
  پيشنهاد رئيسى به رسانه ملى  

روحانى و احمدى نژاد  مناظره  كنند  تا بهانه ها تمام شود
 تا انتخابات  دومين مناظره انتخاباتى نامزدهاى رياست جمهورى كه قرار بود در حوزه 
سياسى-فرهنگى برگزار شود، اسير تاكتيك رقيب هراسى دو چهره دولت در اين دور از 
رقابت ها شد. حسن روحانى كه در مناظره اول در سايه اسحاق جهانگيرى قرار گرفته بود 

و رفتار منفعالنه او در مقابل انتقادهاى پر شمار رقبا ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
على نادرى

دوره انتخابات رياســت جمهورى، بهار حرف زدن و ارائه برنامه چهار ساله كار و 
تالش براى تعالى و پيشرفت كشور است و مردم از بين سخنان و شعارهاى ارائه 
شــده به سليقه و اولويت هاى جامعه، شخص اصلح را انتخاب مى كنند. اما بعد 
از انتخابــات، فرصت حرف زدن به اتمام مى رســد و هنگام عمل به وعده هاى 

انتخاباتى، تبليغاتى و رفع دغدغه هايى كه مردم برمبناى ...

دوره حرف درمانى به اتمام رسيده است

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 4
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پرسش  معدنكاران 
از نعمت زاده:

آقاى وزير! چرا قبل 
از رخ دادن حادثه 
معدن صداى ما را 

نشنيديد؟

وقتى قرار است شهريه بر اساس 
عرضه و تقاضا تعيين شود!

نگاه بازارى 
مسئوالن آموزش 

و پرورش 
به مدارس

 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 9
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علت رسيدن قيمت گوشت
 به 40هزار تومان

رستمى: در ايران مرا نمى خواهند 
خداحافظ!

نظاميان سعودى 
وارد بحرين شدند

رئيس اتحاديه دامداران تشريح كرد  جنگ بين كيانوش و سرمربى تيم ملى وزنه بردارى باال گرفت در آستانه محاكمه شيخ عيسى قاسم

حادثه دلخراش معدن
 اينجانب را داغدار و مصيبت زده كرد

رهبر معظم انقالب در پى حادثه معدن در گلستان:
 اخبار   بســم اهللا الرحمــن الرحيم / حادثه  دلخراش و مصيبت بار معدن در گلســتان كه به 
جان باختــن جمعى از كارگــران زحمتكش و رنج ديده و گرفتارى جمعــى ديگر از آن عزيزان 
انجاميده است، اينجانب را داغدار و مصيبت زده كرد. الزم است همه اقدام هاى ممكن براى نجات 

گرفتاران انجام گيرد...

 :امام سجاد
مؤمن سكوت 
مى كند تا سالم 
بماند و سخن 

مى گويد،
 تا سود برد. 

 كافى ج 2، ص 231

 ............ صفحه 2

حجت االسالم و المسلمين رئيسى:

عدالت و كرامت 
در حوزه سالمت بايد 
مورد توجه قرار گيرد

 
اسحاق جهانگيرى:

يارانه ها در آينده هم 
استمرار خواهند داشت

رونمايى قاليباف
 از سامانه كارانه

على الريجانى:

حضور مردم در انتخابات 
خطرات را از كشور 

دور مى كند

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4
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 مناظره اى بين رئيس دولت فعلى و گذشته 
برگزار شود تا باالخره دولت يازدهم پاسخگو باشد



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

على نادرى، روزنامه نگار 

تجارت ايران گرفتار بدعهدى قول هاى برجامى

هنوز صرافى ها به جاى بانك هاى خارجى كار مى كنند

گزارش خبرى

 اقتصاد/ زهرا طوسى  مقام هاى ارشد بانكى ايران در يك 
ســال گذشــته از برطرف كردن موانع با نهادهاى پولى جهان 
سخن گفته اند، اما دست اندركاران تجارت مثل اسداهللا عسگر 
اوالدى و يحيى آل اسحاق اين موضوع را تكذيب و درعوض به 

ماندگارى موانع تأكيد كرده اند.
البتــه اينكه مديران بانــك مركزى از ايجاد ارتبــاط  با نظام 
بانكى ســخن مى گويند، حرف درستى است ولى همه قصه را 
نمى گويند.قبل از تحريم هاى شوراى امنيت و اتحاديه اروپا بيش 
از 600 بانك و مؤسسه اعتبارى در دنيا با ما داد و ستد داشتند 
كه هم اكنون فقط با حدود230 بانك و مؤسسه همكارى شروع 

شده است.
از ســويى كارشناســانى كه از موانع سخن مى گويند هم، همه 
قصه را روايت نمى كنند. حقيقت اين اســت كه پس از برجام، 
تحريم هاى بانكى برداشته شده است، اما «گراند بانك ها» حاضر 
به همكارى با بانك مركزى نيستند، اين بانك ها بيشتر سهامشان 
در دست ســرمايه گذاران آمريكايى است و كاخ سفيد آن ها را 
تهديد به جريمه سنگين مى كند.بانك هاى بزرگ در پنج قاره اگر 

حاضر به همكارى نباشند، سپرده گذارى ارزى، تضمين سپرده ها 
و نقل و انتقال مبالغ كالن دچار چالش جدى مى شود.در شرايط 
كنونــى، تجارت خارجى ايران براى انتقال 50 ميليارد دالر پول 
خود در صادرات غير نفتى هم بايد به بانك هاى كوچك و انتقال 
تدريجى متوسل شود. اين اتفاق قطعاً هزينه ساز و مشكل آفرين 

است و بر روى صادرات و واردات كشور اثر مى گذارد.

 برقرارى نظام صرافى به جاى بانك
در حالى كه اســداهللا عسگراوالدى، عضو اتاق بازرگانى ايران 
مدعى است هيچ ال سى در بحث بازرگانى و صادرات كشور 
بازگشــايى نشــده، داريوش مهاجر، دبيركل كنفدراسيون 
صنعت ايران نيز معتقد اســت يكى از مشكالت مهم كنونى 
مــا در مراودات بين المللى به تعامــالت بانكى باز مى گردد 
كه همچنان با موانعى مواجه هســتند. سخنى كه يحيى آل 
اســحاق نيز در گفت و گو با خبرنگار مــا آن را تأييد كرده 
و مى گويــد: بر قــول و قرارى كه در برجــام داده بودند وفا 
نكردنــد و غير از معامالت كوچكى كه در حال ســاماندهى 
است، تبادالت بزرگ ما با بانك هاى معتبر هنوز انجام نشده 
و به جاى آن نظام صرافى برقرار اســت، به طورى كه خيلى 
از نقل و انتقاالت ما از طريق صرافى ها با هزينه باال و ريسك 

انجام مى شود.
وى بيــان مى كند: بانك ها از تهديــد نهادهاى نظارتى آمريكا 
مى ترسند و به همين دليل روال بانكى كه بايد باشد، هنوز شكل 
نگرفته و نظام بانكى اروپا نيز از ترس، قدمى در اين مســير بر 

نمى دارند.

 تأمين مواد و قطعات صنعت از كوره راه ها
وى بيان مى كند: تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز صنعت 
به جاى روال عادى با هزينه كمتر، از كوره راه ها و مســيرهاى 
غيرمتعارف انجام مى شود.وى ادامه مى دهد: يك سرى مشكالت 
در صنعــت درباره قدرت رقابت پذيرى از نظر قيمت و كيفيت 
است كه بايد در داخل حل شود و بقيه مربوط به تضمين هايى  
است كه براى پيمانكاران ما در بازار عراق و ديگر كشورها وجود 
دارد كه در اين رابطه مشكل نقل و انتقال پول و تضمين بانكى 
دارند و چون وضعيت بودجه در كشــورى مثل عراق كم شده، 

آن ها نتوانسته اند به تعهداتشان عمل كنند. 

 نگاه به برجام اشتباه بود
جواد حسينى كيا، عضو كميسيون صنعت و معدن مجلس نيز 
در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: يكى از توافقات بعد برجام 
اين بود كه همه تحريم هاى ظالمانه از جمله تعامالت بين بانكى 
به وجود بيايد و متأســفانه هنوز مبادالت پولى و مالى شكل 
نگرفته و ظاهراً طرف ها نه تنها به تعهداتشان پايبند نبوده، بلكه 

عالقه اى نيز براى  پيگيرى و حل موانع در اين مسير ندارند.
وى تأكيــد مى كند: آن وعده كه رئيس جمهور گفتند كه بعد 
برجام همه تحريم ها لغو و گشايش هاى بانكى به وجود مى آيد، 
تاكنون بوقوع نپيوسته و بايد گفت نگاهى كه به برجام داشتيم 
براى حل مســائل، اشتباه بوده و برجام، تنها يك نسخه قطره 
چكانى است كه ما را وابسته و در تحريم نگهداشته و به واسطه 
دست هاى پشت پرده، هيچ گشايشى در معامالت بانكى ما به 

وجود نياورده است.

هشدار نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى

 آيت اهللا امامى كاشانى:

نامزدها با امنيت كشور بازى نكنند

نامزدهاى انتخابات وحدت ملى و معنويت جامعه را حفظ كنند

 مرضيه رضايى  امام جمعه مشهد گفت: اگر 
آمريكا بداند مى تواند به ما حمله كند، حمله اول 
صبحش را به ظهر موكول نمى كند و اين حضور 
مردم است كه آن ها را از اين اقدام منصرف مى كند.
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در خطبه هاى نماز 
جمعه مشــهد مقدس افزود: ايام مقارن است با 

دهه تكريم معلم، قشــر زحمتكش و انسان ساز 
و نيز گراميداشت مقام كارگر كه استوانه و ركن 
ركين جامعه هستند و بزرگداشت و تكريم آنان 
امرى الزم است. امام جمعه مشهد مقدس گفت: 
امسال درهفته تكريم كارگر، جمعى از كارگران 
مظلوم معدن زمســتان «يورت» در نتيجه يك 
انفجار و انباشت گاز متان از دست رفتند. نماينده 
ولى فقيه در خراســان رضوى خاطرنشان كرد: 
محروم ترين قشر كارگران، كارگران معادن و در 
بين معادن، كارگران معادن زغال سنگ هستند و 
خيلى سوزناك است كه خانواده هاى اين افراد در 
هفته كارگر با جسد بى جان عزيزانشان روبه رو 

شوند و دلخراش تر از اين وضعيت خاص كارگران 
اين معدن است كه در دى ماه 94 به خاطر اينكه 
يك سال حقوق نگرفته بودند دست به تحصن زده 
و روى پالكاردهايشــان نوشته بودند چگونه نان 

براى خانه ببريم؟
امام جمعه مشــهد مقدس خاطرنشان كرد: دو 
هفته ديگر انتخابات است و نامزدها توجه داشته 
باشــند با امنيت كشور به خاطر مسائل نامزدى 
بازى نكنند و امنيت كشور را وارد بازى انتخاباتى 
نكنند، چنان كه هر گروه بگويد ما سايه جنگ را 
از اين كشور برداشتيم و پيام آور تهديد دشمن 
شوند! بدانند سايه جنگ را فقط يك جريان از اين 

كشور برداشت و آن هم مردم هستند.وى افزود: 
مردم در وسط صحنه نظام هستند و هر قدرتى 
چشــم بد به نظام داشته باشد محاسبه مى كند 
و مى بيند با 80 ميليون انسان نمى تواند بجنگد، 
دشمنان ما عناصرى هستند كه 38 سال تجربه 
سياسى ما نشان داده به هيچ وجه از يك فرصت 
نمى گذرند، سفره غذاى ما را هدف قرار مى دهند، 
آن وقت بتوانند جنگ كنند و نكنند؟ آن وقت به 
خاطر يك آقا و جريان سياسى كه به آن ها لبخند 
مى زند، جنگ نكنند؟ اگر آمريكا بداند مى تواند 
بــه ما حمله كند، حمله اول صبحش را به ظهر 

موكول نخواهد كرد.

 فارس  امام جمعه موقت تهــران، با تأكيد بر 
ضــرورت حفظ وحدت ملــى و معنويت جامعه 
توســط نامزدهاى انتخابات گفت: عالج اقتصاد 
بيمــار، كار جهادى اســت.آيت اهللا محمد امامى 
كاشــانى در خطبه هاى نماز جمعه ديروز تهران، 
با اشــاره به حادثه معدن آزادشهر به خانواده هاى 

جانباختگان حادثه تسليت گفت و اظهارداشت: 
اين حادثه، يك مصيبت غم انگيز بود كه رخ داد.

وى همچنين با اشــاره به هفته بزرگداشت مقام 
معلم و سالروز شهادت استاد مطهرى (ره) گفت: 
معلمان ما، راه اين معلم بزرگ را پى بگيرند؛ براى 
تعليم و تربيت حريص باشند و جهات معنوى را 
براى متعلمان درســت كنند.خطيب نماز جمعه 
تهران همچنين به هفته كارگر اشاره كرد و افزود: 
كارگــران به خوبى و اتقان كار اهميت بدهند، به 
اينكه كار به گونه اى باشــد كه در مقابل توليدات 
دنيا قابل عرضه باشــد، به توليد اهميت بدهند و 
در امور ســهل انگار نباشند.آيت اهللا امامى كاشانى 

در بخش ديگرى از خطبه ها، به هفته ســربازان 
گمنام امام زمان (عج) اشــاره و براى آن ها آرزوى 
توفيق كرد.وى در ادامه با اشاره به انتخابات پيش 
رو، خطاب به نامزدهاى انتخاباتى اظهارداشت: اين 
بحث ها و مسئله تعيين رئيس جمهور خيلى مهم 
است، اما مهم تر از آن كشور و جامعه ماست.امام 
جمعه موقت تهران تصريح كرد: در جامعه ما اين 
مردم بودند كه انقــالب را ايجاد كرده اند و در اثر 
فداكارى و ايثار آن ها اين انقالب پيروز شده است؛ 
اين جامعه نبايد لطمه ببيند، جامعه بايد آرام و از 
اضطراب دور باشد.آيت اهللا امامى كاشانى با تأكيد 
بر لزوم توجه به متن جامعه و معنويت آن، گفت: از 

اظهارات و حركاتى كه اين جامعه را تكان مى دهد، 
پرهيز شــود؛ در انتخابات هنگامى كه اشخاص 
مطالــب خــود را عرضه مى كننــد، بايد وحدت 
سياسى و انسجام معنوى جامعه هم حفظ شود.
وى افــزود: نامزدها به دنيا توجه كنند كه چگونه 
براى اين كشور نقشه مى ريزند و چه طراحى هايى 
از ابتداى انقالب براى اين كشــور داشته اند؛ ما به 
هركجا رسيده ايم با اين مردم و با وحدت و انسجام 
نماز جمعه تهران خاطرنشان  رسيده ايم.خطيب 
كرد: مردم بر محــور واليت فقيه و حكومت فقه 
و عقل و تقوى منسجم هستند؛ اين وحدت بايد 

حفظ شود و نبايد در هر شرايطى تكان بخورد.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ايجاد 4 ميليون شغل در 4 سال امكانپذير است    مهر: دبيركل جامعه اسالمى مهندسين بابيان اينكه ايجاد 4ميليون شغل در چهار سال امكانپذير است، گفت: شايد «جمنا» به اين نتيجه برسد كه هر 
دو نامزد ما يعنى آقاى رئيسى و آقاى قاليباف تا آخر در صحنه بمانند.محمدرضا باهنر در نشست مشترك شوراى مركزى و دبيران استان هاى جامعه اسالمى مهندسين افزود: از لحاظ فنى اين حرف كه در چهار سال 
مى توان 4 ميليون شغل ايجاد كرد، صحيح است. البته نرخ اين ميزان اشتغال مى تواند در سال اول متفاوت و از سال هاى بعدى كمتر باشد، اما به هرحال با برنامه ريزى صحيح در حوزه صنايع مختلف شدنى است.

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

 خانه ملت  رئيس مجلس شوراى اسالمى، 
با بيــان اينكه ســپاه قدرتمندترين نيروى 
تعييــن كننده در خاورميانه اســت، گفت: 
اين عاملى است كه سبب مى شود دشمنان 
جمهورى اســالمى ايران هوسرانى نكنند. 
على الريجانى در يادواره 304 شــهيد سپاه 
حفاظت انصارالمهدى، با عرض تســليت به 
مناســبت حادثه اى كه بــراى معدن كاران 
استان گلستان رخ داده است، اظهارداشت: 
سپاه قدرتمندترين نيروى تعيين كننده در 
خاور ميانه است و بايد اين سرمايه را حفظ 
كنيم. وى با بيــان اينكه برخى گروهك ها 
اقدام هــاى ايذايى متنوعــى را عليه ايران 
شــكل دادند، بيان كــرد: آن گروهك هايى 
كه در گذشــته اقدام هايى در 
ايران داشتند، تصور نكنند از 
ديدها پنهان هستند كه با چه 
از  كشورهايى مراوده دارند و 

كجا پول مى گيرند.
رئيس مجلس با اشاره به اينكه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
امروز از تسلط اطالعاتى خوبى 
برخــوردار اســت، ادامه داد: 
امروز ســپاه از يك هوشيارى 
خوبــى برخــوردار اســت و 
كشورهاى ديگر بدانند ما نه 
نگاهى به سرزمين آنان داريم 
و نه كارى به آن ها داريم، اما 
اگر به دنبال شيطنت باشند، 
با يك حريف ســخت مواجه 
هســتند.رئيس قــوه مقننه 
گفت: سپاه يك نهادى متمايز 
از ساير نهادها مى باشد؛ زيرا يك ويژگى سپاه 
مكتبى بودن آن اســت و از ابتداى تشكيل 
ســپاه اين نگاه وجود داشت و حتى كسى 
حاضر نبود حقــوق دريافت كند. امروز نيز 
سپاه با ويژگى مكتبى كه دارد تأثيرگذارى 

فراوانى در منطقه دارد.
وى افزود: ويژگى ديگر سپاه مجاهدت است؛ 
كه اين ويژگى عنصرى است كه سبب عزت 
مى شود و در كشورهايى كه عنصر مجاهدت 
از بين رفته اســت، ذليل شده اند، اما سپاه 
همچنــان داراى روحيه مجاهدت اســت و 
امنيــت موجود در ايــران نتيجه مجاهدت 

هاست.

 سپاه پاسداران مردمى است
الريجانــى با بيان اينكــه اقدام هاى نيروى 
زمينى ســپاه را از نزديك مشاهده كرده ام 
كه مى تــوان آن را حيــرت آور تلقى كرد، 
تصريح كرد: پشتوانه امنيت كشور مجاهدت 

نيروهاست.
رئيس مجلس ادامه داد: ويژگى سوم سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى مردمى بودن آن 
است كه اين نهاد از پايه كامًال مردمى بود 
و در جنگ بســط پيدا كــرد و اين عنصر 
مردمى بودن به صورت پايدار تقويت شد 

و نيروهاى جديد ســپاه نيــز داراى اين 
ويژگى هســتند.وى با بيان اينكه دستگاه 
هايى كه از مردم جدا شده اند، دچار آسيب 
مى شوند، متذكر شد: سپاه در همه شرايط 
به دنبال منافع مردم بوده است و عظمت 
سپاه در منطقه به دليل سه عنصر مكتبى 
بودن، مردمى بودن و مجاهدت آن هاست 
كــه اگر اين ســه عنصر وجود نداشــت، 

عظمت سپاه افول مى كرد.

ايران سرسختانه از خود دفاع مى كند
على الريجانى با بيان اينكه ســپاه متناسب 
با تهديدها از يك رشد و بالندگى برخوردار 
شد و مانند ساير ارتش هاى جهان براساس 
فرضيات تأســيس نشــد، افزود: ســپاه در 
مقابل تهديدهاى واقعى شــروع به كار كرد 
و براى مقابله بــا ترورهاى ابتداى انقالب و 
گروهك هــاى حاضر در مــرز، نيروهايى را 
تقويت و اعزام مى كرد. در جنگ نيز منهاى 
سال هاى ابتدايى كه بنى صدر اجازه حضور 

ســپاه را نمى داد، بعد از آن اين نهاد انقالبى 
رشد يافت و اين خيلى باقيمت است.

وى با بيــان اينكــه برخوردارى ايــران از 
عزتمندى، تنها به دليل مسائل نظامى كشور 
نيست، گفت: البته بنيه دفاعى نيز مهم است، 
ولى مسئله اين اســت كه عنصر بازدارنده 
جمهورى اســالمى ايران براى دشمنان به 
ويژگى هــاى مكتبى بــودن، مردمى بودن 
و مجاهدت به عــالوه تجربه جنگ مربوط 
است. در دوران جنگ نيز حمايت هاى همه 
جانبه اى از سوى دشمنان عليه ايران مى شد، 
ولى به موفقيتى دست نيافتند كه همين امر 
سبب شــد تا بدانند كه ايران سرسختانه از 

خود دفاع مى كند.
رئيس مجلس گفت: بعد از چند سال اخير 
كه مسائل گوناگونى درباره مسئله هسته اى، 
دشمنان براى ايران مطرح كرده اند، در حال 
حاضر نيز حرف هاى گنده ترى مى زنند، اما 
بايد توجه داشــت كه در نزد خودشان نيز 

مى دانند كه به موفقيتى دست نمى يابند.

على الريجانى:

سپاه قدرتمندترين نيروى تعيين كننده در خاورميانه است

 چرا براى كالس قرآن و هديه هاى آســمانى از روحانيون جوان براى معلمى 
اســتفاده نمى كنند كه هم بچه ها با روحانيت آشنا شوند و هم از كوچكى به امر 
به معروف و نهى از منكر، احترام و آشــنايى داشته باشند، اصالً چه مى شود هر 
مدرســه اى يك روحانى داشته باشد و بچه ها از آن ها براى دينشان الگو بگيرند، 

صدايمان را به گوش آموزش و پرورش برسانيد. 9030005592
 حكايت تصميم و تغيير در صفحه هشــت حاوى مطالب نادرست بود، بيشتر 

دقت كنيد. 9150009924
 هدف اين دولت از ايجاد بيكارى و فشار اقتصادى بر گرده مردم ناشى از تدبير و 
اميدى بود كه براى تسليم كشور به آمريكا داشتند و در چهار سال گذشته موفق 
نشدند، در صورت تداوم اين وضع كاركنان دولت هم بايد منتظر قطع حقوقشان 

در آينده نزديك باشند. 9130009005
 اى كاش وزير خارجه ما ابهت وزير خارجه روســيه را مى داشت تا در مذاكرات 
پاكستان كه دولتمردانش، خود پرورش دهنده تروريست هستند با خنده ديدار 
نمى كرد؛ بلكه از موضع طلبكارانه برخورد مى كرد تا مرهمى بر دل خانواده هاى 

شهداى ميرجاوه باشد. 9150009462
 كاريكاتورى رســم كنيد كه برجام پاره مى شده، تصوير نامزد مورد نظر ظاهر 

شود. 9390003589
 آقاى روحانى كه دائم از نمى شود و نتوانستن حرف مى زند، اگر به جاى كدخدا 

توكل بر خدا مى كرديد، امروز اينقدر دست خالى نبوديد. 9150001495
 نامزد ضربه گير رياســت جمهورى كه مديرانش در چهار ســال به جز غارت 
بيت المال و بر باد دادن دســتاوردهاى نظام، كارنامه اى براى ارائه به ملت ندارند، 
براى جمع آورى رأى به ريختن اشــك تمساح روى آورده اند. در حالى كه اگر از 
انسان هاى پاكدست و انقالبى استفاده مى كرديد، اكنون ملت تا اين اندازه از شما 

نااميد نشده بودند. 9150001499
 اين سانتريفيوژها و چرخ اقتصاد كه آقاى روحانى و سخنگوى دولت و ظريف 
مى گويد مى چرخد، در كجا مى چرخد؟ چرا مردم آن را احساس نمى كنند و پول 

ما در رتبه 175 دنيا قرار دارد؟! 9150000210
 آقاى قاليباف شما هنوز ترافيك تهران را حل نكرده ايد، آلودگى هوا و مسئله 

ريزگردها را چطور مى خواهيد حل كنيد؟ 9030005458
 چرا جهانگيرى به شعور مردم توهين مى كند با اين گريه اى كه در تلويزيون 
مى كند، بهتر بود مى رفت هنرپيشه مى شد، رياست جمهورى ايران برايش خيلى 

زياد است. 9110006820
 فرزند بيشــتر  زندگى بهتر خيلى خوب اســت و جمعيت شيعه هم بيشتر 
مى شــود. شما بگوييد كه با اين همه بيكارى و گرانى و تورم اقتصادى چطورى 
از پــس مخارجش بر بياييم. قبالً مى گفتيد فرزند كمتر زندگى بهتر. اما اكنون 
مى گوييد فرزند بيشتر زندگى بهتر. شما مسئوالن يك فكرى بكنيد كه آيا با اين 

شرايط مى شود از پس مخارج فرزند بيشتر برآمد؟ 9350009683
 آقاى نامزد محترم! جريان چپى را كه در آن بودى و با افتخار نام برديد اسالم 
را افيون ملت و امام را بيمار دانســت. هاشــمى را عاليجناب و شاه و پارادوكس 
چكمه پوش معرفى مى كرد و بزرگان چپ اكنون در اروپا و آمريكا با فروش مقاله 
عليه اســالم، خرج خود را در مى آورند، برويد افتخارات خداپسندانه جويا شويد. 

9150004660
 آقاى نماينده مردم! چرا دولت آقاى روحانى يارانه هاى قشــر ضعيف را از اول 
همين ماه ســه برابر كرد، بودجه براى اين دولت وجود دارد ولى زمانى كه نامزد 
مخالف دولت با بحث كارشناسى شده، مى گويد به اقشار مختلف مردم سه برابر 
يارانه مى دهم، جنابعالى تا تريبونى دستتان مى آيد فورى موضع گيرى مى كنيد، 
چرا شــخصيتتان را به عنوان يك دالل سياســى پايين مى آوريد و خود را وارد 

بازى هاى سياسى شكست خورده مى نماييد؟ 9110006339
 چرا ارزش ها را عده اى ابزار دست خود قرار مى دهند؛ شعار تا كى؟ دولت اميد 
تدبير سازندگى و... تا يادم هست نتوانستم سايه فشار اقتصادى را در زندگى خود 
نبينم، اين ها همه شــعار تبليغاتى است به نامزدها و اصحاب رسانه هاى محترم 
بفرماييد ما ايرانى با اقتدار، مسئوالنى ايمانى و صادق مى خواهيم، كسى كه خود 
را پيرو مكتب رســول اهللا و شيعه موال بداند، براى بازى هاى سياسى مردم را به 
بازى نگيرد، از خدا بترســيد و اخالق را احيا كنيد. به كف و سوت زدن ديگران، 

آخرت خود را نفروشيد و از شهدا شرم كنيد. 9360009355

دوره حرف درمانى 
به اتمام رسيده است

دوره انتخابات رياســت جمهورى، بهار حرف 
زدن و ارائــه برنامه چهار ســاله كار و تالش 
براى تعالى و پيشــرفت كشور است و مردم از 
بين ســخنان و شعارهاى ارائه شده به سليقه 
و اولويت هاى جامعه، شخص اصلح را انتخاب 

مى كنند.
اما بعد از انتخابات، فرصت حرف زدن به اتمام 
مى رسد و هنگام عمل به وعده هاى انتخاباتى، 
تبليغاتى و رفع دغدغه هايى كه مردم برمبناى 
برطرف شدن آن ها به شخص مورد نظر اعتماد 
كــرده اند، فرا مى رســد. در اين بين حرف و 
شعار براى كسى كه مسئوليت اجرايى كشور 
را در چند سال اخير در  اختيار نداشته است، 
امرى بديهى است اما براى فردى كه مسئوليت 
اجرايى كشور را به طور مستقيم و با اختيارات 
تام در اختيار داشته، تفاوت مى كند و طبيعتاً 
وعده دادن و حرف درمانى در انتخابات چندان 

قابل پذيرش نخواهد بود.
شايد بگويم تفاوت جنس تبليغات كسى كه 
مسئوليت اجرايى داشته است، با ساير نامزدها 
تفاوت داشته و به ارائه عملكرد اجرايى گذشته 
او بر مى گردد. مثالً وقتى در يك مرحله قول 
100روزه براى تحقق برخى وعده ها ارائه كرده 
و در تحقق آن توفيقى نداشــته است، وعده 
دادن شعار 100روزه مجدد كمى عجيب است 
آن هم در شرايطى كه مثالً تا آخر دولت 100 
روز وقت هست و در همين دولت مى توان آن 

وعده ها را محقق كرد. 
به هر حال، مردم دنبال عمل و اقدام هستند. 
از طرفــى وقتى فردى چهار ســال باالترين 
مسئوليت اجرايى كشــور را در اختيار داشته 
است، بهترين و گوياترين تبليغات او كارنامه 
عملكرد او است و اگر كارنامه پر بار و كارآمدى 
داشــته باشــد، نيازى به حرف و سخن ندارد 
و مردم را مســتقيم به عملكــرد خود ارجاع 
مى دهد و با پرهيز از حاشــيه پراكنى و ارائه 
سخن ها و مطالب جنجالى، عملكرد خود را 
به عنوان تابلو تبليغاتى خود به صحنه نمايش 
مى گذارد و از اين طريق شكاف اعتماد مردم 

به حرف هايش نيز كمتر خواهد بود.
وعده هاى ســرخرمن در حالى  كه شــرايط 
زندگى مردم بخصوص محرومان، مستضعفان 
و حاشيه نشــينان از لحاظ خدمات دولتى و 

اقتصادى در سراشيبى افول بوده باشد. 
اين جنس از تبليغات شــبيه ســوار بودن بر 
ماشــين هايى با شيشــه هاى دودى اســت 
كه مشــكالت و تنگناهاى معيشتى مردم را 
نمى بيننــد، اما اظهارنظرهاى خوب و زيبايى 
را براى ايــن وضعيت ارائه مى كنند.از طرفى 
مردم به خوبى نسبت به عملكردها حساس و 
هوشــمندانه رفتار مى كنند و  در مسيرهاى 
پرافتخار براى كشــور در سايه صداقت، كار و 
تالش جست و جو مى كنند نه حرف و شعار 
و خواستار اين هســتند كه مديريت انقالبى 
و جهادى بر كشــور حاكم شود تا مشكالت 

معيشتى و اجتماعى آن ها حل و فصل گردد. 

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

رهبر معظم انقالب در پى حادثه معدن در گلستان:
حادثه دلخراش معدن اينجانب را داغدار و مصيبت زده كرد

اهللا  آيــت  حضــرت   :Khamenei.ir
خامنه اى، رهبر معظم انقالب اســالمى 
در پيامى جان باختن جمعى از كارگران 
زحمتكــش در حادثه دلخــراش معدن 
گلستان را تسليت گفتند و تأكيد كردند: 
الزم اســت همه اقدام هاى ممكن براى 

نجات گرفتاران انجام گيرد.
متن پيام رهبر انقالب اسالمى به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
حادثه  دلخراش و مصيبت بار معدن در گلســتان كه بــه جان باختن جمعى از 
كارگران زحمتكــش و رنج ديده و گرفتارى جمعى ديگر از آن عزيزان انجاميده 
است، اينجانب را داغدار و مصيبت زده كرد.الزم است همه اقدام هاى ممكن براى 
نجات گرفتاران انجام گيرد. حادثه بسيار تلخ است و اميدواريم خداوند نظر عنايتى 
بفرمايد. به خانواده هاى همه آن عزيزان تسليت مى گويم و براى آنان صبر و آرامش 
و براى گرفتاران فرج الهى را مسئلت مى كنم. تالش دستگاه هاى گوناگون مأجور 

است، هر چه مى توانند اين تالش را افزايش دهند.
سّيدعلى خامنه اى - 14 ارديبهشت 1396

وزير اطالعات اعالم كرد
انهدام 30 تيم تروريستى در سال 95

خبرگزارى صدا و سيما: وزير اطالعات گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) 
در سال گذشته موفق شدند 30 تيم تروريستى را كه قصد عمليات در مكان هاى 
پرجمعيت داشتند، منهدم كنند و در سال هاى 93 و 94 هم 45 تيم تروريستى 
منهدم شد.حجت االسالم والمسلمين سيد محمود علوى در سخنرانى پيش از 
خطبه هاى نماز جمعه تهران با تسليت شهادت مرزبانان و همچنين فوت كارگران 
معدن آزادشهر افزود: بهترين، متدين ترين و تواناترين فرزندان دالور شما مردم 
به عنوان سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطالعات براى برقرارى امنيت 

پايدار تالش مى كنند.  
علوى افزود: ســربازان گمنام امام زمان(عج) در ســال 95 بــه حدود 30 تيم 
تروريستى كه قصد عمليات در مكان هاى پرجمعيت را داشتند ضربه زدند و در 

سال 93 و 94 هم امان از 45 تيم تروريستى بريدند.
 وزيــر اطالعات گفت: همچنين تجهيزات، ســالح و مهمات بســيار زيادى 
از تيم هاى تروريســتى كشــف شــد كه در همين زمينه شاهد ضبط 108 
بمب مغناطيســى و 15 جليقه انتحارى بوديم. وى افــزود: در بحث تحقق 
سياســت هاى اقتصاد مقاومتى نيز اين وزارتخانه موفق شــد 380 مورد فرار 
مالياتى را شناسايى كند و در اختيار سازمان امور مالياتى قرار دهد كه برخى 

از اين موارد نيز به مقام قضايى ارجاع شد. 
وزير اطالعات به تشكيل 200 پرونده زمين خوارى در اين وزارتخانه اشاره كرد و 
گفت: در همين زمينه 22 هزار ميليارد تومان اموال بيت المال و 20 هكتار اراضى 
ملى از متعديان مسترد شد و در همين مدت بيش از 620 پرونده مفاسد اقتصادى 

تشكيل و به دستگاه قضايى ارجاع شد.
وزير اطالعات افزود: در همكارى با دستگاه هاى مبارزه با قاچاق كاال و ارز در طول 
ســال هاى 93 تا 95، 190 پرونده به ارزش 10 هزار ميليارد تومان تشكيل شد 
به گونه اى كه قاچاق 25 ميليارد دالرى در ســال هاى قبل، در ســال 95 به 12 

ميليارد دالر كاهش يافت.

در آستانه محاكمه شيخ عيسى قاسم
نظاميان سعودى وارد بحرين شدند

تسنيم: در آســتانه قرائــت حكم شيخ عيسى قاســم، منابع خبرى از ورود 
نظاميان رژيم عربســتان به بحرين خبر دادند. اين خبر در حالى اعالم شده 
كه قرار اســت حكم آيت اهللا عيسى قاســم رهبر معنوى انقالب بحرين روز 

يكشنبه  قرائت شود.

ويژگى سوم سپاه 
پاسداران انقالب 
اسالمى مردمى 
بودن آن است كه 
اين نهاد از پايه 
كامالً مردمى بود 
و در جنگ بسط 
پيدا كرد و اين 
عنصر مردمى 
بودن به صورت 
پايدار تقويت شد 
و نيروهاى جديد 
سپاه نيز داراى اين 
ويژگى هستند

بــــــــرش

متن پيام رهبر انقالب اسالمى به اين شرح است:

شماره پيامك: 30004567

سفير ايران در سازمان ملل:
اظهارات بن سلمان

تهديدى عليه ايران است
خبرگزارى صدا و ســيما: سفير ايران در 
ســازمان ملل متحد اظهارات بن ســلمان 
را تهديدى آشــكار و اعتراف به همكارى با 

گروه هاى تروريستى در داخل ايران خواند.
غالمعلى خوشــرو در نامــه اى به دبيركل و 
رئيس شوراى امنيت ســازمان ملل نوشت: 
برخود الزم مى دانم توجه شما را به اظهارات 
غيرقانونى و تحريــك آميز اخير محمد بن 
سلمان، معاون جانشين عربستان سعودى، 
كه مســئوليت وزارت دفاع اين كشور را نيز 
بر عهده دارد، جلب كنم.شاهزاده محمد بن 
ســلمان در تاريخ 12 ارديبهشت 1396 در 
اظهاراتى گفته است: «هدف ما كشاندن نبرد 
به داخل مرزهاى ايران است». خوشرو نوشت: 
من با رد كامل اتهامات وى عليه كشــورم، 
تأكيد مى كنم اين اظهارات تهديد آشــكار 
عليه ايران در نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل 
متحد و همچنين پذيرش صريح همدستى 
رژيم ســعودى با اقدام هاى تروريســتى و 
خشونت بار در داخل ايران است، كه شهادت 
9 تن از مرزبانان ايرانى به دست اشرار مسلح 
مورد حمايت مالى سعودى، آخرين نمونه آن 
اســت. اين تهديد و اعتراف آشكار از سوى 
رژيمى صورت مى گيرد كه خود پيشينه اى 
طوالنى در حمايت از تجاوزگرى و اســتفاده 
از گروه هاى تروريستى و افراطى براى نيل به 
اهداف كوته بينانه و جاه طلبى هاى خطرناك 

خود در منطقه و وراى آن دارد.
وى افزود: منطقــه ما و جهان در چهار دهه 
گذشته به دليل وســواس بى جاى سعودى 
نسبت به ايران كه به خوبى در اظهارات فوق 
هم متبلور است، دچار رنج فراوانى شده است. 
سياست هاى غيرمســئوالنه، تحريك آميز و 
شــوم، تشــويق و تأمين مالى افراط گرايى 
در جهان و ماجراجويى هــاى كوته بينانه و 
ناموفق سعودى در منطقه از همين رويكرد 

سرچشمه مى گيرد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى مسابقه قرآنى «در محضر قرآن» در حرم رضوى   آستان: همزمان با ايام شعبان المعظم مسابقه قرآنى «در محضر قرآن» به همت اداره علوم قرآنى ويژه عموم زائران در حال برگزارى است. 
در اين مسابقه 10 پرسش از سوره هاى هود، نساء، يوسف، ابراهيم، اعراف، شعراء، نمل و فرقان درباره خواسته هاى انسان در رسيدن به اهداف الهى و اجابت دعا طراحى شده است. عالقه مندان فرصت دارند تا 

چهار خرداد ماه پاسخنامه هاى خود را به صندوق ويژه پاسخنامه مسابقات واقع در رواق حضرت زهرا(س) بيندازند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس رضوى:
زائرشهر رضوى تمامى وي ژگى هاى 

يك شهرك مسكونى را دارد
معاون فنــى و عمــران موقوفات 
آســتان قدس رضوى گفــت: زائر 
شهر رضوى از تمام ويژگى هاى يك 

شهرك مسكونى برخوردار است.
مهندس خليــل اكبرى بــا بيان 
اين خبــر ابــراز كرد: زائر شــهر 
رضوى كه با ابــالغ حكم هفتگانه 
رهبــر معظــم انقالب بــه توليت 

آســتان قدس رضوى در ابتداى شهرك طرق حاشــيه اتوبان باغچه به مشهد 
در حال ســاخت اســت، از تمامى وي ژگى هاى يك شــهرك مسكونى همچون 
مهمانســرا،  درمانگاه،  مسجد،  پاسگاه،  فضاى ورزشى و فروشــگاه و... برخوردار 

خواهد بود.
وى از ديگر ويژگى هاى مهم اين زائر شهر را سهل الوصول بودن و دسترسى آسان 
دانست و گفت: 65 درصد از كل زائران بارگاه قدسى على بن موسى الرضا(ع) با 
وسايل نقليه شخصى و سفرهاى زمينى وارد مشهد مقدس مى شوند كه حدود 
60 درصد از اين مســافران محور اتوبان باغچه- مشهد را براى ورود به اين شهر 
انتخاب مى كنند؛ بنابراين اولويت ساخت زائر شهر رضوى مكانى نزديك به اين 

محور در نظر گرفته شد.
معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس رضوى، بيان كرد: در ساخت زائرشهر 
نزديك بودن به خدمات زير ســاختى مانند آب، بــرق و گاز نيز از اهميت ويژه 
برخوردار بود، در نتيجه زمين بايد داخل محدوده خدمات شهرى مشهد ساخته 

مى شد تا بتوانيم از زيرساخت هاى شهرى استفاده كنيم.
اكبرى با بيان اينكه در هسته مركزى شهر و اطراف حرم مطهر رضوى با معضل 
كمبود پاركينگ روبه رو هســتيم، اظهار كرد:  با برنامه ريزى هاى انجام شده در 
ساخت زائرشهر رضوى تالش شده تا اين مكان فضاى كافى براى پارك خودروهاى 
شخصى را داشته باشد تا زائران با آسايش خاطر در آن خودروهاى خود را پارك 

كرده و با استفاده از وسايل نقليه عمومى به سهولت بتوانند تردد كنند.
در صورت تحقق اين امر قطعاً ميزان قابل توجهى از ترافيك اطراف حرم مطهر 

كاهش خواهد يافت.

راهيابى تيم شطرنج دانش آموزى مدارس امام رضا(ع) 
به مسابقات كشورى

دانش آموزى  تيم شطرنج  آستان: 
مدارس امام رضــا(ع) با پيروزى بر 
حريفان خود در مسابقات ناحيه و 

استان به مرحله كشورى راه يافت.
مسابقات شطرنج دانش آموزان پسر 
اســتان خراســان رضوى در حالى 
به پايان رســيد كه تيم شــطرنج 
دبيرستان امام رضا(ع) واحد 3 پس 

از پيروزى بر حريفان توانست به مسابقات كشورى راه يابد.
در پايان اين مسابقات كه ويژه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول استان خراسان 

رضوى برگزار شد، به تيم هاى اول تا سوم جوايزى اهدا شد.
همچنين تيم كشــتى دانش آموزى اين واحد در مســابقات قهرمانى ناحيه 4 
آموزش و پرورش موفق به كســب مدال هاى رنگارنگ در وزن هاى مختلف شده 

است.
در اين مســابقات كه در سالن شهيد بهشتى و با شركت بيش از 100 ورزشكار 
از مدارس مختلف برگزار شد، دانش آموزان پايه هفتم آقايان اميررضا بيانى، ايليا 
احمدزاده و مهديار مودت كاخكى به ترتيب موفق به كسب مدال هاى برنز، طال و 

برنز در وزن هاى 59، 77 و 66 كيلوگرم شدند.

خـــبر

 قدس  در فرهنگ ديرينه ايرانى - اسالمى، 
«كتاب» ميراثى معنوى، گرانقدر و ماندگار 
شناخته مى  شود و نقشى برجسته در رشد 
فكرى افراد و روشنگرى جامعه ايفا مى كند. 
مسلمانان به اين مهم همواره مى بالند كه 
معجزه الهى پيامبر عظيم الشأن اسالم(ص) 
قرار  «كتاب»  عالميان،  پروردگار  جانب  از 
روست  همين  از  شايد  و  است  شده  داده 
كه جوامع اسالمى در طول تاريخ به داشتن 
عالمان بزرگ دينى و دانشمندان تراز اول 
عظيمى  بخش  و  يافته اند  شهرت  جهان 
آنان  به  از سرمايه هاى فكرى عالم بشرى، 

اختصاص داشته است. 
در ايــن ميــان آســتان قدس رضــوى با 
هدفگذارى دقيق و سنجيده، از سال 1365 
با تأســيس مؤسسه انتشارات آستان قدس 
رضوى (به نشر) تالش كرده است كه سهم 
قابل توجهى را در عرصه كتاب و كتابخوانى 
و صنعت نشــر كتاب داشــته باشد، از اين 
رو شــاهد آن هستيم كه با پيروزى انقالب 
اسالمى بسترهاى الزم براى شروع جريانى 
نو و كارآمد در حوزه نشر و كتاب فراهم شد، 
جريانى كه در مدت زمان كوتاه فراگير شد و 
دو مقوله كتاب و نشر را به مجرايى بزرگ و 

كارآمد تبديل كرد.
حال پس از 30 ســال از حضور به نشر در 
عرصه چاپ، اين مركِز توليد كننده كتاب، 
در بين حدود صدها ناشر فعال كشور بخوبى 
جاى خود را باز كرده است و براى بسيارى از 

دوستداران يار مهربان نامى آشناست.
سى اُمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 
به عنوان بزرگ ترين رويداد فرهنگى كشور 
بهانه اى شــد تا به ســراغ مهندس حسين 
سعيدى، مديرعامل مؤسسه انتشارات آستان 
قدس رضوى(به نشــر) برويــم و در مورد 
حضور آســتان قدس رضوى در نمايشگاه 
كتاب تهران و كارنامه نشر اين مجموعه در 
سال گذشــته به گفت و گو بنشينيم كه در 

ادامه تقديم مى شود.

 به نشــر براى چندمين بار است كه 
در نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 

حضور مى يابد؟
انتشــارات آســتان قدس رضــوى يكى از 
همراهــان قديمى نمايشــگاه بين المللى 
كتاب تهران از سال اول شروع اين نمايشگاه 
تاكنون بوده است و در تمامى دوره ها حضور 
فعال داشــته اســت. انتشــارات به نشر در 
سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 
كــه از تاريخ 13 تا 23 ارديبهشــت ماه در 
شهر آفتاب در حال برگزارى است، با بيش 

از 2000 عنوان كتاب از ساير 
آستان  فرهنگى  مؤسســات 
قدس رضــوى در حوزه هاى 
عمومى، دانشگاهى و كودك و 
نوجوان حضور يافته است كه 
در بخش عمومى يا بزرگسال 
حــدود 1000 عنــوان، در 
بخش كودك و نوجوان حدود 

800 عنوان و در بخش دانشــگاهى حدود 
400 عنوان كتاب در اين نمايشــگاه عرضه 
مى شود. عالقه مندان مى توانند براى بازديد 
از غرفه هاى انتشارات آستان قدس رضوى به 
«غرفه كودك» واقع در سالن 109، راهروى 
B3، غرفه 102، «غرفــه عمومى» واقع در 
ســالن بين الملل، راهروى سه، غرفه شماره 
چهار و «غرفه دانشــگاهى» واقع در ســالن 

105، غرفه 130 و 131 مراجعه كنند.

 آستان قدس رضوى در اين نمايشگاه 
كه بزرگ ترين رويداد فرهنگى كشور 
برنامه هاى فرهنگى را اجرا  است، چه 

مى كند؟
از ســوى آســتان قدس رضوى پنج برنامه 
فرهنگى تدارك ديده شده است كه مى توان 
به معرفى تازه هاى نشر مؤسسات فرهنگى 
آستان قدس رضوى به عنوان اولين برنامه 
از سلســله برنامه هاى فرهنگى انتشــارات 
به نشر با مشاركت بنياد پژوهش هاى اسالمى 
آستان قدس رضوى، ميزگرد «تصويرگرى 
كتاب هاى دينى كودك و نوجوان»، نشست 
«هم انديشى جايگاه نشر استانى در 
نشر ملى» با مشاركت اين مركز و 
مؤسسه معيار سخن استان گيالن 
و كميتــه فعاليت هــاى علمى و 
فرهنگى نمايشگاه كتاب، تجليل از 
«خادمان نشر» چهار استان خراسان 
رضوى، آذربايجان شــرقى، گيالن 
و قم، اجــراى  برنامه هاى متنوع 
فرهنگى و امضاى كتاب توســط شــاعران 
و نويســندگان كودك و نوجوان، برگزارى 
«مسابقات رنگ آميزى و تصويرگرى از حرم» 
براى كودكان، اهداى بســته هاى فرهنگى 
به كــودكان و نوجوانان، تهيــه تومارى از 
دلنوشته هاى كودكان و نوجوانان خطاب به 

امام رضا(ع) و اهداى جوايز و... اشاره كرد.

 به نشــر در سال گذشته چه تعداد 
كتاب و محصول فرهنگى را منتشر و 

روانه بازار نشر كرده است؟
در سال گذشــته با توجه به افزايش حجم 
توليدات در زمينه هاى مختلف، آمار نشــر 

انتشارات آستان قدس رضوى در گروه هاى 
مختلف و رده هاى ســنى كودك، نوجوان و 
بزرگسال نيز با افزايش چشمگيرى مواجه 
بود؛ خوشبختانه به نشر در سال 95 موفق 
شد 466 كتاب و محصول فرهنگى را توليد 
و روانه بازار كند كه شــامل 415 كتاب در 
تيراژ يك ميليون و 69 هزار و 400  و 170 

محصول فرهنگى متنوع است.
مقايســه آمار توليدات طى سه دهه اخير 
حاكى از آن است كه انتشارات آستان قدس 
رضوى (به نشر) جهش فوق العاده اى را در 
توليد كتاب و محصول فرهنگى داشته است 
به طورى كه سال 1395 نسبت به سال قبل 
از آن از نظر تعداد عنوان بيش از 200 درصد 
رشد داشته اســت؛ توليدات اين مجموع از 
220 اثر در سال 94  به 466 اثر در سال 95 
رسيده كه تعداد 215 كتاب براى نخستين 

بار منتشر شد.
همچنين از ســال 88 كه 
فرهنگى  محصــول  توليد 
در دســتور كار به نشر قرار 
اين مركز در هفت  گرفت، 
ســال تنهــا 63 محصول 
منتشــر كرده  را  فرهنگى 
بود، ولى در ســال گذشته 
اين آمــار به 170 محصول 
فرهنگى متنوع رســيد كه 
تعــداد 148 عنــوان چاپ 
نخست و 22 عنوان تجديد 
چاپ بوده اســت. ظهور و 
رشد سريع وسايل ديجيتال، 
پيشرفت نشر در حوزه هاى 
ديجيتــال و تقاضــا براى 
محصوالت فرهنگى- بومى 

بخصوص در حوزه كودك باعث شد كه به 
نشر عالوه بر توليد و عرضه كتاب به توليد 
و عرضه كاالهاى فرهنگى همچون؛ نوشت 
افزار، دفتر، دفترچه و...  سوغات فرهنگى 
زائر روى آورد. از اين رو در ســال گذشته 
دفتر، ليوان، ساك دســتى، مدال سينه، 
جامدادى، پاكت اسكناس و... در 179 طرح 
متفاوت و با تنوع  28 كاال توليد شده است.

مديرعامل مؤسسه انتشارات آستان قدس رضوى:

با بهترين هاى نشر در بزرگ ترين رويداد فرهنگى كشور حاضر شده ايم 
 رعايت حجاب اسالمى يك وظيفه شرعى 
و قانونى اســت. بايد كار فرهنگى و تبليغى 
همراه با رعايت اصول امر به معروف و نهى از 
منكر در اين زمينه بيشتر در حرم مطهر امام 

رضا(ع) از سوى مسئوالن انجام شود.
09350004028
 شــمار صندلى هاى چرخدار و زائربرها را 
در حرم مطهر رضوى زيادتر كنيد. من شاهد 
بوده ام كه بعضى از سالمندان و افراد بيمار و 
نيازمند به كمك، مدت زمان طوالنى منتظر 
ارائه خدمات از سوى صندلى هاى چرخدار و 

زائربرها مانده اند، لطفاً رسيدگى شود.
09150000166
 لطفاً تعداد محل هاى دريافت وســايل و 
امانات زائران كه در اطراف ورودى هاى حرم 
مطهر امام رضا(ع) ايجاد شده است، افزايش 

يابد تا وقت زائران كمتر گرفته شود.
09350000929

 از توليت محترم خواهشــمندم بعضى از 
قســمت هاى حســاس را كه خادم افتخارى 
جذب مى كننــد تغيير داده و نيروهاى جوان 
را استخدام نمايند؛ هم جوانان شاغل مى شوند 

هم آن قسمت بازدهى بهترى پيدا مى كند.
09350001105
 درخصوص برگزارى جلسه روز كارگر كه 
انصافاً دور از مســائل روز و فقط اختصاص 
به كارگران عزيز و زحمتكش در تشكيالت 
آستان قدس  رضوى داشــت، بى نهايت از 
قائم مقام محترم و همكاران گرامى در روابط 

عمومى سپاسگزاريم.
09150003763
 به خانم هايى كه چادر ندارند در ورودى هاى 
حرم چادر مى دهند. پيشنهاد مى كنم اين كار 
را در محــل امانت دارى انجام بدهند، چون 
فاصله امانت دارى تا حرم مقدارى دور است 
و حجاب بعضى از خانم ها خيلى زشت و بد 
اســت، وقتى هم تذكر مى دهيم، مى گويند 

ورودى چادر مى گيريم.
09150004340

صداى مردم

انتشارات آستان 
قدس رضوى يكى 
از همراهان قديمى 

نمايشگاه بين 
المللى كتاب تهران 
از سال اول شروع 

اين نمايشگاه 
تاكنون بوده است 

و در تمامى دوره ها 
حضور فعال
داشته است

بــــــــرش

يك شهرك مسكونى را دارد
معاون فنــى و عمــران موقوفات 
آســتان قدس رضوى گفــت: زائر 
شهر رضوى از تمام ويژگى هاى يك 

مهندس خليــل اكبرى بــا بيان 
اين خبــر ابــراز كرد: زائر شــهر 
رضوى كه با ابــالغ حكم هفتگانه 
رهبــر معظــم انقالب بــه توليت 

دانش آموزى  تيم شطرنج   
مدارس امام رضــا(ع) با پيروزى بر 
حريفان خود در مسابقات ناحيه و 

مسابقات شطرنج دانش آموزان پسر 
اســتان خراســان رضوى در حالى 
به پايان رســيد كه تيم شــطرنج 
 پس 

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

حضور مردم در انتخابات، خطرات را از کشــور دور می کند ایســنا: رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه قدرت های بزرگ توجه ویژه ای به انتخابات و مشارکت مردم در ایران دارند، 
گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات خطرات پیرامون کشور را دفع می کند. علی الریجانی خطاب به مردم گفت: انتخابات را جدی بگیرید و تالش کنید تا انتخاباتی پرشور برگزار شود.او تصریح کرد: 

انتخابات ایران زیر دوربین های فراوانی قرار گرفته زیرا همگان به دنبال این هستند که نقش مردم ایران در تعیین سرنوشت خود را با توجه به ناآرامی های منطقه مشاهده کنند. 

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

تا انتخابات

عدالت در حوزه سالمت باید مورد توجه قرار گیرد 
فــارس: یــک کاندیــدای انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: مشکالت طرح 
کلی نظام ســالمت، اگر بــاز هم چند 
برابر مبلغ تزریق شود، حل نخواهد شد. 
سیدابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم 
رئیسی در همایش »عدالت در سالمت« 
که از ســوی جامعه پزشکی حامی وی 
برگزار شد، با بیان این مطلب، گفت: مسئله سالمت یک ضرورت اجتماعی است و 
بر عهده دولت است تا جامعه از سالمت جسم و روح برخوردار باشد. وی با اشاره 
به اینکه باید به نگاه منتقدان در طرح سالمت توجه شود و نگاه سیاسی به حوزه 
ســالمت کنار رود، ادامه داد: امروز فریاد بیمه ها به آسمان بلند است و باید این 
مسئله به طور کامل مورد توجه قرار گیرد زیرا مشکالت طرح کلی نظام سالمت، 
اگر باز هم چند برابر مبلغ تزریق شــود، حل نخواهد شــد. سالمت برای همه و 
عدالت در سالمت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.  رئیسی با بیان اینکه باید مسئله 
مدیریت طرح سالمت، جهادی و انقالبی باشد، تصریح کرد:  باید امکان درمان به 
سهولت ایجاد شود و این قابل  اجراست و به عدالت هم نزدیک تر است. در پرداخت 
مبالغ درمان نباید هزینه های سنگین به بیماران تحمیل شود و در بستری شدن 
آن ها مشکل ایجاد گردد. اگر کسی فقیر است باید تسهیالتی برای او فراهم کنیم 
که درمانش به راحتی انجام پذیرد. وی با اشاره به مشکالت پرستاران، خاطرنشان 
کرد: پرستاران باید از پرداختی هایی در زمینه سختی کار برخوردار شوند و نباید 

در حوزه پزشکی تبعیضی صورت گیرد. 

رونمایی قالیباف از سامانه کارانه 
فارس: محمدباقر قالیباف از »ســامانه ملی کارانه« بر مبنای وعده  انتخاباتی خود 
رونمایی کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه نخستین اولویت ما 
تعهد به وعده اصلی مان یعنی ایجاد 5 میلیون شــغل است، اظهار داشت: با این کار 
می توانیم 5 میلیون نفر را از خطر آســیب های اجتماعی و 5 میلیون خانواده را از 
دغدغه منــدی نجات دهیم. وی گفت: همه کارآفرینان و کســانی که به دنبال کار 
هستند، با هر مهارت و تخصصی، می توانند در این سایت ثبت نام کنند. گفتنی است 
که در دقایق اولیه راه اندازی این سامانه بیش از 2 هزار نفر در آن ثبت نام کردند اما این 
سامانه در همان آغاز دچار اختالل شد. قالیباف همچنین در گفت وگو با خبرگزاری 
صدا و سیما با تأکید بر اینکه برجام یک تعهد مربوط به نظام است و دولت او نیز از 
آن دفاع خواهد کرد، گفت: ضعف دولت روحانی این بود که کارشناسان در بخش های 
اقتصادی و مالی برجام درگیر نشــدند لذا با آنکه ایران به تعهداتش عمل کرد ولی 
قدرت و حوزه نفوذ ندارد که از ظرفیت های طرف مقابل استفاده و آن را تحقق بدهد. 

در واقع چک را گرفته اند اما نمی توانند تبدیل به پول کنند. 

یارانه ها در آینده هم استمرار خواهند داشت 
فارس: اسحاق جهانگیری گفت: کسانی 
که می گویند یارانه ها را افزایش می دهیم 
باید صادقانه بــه مردم بگویند که منابع 
این افزایــش را از کجا تأمین می کنند. 
این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات 
پرداخت  اظهار داشت:  ریاست جمهوری 
یارانه های فعلی در آینده هم اســتمرار 
خواهد داشت. ما برای پرداخت یارانه ها در سال گذشته، عالوه بر درآمدهای حاصل 
از حامــل های انرژی، 11 هزار میلیارد تومان هم از بودجه تأمین اعتبار کردیم. او 
تصریح کرد: در گذشته هم که گفتند یارانه را افزایش می دهیم، اعالم کردند که از 
محل افزایش قیمت حامل های انرژی منابع مورد نیاز را تأمین می کنند. بنابراین 
اکنون باید صادقانه بگویند که با وعده افزایش یارانه ها چه مقدار بنزین و گازوئیل 
و...گران می شود. اگر بگویند با افزایش پرداخت یارانه ها هیچ چیزی گران نمی شود، 
حرف صادقانه ای نیست. حرف کسانی که می گویند درآمد کشور را 3 یا چند برابر 

می کنند، در نگاه اقتصاددان ها بیشتر یک شوخی است.

 سیاست/ آرش خلیل خانه   دومین مناظره 
انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری که قرار بود 
در حوزه سیاســی- فرهنگی برگزار شود، اسیر 
تاکتیک رقیب هراسی دو چهره دولت در این دور 

از رقابت ها شد.
حسن روحانی که در مناظره اول در سایه اسحاق 
جهانگیری قرار گرفته بــود و رفتار منفعالنه او 
در مقابل انتقادهای پر شمار رقبا تأثیر منفی بر 
موقعیتش در انتخابات گذاشته بود در مناظره دوم 
با تقسیم کار جدید تالش کرد تا عقب ماندگی 

خود را جبران کند. 
از این رو در مناظــره دوم جهانگیری در جایگاه 
ســخنگوی جریان اصالحات و نوشــتن برخی 
توفیقات دولــت به پای این جریان و روحانی در 
مقام تخطئه برنامه رقبــا و القای دو قطبی یک 
جریان مردم ساالر و یک جریان اقتدارگرا تالش 
کرد تا انتخابات پیش رو را در بعد سیاســی، دو 
راهی بازگشــت به شرایط گذشته یا ادامه مسیر 

دولت یازدهم جلوه دهند.
کلید این تاکتیک نامزدهای دولت القای تبعیض 
قومیتــی و مذهبی در کشــور، ســرکوب تفکر 
اصالح طلبی، همســان خوانی منتقدان برجام با 
صهیونیست ها و وهابی ها، خطر بازگشت تحریم ها 
و بحران اقتصادی در کشــور بــا کنار رفتن این 

دولت بود. حسن روحانی در این مناظره گفت: اگر 
ما می خواهیم در جامعه آموزش و پرورش و علم 
و تحقیق پیش برود باید در جامعه آزادی باشد، 
وقتی دانشگاهی در شیراز نماینده مجلس را برای 
ســخنرانی دعوت می کند و عده ای در خیابان با 
آجر به ماشین او حمله می  کنند، کسی که فرزند 
شهید بزرگوار عالمه مطهری است، آیا در چنین 
جامعه ای با چنین رفتاری می توانیم دانشگاه آزاد 

داشته باشیم؟

دولت باید کارهای خود را بگوید
رئیس جمهور رقبای خود و منتقدان برجام را با 

صهیونیست ها، وهابی  ها و تندروهای آمریکایی 
مقایســه کرد و گفت: مردم باید بدانند آیا قرار 

است دوباره تحریم ها و تقابل بازگردد؟
اما حجت االسالم والمسلمین رئیسی در مقابل 
این ســخنان واکنش نشــان داد و گفت: دولت 
مســتقر یا باید بگوید کارهایی انجــام داده ام و 
می خواهــم آن ها را تکمیل کنم کــه ما در این 
زمینه قضاوت نمی کنیم و از مردم می پرسیم که 

آیا به وعده ها عمل شده است یا خیر.
وی با انتقاد از سیاست رقیب هراسی دولت افزود: 
در ســخنان آقایان محترم رقیب هراســی موج 

می زد که این نوع برخورد حتماً اخالقی نیست.

او اظهار داشــت: موضوعی که الزم است عرض 
کنم نه بازگشــت به گذشــته و نه تحمل وضع 
موجود است. بلکه ما در صدد تغییر به نفع مردم 

هستیم.

حمله به دولت قبل
جهانگیری هم که گویا هنوز به دنبال گریز زدن 
به برخی مباحث دورقبل مناظرات بود در مقابل 
قالیباف مواضع تــازه ای را گرفت و به خصوص 
در مورد قاچاق کاال توســط دختر وزیر آموزش 
و پرورش گفت: مظلومیت دولت را ببینید، دختر 
وزیر مقــداری کاال به صورت قانونی از گمرکات 
کشور وارد کرده است اما یکشبه می ریزند و آن 

را می گیرند. 
اما قالیباف در پاسخ گفت: درد اینجاست که ما 
می گوییم دختر وزیــر آموزش وپرورش بیکار و 
مظلوم اســت بعد برود چنین کاری انجام دهد! 
پــس بقیه مردم بیچاره چــه کنند. تکلیف آنها 
چیست، آنها می توانند چنین کاری انجام دهند؟ 
من قضاوت نمی کنم اما اصل آن اشــتباه است. 
این محموله وقتی وارد کشــور می شود اصلش 
خطاست و نتیجه آن این می شود که آموزش و 
پرورش چنین شرایطی را پیدا کند؛ واقعا چنین 

چیزی شرم آور است.
در بخش دیگری بازهم روحانی، سخنان قالیباف 
را نشــانه گرفته و با انتقــاد از وعده های برخی 
نامزدها اظهار داشت: آنها باید بگویند منابع این 
طرح ها کجاست؟ آیا می شود ظرف چند سال 
رشد کشور را به 26 درصد رساند؟ یا درآمد کشور 

را دو برابر کرد؟
 قالیبــاف هم پاســخ داد: ســابقه من نشــان 
می دهد که چگونه به وعده هایم عمل می کنم. ما 
می توانیم 5 میلیون شغل را ایجاد کنیم، می توانیم 
ســامانه ملی کارانه را سازمان دهیم و می توانیم 
این ارتباط را مخصوصاً همان محیط دانشگاهی 
و حوزه کار را برقــرار کنیم و ما می توانیم یارانه 
نقدی قشر محروم و کم درآمد جامعه را افزایش 
دهیم و ما می توانیم رونق و تحرک اقتصادی را به 
جامعه مان در طول 4 سال آینده بیاوریم و دست 

به دست هم دهیم و مشکالت را حل کنیم.
مناظره دیروز کامال نشان می داد که نامزدها به 
دو دسته سه تایی تقسیم شده اند و عمال هاشمی 
طبا هم وظیفه حمایت از روحانی را برعهده گرفته 
بود. اما رئیسی نسبت به طرح برخی مباحث که 
 حق مــردم را در ارزیابی برنامــه نامزدها ضایع 
می کند واکنش منفی نشان داد و گفت: ما آمده 
ایــم برای تضارب آرا، حق مردم اســت تا از این 
مناظره به نتیجه برسند و من بحث هایی را که 
حق مردم را ضایع می کند نمی پسندم. وی گفت 

آقای روحانی باید در مورد مســایلی مانند یک 
میلیون جــوان دارای مدرک ولی بیکار، به یغما 

رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان پاسخگو باشد.

مردم را از جنگ نترسانید
مصطفی میرســلیم هم صحبت های خود را به 
سمت انتقاد از عملکرد دولت پیش برد و خواستار 
پاسخگویی روحانی و جهانگیری در مورد اتفاقات 
زمان دولت آنها از جمله توهین به زنان ایران در 
تفلیس، کتک زدن مردم ایران در ترکیه و ... شد.
موضوع ترساندن مردم از جنگ هم، مسئله جدی 
دیگری بود کــه کاندیداهای منتقد دولت به آن 
اعتراض کردنــد. قالیباف در این خصوص گفت: 
چرا مردم را از جنگ می ترسانیم، اگر کسی قدر 
صلح را بداند، بنده و امثال بنده هســتیم، آنقدر 
که ما آسیب جنگ را دیده ایم، بهترین دوستان 
و یاران مان را در کنار خودمان در جنگ از دست 
داده ایم، برادر خودم را در جنگ از دست داده ام، 

ما قدر صلح را بیش از دیگران می دانیم.

مردم از وعده های دولت سؤال می کنند
حجت االســالم والمســلمین رئیسی هم اظهار 
داشت: در کشور ما حضور مردم در صحنه مولفه 
اصلی امنیت است. نیروهای مسلح بخش سخت 
امنیت هســتند. اما ثبات اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در کنار این مولفه می تواند امنیت بیاورد. 
بی توجهی به مشکالت اجتماعی، فقر و بیکاری 
می تواند زمینه بحران های امنیتی را فراهم کند. 
قالیباف هم تاکید کرد اگر دیپلماســی قدرت و 
رشد علمی در حوزه دفاعی نبود، دولت یازدهم 
امکان به کار گیری دیپلماسی مذاکره را نداشت. 
وی خطاب به جهانگیری افزود: شــما می گویید 
یک طایفه خاص سیاست می داند و بقیه تندخو 
هســتند واگر بیایند مردم را تــه دره می برند. 
میرســلیم هم اظهارداشــت: اگر امروز در حوزه 
دفاعی حرفی برای گفتن داریم به پشتوانه سی 
ســال کار تحقیقاتی در زمینه دفاعی اســت اما 
دولت یازدهم که باید اعتبــار تحقیقات را به 4 
درصد می رساند آن را به نیم درصد کاهش داد.

البته روحانی و جهانگیری مانند مناظره گذشته 
بازهم به سمت دولت قبل هجوم برده و عملکرد 
آن را باعث کاهش دارو، شیرخشک، عدم فروش 
نفــت، کاهش توان واردات و ... دانســته و مدام 
تکرار می کردند که اگــر مردم به دولت کنونی 
 رأی ندهند، کشــور دوباره به همــان دوران باز 
 می گردد. اما رئیسی با اشاره به این که نقد عملکرد 
دولت ها مربوط به ایام انتخابات نیست گفت: باید 
دیــد وعده هایی که این دولــت داده بود چقدر 

عملی شده است.

پیشنهاد رئیسی به رسانه ملی

روحانی و احمدی نژاد مناظره کنند تا بهانه ها تمام شود

حجت االسالم والمسلمین رئیســی پس از مناظره دیشب و در واکنش ارجاع دادن مشکالت به 
دولت قبل توسط روحانی گفت: رسانه ملی یکبار برای همیشه یک مناظره بین رئیس دولت فعلی 
با دولت قبل برگزار کند تا باالخره دولت یازدهم پاسخگوی عملکرد خودش باشد. وی اظهار داشت: 
تکلیف مردم را مشــخص کنید، تا چه زمانی مردم باید در پاسخ به انتقاداتشان از وضع موجود به 
عملکرد دولت های قبل ارجاع داده شوند؟ رئیسی افزود: مردم نه به گذشته بر می گردند و نه وضع 

موجود را تحمل می کنند.

 حاشیـــــــــــــــه                                                                                



 ايسنا  شبكه خبرى اسكاى نيوز عربى 
نوشــت: مخالفان ســورى اعالم كردند، 
نمى تواننــد طرح روســيه بــراى ايجاد 
مناطــق امن(مناطق كاهــش تنش) در 
سوريه را بپذيرند، زيرا بنا بر ادعاى آن ها 
اين طرح وحدت ارضى ســوريه را تهديد 

مى كند. 
همچنين مخالفان ســورى تأكيد كردند: 
هرگز ايران را به عنوان يكى از كشورهاى 
ضامــن هرگونه طرحى بــراى آتش بس 

نخواهند پذيرفت.
كشــور تركيه كه حامى مخالفان سورى 
اســت و ايران بــه عنوان حامــى دولت 
دمشق، روز پنجشنبه با طرح پيشنهادى 
روسيه براى ايجاد مناطق امن در سوريه 

موافقت كردند.
همزمان سازمان ملل از اين طرح استقبال، 

اما آمريكا نسبت به آن ابراز ترديد كرد.
در همين حال، گروه هاى مســلح مخالف 
بشــار اســد با اعتراض و مخالفت شديد 
مذاكرات قزاقستان را ترك كردند و به اين 

توافق «نه» گفتند.

  مخالفان خواهان وحدت سوريه اند
اسامه ابوزيد، عضو هيئت مخالفان سورى 
پس از موافقت كشورهاى روسيه، ايران و 
تركيه با يادداشــت ايجاد مناطق امن در 
مذاكرات صلح در آستانه گفت: مخالفان 
مى خواهند ســوريه وحدت خود را حفظ 

كند.
وى مدعى شد: ما مخالف تقسيم سوريه 
هستيم. در مورد توافقنامه ها بايد بگويم ما 
در اين توافقنامــه هيچ يك از طرف هاى 
اين توافقنامه نيستيم و تا زمانى كه ايران 
به عنوان كشورى ضامن آتش بس خوانده 
مى شــود،  ما هرگز آن را تأييد نخواهيم 

كرد.
ابوزيــد ادامــه داد: فاصلــه بزرگى ميان 
وعده هاى روسيه و عملكردش وجود دارد، 
روسيه در ســال 2015 براى حمايت از 
اسد دخالت نظامى خود را در سوريه آغاز 
كــرد و در درگيرى ها قدرت برتر را به او 

بازگرداند.
ايــن عضو هيئــت مخالفان ســورى در 
مذاكرات «آســتانه» با اشاره به توافقنامه 
آتش بســى كه روســيه در دسامبر اعالم 
كــرد و طرف هاى ســورى آن را ناديده 
گرفتند، گفت: مــا در واقع يك توافقنامه 
داريم چــرا آن را اجــرا نمى كنيم؟ اين 
توافقنامه از پنج ماه پيش به امضا رسيده 

پس چرا آن اجرا نشود؟
به نظر مى رســد، هدف از ايجاد مناطق 
امن در سوريه آن است كه در اين مناطق 
درگيرى وجود نداشــته باشــد تا دايره 
آتش بس گسترش يابد و به احتمال زياد 
نيروهاى خارجى حفاظت از اين مناطق را 

بر عهده خواهند گرفت.
با اين حال بر اســاس آنچه منتشر شده 
مطابق اين توافق جديد روســيه و سوريه 
بمبــاران هوايــى را متوقــف مى كنند و 
گروه هاى مســلح مخالف نيز در مناطق 
امن عمليات نظامى انجام نمى دهند. بنابر 
گفته كرملين، اين توافق براى 6 ماه است 
و شامل همه استان ادلب، بخش هايى از 
حلب و همچنين بخش هايى از الذقيه و 
حمص خواهد شــد. هــدف از ايجاد اين 

نواحى امن پايان خشــونت، فراهم شدن 
امكان بازگشــت پناهنــدگان و تحويل 
آذوقه اســت. ايســتگاه هاى بازرســى با 
حضــور شورشــيان و نيروهــاى دولتى 
پيرامون اين نواحى ايجاد خواهد شد. اين 
ســند همچنين مى گويد، امكان استقرار 
نيروهاى خارجى به عنوان ناظر هم وجود 

دارد.

  آمريكا نگران توافق
همزمــان وزارت خارجه آمريــكا با ابراز 
نگرانى خود از ايــن توافق اعالم كرد: در 
مشاركت ايران به عنوان يك كشور ضامن 

آتش بس در سوريه ترديد دارد.
اما آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل با 
ابراز عالقه مندى خود به اين توافق تأكيد 
كرد: اين توافق بايد به بهبود زندگى مردم 

سوريه منجر شود.
مذاكره كننده ارشــد روســيه نيز در اين 
نشست تأكيد كرد: مسكو مى تواند طبق 
اين طرح ناظرانى را به مناطق امن اعزام 
كند و ناظرانى از ديگر طرف ها به شــرط 
موافقت تركيه و ايــران مى توانند دعوت 

شوند.

از ســوى ديگــر، وزارت خارجه مصر در 
بيانيه اى از توافق حاصل شــده در مورد 
سوريه براى كاهش تنش ها در اين كشور 

استقبال كرد.
دى ميســتورا فرستاده ويژه سازمان ملل 

به ســوريه نيز سند ايجاد 
مناطق توقــف درگيرى ها 
در ســوريه را گامى مهم و 
مســير  در  بزرگ  فرصتى 
تحقق آتش بس در سوريه 

خواند. 
وزارت خارجه قزاقستان نيز 
بر لزوم تالش همه طرف ها 
توافقنامه  اين  اجراى  براى 

تأكيد كرد.
ســازمان  كرد:  تأكيد  وى 
ملــل نيز با قــدرت از اين 

طرح حمايت مى كند.
نمايندگان سه كشور ضامن 
آتش بس در ســوريه يعنى 

ايران، روســيه و تركيه در  نشست پايانى 
دور چهارم مذاكرات آســتانه سند مربوط 
به ايجاد مناطــق امن و توقف درگيرى در 

سوريه را به امضا رساندند.

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

اعتراض به نخستين سفر ترامپ به نيويورك
نيويورك ديلى نيوز: نخستين سفر 
ترامپ به نيويــورك در مقام رئيس 
جمهور آمريكا در حالى انجام شد كه 
معترضان به سياست هاى كاخ سفيد 
در نيويــورك تظاهرات كردند. صدها 
معترض با كوبيدن بر طبل شعارهايى 
از جمله «نيويورك از تو متنفر است»؛ 
«تو رئيس جمهور من نيســتى» سر 

مى دادند و بنرهايى حمل مى كردند كه روى آن نوشته شده بود: «ترامپ آشغال» و 
«بايد آمريكا را وادار به تفكر دوباره كرد». همچنين نتايج جديدترين نظرسنجى هاى 
انجام شده از كاهش تاريخى اعتبار دولت آمريكا نزد مردم اين كشور حكايت دارد. 
بر اين اساس، تنها 2 نفر از هر 10 شهروند آمريكايى به دولت واشنگتن اعتماد دارد.

 نخست وزير عراق تكذيب كرد
الفرات نيوز: دفتر حيدر عبادى نخست وزير عراق اخبار منتشر شده درباره توافق 
با كشورهاى ديگر از جمله آمريكا بر سر باقى ماندن نيروهاى اين كشورها در عراق 
بعد از داعش را تكذيب كرد. در بيانيه دفتر عبادى آمده اســت: خبرگزارى هاى 
داخلى و بين المللى بتازگى خبرى مبنى بر اينكه عراق با آمريكا بر سر باقى ماندن 
نيروهاى آمريكايى پس از پيروزى عليه داعش به توافق رســيده  اســت، منتشر 
كرده اند. ما تأكيد مى كنيم، نيروى زمينى هيچ كشــورى در خاك عراق حضور 

ندارد تا بخواهيم درباره باقى ماندن يا باقى نماندن آن ها مذاكره كنيم.

هالكت 64 نظامى سعودى در حمالت تك تيراندازان يمنى
پرس تى وى: در ادامۀ حمــالت تالفى جويانۀ نيروهاى يمنى عليه تجاوزات 
عربستان سعودى، 64 نظامى اين رژيم در حمالِت تك تيراندازان ارتش يمن در 
ماه گذشتۀ ميالدى(آوريل) كشته شده اند. شبكه تلويزيونى المسيره يمن ديروز 
به نقل از منابع نظامى اين كشور گزارش داد: در عمليات تك تيراندازهاى ارتش 
يمن كه در واكنش به حمالت هوايى جنگنده هاى عربستان عليه يمن صورت 
گرفته است، 64 نظامى سعودى، در پايگاه هاى نظامى القرن، الفريضه، الكرس، 

العباديه، الضبره، المعنق و وادى المعاين به هالكت رسيدند.

« اوباماكر» لغو شد
بى بى سى: مجلس نمايندگان آمريكا با اكثريت شكننده اى طرح لغو بيمه درمانى 
دوران باراك اوباما(اوباماكر) و جايگزينى آن با يك بيمه درمانى جديد را تصويب كرد.

بازگشت حكمتيار به كابل پس از 20 سال 
گلبدين  فرانســه:  خبرگزارى 
اســالمى»  «حزب  رهبر  حكمتيار، 
افغانســتان كه روز پنجشنبه پس 
از حــدود 20 ســال زندگــى در 
خفــا به كابل بازگشــت، ديروز در 
نشســت هوادارانــش در كابل بار 
ديگر از طالبان خواســت، به روند 
صلح بپيوندند و يك نظام اسالمى 

بسازند. او به ساختار كنونى حكومت وحدت ملى افغانستان تاخت و گفت كه 
اين تقسيم «مقدس» نيست.

تظاهرات بحرينى ها در حمايت از «عيسى قاسم»
صوت المنامه: مردم بحرين با برگزارى تظاهرات گسترده در منطقه «الدراز» 

محل سكونت شيخ «عيسى قاسم» حمايت قاطع خود را از وى اعالم كردند.

خـــبر

مخالفت شورشيان و ابراز ترديد آمريكا

انگليس «ترزا مى» ديگر جدى سازمان ملل از توافقنامه «آستانه» استقبال كرد
گرفته نمى شود

گاردين: لوريس لويندايك- ترجمه: سلطان پور
براى سال هاى متمادى، شعار «آرام باش و ادامه 
بده» كه توسط انگليس در 1939 براى جذب 
مردم به ارتش براى جنگ جهانى دوم ساخته 
شــد، به عنوان نمادى مثبت بــراى انگليس 
عمل گرايى بود كه در جنــگ دوم جهانى در 
طرف مثبت آن قرار داشت. اما اكنون كه دولت 
«ترزا مى» و حاميان ميلياردرش در رســانه ها، 
به برنامه هــاى غيرمنطقى و خودخواهانه خود 
بخصــوص در خــروج از اتحاديه اروپــا ادامه 
مى دهند، زمان آن رســيده كه اروپايى ها طرز 
فكر خود را نســبت به اين شــعار، انگليس و 
در تمام انگليســى ها تغيير دهنــد. قابل اتكا 
شناخته شده بودن انگليس با حضور شخصى 
مانند بوريس جانسون به عنوان وزيرخارجه، از 
بين رفته اســت. ثبات حكومت انگليس نيز با 
بى نظمى و اختالل هاى پيش آمده پس از خروج 
از اتحاديه اروپــا بخصوص در هرج و مرج هاى 
اخير براى استقالل در اسكاتلند و ايرلند شمالى 
ديگر وجود ندارد. با اوج گيرى شخصيت هايى 
مانند ويكتور اروبان در مجارستان، مارين لوپن 
در فرانســه و دونالد ترامپ در آمريكا، تصوير 
انگليس به عنــوان يكى از معدود قهرمان هاى 
باقى مانده براى حفظ ارزش هاى ليبرال از بين 
رفته است. نمونه ديگر اين افول، شخص «ترزا 
مى» است. ســخنان اخير او در مصاحبه اش با 
نشــريه فرانكفورتر آلگماينه كه گفته اتحاديه 
اروپا تالش داشته در همه پرسى انگليس نفوذ 
كند، نوع ديگرى از صحبت هاى اخير اســت 
كه هيچ معنايى نمى دهد. انگليســى ها نبايد 
فراموش كنند انگليس مركز جهان نيســت و 
آنكه اعضاى اتحاديه اروپا بخواهند چنين كارى 
انجام دهند، خنده دار اســت. اگر «ترزا مى» به 
وظايف خود اندكى آشنا بود، اكنون بايد مردم 
خود را براى سختى ها و فداكارى هاى دردناك 
پيــش روى آن ها پس از خروج از اتحاديه اروپا 
آماده مى كــرد. با اينكه بــراى مردمى كه در 
اروپا، انگليس را دوســت دارند و فكر مى كنند 
اين كشور را به خوبى مى شناسند شنيدن اين 
حقيقت دردناك خواهد بود، اما بايد گفت تحت 
رهبرى «ترزا مى»، انگليس ديگر به هيچ عنوان 

جدى گرفته نخواهد شد.

يادداشت/ترجمه

هدف از ايجاد مناطق 
امن در سوريه آن 

است كه در اين مناطق 
درگيرى وجود نداشته 
باشد تا دايره آتش بس 

گسترش يابد و به 
احتمال زياد نيروهاى 

خارجى حفاظت از 
اين مناطق را بر عهده 

خواهند گرفت

بــــــــرش

 نخستين سفر 
ترامپ به نيويــورك در مقام رئيس 
جمهور آمريكا در حالى انجام شد كه 
معترضان به سياست هاى كاخ سفيد 
در نيويــورك تظاهرات كردند. صدها 
معترض با كوبيدن بر طبل شعارهايى 
از جمله «نيويورك از تو متنفر است»؛ 
«تو رئيس جمهور من نيســتى» سر 

بازگشت حكمتيار به كابل پس از  سال 
گلبدين 
اســالمى»  «حزب  رهبر  حكمتيار، 
افغانســتان كه روز پنجشنبه پس 
 ســال زندگــى در 
خفــا به كابل بازگشــت، ديروز در 
نشســت هوادارانــش در كابل بار 
ديگر از طالبان خواســت، به روند 
صلح بپيوندند و يك نظام اسالمى 

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

داعش محصول و عامل آمريكاست     فاكس نيوز: رئيس جمهور سابق افغانستان اعالم كرد: گروه تروريستى داعش محصول و عامل آمريكاست و مقام هاى واشنگتن براى اين منظور بايد توضيح دهند.
حامد كرزى اعالم كرد همه روزه گزارش هايى از فعاليت گروه تروريستى داعش را در مرزهاى افغانستان و پاكستان دريافت مى كند. وى افزود: آمريكا از افغانستان به عنوان مكانى براى آزمايش 

تسليحات خود استفاده مى كند.
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روزنامـه صبـح ايـران

متأسفانه در فرهنگ حوزه به امور غير مهم بيشتر توجه مى شود   رسا: استاد حوزه و دانشگاه در همايش معيارهاى گزينش دولتمردان اسالمى از نگاه اهل بيت(عليهم السالم) گفت: 
يك نقيصه در فرهنگ حوزه وجود دارد كه به امور غير مهم بيش از امور مهم توجه مى شود كه بايد اصالح شود. حجت االسالم عليرضا پناهيان افزود: اميرمؤمنان(عليه السالم) مى فرمايند، نابودى 
دولت ها با چهار شرط پديد مى آيد، كنار گذاشتن امور اصلى، پرداختن به امور غير اصلى و غير واقعى، جلو آوردن و نصب كردن اراذل و كنار گذاشتن افراد شايسته يك دولت را سرنگون مى كند.

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

 معارف/ حامد سرلكى پيامبر(صلى اهللا 
عليه و آله): «الِعباَدُه َســبُعوَن ُجزء افَضلِها 
َطلَُب الَحالِل». عبادت هفتاد جزء است كه 
بهترين آن، كوشــش در به دست آوردن 
مال حالل اســت (الكافى، شيخ صدوق، 
جلد پنجم، صفحه 78.)  در اسالم، عدالت 
اجتماعى توسط شهروندان همان جامعه 
قابليت بروز دارد. همچنين انتخاب حاكم 
بر اســاس معيارهاى اخالقى - اســالمى 
نســبت بــه اين وجــه تســميه صورت 
مى پذيرد. اين دو نكته در كنار كار فردى 
و جمعى با دو هدف رفع تبعيض ها و نيز 
كســب حيات دنيــوى ديندارانه موجب 
ايجاد حركت ِ عدالــت محورانه در ميان 
جامعه اســالمى مى گردد. با مطالعه گذرا 
از حيات انبيا و صالحان خواهيم يافت كه 
اينان در هيچ مقطع از حيات خود دست 
از كار و تالش بر نداشــته اند، چه در عصر 
پيامبر رحمت(صلى اهللا عليه و آله) و چه 
در عمر با بركت ديگر پيشوايان دينى پس 
از ايشــان. پيامبر (صلى اهللا عليه و آله) با 
توجه به شرايط به وجود آمده، در نوجوانى، 
پيشه شبانى كه حقيقت تمثيلى پيامبران 
است را انتخاب كرده و حيات دنيوى خود 
را كه شــامل كسب رزق حالل، مجاهدت 
و احساس رضايت اجتماعى است، تجربه 
مى كند. پس از آن نيــز با ورود به عرصه 
نبــوت همواره در كنار اصحــاب خود در 
ساخت و سازهاى مســاجد، طرح ريزى 
غزوات و فتوحات و... شــركت مى كرد. در 
عصر پس از رحلت پيامبر اسالم (صلى اهللا 
عليه و آله)، على مرتضى(عليه الســالم) با 
پيشه باغبانى رزق خود را تهيه و هيچ گاه 
(حتى در زمان خالفت) دســت از فعاليت 
و كار بــه جهــت آبادانى و 

محروميت زدايى نكشيد.

  سفارش پروردگار در 
خصوص كسب روزى حالل

 فقــره قرآنى ِاهميت كار در 
و  درخشــان ترين  از  اسالم 
قابل لمس ترين شاخصه هاى 
معرفت شناسى اين موضوع 
اســت. به طور مثال خداوند 
در چند آيه مختلف نسبت 
به كار و عمل صالح مؤمنان 
مى كند.  بيــان  ســخنانى 
خداوندى كــه در خصوص 
حــدوث عالــم در ازليت به 
دست خود، خلقت انسان و 
ديگر موجودات و حسابرسى 
اعمــال آن هــا از «كار» به 
«دست» خود يا فرشتگان سخن مى گويد، 
محال اســت، اين وجــه متبركه از تالش 
را به سمت انســان گسيل نساخته باشد. 
حــق تعالى در برخى آيــات قرآن حكيم 
در اهميت كار و تالش مى فرمايد: «َو ِمْن 
آياتِِه َمناُمكْم بِاللّيِل َو الّنهارِ َو ابِْتغاُؤكْم ِمْن 
َفْضلِِه إِّن فى ذلِك َآلياٍت لَِقْوٍم يْســَمُعوَن: 
از نشــانه هاى او، خواب شما در شب و روز 
است و تالش و كوششتان براى بهره گيرى 
از فضل پروردگار، در اين امور نشانه هايى 
اســت براى آن ها كه گوش شنوا دارند» 
(روم، 23.) سفارش پروردگار در خصوص 

كســب رزق حالل به واسطه كار و تالش 
و مهيا كردن اين شــرايط توسط اسباب 
الهى يكى از براهين مهم قرآن حكيم در 
خصوص نيــاز جامعه به كار و تالش افراد 
است. به طور مثال در برخى ديگر از آيات 
قدسى قرآن حكيم چنين آمده است: «َو 
ُهَو الّذى َســّخَر الَْبْحَر لَِتأْكُلــوا ِمْنُه لَْحًما 
َطِريا َو تَْســَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحلْيًه تَلَْبُسونَها َو 
تََرى الُْفلْك َمواِخَر فيِه َو لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه 
َو لََعلّكْم تَْشــكُرون: او كسى است كه دريا 
را مسّخر [شــما] ساخت تا از آن، گوشت 
تازه بخوريد، وسايل زينتى براى پوشش از 
آن استخراج كنيد و كشتى ها را مى بينيد 
كه سينه دريا را مى شــكافند تا شما (به 
تجارت) بپردازيد و از فضل خدا بهره گيريد 
شايد شــكر نعمت هاى او را به جا آوريد» 

(نحل، 14)

 ظرفيت محدود بعضى افراد 
   در كسب روزى

تبيينى ترين پيام قرآنى در خصوص كار و 
تــالش، كه مى توان آن را به جهت حيات 
اخروى نيز عمق داد آيه سوره مباركه نجم 
است كه مى فرمايد:«َو أَْن لَيَس لِإلِنْساِن إِّال 
ما َســعى: براى انسان بهره اى جز سعى و 
كوشش او نيست» (نجم، 39). اما گاه اين 

پرسش پيش مى آيد كه چرا خداوندى كه 
خود مخزن خير و بركت و تقسيم كننده 
روزى در ميــان امت هاســت، به برخى از 
روى حكمت و علم خود روزى اندكى و بر 
ديگرى سفره گسترده اى را فراهم مى كند. 
در پاسخ مى توان به چند دليل قرآنى اشاره 
كرد. نخســت آنكه خداوند دليل گسترده 
نشدن سفره رزق برخى اشخاص را به دليل 
ظرفيت محدود آن ها كه در نهايت موجب 
گمراهى و نيز نابودى ايمانشــان گرديده 
اســتناد مى كند. به طور مثــال در قرآن 
حكيم آمده اســت: «َو لَْو بََسَط اهللاُّ الرِّْزَق 
لِِعباِدهِ لََبَغْوا فِى اْألَْرِض َو لكْن يَنزُِّل بَِقَدرٍ ما 
يشاُء: اگر خداوند، روزى را بى حساب براى 
بندگانش بگستراند، از جاده حق منحرف 
مى شوند؛ و لكن به اندازه اى كه مى خواهد 
نازل مى گرداند»( شــورى، 27) اما دليل 
دوم در خصــوص توجيــه اين مســئله، 
معيارى اجتماعى تر دارد. در جامعه اى كه 
ربا و ريــا به اخالق عرفى و اقتصادى بدل 
گرديده و اصولى چون زكات، انفاق، صدقه، 
خمس، قرض الحسنه به فراموشى سپرده 
شده اســت، بى گمان رحمت و بركت از 
آن ديار رخت بســته و دوباره جاى آن را 
اقتصاد غيرالهى و انسان محورانه مى گيرد. 
در تصديق اين نكته، حق تعالى مى فرمايد: 

«َو لَْو أَّن أَْهــَل الُْقرى آَمُنوا َو اتَّقْوا لََفَتْحنا 
َعلَيِهــْم بََركاٍت ِمَن الّســماءِ َو اْألَْرِض: اگر 
اهالى شهرها و آبادى ها ايمان بياورند و تقوا 
پيشه كنند، درهاى بركات آسمان و زمين 

را به روى آن ها مى گشاييم»( اعراف، 96)

 عزت نفس
 از مهم ترين آثار حقيقى كار

 در ميان احاديث متبرك ائمه هدى( سالم 
اهللا اجمعيــن) كه خــود مخزن عظيمى 
از آموزه هاى الهى اســت، بر اهميت كار، 
فقــر زدايى، رزق حالل و آبادانى بســيار 
تأكيد شــده اســت. لنگرگاه عالم معنا، 
اميرالمؤمنين على(عليه الســالم) در اين 
خصوص مى فرمايند: «َمن َوَجَد ماًء و تُراباً 
ثُمَّ افَتَقر فأَبَعَدُه اهللاُ / كسى كه آب و خاك 
در اختيار دارد و بــا فقر زندگى مى كند، 
نفرين و لعنت خدا بر او باد.(وسائل الشيعه، 
شيخ حرعاملى، جلد هفدهم، صفحه 40)

همچنين پيامبــر رحمت(صلى اهللا عليه 
و آلــه) خطاب به مردمــان امت خويش 
مى فرمايند: «لَِئن يحَتِطــُب الّرجُل على 
ق  َظهِرهِ َفيبيُعُه َو يْســَتْغنى بِــه َو يَتصدَّ
بَِفضلِــِه خيٌر ِمن أن يســأََل رُجالً اتَاُه اهللا 
ِمن َفضلِِه َفيعطيِه أو يمَنُعُه» / اگر مردى 
هيزم جمع كند، آن را بر دوش خود حمل 
كند و بفروشد و با آن خويشتن را بى نياز 
كند و اضافه اش را صدقه بدهد، بهتر از آن 
است كه از ثروتمندى كمك بخواهد، خواه 
مرد متمكن به او چيزى بدهد يا محرومش 
سازد. (مجموعه ورام (تنبيه الخواطر و نزهه 
النواظر)، ابوالحسن وّرام بن ابى فراس، جلد 

دوم، صفحه 229)
 عزت نفــس يكى از مهم تريــن ثمرات 
حقيقــى كار در ابعاد فــردى و همچنين 
آبادانــى، در ابعاد كالن ثمــره اجتماعى 
موضوع كار اســت. حقيقتى كه مى تواند 
جامعه را به سوى توسعه و عدالت رهنمون 
كند. به همين جهت است كه حقيقت كار 
را بايد به نوعى مترادف عبوديت دانست و 
مقابله با فقر را نوعى مقابله با شيطان ِ دنيا 
و خطر انحراف ايمان در پس ِ نداشــتن و 

نياسودن.

ارزش كار و تالش در فرهنگ قرآنى

ربا و ريا، بركت را از جامعه مى گيرد

نسبت علم و تكنولوژى در انديشه داورى اردكانى
بخش دوم
محمدتقى طباطبايى/عضو هيئت علمى گروه فلسفه دانشگاه تهران

به نظر دكتر داورى به اجمال، سه نگاه به مسئله تكنيك وجود دارد (درباره غرب، 
1386، 70 تا 73). از نگاه نخست، تكنيك ابزارى است، همانند ديگر ابزارهايى كه 
بشــر در طول تاريخ ساخته و در نتيجه اختيار آن نيز در دست صاحب آن است 
و تنها وسيله اى براى اجراى خواسته هاى صاحب خود است؛ بنابراين امرى است 
كامالً خنثى. از نگاه دوم كه وى به ماركس نســبت مى دهد، باز هم تكنيك ابزار 
است، اما نه ابزارى خنثى كه در اختيار بشر است، بلكه ابزارى كه اختيار آن از دست 
انسان خارج شده و نياز است اين اختيار دوباره به انسان بازگردانده شود. با اندكى 
تأمل در اين نظر مى توان دريافت كه ماركس ماهيت ابزار تكنولوژيك كنونى را در 
عين ابزارى دانستن، برابر با ديگر ابزارهاى تاريخ بشر نمى داند، زيرا در طول تاريخ 
هيچ گاه ابزارها از اختيار انسان خارج نشده اند؛ بنابراين، اين ابزار ويژگى خاصى دارد 
كه به نســبت آن با علم مدرنى كه آن را پديد آورده است، برمى گردد. اما از نگاه 
ســوم، تكنيك ابزار نيست؛ اين نگاه كه همان نگاه هايدگر به تكنولوژى است، به 

روشن سازى نياز دارد. 
امــا پيش از آن بايد به اين نكته توجه كرد كــه تمايز نگاه اول و دوم به تكنيك 
در برداشــت متفاوتشان از علم است. از ديدگاه نخست، بشر همواره علم داشته و 
تمايزى ميان علم قديم و جديد نيست و هر دو علم نيز سبب پديد آمدن ابزارهايى 
شده اند، اما علم جديد به دليل پيشرفته تر و تواناتر بودن توانسته ابزارهاى كاراترى 
پديد آورد؛ پيداست كه از چنين نگاهى نسبت ميان علم و تكنولوژى نيز نسبت 

ميان پديد آورنده و پديد آمده است. 
تمايز ديدگاه دوم با اين ديدگاه در اين است كه ماهيت علم جديد را متمايز از علم 
قديم مى داند و آن را دانشى براى تصرف در طبيعت و انسانى سازى و اخالقى سازى 
آن مى داند؛ در واقع به نظر ايشــان تنها در ســايه اين علم جديد است كه انسان 
مى تواند به آزادى و سعادت برسد، اما اگر چنين نشده، بدان خاطر است كه اختيار 
اين ابزار از دســت انسان خارج شــده و هم صاحبان اين ابزار (كارفرمايان) و هم 
كاربران آن (كارگران) را به جاى آنكه آزاد و ســعادتمند كند ازخودبيگانه ساخته 
است. به نظر ماركس اين اختيارِ ازدست رفته، بازگرداندنى است، زيرا تكنولوژى از 
اساس يك ابزار است و اگر نه در مالكيت برخى افراد، بلكه در مالكيت كل جامعه 

باشد، ديگر نمى تواند انسان ها را ازخودبيگانه كند. 
همان گونه كه در قسمت نخست اشاره شد، رويكرد سوم به مسئله نگاه هايدگرى 
اســت؛ در اين نگاه، تكنيك نه تنها با ابزارهــاى تكنولوژيكى كه مؤخر از علم و 
به واســطه آن پديد آمده اند مترادف نيست، بلكه حتى از نظر ذاتى بر علم تقدم 
دارد. اما چگونه مى توان از ذات يا ماهيت تكنيك سخن گفت، آن را ابزار ندانست 
و حتى آن را بر علم مقدم دانست؟ دست كم در نگاه نخست اين سخن به هيچ وجه 
پذيرفتنى نيست، زيرا آشكار است كه از نظر تاريخى، پديدآورنده ابزارها علم است و 
همچنين سخن گفتن از ذات تكنيك به عنوان امرى جداى از ابزارها، صرف تأملى 

انتزاعى مى نمايد. 
از  مــا  آنچــه  براســتى 
تكنولــوژى مى بينيــم و 
تجربه مى كنيم چيزى جز 
همين ابزارها نيست و نيز 
به خوبى مى دانيم تا فردى 
به علم مجهز نباشد توان 
ساختن و پرداختن چنين 

ابزارى را ندارد.
آيــا هايدگــر ايــن فهم 
سرراست و فهم پذير براى 

همگان از نســبت علم و تكنولوژى را درك نمى كند؟ روشــن است كه همچون 
يك انســان، او هم از اين فهم همگانى بى بهره نيست؛ بنابراين شايد بايد اين زير 
پا گذاردن بديهيات را نشان از نگاهى ديگر به مسئله دانست. رضا داورى اردكانى 
براى روشن شدن اين نگاه از تمايزى استفاده مى كند كه به طور سنتى در فلسفه 
اســالمى وجود دارد و آن تمايز ميان وجود و ماهيت است (درباره غرب، 1386، 
58). بــه نظر او براى فهم ســخن هايدگر بايد بــه تمايز ميان ماهيت تكنيك و 
وجود آن توجه كرد (نام اين تمايز در فكر هايدگر، تمايز هستى شناســانه است). 
اما مشكل در اينجاســت كه تا گفته مى شود امرى موجود است، آن را موجودى 
مانند خود يا موجودى فرامحسوس و در جهانى ديگر فرض مى كنيم، درحالى كه 
چنين فرضى هيچ لزوم ندارد. به واقع من آشــكاركننده امرى هستم كه تا آن را 
آشكار نكنم، شايسته نام انسان عاقل نيستم؛ بنابراين به هيچ وجه بيجا نيست اگر 
از چيستى انسان عاقل بپرسيم، زيرا شرِط بودن من همچون يك انسان اين است 
كه ويژگى هاى انسانى از خود نشان دهم، اما درعين حال لزومى ندارد كه به محض 
توجه به اين شرط امكان، به اين باور برسيم كه پاى موجودى ديگر مانند من در 
اين جهان يا جهانى ديگر در ميان است كه براى من بودِن من، آن هم بايد باشد. 
اگر پرسش از ماهيت تكنيك چنين پرسشى باشد، آنگاه مى توان گفت از آنجا كه 
شرط امكان يك امر بر خود آن تقدم دارد، پس مى توان ادعا كرد عقل تكنيكى نه 
تنها شرط پديد آمدن ابزارهاى تكنولوژيك، بلكه حتى شرط امكان پديد آمدن علم 

جديد است و بر هر دوى آن ها تقدم دارد. 
هنگامى كه هايدگر از ماهيت تكنيك مى گويد، از عقلى خاص سخن مى گويد كه 
به انسان توانى خاص بخشيده، اين عقل خاص نحوى خاص نگريستن به جهان و 
نسبت انسان با جهان است كه پديد آمدن علم جديد و ابزارهاى تكنولوژيك فرع 
آن نگاه اســت، به تعبيرى ديگر، با پديد آمدن علم جديد و ابزارهاى تكنولوژيك، 
عقالنيتى خاص و نحوى نگاه به جهان آشــكار مى شود كه دليل اثبات وجود آن 
چيزى نيست مگر همين پيدايش علم جديد و ابزارهايى كه پديد آورده است؛ اين 
معناى آن تقدمى است كه در سخن هايدگر در ميان ماهيت تكنيك و علم جديد 

ادعا مى شود. 
پس اگر هايدگر از تكنيك سخن مى گويد، منظور او نه ابزارها كه آن عقلى است كه 

از راه پديد آوردن علم جديد و ابزارها خود را آشكار كرده است.
ادامه اين بحث را با هم در بخش سوم و پايانى اين مطلب دنبال خواهيم كرد.

درآمدى بر تحليل انتقادى گفتمان روايى
نى/ شمار  حسين صافى پيرلوجه/ ناشــر: 

صفحات: 224 صفحه/ قيمت: 17 هزار تومان
بنابر ساختارگرايى سوسورى، دستگاه زبان پس از 
افتراق نشانه هاى كالمى و چينش بعضى از آن ها 
در پى يكديگــر، مدلول هاى معينى را در برخى 
متون گرد مــى آورد و از وحدت مضمونِى آن در 
شرايط ناپايدار بافتى محافظت مى كند. بسيارى از 
منتقدان عرصه ادبيات نيز به پيروى از بوطيقاى 
ســاختارگرا، نقد ادبى را با سخن كاوى اثر در راه 
كشف آن به مقصود آفريننده اش برابر گرفته اند. در 

اينجا اما به جاى كوششى بى فرجام براى وصول به فالن مدلول در بهمان اثر سترگ 
ادبى، به چندوچون در اين باره مى پردازيم كه اساساً داللت مندى پردامنه متن از 
كجا(ها) مايه مى گيرد و چرا نمى توان فزايندگى خوانش را به روال هاى مكانيكِى 

سخن كاوى فرو كاست و هدف از نقد ادبى را نيل به مضمونى بى بديل انگاشت.

گونتر گراس
هاينريش فورم وگ/ مترجم: مريم طاهري آرزم/ 
ناشر: پارسه/ شمار صفحات: 132 صفحه/ قيمت: 

13 هزار و 500 تومان
گونترگراس اجازه نمى داد چيــزى او را بفريبد. 
تجربه هاى او از ســپرى كردن دوران كودكى و 
نوجوانى در عصر سلطه نازى ها، سال هاى جنگ و 
سختى هاى پس از آن، دستاورد ارزشمندى براى 
داستانســرايى اش فراهم كرده بود. او مى دانست 
كه بايد به همه چيز با واقع گرايى و ذكاوت، اما با 

ترديد بنگرد و بر همين اساس، از لحظه هاى موهوم و پرتضاد اين كاميابى ها لذت 
ببرد. اين كتاب از مجموعه كتاب هاى تك نگارى انتشارات روولت آلمان است كه 

مورد توجه دانشگاهيان، پژوهشگران و مخاطبان عام قرار گرفته است.

آيت اهللا مكارم شيرازى:
حوزه بايد آماده پاسخگويى 

به نيازهاى روز باشد
سيد محمد مهدى موسوى: آيت اهللا ناصر 
مكارم شيرازى بر لزوم حفظ و تقويت آمادگى 
حوزه هــاى علميه و نهــاد روحانيت به منظور 
پاسخگويى به نيازهاى روز جامعه اسالمى تأكيد 
كرد. اين مرجع تقليد، روز پنجشنبه گذشته طى 
سخنانى در نوزدهمين اجالسيه اساتيد سطوح 
عالى و خارج فقه حوزه علميه قم اظهار داشت: 
امروز با توجه به اينكه در عصر رســانه و فضاى 
مجــازى قرار داريم، نيازهــاى جديدى نيز در 
عرصه هاى فقهى و ابواب مختلف آن پديد آمده 
كه پاســخ به آن ها و نيز رفع شبهات مى طلبد 
كه حوزويان همــواره در اين باره آمادگى خود 
را حفظ كنند. استاد برجسته حوزه علميه قم با 
تأكيد بر اينكه بى شك با تكيه بر فقه جواهرى 
مى توان به مســائل مســتحدثه و نيازهاى روز 
پاســخ داد، گفت: انتظارى كه از اساتيد حوزه 
داريــم اين اســت كه بشــدت مراقب مكاتب 
انحرافى و جمود باشند و با همين فقه جواهرى 
و در پناه مكتب معتدل به انجام رسالت تاريخى 

خود در اين برهه حساس بپردازند.

هشدار آيت اهللا سبحانى 
نسبت به خطر جدى 
سلفى گرى در جامعه

حوزه: مرجع تقليد شيعيان خطر سلفى هاى 
ضد شيعه ساخته شده به وسيله فكر عربستان 
و وهابيت را بســيار جدى دانســت. آيت اهللا 
جعفــر ســبحانى در پنجميــن گردهمايى 
دانش آموختگان مركز تخصصى كالم اسالمى 
اظهار داشــت: در شرايط حساســى ازلحاظ 
هجمه هاى دشــمنان در فضاى مجازى عليه 
دين، اســالم و شــيعه قرار داريم و حتى اين 
هجمه ها قابل مقايسه با گذشــته نيست، در 
چنين شرايطى دفاع از حقانيت اهل بيت(عليهم 
السالم) و مذهب شيعه براى حوزويان واجب 
عينى اســت. مرجع تقليد گفت: سلفى گرى 
در كشــور زياد شده است، اين ها در ظاهر نام 
ســلفى گرى دارند، اما در درون ضد شــيعه 
هستند. فكر سلفى گرى را عربستان گسترش 
مى دهد و هدف آن ها مبارزه با مذهب شــيعه 
اســت؛ بنابرايــن در اين اوضاع واحــوال دفاع 
از اهل بيت(عليهــم الســالم) و شــيعه براى 

دانش پژوهان علم كالم واجب عينى مى شود.

 زيارت امام حسين
از راه دور

فرهنگ رضوى: عــالء ضياءالدين، مدير موزه 
حرم امام حسين(عليه السالم) از ارسال نسخه اى 
شبيه سازى شده از ضريح حرم امام حسين(عليه 
السالم) كه پيش از اين به موزه كلن آلمان اهدا 
شده بود، به موزه بلژيك و سپس ساير كشورهاى 
اروپايى خبر داد. «سعد بهار» مدير مركز اسالمى 
الزهراء(عليها السالم) در بلژيك، اظهار كرد: چندى 
پيــش به زيارت ضريح اباعبداهللا(عليه الســالم) 
در موزه كلن مشــرف شديم و حس و حالى كه 
پس از زيارت آن در ما و ســاير بازديدكنندگان 
ايجاد شد، غيرقابل توصيف است؛ به گونه اى كه 
احســاس كرديم توانستيم با ديدن اين ضريح از 
اين فاصله دور به زيارت سيدالشهدا(عليه السالم) 
نائل شويم. از اين رو تصميم گرفتيم اين فرصت را 
به ساير مسلمانان در كشورهاى اروپايى بدهيم كه 

اين حس و حال ويژه را تجربه كنند.

وظيفه انتخاب مرجع تقليد 
بر عهده كيست؟

احكام جامع: از آنجا كه دختران تازه مكلف 
قدرت تشخيص مرجع تقليد را ندارند، آيا بر 
والدين و اساتيد واجب است براى آن ها مرجع 

تقليد انتخاب نمايند؟
انتخاب مرجع  وظيفه  آيت اهللا خامنه اى: 
تقليد متوجه به خود مكلف اســت و ديگران 
مى توانند او را براى رســيدن به تشــخيص 

صحيح كمك  كنند.
آيت اهللا تبريزى: چنانچه والدين و اســاتيد 
مى گوينــد به طريق معتبر مرجــع تقليد را 
تعيين كرده اند و ثقه باشند، اوالد و شاگردان 

مى توانند به گفته آن ها اعتماد كنند.
آيت اهللا سيســتانى: واجب است به آن ها 
تعليم دهند كه چگونه بايد مرجع را انتخاب 
كرد و در چــه موردى مى تــوان در تحقيق 

ديگران اعتماد نمود.
آيت اهللا شبيرى زنجانى: بر والدين تحقيق و 

راهنمايى كودك الزم است.
آيت اهللا صافى گلپايگانى: اگــر والدين و 
استادان اهل خبره و واجد شرايط باشند مانعى 
ندارد و اال مكلف بايد به اهل خبره رجوع كند 
و اين وظيفه اوســت بله اهل خبره نيز از باب 

ارشاد جاهل بايد جواب بدهد.
آيت اهللا مكارم شيرازى: بر آن ها الزم است 
كه دختران تازه به تكليف رسيده را راهنمايى 

كنند تا خود مرجع تقليدى انتخاب نمايند.
آيت اهللا نورى همدانى: در فرض ســوال ارشاد 

آنان الزم است.
آيت اهللا وحيد خراســانى: به همان مقلد 
(مرجع تقليــد) پدرش باقى بماند تا وقتى به 
حد رشد رسيد، بعد از آن خودش تحقيق كند.

نقد و بررسى

تازه هاى نشر

در جامعه اى كه ربا و 
ريا به اخالق عرفى 
و اقتصادى بدل 
گرديده و اصولى 
چون زكات، انفاق، 
صدقه، خمس، 
قرض الحسنه به 
دست فراموشى 
سپرده شده است، 
بى گمان رحمت و 
بركت از آن ديار 
رخت بسته و دوباره 
جاى آن را اقتصاد 
غيرالهى و انسان 
محورانه مى گيرد

بــــــــرش

چرا سرزمين هاى كفر[غرب]، آبادتر از كشورهاى اسالمى است؟
«عالمه محمــد تقى جعفرى» (1377-

1304) در پاســخ به پرسشى پيرامون 
تفــاوت وضعيــت كار در دنياى غرب و 
در جهان اســالم با اين عنوان كه «چرا 
سرزمين هاى كفر [غرب]، آبادتر و بظاهر 
داراى موفقيت هاى بيشــترى نسبت به 
مى گويد:  هستند؟»  اسالمى  كشورهاى 
«اگر كلنگــى از بهر آبادانــى به بيابانى 
خــورده شــود و نيز در پــى آن جهد و 
كوشش مدامى صورت گيرد، ديگر مهم 
نيســت اين كلنگ به دست مسلمان بر 
زمين خورده باشــد يا غير مسلمان، لذا 
آبادانــى رخ خواهد داد.» در ذيل همين 

پاسخ ايشــان ادامه مى دهند كه وجود 
ســفارش هاى اكيد در قــرآن حكيم و 
سيره پيشــوايان دينى بر اهميت بحث 
كار، پيشــرفت، اهتمام به رزق حالل و 
آبادانى در نمونه هاى ديگر اديان مختلف 
و تفكرات زيستى كمتر ديده شده است. 
با اين مقدمــه مى توان برداشــت اكثر 
انديشمندان مســلمان بر وضعيت كار و 
معرفت شناسى اين ابزارِ  زيستى را بهتر و 
بيشتر فهميد. كار در اسالم آن هم از بهر 
آبادانى و رزق حــالل كه بر پايه اخالق، 
تعهد و در جهت قرب الهى صورت گرفته 

باشد، چيزى همرديف عبادت است.

خبر

احكام

از  مــا  آنچــه  براســتى 
تكنولــوژى مى بينيــم و 
تجربه مى كنيم چيزى جز 
همين ابزارها نيست و نيز 
به خوبى مى دانيم تا فردى 
به علم مجهز نباشد توان 
ساختن و پرداختن چنين 

آيــا هايدگــر ايــن فهم 
سرراست و فهم پذير براى 

نى/ شمار   

بنابر ساختارگرايى سوسورى، دستگاه زبان پس از 
افتراق نشانه هاى كالمى و چينش بعضى از آن ها 
در پى يكديگــر، مدلول هاى معينى را در برخى 
متون گرد مــى آورد و از وحدت مضمونِى آن در 
شرايط ناپايدار بافتى محافظت مى كند. بسيارى از 
منتقدان عرصه ادبيات نيز به پيروى از بوطيقاى 
ســاختارگرا، نقد ادبى را با سخن كاوى اثر در راه 

 مريم طاهري آرزم/ 
 صفحه/ قيمت: 

گونترگراس اجازه نمى داد چيــزى او را بفريبد. 
تجربه هاى او از ســپرى كردن دوران كودكى و 
نوجوانى در عصر سلطه نازى ها، سال هاى جنگ و 
سختى هاى پس از آن، دستاورد ارزشمندى براى 
داستانســرايى اش فراهم كرده بود. او مى دانست 
كه بايد به همه چيز با واقع گرايى و ذكاوت، اما با 

معارف

نگاهخبر

 مرضيــه رضايى   معــاون تبليغات و 
ارتباطات اسالمي آستان قدس رضوي در 
همايش «بايســته هاى تعليم و تربيت در 
جامعه مهــدوى» گفت: تربيت از امهات و 
موضوعات قرآنى و دينى است و هدف غايى 
همه مجاهدت هاى پيامبرانى كه براى رشد 
بشــريت آمدند، به تربيت و هدايت انسان 

ختم مى گردد.
حجت االسالم والمســلمين سيد جالل 
حســيني افزود: ما در حرم حضرت رضا 
(عليه الســالم) ميراث بــر آدم تا خاتم 
هستيم و اگرچه بســيارى از ظرفيت ها 
را بــه كار گرفته ايم، اما بســيارى ديگر 
دســت نخورده باقى مانده اســت و در 
عصر مهدويت بايد دانست كه يك منتظر 
چگونه بايد باشد و نيز چگونه نقش آفرينى 

كند؟
معــاون تبليغــات و ارتباطات اســالمى 
آســتان قدس رضــوى ادامــه داد: دليل 
وجود آســيب هاى اجتماعى اين است كه 
چگونگى پيروى از اهل بيت(عليهم السالم) 
را نياموخته ايم و امــروز بايد در خانه اهل 
بيت(عليهم الســالم) زانو زد و از سرچشمه 

معرفت آنان سيراب شد.
در ادامــه دبيــر همايش بيــن المللى 
دكتريــن مهدويت با طرح اين پرســش 
كه بايسته هاى تعليم و تربيت در جامعه 
مهدوى چــه ويژگى هايــى دارد، گفت: 

جامعــه مهدوى همان جامعه اســالمى 
است، چنانكه مراد ما از جامعه اسالمى نيز 
همان جامعه شيعى است و به شهادت آيه 
3 سوره مباركه مائده دين خداپسند همراه 

با مقام واليت است.
حجت االسالم پورســيد آقايى ادامه داد: 
ما معتقديم بنا بر شــهادت قرآن حقيقت 
اسالم در تشــيع تجلى دارد و بدون پيوند 
عترت اهل بيت(عليهم السالم) با قرآن، راه 
به جايى نمى بريم و نيز بر اســاس حديث 
ثقليــن كتاب و عترت بايد در كنار هم و با 
هم باشــند و مادامى كه به اين دو چنگ 

بزنيم، هدايت پيدا خواهيم كرد.   
 وى تأكيد كرد: در پى جدايى قرآن و عترت 
عربســتان ســعودى، ليبى و مصر به وجود 
مى آيد اما اگر قرآن را همراه عترت داشــته 
باشيم ولو اينكه قرن ها ما را كنار بزنند روزى 
اين نهال به رويش مى رسد و به ثمر دهى و 

حاكميت خواهد رسيد.

 ايكنا / حجت االســالم والمسلمين 
مســعود آذربايجانــى، عضو هيئت 
علمى پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه   
براى دسترسى به معنويت سالم دو روش 
موجود است كه نخست روش عقالنى است 
و روش دوم روش نقلى و وحيانى است؛ ما 
به مفروض گرفتن اينكه فرهنگستان علوم 
پزشكي جمهوري اسالمي مبنايش پذيرش 
دين اسالمى اســت با روش وحيانى بايد 

بحث را پيش ببريم.
 بنابراين براي دســتيابي به معنويت سالم 
بايد ويژگي هاي پنــج گانه آن را در متون 

اسالمي نام ببريم.
نخستين ويژگى كه در متون دينى اسالم 
آمده اين اســت كــه محوريت معنويت با 
توحيد اســت بدان معنا كــه معنويت در 

اسالم سمت و سوى خدايى دارد.
دومين ويژگى معنويت در اســالم ايمان 
است. بر اين اساس معنويت همراه با عمل 
است و بدون مناسك رسيدن به معنويت 
امكان پذير نيســت؛ ســومين ويژگى اين 
اســت كه معنويت اسالمى مستلزم نوعى 
باطن گرايى و عبور از ظواهر اســت؛ و نه به 

معناي بي توجهى به ظواهر. 
اين در مقابل نگاه هاى قشــرى مانند نگاه 
َسلفى به معنويت است كه ما از ظواهر به 

معنا عبور كنيم.
ويژگى چهارم معنويت در اســالم فراگير 

بودن معنويت اسالمي است، برخالف نگاه 
سازمان بهداشت جهانى كه امروزه معنويت 
را در عرض و در كنار ابعاد زيستى، رواني و 
اجتماعى قرار مى دهد، معنويت اسالمى از 
بن مايه هاى زيستى تا ابعاد روانى اجتماعى 
فراگير است و همه آن ها را شامل مى شود 
و معنويت اسالمى از لحظه انعقاد نطفه تا 

لحظات مرگ را شامل مى شود.
پنجميــن ويژگى اين اســت كه معنويت 
اســالمى تعديل گر و جبران كننده است 
و نواقص ابعاد جســمانى و كاســتي ها را 
مي گيــرد و فراوانند كســانى كه بيمارى 
دارند، ولى با قدرت معنويت مى توانند سرپا 

بايستند.
ســالمت اين است كه انســان به يك حد 
نصابى از بينش، كوشش و كشش برسد و 
اين بينش، كوشــش و كشش در پنج بعد 
مى تواند مؤلفه هاى سالمت معنوى را شكل 

بدهد.

در همايش «بايسته هاى تعليم و تربيت در جامعه مهدوى» عنوان شد

چگونگى پيروى از اهل بيت را نياموخته ايم
ويژگي هاي پنج گانه معنويت در متون اسالمى

معنويت اسالمى عبور از ظواهر است؛ نه بي توجهى به ظواهر
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

افزايش 225 درصدى واردات رسمى پوشاك از تركيه   تسنيم: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه پرونده قاچاق پوشاك وزير آموزش و پرورش و دخترش به لحاظ سياسى مديريت 
شد، گفت: اين افراد بايد نسبت به شرايط بحرانى امروز كارگران كشور خجالت بكشند. حسينعلى حاجى دليگانى افزود: متأسفانه امروز واردات رسمى پوشاك فقط از تركيه 225 درصد افزايش پيدا كرده است، كه همين 
موضوع مى تواند يك فاجعه براى اقتصاد كشور تلقى شود. وى تصريح كرد: واحدهاى پوشاك در كشور خودمان با نصف ظرفيت كار مى كنند و كارگاه هاى پوشاك تعطيل شده به يك معضل براى اشتغال تبديل شده است.

يك مسئول با اشاره به قرارداد تعرفه ترجيحى با تركيه:
ركود صنعت پوشاك تشديد شد

فارس: رئيس اتحاديه پوشاك تهران 
گفت: در سال هاى گذشته پوشاك 
غيرايرانى آن قدر بازار را قبضه كرده 
بود كه ديگر كســى نمى توانســت 
بگويــد اين اجناس قاچاق اســت، 
بلكه به صورت عادى در بازار عرضه 

مى شد. 
ابوالقاسم شيرازى با اشاره به ركود 

حاكم بر بازار پوشاك در پاسخ به اين پرسش كه عالوه بر قاچاق چه عواملى در 
ركود اين بخش مؤثر است، تصريح كرد: انعقاد قراردادهاى ترجيحى براى واردات 
پوشاك با كشورهايى مانند تركيه مزيد بر علت بود و بازار داخلى را با ركود روبه رو 
كرد. وى با تأكيد بر اينكه وجود برندهاى مختلف حتى غيرايرانى موجب رقابت 
مى شــود، گفت: اين گونه واردات بايد كامالً مديريت شده باشد، زيرا در غير اين 

صورت بازار داخلى از بين مى رود. 
وى افزود: سال گذشته سازمان امور مالياتى كشور به علت ركود اعالم كرد، اصناف 
ماليات سال 94 خود را بر اساس ماليات سال 93 پرداخت كنند، اگرچه با توجه به 

اينكه پرداخت اين ماليات باز هم براى اصناف سخت بود، اما پذيرفتند. 
 

نوبخت خبرداد 
رشد 73 درصدى هزينه هاى جارى كشور

در 4 سال گذشته
ايسنا: ســخنگوى دولت گفت: با 
اينكه درآمدهاى نفتى سقوط كرد، 
بايد پاســخگوى  ولى ما همچنان 
نيازها باشــيم كه در همين راستا 
هزينه هاى جارى كشور طى 4سال 
گذشــته 73 درصــد و همچنين 
هزينه هاى عمرانى كشور 91 درصد 

رشد داشته است.
محمدباقر نوبخت، اظهارداشت: در سال 92 كه دولت يازدهم اداره امور كشور را به 
عهده گرفت، بودجه كشور از 210 هزار ميليارد تومان به 364 هزار ميليارد تومان 

در سال جارى رسيده كه حدود 54 درصد رشد داشته است. 
وى تصريح كرد: نفت، ماليات و اوراق مشــاركت ســه منبع درآمد اصلى كشور 
هستند كه مهم ترين منبع درآمدى فروش نفت است، بنابراين اگر پول نفت خوب 
باشد چرخه اقتصادى كشور مى چرخد، بنابر آمار جهانى در سال 92 قيمت نفت 
104 دالر بود، در حالى كه اين قيمت در سال 95 به متوسط 44 دالر رسيد و به 

عبارتى از نصف هم كمتر شد. 
سخنگوى دولت تصريح كرد: از سال 88 تا 91 كل درآمدهاى نفتى 251 ميليارد 
دالر بوده، در حالى كه طى چهار سال اخير ميزان درآمدهاى نفتى ما به 157 دالر 
رسيده است؛ با توجه به كاهش اين درآمد توقعات الزم و بجا همچنان وجود دارد. 

 
رئيس اتحاديه دامداران تشريح كرد 

علت رسيدن قيمت گوشت به 40هزار تومان
تســنيم: رئيس اتحاديه سراســرى دامداران ايران گفت: دليل افزايش قيمت 
گوشت قرمز را بايد به جاى دامداران از بازار جست وجو كرد و احتماالً به خاطر 

فعاليت واسطه ها و عرضه كنندگان گوشت قرمز است. 
حسين نعمتى درباره داليل افزايش قيمت گوشت گوسفندى و رسيدن شقه اين 
محصول به مرز هر كيلوگرم 40 هزار تومان اظهارداشت: افزايش قيمت گوشت 
گوسفندى در بازار مصرف از طرف دامداران نيست، زيرا قيمت دام زنده در مقايسه 

با گذشته تغيير زيادى نداشته است.

خـــبر

كارشناسان،  غالمى   فرزانه  اقتصاد/   
روستا را مهد اقتصاد مقاومتى، اشتغال مولد 
و توليد مى دانند اما معتقدند اين ظرفيت 
در نيم قرن گذشته و با كاهش روز افزون 
شده  واقع  غفلت  مورد  روستاها  جمعيت 

است.
بر اســاس آمار از ســال 1335 به اين سو 
روند كاهشــى تعداد و جمعيت روستاهاى 
كشور شــروع شــده به گونه اى كه از 60 
هــزار نقطه روســتايى موجوديت كمتر از 
30  هزار نقطه حفظ شده است. در توصيف 
حال ناخوش روستاهاى كشور ديگر اينكه 
در 35 سال گذشته ميزان جمعيت روستا 
و شهر معكوس شــده و امروز 70 درصد از 
جمعيت كشور شهرنشين شده اند حال آنكه 
اوايل انقالب روستاها سهم 70 درصدى در 

جمعيت كشور داشتند.

 جمعيت روستايى در حال كاهش
بر اساس نتايج سرشمارى نفوس و مسكن 
سال 95 هم اكنون 59 ميليون و 200 هزار 
نفر در شهرها ساكن هستند كه اين جمعيت 
در مقايسه با سال 90 5/5 ميليون نفر رشد 
داشته اســت و در همين شرايط جمعيت 
روستايى با كاهش 780 هزار نفرى نسبت 
به سال 90 به 21 ميليون نفر رسيده است. 
ناگفته نماند نتايج سرشمارى سال 90 هم 
نشان مى دهد در مقابل افزايش دو درصدى 
جمعيت شهرنشــينان، جامعه روســتايى 

كاهشى دو درصدى داشته است. 
نگاهى به آمار فوق نشان مى دهد در دولت 
فعلى هم برخالف شــعارهاى توسعه اى و 
حمايتــى، جريان نامطلوب خالى شــدن 
روستاها، رسيدن شهرها بويژه كالنشهرها 
بــه مرحله انفجــار جمعيتى، گســترش 
حاشيه نشــينى و هزاران آسيب اجتماعى 

تداوم يافته است.
پرداخت وامهاى 20 ميليونى براى بازسازى 
مسكن هاى روســتايى و اجراى طرح ملى 
بيمه روستاييان، محصوالت دامى، زراعى، 
باغــى از جمله گام هايى بودنــد كه دولت 
يازدهم براى دل خوش كردن روســتاييان 

به مســكن مألوف برداشــت اما بر اساس 
نتايج سرشــمارى اين تيرها به خطا رفته و 
روســتاييان ديگر انگيزه اى براى زندگى در 

ديار خود ندارند.

 انگيزه هاى اقتصادى
در تحليل روســتاگريزى و داليل هجوم به 
شهرها صاحب نظران به محورهاى مختلفى 
اشــاره مى كنند كه در رأس آن مشكالت 

اقتصادى و معيشتى ايستاده است.
تمركزگرايى در شهرها، كمبود درآمد و نبود 
امنيت اقتصادى روستاييان، جذابيت آفرينى 
در شــهرها، متمركــز امكانــات رفاهى - 
بهداشتى نظام آموزشــى درشهرها، تأكيد 
نظام آموزشى براشتغال صنعتى، بحران هاى 
آبى،ورود نفت به اقتصاد ايران، خشكسالى، 
منابــع مالى محــدود، بــازار نامطمئن و 
بى ثبات محصوالت كشاورزى، توليد گران 
و نيز واردات بى رويه محصوالت كشاورزى 
12عاملى است كه به تخليه روستاها دامن 

زده است.
وحيد شقاقى در اين خصوص به خبرنگار ما 
مى گويد: حداقل 50 درصد انگيزه روستاييان 
براى آمدن به شــهرها اقتصادى اســت. به 
عبارتى كمبود درآمد و نبود امنيت اقتصادى 
سبب شده روستاييان مانند گذشته احساس 
مولد بودن نداشته باشند بويژه در شرايطى 
كه واردات محصوالت كشــاورزى و دامى و 

همچنين وجود واســطه هاى متعدد امكان 
ســوددهى و تأمين معاش مطلــوب را از 

كشاورزان سلب كرده است.
ايــن كارشــناس اقتصادى معتقد اســت 
بى توجهى به اقتصاد كشــاورزى، اين گروه 
را در اغلب مــوارد به مصرف كننده تبديل 
كــرده و يا در حد معيشــت خانوادگى به 
كشــاورزى و توليد گره زده است. به گفته 
اين كارشناس دليل معكوس شدن جمعيت 
روستاها و شهرها و عدم توفيق برنامه هاى 
توسعه روستايى را بايد در تمركزگرايى در 
شهرها و بويژه كالن شهرها جست وجو كرد.

وى ادامه مى دهد: در 30 ســال گذشته با 
ركود روســتاها، جذابيت آفرينى در شهرها 
و متمركز كردن امكانات رفاهى، بهداشتى، 
معيشــتى و... در شــهرها انگيزه اى براى 
روستانشينى باقى نمانده است. در واقع وقتى 
درآمد و امنيت شغلى در مشاغل صنعتى در 
مقايسه با ســنتى و روستايى بيشتر است 
روستاييان حاضرند در سخت ترين شرايط 

در حاشيه شهرها ساكن شوند.
شــقاقى همچنين به نظام آموزشى كشور 
به عنوان عاملى در تشــويق روستاييان به 
شهرنشــينى ياد مى كند و مى گويد: نظام 
آموزشى كشور اتكاء بيش از حدى بر مشاغل 
و رشــته هاى صنعتى دارد كــه اين مقوله 
براى جوانان روســتايى جذاب است و اين 
گروه به طــور قطع حتى اگر دانش آموخته 

مهندســى كشــاورزى باشــند، باز هم به 
روســتا بازنمى گردند و در شهرها به دنبال 
كار و درآمد هســتند. وى بحران هاى آبى و 
خشكسالى را هم عامل ديگرى در معكوس 
شدن جمعيت شهر و روستا مى داند و ادامه 
مى دهد:  امروز حتى از شهرها و كالنشهرهاى 
ديگــر به تهران مى آيند و از آنجايى كه اين 
شــهر به كانون قدرت و ثروت تبديل شده، 
احتمال مى رود در 10 سال آينده جمعيت 
اين شــهر به 20 ميليون نفر برسد كه اين 
امر از غيرواقعى بودن سياست هاى توسعه 
روستايى و نبود تسهيالت و امكانات در نقاط 

روستايى ناشى مى شود.

 برنامه هاى توسعه اى شهرگراست
يك اســتاد دانشــگاه ديگر هم به رسانه ها 
مى  گويد: با ورود نفت بــه اقتصاد ايران در 
دهه هاى اول قرن شمسى، وابستگى دولت 
به اقتصاد كشــاورزى اندك شد و روستاها 
به شكل طفيلى شهر تصور و ترسيم شدند. 
برنامه هاى توسعه برخالف برخى تفاوت ها، 

شــهرگرا بودند و هســتند. 
با وجود افزايش محســوس 
برخوردارى نقاط روســتايى 
از برخى امكانات و تسهيالت 
و مواهب توســعه، اما فاصله 
روستا – شهر در ايران طى 
دوره معاصــر افزايش يافته 

است.
اسداهللا نقدى اضافه مى كند: 
در ســال 1400 جمعيــت 
ايران به باالى 100 ميليون 
نفر مى رسد. در سال 1400 
ايران  جمعيــت  ســوم  دو 
شهرنشــين خواهد شــد و 
نزديك 80 ميليون در شهر 
زندگى خواهند كرد. به باور 

اين كارشــناس ايجاد زيرساخت نمى تواند 
براى مردم نان و آب شــود و وقتى توسعه 
پايــدار روســتايى مدنظر دولت ها باشــد، 
هيــچ گاه تصميم هاى پوپوليســتى گرفته 

نمى شود.

12 عاملى كه بحران تخليه روستاها رادامن زد 

برنج و خودرو در صدر آمار وعده هاى ناكام دولت براى رونق اقتصاد روستاها
واردات فروردين 

نسيم: بر اساس نتايج گزارش تجارت خارجى 
كشور، در فروردين ماه امسال در حالى مازاد تراز 
تجارى 375 ميليون دالر بوده كه ذرت، برنج و 
خودرو بــه ارزش تقريبى 280 ميليون دالر در 
صدر فهرست محصوالت وارداتى قرار گرفته اند. 

 
5ميليون دانش آموخته

بيكار داريم
كارشناس  آل اســحاق،  يحيى  تســنيم: 
اقتصادى گفت: هم اكنون بيش از 5 ميليون 
دانــش آموخته بيــكار داريــم، در مجموع 
به صورت حــدودى بيان مى شــود كه 11 

ميليون دانش آموخته داريم.
 

كاهش 150ميليون متر 
مكعبى منابع آب تهران 

صدا وسيما: بختيــارى، مديرعامل شركت 
ســهامى آب منطقه اى تهران از مصرف 15 
درصدى آب شرب كشور در تهران خبر داد و 
گفت: ساالنه 150 ميليون متر مكعب عالوه 
بر بارش ها از منابع آب تهران كاسته مى شود.
وى افزود: فرو نشســت زميــن در مناطق 
جنوبى تهران در كنار طرح جامع آب شرب 
دشــوارى هايى براى منابع آبى تهران ايجاد 

كرده است.

بحران مالى شركت 
سرمايه گذارى ساختمانى 

نظام مهندسى ايران 
نسيم: شركت ســرمايه گذارى ساختمانى 
نظام مهندسى ايران در بسيارى از موارد در 
تأمين هزينه هاى ضرورى خود دچار مشكل 
بوده، به نحــوى كه همين امر موجب انجام 
پيش فروش واحدهاى رامسر هم شده است. 
زيــان انباشــته شــركت ســرمايه گذارى 
ساختمانى نظام مهندسى ايران در ميان دوره 
شش ماه منتهى به اسفند ماه سال 95 دست 
كم با 17 درصد رشــد به 28هــزار و 497 

ميليون ريال رسيده است.

خبر

حداقل 50 درصد 
انگيزه روستاييان 

براى آمدن به شهرها 
اقتصادى است. 

به عبارتى كمبود 
درآمد و نبود امنيت 
اقتصادى سبب شده 

روستاييان مانند 
گذشته احساس مولد 

بودن نداشته باشند

بــــــــرش

رئيس اتحاديه پوشاك تهران 
گفت: در سال هاى گذشته پوشاك 
غيرايرانى آن قدر بازار را قبضه كرده 
بود كه ديگر كســى نمى توانســت 
بگويــد اين اجناس قاچاق اســت، 
بلكه به صورت عادى در بازار عرضه 

ابوالقاسم شيرازى با اشاره به ركود 

ســخنگوى دولت گفت: با 
اينكه درآمدهاى نفتى سقوط كرد، 
بايد پاســخگوى  ولى ما همچنان 
نيازها باشــيم كه در همين راستا 
سال 
 درصــد و همچنين 
 درصد 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
هدف از انتخابات در نهايت، حفظ اسالم 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 رب العالمين
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گزارش از شخص

تا  دقيقه 90 ...
«جهانگيرى» مى گويد، بر اساس خرد جمعى آمده است و بر همين اساس تصميم مى گيرد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  از جمله آن هايى 
نيست كه يكباره با چتر پريده باشد وسط معركه 
«مديريت» و براى خودش وزير و وكيل شده باشد. 
ايــن البته ادعاى ما نيســت، بلكه گفته خودش 
در مناظره تلويزيونى اســت كه از رده هاى پايين 
مديريتى كارش را آغــاز كرده و امروز به جايگاه 
معاون اولى رئيس جمهور رسيده است. «اسحاق 
جهانگيرى» 60 ساله، همان طور كه البد مى دانيد 
و تا امروز بارها شنيده ايد فعاليت هايش را از جهاد 
ســازندگى «ريگان» آغاز كرده، مسئوليت جهاد 
جيرفت، دو دوره نمايندگى مجلس، اســتاندارى 
استان مهمى چون اصفهان و مسئوليت وزارتخانه 

صنايع و معادن را هم به عهده داشته است.

  احتياط به قصد انسدادزدايى
از همــان اوِل كار، نامزدى اش بــراى انتخابات 
رياســت جمهورى همراه شــد با ده ها تفسير و 
تحليل ريز و درشــت و البته حاشــيه و حرف و 
حديث. منظور از اوِل كار، دو سال پيش نيست. 
چون آن موقع «اســحاق جهانگيرى» براى عمل 
قلب در بيمارستان بسترى شــده بود تا «آنژيو» 
كند. ما هم اهل جو دادن و فضا ســازى نيستيم 
كــه االن بگوييــم عمل قلب دو ســال پيش را 
پيشاپيش و به عنوان دوپينگ براى امروز انجام 
داد! صحبت فروردين همين امســال اســت كه 
برخى هــا نامزدى او را «احتياطى» برخى ديگر او 
را نامزد« انسدادزدايى» و بعضى ها نيز «پوششى» 
دانستند. طرفداران نظريه «نامزد احتياطى» معتقد 
بودند، آمدن جهانگيرى با اين احتياط انجام شده 
كه اصالح طلبان خود را بــه يك نامزد محدود 
نكنند. عالقه مندان به ماجراى «انســداد زدايى» 
مى گفتند براى فرار از انسداد موجود نبايد همه 
تخم مرغ هايمان را در سبد يك نامزد بگذاريم و 
«پوششى» ها هم كه اصرار داشتند «جهانگيرى» 

بيايد تا ضربه گير نامزد اصلى شان باشد.
  ستاره مناظره

خودش ابتدا با ســكوت و ســخنان كم و بيش 
مبهم، سبب شد بحث و گمانه زنى هاى نامزدى 

«پوششى، احتياطى و انسداد زدايى» باال بگيرد، اما 
در جريان مناظره نخست نامزدها آن قدر جدى و 
محكم ظاهر شد كه حيرت طرفداران دو جريان 
اصالح طلب و اصولگرا و آن هايى كه فكر مى كردند 
حضورش تا حدى شــوخى است را بر انگيخت. 
پس از آن نيز گفت: «به صورت جدى در انتخابات 
حضور خواهم داشت... رنگ انتخاباتى ام بى رنگى 
اســت، از صدا و سيما براى انتقال پيامم به مردم 
استفاده كردم و ستاد انتخاباتى هم تشكيل ندادم... 
عضو شوراى عالى سياســتگذارى اصالح طلبان 
نيســتم و بايد اعالم كنم بر اساس خرد جمعى 
وارد صحنه انتخابات شدم و بر اساس همان خرد 
جمعى براى ادامه تصميم گيرى خواهم كرد... ». 
حاال شما خودتان همه اين نظريه هاى پوششى، 
انسدادى، تا آخر انتخابات حضور خواهم داشت...

رنگ من بى رنگى است و... را كنار هم بگذاريد و 
حدس بزنيد «جهانگيرى» تا كجا ادامه خواهد داد.

  برنامه اى براى فردا
از قديم رســم بوده نامزدهاى رياست جمهورى 
برنامه ها و سياســت هاى دولتــى را كه احتماالً 
رئيس آن خواهند بود اعالم كنند. «جهانگيرى» 
اگرچه در مناظره نخســت و آن هم در چالش با 
برخى نامزدهاى ديگر پررنگ ظاهر شد، اما چه در 
مناظره، چه در گفت و گوى ويژه و اختصاصى اش 
و چه در سخنان جسته و گريخته اى كه در گفت 
و گو هــاى مختلف بيان كرد، كمتر از يك برنامه 
منسجم سخن گفت. او نيز به سبك برخى ديگر 
از نامزدها بيشتر يا از مشكالت موجود در عرصه 
اقتصاد و اينكه بايد با آن ها مبارزه كرد سخن گفت 
يا از دســتاوردهاى حوزه كارى خودش در دولت 
يازدهــم دفاع كرد. امر به معروف و نهى از منكر، 
اقتصاد مقاومتى، مســائل پيرامون برجام، جنگ 
نرم و لزوم برخورد هوشمندانه با آن، آسيب هاى 
اجتماعى گسترده، فســاد اقتصادى و... از جمله 
محور سخنان جهانگيرى تا امروز بوده و چه بسا 
قرار باشد در روزهاى آينده برنامه اصلى و اساسى 

خودش براى دوران رياست جمهورى را رو كند.

  رابط
برخى ســايت ها نوشتند: «جهانگيرى رابط ميان 
جريان اصالح طلبى و رئيس جمهور فعلى است» 
و برخى ديگر از قول خودش او را به عنوان « رابط 
ميان رهبرى و اصالح طلبان» معرفى كردند. البته 
اين دومى مال پيش از نامزد شدنش است وقتى 
كه در پاســخ به پرسشــى در همين مورد گفته 
بود: «اينكه هميشــه جريان اصالحات ارتباطى 
داشته باشند، از تأكيدات مقام معظم رهبرى بود. 
هيچ وقت ارتباط قطع نشده و اگر هم اين اتفاق رخ 
داده، از طرف جريان اصالحات بوده است...ايشان 
از من خواستند نقش رابط را ايفا كنم و من در حد 

بضاعتم تمام تالشم را مى كنم».

  دختر وزير و ارتقاى علمى ايران
كاريش نمى شود كرد! به هر حال عضو دولت 
كنونى است و شــايد حق خودش و دولتش 
مى دانــد كــه در مناظره ها و اينجــا و آنجا 
خواســته و ناخواســته از اقدام هاى دولتش 
دفاع كند و در مقام پاســخگويى به منتقدان 
برآيــد. فقط اين را نمى دانيم كه آيا درســت 
وسط بحث مهم «ارتقاى جايگاه علمى ايران» 
در مناظــره ديروز، جاى دفــاع از دختر وزير 
دولت يازدهم بود؟ به نظر شما مسئله واردات 
مجاز يا غير مجاز چقدر مى تواند به مظلوميت 
دولت يــا بحث ارتقــاى علمى كشــور ربط 

داشته باشد؟ 

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

تلفن همراه و زنان 
باشگاه خبرنگاران/ روزنامه «هندو» مى نويسد: 
تصميم ممنوعيت استفاده از تلفن همراه براى 
زنان در راستاى پيشــگيرى از فرار دختران از 

خانه و ديگر آسيب هاى اجتماعى است.

از خدا بترس
نايب رئيس فراكســيون  پور،  فارس/ قاضى 
كارگــرى مجلس با بيان اينكــه عمدى بودن 
حادثه معدن زغال ســنگ آزادشــهر از سوى 
استاندار گلســتان تأييد شده، گفت: از ابتداى 
دولت يازدهم يك آجر روى آجر براى مسكن 
كارگران گذاشته نشده، آقاى روحانى! به شما 

مى گويم از خدا بترس.

قصاب ليبى
ايســنا/ جوليان آســانژ- بنيانگذار ســايت 
افشــاگر ويكى ليكس- در واكنش به سخنان 
اخير هيــالرى كلينتون كــه ويكى ليكس را 
«ويكى ليكس روسى» خوانده بود، او را «قصاب 

ليبى» ناميد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2813/01

23/4000/13 3/564/31

19/2319/55

5/326/08

19/4320/15
آيين مرگ در بنارس

ايستگاه/ آرمين صميمى: 
با چشــمانى كه رگ هايش 
ســرخ شــده بود و نشان از 
عصبانيت داشــت بــا زبان 
انگليسى دست و پاشكسته، 
به مــا فهماند كه اگر عكس 
بگيريد، خودتان و دوربينتان 
را در آتش مى سوزانيم! اگر 
شــوخى هم بــود اما چنان 
قاطع حــرف زد كه جرئت 
نكرديــم، دســت از پا خطا 

كنيم. زير نور آفتاب نزديك ظهر به تماشاى سوختن جنازه اى پيچيده شده در كفن 
رنگى نشستيم. هندى ها خيلى حساس هستند كه از مراسم سوزاندن جسدهايشان 

عكس گرفته نشود، گرچه ما از گرفتن عكس هاى يواشكى بى بهره نمانديم. 
مگر مى شود به هند رفت و «واراناسى» را نديد؟ بنارس يا واراناسي، شهري است كه 
خاستگاه اساطير هندو است. در اين شهر، مفهوم مرگ به گونه اي بس عميق در قلب 
و رگ و ريشه اين مردم جا دارد و زندگي آنان بر مرگ پايه ريزي مي شود. شايد در  
سراسر دنيا اين شهر، تنها جايى است كه در آن مردم براي فرارسيدن مرگ، لحظه 
شــمارى مي كنند! چنين انديشه اي در اين شهر، ريشــه در اين باور دارد كه مرگ، 
سريع ترين و كوتاه ترين و قطعي ترين مسير در راه شكست چرخه تناسخ و رسيدن 
به بهشــت است! هندوها در سراسر دنيا بر اين باورند كه مرگ در اين شهر مقدس، 
موجب رستگاري است. براى همين، بيماران و كسانى كه روزهاي آخر زندگيشان را 
مي گذرانند، دوست دارند، به اين شهر بيايند، شهرى كه بسيار شلوغ است؛ مانند همه 
شهرهاى بزرگ هند. كسانى هم كه نتوانند در اين شهر ساكن شوند، جسدهايشان 
را به اين شــهر مى آورند تا در كنار رود مقدس، ســوزانده شود. در اين شهر، جاهاى 
سوزاندن مردگان هرگز خاموش نمي شوند و شمار مردگان به اندازه اى است كه گاه 
براي درازمدت در نوبت ســوزاندن، نگاه داشته مي شــوند. تشريفات براى سوزاندن 
مردگان با توان مالي بازماندگانشــان متناسب اســت. وقتى ما كنار رودخانه رسيده 
بوديم، جسد مرده اى به تكه ذغالى تبديل شده بود و براى سوزاندن مرده ديگر، هر 

يك بستگان و آشنايان مرده، تكه چوبى را به كنار رودخانه مى آوردند.

مثل ويندوز
ايستگاه/ مريم مصدق: روزها در پى هم مى آيند و مى روند، آنچه اما بيش از همه 

تكرارمى شود، افكارى است كه ما را درگير خود مى كند؛ خواه منفى، خواه مثبت.
همه ما در هر فرصت كه پيش مى آيد در حال فكر كردنيم. 

من هم در صندلى مترو نشسته ام و در انتظار رسيدن به مقصد، مردمى را مى بينم 
كه غرق در افكار خودشان هستند. به اين مى انديشم كه اين همه ذهنيت و افكارى 

كه در مغز همه ما مى گذرد اگر به واقعيت تبديل شود چه رخ مى دهد؟ 
به صورت معمول، ما درافكار خودمان با آرزوها و خواســته هامان دست وپنجه نرم 
مى كنيم. خود را در جايگاه هاى خاصى مى بينيم، يا در حال بگومگو و بحث وجدل 
با ديگران هستيم. شايد هم درحال برنامه ريزى براى آنچه پيش رو داريم و فردا و 
فرداها باشيم. اما به باور من، مهم اين است، چه قدر برنامه هاى خود را مى سنجيم، 

آن ها را سبك و سنگين مى كنيم و سود وزيانش را در نظر مى گيريم.
ايده ها و انديشه ها آيا تنها به ذهن مان مى رسد و رد مى شود؟ با آن ها آيا احساسى 
برخورد مى كنيم و سپس پشيمان مى شويم؟ يا اين كه مى خواهيم همه آنچه را به 

ذهن مى رسد، يكباره اجراكنيم؟
... با رســيدن به مقصد، رشته افكارم پاره مى شود اما در ذهن به اين باور رسيده ام 
كه ديگر افكارم را بيهوده به هر ســمت و سويى رها نكنم و تا رسيدن به دستاورد 
مطلوب از چالش هاى مثبت دست برندارم. مى خواهم مثل ويندوز رفتار كنم. يعنى 
نخست تكليف يك فايل را روشن كنم و آن را ببندم و سپس به سر وقت فايل هاى 

بعدى و بعدى بروم.

گزارش از سفر 

طرح  روز

فقير زدايى دولت تدبير و اميد!

 نيشتر / مازيار بيژنى 

 آرمين صميمى:
با چشــمانى كه رگ هايش 
ســرخ شــده بود و نشان از 
عصبانيت داشــت بــا زبان 
انگليسى دست و پاشكسته، 
به مــا فهماند كه اگر عكس 
بگيريد، خودتان و دوربينتان 
را در آتش مى سوزانيم! اگر 
شــوخى هم بــود اما چنان 
قاطع حــرف زد كه جرئت 

روزمره نگارى

 شماره  شماره  شماره 83918391
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