى دل دوست و 
آشــنا را خالى كند. دوم اينكه در سخن گفتن و 
رفتارهايش، نه تنها ارادتى به «پوتين» و مســكو 
ديده نمى شود، بلكه -گاه و بيگاه- و سر هر مسئله 
ريز و درشــت به پروپاى روس ها مى پيچد. ژنرال 
پُرستاره آمريكايى ديروز اما معلوم نيست، از كدام 
دنده از خواب برخاســته بود كه  ترجيح داد، به 
ايران گير بدهد و بگويد: «جمهورى اســالمى از 
رژيم ســوريه حمايت مى كند و دنبال تضعيف 
حكومت هاى خاورميانه و وابسته كردن آن ها به 
خودش اســت... ما بايد با اين رفتار ويرانگر ايران 

مقابله كنيم».

 دكتر تاريخ آمريكا
آقاى ژنرال، دوره دبيرســتان را در يك آكادمى 
نظامــى گذراند و بعدها كارشناســى ارشــد و 
دكترى اش را در رشته تاريخ آمريكا از دانشگاه 
كاروليناى شمالى گرفت. «مك مستر» 54 ساله، 
پايان نامه اش را به جنگ ويتنام اختصاص داد و 
آن را در قالِب يك كتاب انتقادى در سال 1997 
منتشر كرد تا در ميان نظاميان آمريكا نامش سر 

زبان ها بيفتد. 

 معمار ارتش
شــهرت و پيشــينه نظامى اش، تنها به همان 

كتاب انتقادى خالصه نمى شــود. آقاى فرمانده 
مدال هــاى رنگارنگ نظامى اش را درپى حضور 
در عمليات توفان صحرا(1991) و بيرون راندن 
ارتــش عــراق از كويت گرفته و طــراح اصلى 
اســتراتژى و روش برخورد با نيروهاى شورشى 
پس از اشغال عراق اســت. سال 2005 نيز در 
پاكســازى مناطق اين كشــور با تاكتيك هاى 
پيشرفته، فعال بوده است. در 2014، مأموريت 
تحقيقات محرمانه درباره عملكرد ارتش روسيه 
در اوكرايــن به او واگذار شــد و پژوهش هايى 
درباره حضور ارتش در افغانســتان انجام داد و... 
خالصه كالم اينكه رســانه هاى آمريكايى او را 

«معمار ارتش آينده آمريكا» مى نامند. 

  نوچه ترامپ نيست
دور نماى مشــاور جديد امنيت ملى «ترامپ» را 
همــان اول مطلب گفتيم، اما وقتى از نزديك به 
او نگاه كنيم و كمى هم منصف باشيم، مى بينيم 
تفــاوت هاى«مك مســتر» به همــان دو مورد  
خالصه نمى شــود. مشاور پيشين - مايكل فلين 
-  يك جورهايــى از نوچه هاى تيم «ترامپ» بود. 
ديدگاه هايش در بيشتر مســايل سياسى مانند 
رئيس جمهور بــود و در ســتادهاى انتخاباتى 
ترامپ نيز- پرشــورانه- كار مى كــرد و به قول 
معروف نفسش به نفس ترامپ و تيمش بند بود. 
« مك مستر» را اما همه رسانه هاى آمريكايى يك 
نظامى بلندپايه با ديدگاه هاى مســتقل مى دانند 
كه در برخى مســائل نيز شايد نظرش با ديدگاه 
رئيس جمهور ترامپ تفاوت كند. راستى، شما هم 
اگر روزنامه ها و سايت ها را شخم  بزنيد، نمى توانيد 
سخن يا نقل قولى از او پيدا كنيد كه مانند «فلين» 
به اســالم و مســلمانان تاخته واسالم هراسى را 
ترويج كرده باشــد. او بر خالِف مشــاور پيشين 
ترامپ كه باور داشت، تروريسم در افكار اسالمى 
ريشه دارد، وقتى مى خواهد از داعش حرف بزند، 
مى گويد: آن ها تفسير منحرفانه اى از دين دارند و 
با ايجاد تنفر و وحشت در نزد مردم، مى خواهند از 

دين استفاده ابزارى كنند. 

 هماهنگ با رئيس 
اين هايى كه گفتيم، مبادا ســبب شود، شما فكر 
كنيد او مخالف ترامپ و كاخ سفيد است. ... هرگز!  
ژنرال داستان ما وقتى قرار باشد نظرش را درباره 
دشمنان آمريكا بگويد، با همان تند مزاجى و كج 
خلقى «فلين» و- بلكه بيشتر- وارد گود مى شود و 
100 درصد با رئيس هماهنگ اســت. نمونه اش 
نيز همين ديروز كه در پايان ســخنانش گفت: 
«آنچه در هشــت سال گذشته ديده ايم اين بوده 
كه رويكرد آمريكا -ناخواسته- موجب تقويت ايران 
در خاورميانه و فراتر از آن شده است...آنچه اكنون 
مهم است، تغيير سياست واشنگتن در رويارويى 
با ايران است و اين از درايت رئيس جمهور است 
... من فكر مى كنم اين يك فرصت بزرگ است تا 
با رفتار مخرب ايران در منطقه و فراتر از منطقه 

مقابله كنيم».

 حرف نزن ژنرال!
روسيه را هم از قلم نيندازيم. نوبت به اين كشور كه 
مى رسد، ژنرال انگار از هميشه جدى تر و- شايد-
عصبانى تر مى شــود. همين يكى دو هفته پيش 
در مصاحبه اى گفته بود: «حمايت روسيه از دولت 
بشار اسد، موجب ادامه جنگ داخلى سوريه شده 
و به گسترش بحران به عراق و كشورهاى همسايه 
و نيز اروپا انجاميده است ... بنابراين بايد حمايت 
مسكو از چنين رژيم وحشتناكى مورد بازخواست 
و نكوهش قرار گيرد. همچنيــن بايد اقدام هاى 
خرابكارانه روســيه در اروپا بررسى شود. من فكر 
مى كنم اكنون وقتش رسيده، درباره اين مسائل 
با روس ها جدى بحث كنيم». گويا اما روس ها هم 
بيدى نيستند كه از تندباد و توفاِن «مك مستر»ى 
به اندامشان لرزه  بيفتد!  چون وزير خارجه شان- 

سرگئى الوروف - در واكنش به سخنان ژنرال با 
خونسردى مى گويد:«رئيس جمهور آمريكا گفته 
درصدد برقرارى رابطه خوب با روسيه است و ما 
هم آماده هستيم. مسكو در قبال آمريكا با توجه 
به سخنان ترامپ تصميم مى گيرد، نه با توجه به 
حرف هاى مشــاور وى...» ... و اين واكنش يعنى: 

فعالً شما حرف نزن، آقاى ژنرال!

 «خان شيخون» كار خودش بود
همــه ماجرا اما همين ژســت هاى نظامى گرى 
نيست. «مك مســتر» اگر پايش بيفتد، مى تواند 
درقامِت يك ديپلمات غيرنظامى سفرهاى دوره اى 
به منطقه راه بيندازد و با حضور در افغانستان، هند 
و پاكســتان وانمود كند، در حال رايزنى سنگين 

ديپلماتيك براى مبارزه با تروريسم است. 
گرچه ژنرال، سنگ مبارزه با داعش و تروريسم را 
خيلى بر سينه مى زند و رسانه هاى آمريكايى نيز 
مى خواهند به مخاطبانشان القا كنند او يك نظامى 
روشنفكر، مستقل و متفاوت است. شايد با همين 
نيت اســت كه مجله تايم، يك روز نــام او را در 
فهرست 100 چهره بانفوذ جهان مى گذارد و روز 
ديگر هم از او به عنوان معمار ارتش نوين آمريكا 
ياد مى كند. در ادامه، رسانه هاى ديگر هم به ميدان 
مى آيند و او را « جنگجوى متفكرقرن 21 ارتش 
آمريكا» لقب مى دهند.  با اين همه، نمى شــود از 
اين سخِن «رابرت ديويد استيل»-مأمور بلندپايه و 
پيشين سازمان «سيا»- بى تفاوت گذشت، آن جا 
كه در يك تحليل مى نويسد: « از منابع آگاه باخبر 
شده ام كه حمله شيميايى به «خان شيخون» به 
وسيله سناتور جان مك كين و جان برنان- رئيس 
پيشين سيا- و مشاور امنيت ملى ترامپ- ژنرال 

هربرت مك مستر- برنامه ريزى شد».
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حكايت شأن و بى شأنى

1ـ حقيقت ما چند نفر اســت؟گاهى آدم ها «يك نفر»اند، اما «دونفر» مى شوند!... 
هنگامى كه كســى را در «رفتــار اجتماعى» اش يك جور مى بينيــم و در تنهايى و 
خانواده اش، جور ديگرى رفتار مى كند. آدم هايى كه تأثير «ماه تولد» را بر شخصيت 
آدم ها باور دارند؛ معتقدند متولدان بعضى از ماه هاى سال، تغييرهاى رفتارى فراوان 
دارند و دوستى و زندگى مشترك با آنان بسيار دشوار است. آدم هاى دوگانه، هم كار 

خود و هم تكليف ديگران را در دوستى پيچيده مى كنند.   
2ـ درد يگانگى:  شناسه هاى خاص، بعضى از آدم ها را از بعضى ديگر جدا مى كند. 
در ميان اهالى يك صنف... دانشجويان هم رشته... همكاران يك اداره... و خالصه در 
همه جا، آدم هايى را مى بينيم كه در ظاهِر شغلى يا خانوادگى شبيه هم اند... اما بعضى 
از آدم ها، شناســه هايى دارند كه نشان مى دهد در ميان شخصيت هاى مشابه شان، 
«يگانه»اند. براى همه يگانه ها نيز همتايانى پيدا مى شود. وقتى يگانه اى همتا داشته 

باشد، يعنى «يكتا» نيست... بى مانند نيست. 
3ـ پيراهن تشخيص: گاهى لباس، ادبيات يا رفتارى خاص، آدمى را در ميان آدم هاى 
ديگر، يگانه مى كنــد. آدم هاى اين جورى، «يگانه ظاهرى»اند. آدم هاى يگانه باطنى به 
زندگى، نگاهى خاص و واال دارند. آدم هاى يگانه باطنى را هنگامى مى شود شناخت كه 

لب به سخن باز كنند كه مشخصه اى را نشان بدهند... و اال شناخته نمى شوند.
4ـ يگانه هاى خاص : در محيط همگانى كه همه آدم ها در كنار هم ديده مى شوند؛ 
گاهى كسانى را مى بينيم كه ظاهر و رفتار ظاهرى شان با ديگران متفاوت است. همه 
متفاوت ها، يگانه نيســتند. با رفتارى عجيب و نامعقول هم يگانه خواهيم شد. همه 
آدم هايــى كه با رفتار عجيب و غريب، توجه ديگران را جلب مى كنند؛ يگانه اند... اما 
«خاص» نيستند. آدم هاى خاص، ممكن است رفتار يا كارى عجيب كنند، اما هرگز 

«بى ِخَرد»ى نمى كنند!
5ـ وقت خوب پايانى: پيشــوايان مــا گفته اند كه همه آدم هــا در نگاه خداوند، 
«همانند»اند. به همه جان بخشــيده و براى همه آفريده هايش حقوقى يكسان قائل 
شــده اســت. به همه هوا، خوراك و زندگى بخشيده است... اما بعضى ها «زنده»اند و 
بعضى ها «زندگى» مى كنند. آنانى كه خدا را نشناخته اند، فقط زنده اند... زيرا هنگامى 
«زندگى» مى كنيم كه آِخر و عاقبت زنده  بودنمان را شناخته باشيم... وگرنه با مرگ، 

«تمام» مى شويم.
6ـ  مسيِر ســخِت نگهدارى : آدم هاى «خاص»، هدف زندگى شان را شناخته  و 
فهميده اند كه استفاده درست از همه چيز، وابسته به «رعايت قاعده ها»ست... و مى دانند 
كه براى همه ماده هاى خام، «پااليش»ى الزم اســت تا براى اســتفاده، آماده شوند. 
دانه گندم، خوردنى است، اما هرگز تا «نان» نشود، «دلپذير» و «خواستنى» نمى شود. 
آدم هــاى خاص، قاعده عبور از «چراغ قرمز» و جريمه بعــد از آن را نيز فهميده اند. 
آدم هاى خاص، مفهوم حقيقى «پــاداش و مكافات» را فهميده اند... به همين دليل، 
اهل «رعايت قاعده ها» شده اند. «تقوا»، همين رعايت است... يعنى قاعده ها را بشناسيم 
و رعايت كنيم تا از زمين بازى، «اخراج» نشــويم... اخراج شــده ها از ورزشگاه بيرون 

نمى روند، اما حق بازى هم ندارند!
 7ـ  باالنشــينان خردمند : پيشوايان ما گفته اند خاص شــدن و نشدن آدم ها را 
خودشان تعيين نمى كنند. داور تعيين جايگاه هاى عالَم، فقط «خدا»ست... براى همين 
هم تأكيد كرده اند كــه آدم ها «امر به معروف» و «نهى از منكر» را محترم بدانند، اما 
درباره «سرانجام» ديگران، داورى نكنند. زيرا كسى نمى داند فرداى خودش و ديگران، 
به شكل حاال خواهد ماند يا تغيير خواهد كرد. پيشوايان ما تأكيد كرده اند «يگانه هاى 
خردمنــد» روزگار، هنگامى در نگاه خداوند، آدم هايى خاص مى شــوند كه «بيش از 

همتايان »شان، اهل رعايت (تقوا) باشند.
 8 ـ پيش چشم محبوبيم! پيشوايان ما تأكيد كرده اند كه «زيارتگاه»، سايبان... و 
«زيارت»، دل آرامى «يگانه هاى خاص» است... به خاطر همين است كه براى رسيدن به 
زيارت، بايد «اجابت، سعادت و دعوت»، با هم جمع شوند تا كسى موفق به زيارتى شود. 
در حرم هاى مطهر پيشــوايان ، آدم هايى به «صدرنشينى در نگاه محبوب» مى رسند 
كه به اندازه كافى، ظاهر و باطن شان «يگانه» باشد. آدم هايى كه در نگاه بلند صاحب 
مزار مطهر خاص شوند؛ رفتارشان با مردم نيز محترمانه و يگانه مى شود.  / دريافت، 
تلخيص و بازنويسى از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از شركت 
«اســوه». صفحه 705. «از صلوات خاص حضرت اباعبداهللا الحسين(ع)»:ـ  (... َفاِنَّ لََك 
ـ ِعنَداهللاـ  جاهاً و َقدراً و َمنِزلًَه َرفيَعه) اى اباعبداهللا!... در نگاه خداوند، باالترين مقام، 

ارزش و جايگاه شايسته را دارى.

ايوان ِشفا (11)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

 ادامه دارد
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