
 شايد ديگر داروخانه ها نسخه اى با دفترچه بيمه نپيچند! 

دود  اختالف دولتى ها در چشم بيماران
 جامعه  باال گرفتن بدقولى سازمان هاى بيمه گر و پرداخت نكردن مطالبات مجموعه وزارت 
بهداشت نارضايتى هاى بسيارى را به همراه داشته و همين مسئله ارائه خدمت داروخانه ها 
به بيماران را دچار مشــكل كرده اســت. دكتر آرش طاهر قاسمى، داروسازى كه در شهر 
رشت فعاليت مى كند با اشاره به اينكه داروخانه دارها از آذر 95 تا به امروز، يعنى 6 ماه از 
بيمه تأمين اجتماعى طلبكار هستند، به خبرنگار ما مى گويد: اين ميزان بدهكارى بيمه ها 
به داروخانه ها در طول تاريخ انقالب بى سابقه است. حتى زمان جنگ، بازسازى يا تحريم ها 

سابقه اين همه مشكل...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
عبدالمطهر محمدخانى

نگاه به دنياى پيرامون و نظام بين الملل بر دو مبنا استوار است، در نگاه اول كه از 
اهداف اصلى انقالب بوده است، مبناى قدرت بر محوريت خدا و مردم استوار بوده 
و بر اساس اهداف متعالى شــكل مى گيرد، اما در نگاه دوم به بهانه واقع گرايى و 
پذيرفتــن واقعيات دنيا تمام تصميمات بر مبناى اراده و تحليل قدرت هاى بزرگ 

شكل مى گيرد...

رويكرد التماسى دولت در مسائل بين الملل

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 9

دل نوشته سردار سليمانى 
درباره كتاب «وقتى مهتاب گم شد»

پيمان حسينى: قهرمانى 
فوتبال ساحلى جهان دور نيست

مشاركت هنرمندان جهان اسالم 
 در ساخت سريال زندگى جواد االئمه

2 پيمان حسينى: قهرمانى  14 11

 

پس از توصيه رهبر انقالب منتشر شد دروازه بان طاليى جام جهانى در گفت و گو با قدس كمال بحرانى، تهيه كننده سريال «باب المراد»:

توزيع ناعادالنه 
ثروت و درآمد در كشور

2 درصد جامعه
مالك 80 درصد

سپرده هاى بانكى

در پى شكست 
نماينده امارات رقم خورد

صعود پرسپوليس
با هت تريك 

آقاى گل

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2

: امام كاظم
از ما نيست 

كسى كه هر روز 
به حساب نفس 
خود  رسيدگى 

نكند ...
 كافى، ج 2، ص 453
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نگاهى به اظهارات تند روحانى 

انتحار درآستانه 
انتخابات

پاسخ به يك شبهه

جزئيات حكم رهبرى 
در مورد ماليات 

آستان قدس
محمد باقر قاليباف:

امروز دغدغه دولت 
دغدغه مردم نيست

غالمحسين كرباسچى:

اعالم اموال نامزدها 
باعث تخريب مى شود

نامه بسيج دانشجويى به رئيس صدا و سيما:

مناظره  روحانى و 
احمدى نژاد را 

برگزار كنيد

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

محافل حسيني در مسير تفكر مهدوي
 چهارده  اعتقاد به مهدويت و منجى يكى از مهم ترين مســائلى اســت كه موجب سوءاستفاده در اين شماره ويژه نامه «چهارده» مى خوانيم

فريبكاران و شيادانى شده كه در طول تاريخ با ادعاهاى دروغين، خود را مهدى يا از ياران آن حضرت 
معرفى كرده اند تا از رهگذر عقيده پاك مردم به نيات آلوده خويش دست يابند. اتفاقا بسيارى از اين 

مدعيان موفق شده و به مقصود خود رسيده اند؛ چه مدعيان كوچكى...

مراقب باشيد 
براى آيندگان عبرت نشويد

وزير دفاع خطاب به حكام دست نشانده منطقه:

 ............ صفحه 2



واكنش سرلشكر باقرى به اظهارات برخى نامزدها و مسئوالن:

سه كارشناس در گفت و گو با قدس بررسى كردند

توان موشكى را به موضوع كوچك برجام ربط ندهيد

مصائب وام 100 ميليونى خريد مسكن زوج هاى جوان

خبر

گزارش خبرى

 مهر   رئيس ســتاد كل نيروهاى مسلح گفت: هرگونه تعرض 
دشــمن با پاسخ قاطع در نقاطى كه ما تعيين مى كنيم، مواجه 

خواهد شد.
سردار سرلشكر پاسدار محمد باقرى صبح ديروز در آيين جشن 
دانش آموختگى دانشــجويان دانشگاه علوم انتظامى(امين)، با 
گراميداشت ياد و خاطره شهداى انقالب اسالمى، دفاع مقدس 
و مدافعان حرم و نيز شــهداى اخير مرزبانى نيروى انتظامى در 
ميرجــاوه از مجاهدت ها و موفقيت هاى نيروى مقتدر و امنيت 
آفرين انتظامى قدردانى كرد و اظهارداشت: ورود و كار در نيروى 
انتظامى اگر با نيت خالص براى خدمت به كشور اسالمى و ملت 
عزيز ايران باشــد، عبادتى مهم و افتخارى بى بديل محسوب 

مى شود كه بايستى به آن مباهات كرد.
وى با تأكيد بر اينكه ما تنها بخشى از توان و اقتدار دفاعى سرشار 
خود را به رخ دشمن مى كشيم، افزود: خوب نيست يك نامزد و 
مقام مسئول نمايش اقتدار ملت در قدرت موشكى را كه به بركت 
خون شهيدان حاصل و موجب بازدارندگى در برابر تهديدهاى 

دشمنان است به مسئله كوچكى مانند برجام ربط بدهد.
رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح خاطرنشان كرد: اين در حالى 
است كه برابر متن سند برجام و اعالم وزيرخارجه در اين سند 
هيچ اشاره اى به مسئله موشكى نشده و حتى تيم مذاكره كننده 
هسته اى در خصوص برجام، بارها بر تأثير اساسى قدرت دفاعى 
و بازدارنده كشور در پيشبرد مذاكرات تأكيد و تصريح داشته اند.

 نقاط ضربه به دشمن را ما تعيين مى كنيم
وى با اشاره به اينكه دشــمنان ميهن اسالمى اذعان دارند كه 
امكان تهاجم و تجاوز نظامى به ايران ســخت و ناشدنى است، 
تأكيد كرد: در عين حال دشمنان بايد بدانند در صورت هرگونه 
اشتباه در محاسبه و يا كوچك ترين تعرض به نظام و سرزمين 
اسالمى، پاسخ بى درنگ و قاطع و كوبنده در نقاطى كه ما تعيين 

مى كنيم، موجب پشيمانى و شكست آن ها خواهد شد.
رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح با تأكيد بر ناتوانى و عجز دشمن 
در تجاوز و تهاجم نظامى به ايران اســالمى، افزود: توسل آن ها 

بــه روش دزدان و گردنه بگيران بزدل بــا اجير كردن تعدادى 
تروريســت بى ارزش براى ناامن سازى مرزها يا منافع ايران نيز 

محصولى جز خفت و خوارى برايشان نخواهد داشت.

 هشدار به پاكستان
سرلشكر باقرى با اشاره به حادثه اخير در مرز پاكستان كه منجر 
به شــهادت جمعى از مرزبانان شــجاع و دالور نيروى انتظامى 
درميرجاوه شده، گفت: با كمال تأسف مناطق همجوار مرزهاى 
شرقى در ايران خاك پاكستان، به مأمن و محل آموزش، آماده 
سازى و تجهيز تروريست هاى جيره خوار عربستان و مورد تأييد 

آمريكا تبديل شده است.
عضو شوراى عالى امنيت ملى با بيان اينكه ما نسبت به مسئوالن 
پاكستان و عالقه وافر ملت شريف اين كشور به انقالب اسالمى، 
امام امت و رهبر معظم انقالب واقف هستيم، تأكيد كرد: ادامه 
اين وضع در مرزهاى مشترك براى ما قابل تحمل نيست و انتظار 
داريم مقامات پاكســتان با مسئوليت پذيرى و كنترل مرزها و 
دستگيرى و تحويل دهى تروريســت  ، پايگاه هاى آن ها در آن 

كشور را تعطيل كند.
وى تصريــح كرد: در صــورت ادامه تعرضات، مأمن و مخفيگاه 
تروريســت ها در هر كجا كه باشــد مورد ضربات كوبنده قرار 

خواهند گرفت.

 اقتصاد / زهرا طوسى   با مصوبه شوراى پول و اعتبار كه طى 
آن مبلغ وام مسكن با احتساب 20 ميليون تومان وام جعاله به 
120 ميليون تومان افزايش يافته، خانه دارشدن زوج هاى جوان 

با شك وترديد روبه روست.
دراين باره ايسنا نوشت درحالى كه بخشنامه اين مصوبه بزودى به 
سيستم بانكى ابالغ خواهد شد، بررسى ها نشان مى دهد اقساط 
ايــن وام ها بين حداقل830 هزار تومان تا حداكثر يك ميليون 

و900هزار تومان باشد. 
در حالى كه هنوز جزئيات اين مصوبه و سازوكار دريافت وام هاى 
جديد از سوى بانك مركزى و بانك مسكن تعيين و اعالم نشده 
است كه با توجه به سود فعلى 17/5 درصدى كه براى بازپرداخت 
وام از طريق اوراق وجود داشــته و دوره بازپرداختى تا سقف 12 
ســال، مى توان حدود اقساط و ســود پرداختى را تعيين كرد. 
زوج هاى تهرانى با خريد 200 برگ از اوراق تســهيالت مسكن 
مى توانند تا سقف 100 ميليون تومان وام دريافت كنند البته بايد 

15 ميليون تومان اوراق خريدارى كنند.

 وام فروشى بانك ها در غياب دالالن 
على رضايى كارشــناس خبره بانكى با يادآورى اينكه پيش از 
اين مردم وام 18 ميليونى بانك مســكن را با كسر حق داللى 
3ميليونى، 15 ميليون تومان از سپرده گذار مى خريدند، توضيح 
مى دهد: با محاسبه سود 18 درصد، مردم 15 ميليون وام گرفته 
بودند كــه بايد حدود 37 ميليون تومان بــه بانك بازپرداخت 
مى كردند، حاال به نظر مى رســد كه بانك ها، بنگاه هاى فروش 

وام را تعطيل كردند و در غياب آن ها خودشــان وام را به مردم 
مى فروشند، يعنى با قطع كردن دســت دالالن، خودشان وارد 

اين ميدان شدند.
رضايى مى افزايد: وقتى يك زوج وام 100 ميليونى را از خود بانك 
15 ميليون تومان مى خرد يعنى 85 ميليون دست او را مى گيرد 
كه البته اين بهترين شرايط است چون بايد براى پرداخت هاى 
متفاوت نظير هزينه كارشناســى مسكن، محضر و گواهى هاى 

مختلف حدود 2/5 ميليون ديگر نيز از اين رقم كم كرد.
وى مى افزايد: در حقيقت بانك حــدود 82 ميليون مى دهد و 
بر مبناى ســود كه 16يا 18 درصد يا 22 درصد است و تغيير 
مى كند و براى بازه هاى اقساط سه ساله و پنج ساله و 10 ساله 
نيز متفاوت محاسبه مى شود سود كالنى به جيب زند؛ به عنوان 
مثال اين مبلغ 100 ميليون با سود 18 درصد در بازه پنج ساله را 
اگر در نظر بگيريم 1/7 برابر مبلغ، وام گيرنده بازپرداخت مى كند 

و طرف بايد حدود 200 ميليون تومان برگرداند. 
وى مى افزايد: بانك ها شفاف نيستند، صريح بگويند وام مى دهيم 

بدون اوراق و تشريفات كه سود آن هم 25 درصد مى شود.

 هنوز پرونده وامى تشكيل نشده
اســد باجگيران ديگر كارشناس بانكى به خبرنگار ما با اشاره به 
اينكه اوراق در حقيقت به جاى سپرده است كه با خريد آن افراد 
در نوبت وام قرار مى گيرند كه بعد از حدود ســه الى چهارماه به 
آن ها پرداخت مى شود، مى افزايد: سود اين تسهيالت بايد روى 

16 درصد باشد، ولى هنوز كسى اعالم نكرده است.

باجگيران با اشــاره به اينكه پيش بينى مى شــود اقساط اين 
تســهيالت دراز مدت باشند چون براى بيشــتر افراد پرداخت 
400 هزار تومان نيز سخت است، مى افزايد: اين تسهيالت نوعى 
مسكن براى وضعيت خراب مسكن است و به نظر مى رسد با اين 

شيوه شايد بتوان رونق را به اين بازار راكد برگرداند.
على نوذرپور كارشــناس فعال حوزه مسكن نيز در گفت وگو با 
خبرنگارما معتقد اســت هر نوع تسهيالت براى خريد مسكن 
مى تواند براى عده اى مناســب باشد ولى تأثيرگذارى الزم را در 
رفع مشكالت اين حوزه نداشته باشد. وى با اشاره به اينكه دادن 
تسهيالت موجب شكوفايى اقتصادى مى شــود، مى افزايد: در 
دوران ركود اگر مشكل اشتغال مردم حل شود، مردم خودشان 
مى توانند پول دربياورند و خانه مناسب بخرند، وقتى شغل ايجاد 
نمى شــود وام بايد بدهيد و بعد وام ها معوق شود و هم سيستم 

بانكى فلج شود و هم مردم بدهكار باقى بمانند. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

اگر فداكارى ملت ايران نبود منطقه تجزيه مى شد خبرگزارى صدا و سيما: مشاور امور بين الملل رهبر انقالب گفت: ايران با سازمان ها و گروه هاى تروريستى مقابله مى كند و اگر فداكارى هاى ايران 
نبود، منطقه تجزيه مى شد. على اكبر واليتى در پاسخ به پرسش هاى روزنامه العربى الجديد چاپ لندن، گفت: موضع ايران در برابر آنچه در منطقه مى گذرد واضح است و با شفافيت كامل اعالم شده است اما 

امنيت و ثبات منطقه فقط با همكارى كشورهاى منطقه و عدم دخالت هرگونه عامل يا طرف خارجى امكان پذير است. 

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

 قــدس   لفاظى هاى احمقانــه و بدون 
پشتوانه اخير برخى از حكام دست نشانده 
منطقه، بويژه وزير دفاع ســعودى درباره 
ايران، واكنش هايى را از ســوى مسئوالن 
كشــور در چند روز اخير به دنبال داشت 
كــه مهم ترين موضع گيــرى را وزير دفاع 
كشــورمان به اين اظهارات سخيف نشان 

داده است.
سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيبانى 
نيروهاى مسلح در گفت وگو با شبكه المنار 
لبنان در پاسخ به اين پرسش كه وزير دفاع 
عربستان سعودى اعالم كرده كه «جنگ را به 
ايران منتقل خواهيم كرد»، تأكيد كرد: آن ها 
فكر مى كنند چون نيروى هوايى 
دارنــد، مى توانند كارى انجام 
دهند. وى افــزود: ما به آن ها 
توصيه مى كنيم جهالت نكنند، 
ولى اگــر جهالت كنند جايى 
غير از مكه و مدينه را ســالم 
روز  دفاع  وزيــر  نمى گذاريم. 
گذشــته در نهمين جشنواره 
ســرباز جوان نيز با اشاره به 
شرايط خاص جهانى در دوران 
فعلى، گفت: رژيم صهيونيستى 
در ســال هاى انقــالب اعالم 
كرد كه انقالب اسالمى ايران 
صحنــه و ســتون هاى كاخ 
اســتبداد را لرزاند و حاال اين 
پرســش مطرح است كه چه 
حوادثى در جريان اســت كه دشمنان ما به 
خود جرئت مى دهند بخواهند با لفاظى ملت 
ما را تهديد كنند و مگر آن ها سال هاى پس 
از پيروزى انقالب تاكنون را پيش روى خود 
نديده و از آن عبرت نگرفته اند و مگر از جنگ، 
دفاع مقدس، تحريم و فشــارهاى اقتصادى 

درس نگرفته اند.

 آزموده را آزمودن خطاست
وى تصريح كرد: چه اتفاقى افتاده كه يك 

تاجرپيشه در موضع سياست قدرت جهانى 
تصور مى كند مى تواند عزت و استقالل ما را 
به بازى بگيرد و امنيت را در عرصه تجارت 
و خريدوفروش برســاند و امروز بى تجربه 
و سرمســت از قدرت بــاد آورده و ثروت 
سرمستانه حرف مى زند و ملت ما را تهديد 
مى كند كه جنگ را به داخل مرزهاى ايران 
مى كشــاند. مگر لحظه اى سراغ دارد كه با 
اين ملت در جنگ نبوده كه حاال تازه ادعاى 

تهديد و جنگ مى كند.
وزير دفــاع تأكيد كرد: برخى هــا امروز با 
ابزار دريافتــى از آمريــكا و حمايت هاى 
صهيونيســت ها با ايجاد رعب و وحشــت 
در ميــان حكام خودباختــه عربى بحث 
ناتــوى عربى را مطرح مى كنند و با حمله 
عليه مردم بى دفاع و مظلوم يمن به دنبال 
كشاندن جنگ به سمت ما هستند و نظام 
سلطه و صهيونيسم نيز به چيزى كمتر از 
مهار كردن و محدود كــردن ملت بزرگ 
ما نمى انديشــد. اما زهى خيال باطل، زيرا 
نظام ما ريشه در عمق و جان ملت ها دارد 
و ملت هوشمند و بابصيرت ما دشمنان را 

مى شناسد و حاضر است تمام هزينه ها را 
براى حفظ امنيت و عزت كشور خود بدهد 
و چنيــن ملتى در ســايه رهبرى همواره 
شايســته نصرت الهى اســت و از قدرت 
ظاهرى و دنيايى نظام سلطه و صهيونيسم 

نمى هراسد.
وى اظهارداشــت: ما اين حــكام نورس و 
تازه به قدرت رسيده را نصيحت مى كنيم 
كه آزمــوده را آزمودن خطاســت و بايد 
بپذيرند ملت ها به سطحى از رشد و آگاهى 
رســيده اند كه مصلحت خود را تشخيص 
مى دهند و دوران كشورگشــايى و دخالت 
گذشته اســت و دوران قلدرى و هفت تير 
كشى به سر آمده است و بايد بگذارند صلح 
و آرامش در دنيا تجربه شود و تاريخ آموزگار 
صادقى است كه بايد از آن عبرت بگيرند تا 

خود براى تاريخ عبرت نشده اند.

 ايران واهمه اى ندارد
سخنگوى ستاد كل نيروهاى مسلح نيز به 
اظهارات اخير وزير دفاع عربستان سعودى 
واكنش نشــان داد و گفت: ايران اسالمى 

واهمه اى از تهديدهاى رژيم هاى ســخيف 
منطقه ندارد.

سردار سيد مسعود جزايرى اظهارداشت: 
اكاذيب برخى مقامات عربستان سعودى 
كــه عليه ايران و كشــورهاى مســتقل 
منطقه عنوان مى شــود، مسئله جديدى 
نيست. متأسفانه رژيم سعودى به نيابت 
از آمريــكا و صهيونيســت ها اقدامــات 
خصمانــه اى را عليه بعضى كشــورهاى 

اسالمى در منطقه انجام مى دهد.
وى با اشــاره به خريد تســليحاتى رژيم 
سعودى در منطقه گفت: همه مردم جهان 
بايد نسبت به اين گونه ذخيره سازى هاى 
تســليحاتى بى محاباى برخى كشورهاى 
منطقه توسط آمريكا و بعضى كشورهاى 
اروپايى صورت مى گيرد، نگران باشــند و 
البته تراز قدرتى جمهورى اســالمى ايران 
بسيار فراتر از تهديدهايى از اين نوع است و 
ما خودمان را براى تهديدهاى دشمن بزرگ 
آمــاده كرديم، بنابراين ترس و واهمه اى از 
ايــن گونه تهديدهاى رژيم هاى ســخيف 

منطقه نداريم.

وزير دفاع خطاب به حكام دست نشانده منطقه:

مراقب باشيد براى آيندگان عبرت نشويد

  اگر10درصد بودجه اى را كه صرف جســت وجوى اجســاد در سيل اخير يا 
پالسكو و معدن شد، صرف آموزش ايمنى و اطالع رسانى و نظارت مى كرديم، اين 
قدر تلفات نداشتيم، اما متأسفانه مرده پرستيم و آموزش را تعطيل كرده ايم چون 

در فضاى مجازى غرق شده ايم و براى انسان زنده ارزش قايل نيستيم. 
9150002986

 متأسفانه برداشت غلط از بعضى كلمات موجب انحراف افكار عمومى از معناى 
حقيقى آن كلمه شده است، مثالً بعضى ها تصور مى كنند كار منكر كه ما از آن 
نهى شده ايم، فقط مربوط است به ارتباط نامشروع زن ومرد! يا بد حجاب ظاهر 
شدن زنان در جامعه! در صورتى كه منظور كلى از منكر هر كار زشت و ناپسندى 
كه از انســان ها سر بزند، منكر اســت و بايد با آن مبارزه كرد. مثل اختالس يا 
برداشتن پول هاى ميلياردى توسط آقازاده ها و نجومى بگيرها و خالى كردن بيت 
المال به جيب عده اى خاص و محروم كردن بيشــتر جامعه از آن كه در دولت 

يازدهم انجام شد، همه منكر است. 9350007054 
 آقايان جهانگيرى، روحانى، هاشــمى طبا و مسئوالن فعلى! از نظر شما عالى 
جنابان، احمدى نژاد بدترين رئيس جمهور و دولتش بدترين دولت! شما بفرماييد 
كه در چهار ســال گذشــته خودتان چه گلى بر سر ملت گذاشتيد؟ از عملكرد 

خودتان هم بگوييد! عوامفريبى تا كى؟9010009087
  آقاى روحانى و دولتمردانش اين ادعاى شعارگونه را كه دائم تكرار مى كنند و 
مى گويند ما با دنيا تعامل و از در دوستى وارد شديم و سايه جنگ را از سر ايران 
و ايرانى رفع كرديم فقط يكى از آن كشــورها را نام ببرند كه جواب مثبت داده 
باشد و نوكر آمريكا نبوده باشد و خنجر از پشت به ايران نزده باشد. 9150000210
  آقاى روحانى كه اين قدر دم از اخالق مى زند! آيا در اين چهار سال كه به طور 
مداوم دولت قبل را و بخصوص در اين مناظره ها مورد هجمه و اتهام قرار مى داده 
كار اخالقى كرده كه دولت قبل فرصت دفاع هم ندارد؟ ايشان كه در كسوت اين 

لباس است چرا اين همه عوام فريبى مى كند و دروغ مى گويد؟ 9150000233
  با توجه به قتل عام مردم يمن توسط سعودى ها و عدم تضمين امنيت حجاج، 

آيا صالح است كه امسال مردم را به مسلخ بفرستيم؟ 9150007109
  ما گفتيم همه بيايند براى سود سهام حساب باز كنند شايد منابع به بانك ها 

برگردد ولى ظاهراً غلط از آب در آمد. 9390003589
 آقاى روحانى، وضع مردم ديگر فكر نكنم از اين بدتر شود و اين وضع را شما 
به ســر مردم آورديد و همين طور دعاى خير ما پشت سر شما هست و خواهد 
بود! چرا ديگر مى گوييد كه اگه من رأى نيارم مردم مثل چند سال پيش بدبخت 

مى شوند. اگر شما رأى بياوريد بدبخت تر خواهيم شد. 9350009683
  مى خواستم به آقاى روحانى و جهانگيرى كه گفته بودند: اگر مردم به دولت 
كنونى رأى ندهند جو كشور متشــنج مى شود، مواظب باشند كه با گفتن اين 
سخنان به فكر راه انداختن فتنه ديگر همچون فتنه 88 نباشند. 9030003698

  روحانــى گفت كه بعضى ها مى گويند يارانه ها چند برابر بايد بشــود، از كجا 
مى گويند و مى آورند؟ جواب واقعاً سخت است آيا از جيب دختر مظلوم و بيكار 
وزير و ديگر اعضاى دولت يا از جيب ماه ها خالى مانده هزاران كارگر و توليدكننده 

مظلوم! منتقدان، منصف باشند. 9190008895
  روحانى! مگر اين صندلى كذايى چقدر ارزش دارد كه شما ملت و منتقدين 
را صهيونيســت و وهابى خطاب مى كنيد. اگر زمانى كه از اين ملت رأى گرفتيد 

مردم نيت شما را مى دانستند، هرگز به شما نگاه هم نمى كردند. 9150007615
  اى كاش مسئوالن مملكت دست از سر آموزش وپرورش مملكت بردارند و به 
همين مقدار دلسوزى و تحولى! كه تاكنون براى اين وزارتخانه داشته اند، بسنده 

كنند. 9150008863
  وقتى داشــتم هزار وعده دولت را مى خواندم يك آن فكر كردم تو بهشتم و 
مالئكــه دارند الاليى براى من مى خوانند، يك دفعه روحانى آمد، زل زد و گفت: 

من كى گفتم؟ 9150003171
  معاون اول دولت روحانى لطفاً در مورد واگذارى فوالد بناب توضيح بدهد كه 

اين شركت چگونه و به چه شخصى واگذار شده است؟9010009087
 چرا ستاد انتخاباتى جهانگيرى نيمه مخفى است؟ مگر چه كسانى هستند و با 

چه جاهايى مرتبط هستند كه نبايد آشكار باشند؟9120003114
 حرف ها و كاركرد آقايــان روحانى و جهانگيرى تمام اقتدار ملت ايران را زير 
سؤال برد كه مردم بترسيد و به ما رأى بدهيد و گرنه مى رويم اين دفعه برجام «ما 

تسليميم» را امضا مى كنيم. 9150006955
  كاش مى شد مناظره اى بين احمدى نژاد و روحانى برگزار كرد، كاش پس از 
چهار سال حداقل 20 دقيقه به احمدى نژاد وقت داده مى شد، هر چند خدمات او 

بر كسى پوشيده نيست، بخصوص مستضعفان. 9150007992

رويكرد التماسى دولت 
در مسائل بين الملل

نگاه به دنياى پيرامــون و نظام بين الملل بر 
دو مبنا استوار است، در نگاه اول كه از اهداف 
اصلى انقالب بوده اســت، مبنــاى قدرت بر 
محوريت خدا و مردم اســتوار بوده و بر اساس 
اهداف متعالى شكل مى گيرد، اما در نگاه دوم به 
بهانه واقع گرايى و پذيرفتن واقعيات دنيا تمام 
تصميمات بر مبناى اراده و تحليل قدرت هاى 

بزرگ شكل مى گيرد.
البتــه نــگاه دوم، مســئله اى اســت كه در 
دانشگاه هاى كشورهايى كه مستعمره هستند، 
تدريس مى شود تا اين رويكرد تابعيت و تحت 
نفوذ بودن هميشه در آن ها زنده بماند. نگاهى 
كه بسيارى از روشنفكران كشور ما نيز به آن 
اعتقاد دارند و بسيارى از مكاتب علمى كشور با 
بهره گيرى از روابط كشورها در عرصه تصميم 

سازى در كشور پمپاژ مى كنند.
در نگاه اول، نظــام بين الملل دچار يك نظم 
ظالمانه و براساس اميال قدرت هاست كه در 
آن بايــد با اتكا به قــدرت داخلى و مبتنى بر 
مردم ساالرى و قدرتمند كردن كشور از طريق 

استفاده حداكثرى از منابع بود.
در اين نگاه آزادى ملت ها و حق انتخاب ملت ها 
اهميت شايانى دارد و نهضت هاى آزادى بخش 
و ملت هايى كه مورد ظلم قرار مى گيرند، بسيار 
مورد توجه هســتند، اما در نــگاه دوم حتى 
منافع و منابع يك ملت نيز به عنوان تابعى از 
قدرت هاى بزرگ بررســى و تحليل مى شود و 
كشور و سياست مداران آن براى مسائل ديگر 

كشورها نيز حق اظهارنظر نخواهند داشت.
در حقيقت مى توان اين دو نگاه را به صورت 
رويكرد اقتدارگرايانه و ملتمسانه مورد بررسى 
و تحليل قــرار داد. رويكــرد دولت فعلى را 
مى توان در دسته دوم و به صورت ملتمسانه 
در برخورد با مســائل بين الملل بررسى كرد، 
زيرا رئيــس دولت در تمــام مناصب قبلى 
كه داشته اســت به گواهى تاريخ رويكردى 

التماسى را در پيش مى گرفت.
از طرفــى پيش از اينكه در منصب رياســت 
جمهورى قرار گرفته باشــد، حدود 10 سال 
در پســت رياست مركز تحقيقات استراتژيك 
مصلحت نظام حضور داشت؛ مركزى كه مملو 
از چهره هاى آكادميك است كه نگاه دوم را باور 
دارند و چهره هاى شاخصى نظير مسعود نيلى 
و سريع القلم و همقطاران ديگرشان نسخه هاى 
زيــادى را براى پذيرش نظــم جهانى و كوتاه 
آمدن در برابــر قدرت هاى بزرگ و ذبح كردن 
منافع ملى در برابر منافع قدرت هاى بزرگ براى 
مردم ايران پيچيده انــد. آن ها همواره رويكرد 
ملتمســانه را به بهانه دروغيــن حفظ منافع 
كشور و تلقى نادرست از واقع گرايى در روابط 

بين الملل به تصوير كشيده اند.
از طرفى آقاى روحانى به عنوان نماد اين تفكر 
ملتمسانه به همه مسائل رويكردى صفر و يك 
دارد و بر تفكر همــه يا هيچ در هر موضوعى 
اصرار مى ورزد. از اين رو در بسيارى از مسائل، 
نگاه فقط بــه بيرون و مذاكره يــا به عبارتى 
خواهش و التماس با قدرت هاى بزرگ دارد و 
مقدمه همه فعاليت هاى اقتصادى، زيرساختى 
و توسعه كشــور را در اين امر تصور مى كند، 
به همين دليــل تمام انرژى دولــت براى به 
ثمررسيدن مذاكرات هســته اى با هر نتيجه 
و پيامدى صرف شــد. اگر از موضوعاتى نظير 
حادثه منا، فرودگاه جده، تعرض گرجستان و 

بسيارى از مسائل ديگر حرفى به زبان نياوريم.
وقتى اين نگاه و رويكرد در بين مديران كالن 
يك كشور اتفاق مى افتد در حقيقت دو موضوع 
را آشكار مى ســازد؛ يكى اينكه فضاى جهان 
فعلى را بر مبناى فضاى پس از جنگ جهانى 
دوم تصور وتحليل مى كند و دوم اينكه تصور 
درستى از قدرت هاى جديد و منابع حداكثرى 
كشور خودشان ندارد. راه برون رفت از بن بست 
فعلــى، تأكيد بــر اتخاذ رويكرد ديپلماســى 
خواهشمندانه نيست؛ رويكردى كه اكنون به 
يكى از دغدغه هاى اصلى مردم و نظام تبديل 
شــده اســت و بايد رويكرد حكومت اجرايى 
كشــور به سمت الگوى اقتدارگرايانه و اقتصاد 
درونزا تغيير جهت پيدا كند و به ســمت يك 
ديپلماســى فعال با بهره گيرى از پارامترهاى 
قدرتى خود كشور و آن هم به شكل تهاجمى، 

سوق پيدا كند.

صداى مردم   

خبــــــر

خبــــــر

پس از توصيه رهبر انقالب درباره ترويج كتاب هاى دفاع مقدس منتشر شد
دل نوشته سردار سليمانى 

درباره كتاب «وقتى مهتاب گم شد»
 «وقتى مهتاب گم شد» عنوان كتاب خاطرات 
جانباز سرافراز آقاى على خوش لفظ است كه 
رهبر انقالب چندى پيش آن را مطالعه كرده 

و يادداشتى بر آن نوشتند.
متن اين يادداشــت در مراسمى در همدان 
رونمايى شد. اما رهبر انقالب در ديدارهاى 
مختلفى به اين كتاب اشاره و از آن تمجيد 

كردند و ديگران را به خواندن آن توصيه كردند.
از اين رو، سردار سرلشكر حاج قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى، پس از مطالعه  كتاب «وقتى مهتاب گم شد» يادداشتى را خطاب 
به جانباز ســرافراز آقاى على خوش لفظ نوشــته اســت كه پايگاه اطالع رســانى 

KHAMENEI.IR متن آن را منتشر كرد.
بسمه تعالى

عزيز برادرم على عزيز
همه شهدا و حقايق آن دوران را در چهره ى تو ديدم

يك بار همه خاطراتم را به رخم كشيدى. چه زيبا از كسانى حرف زده اى كه صدها نفر 
از آن ها را همين گونه از دست دادم و هنوز هر ماه يكى از آن ها را تشييع مى كنم و 
رويم نمى شود در تشييع آن ها شركت كنم. 10 روز قبل بهترين آن ها را -مراد و حيدر 
را- از دســت دادم، اما خودم نمى روم و نمى ميرم، در حالى كه در آرزوى وصل يكى 
از آن صدها شــير ديروز له له مى زنم و به درد «چه كنم» دچار شده ام. امروز اين درد 
همه وجودم را فراگرفته و تو نمكدانى از نمك را به زخم هايم پاشاندى. تنهاى تنهايم.

عكست را بر روى جلد بوسيدم اى شهيد آماده رفتن و دوست نديده ام كه بهترين 
دوستت را در كنارم از دست دادى. اميدوارم سربلند و زنده باشى تا مردم ايران در 
زمين همانند دب اكبر در آسمان نشانى خدا را از تو بگيرند و به تماشايت بنشينند.

برادر جامانده ات / قاسم سليمانى- 96/1/30      
بعدالتحرير: اين نوشته در مقابل آن دستخط مخلص عارف حكيم، ولى و رهبرم و 

عشقم ارزشى ندارد./ قاسم سليمانى- 96/2/18

آيت اهللا علم الهدى در مراسم عمامه گذارى طالب دانشگاه رضوى:
شهيد مطهرى انديشه امام(ره) را وارد دانشگاه كرد

آســتان نيوز: نماينده ولــى فقيه در 
خراسان رضوى گفت: شــهيد مطهرى، 
راه و انديشــه امام خمينــى(ره) را وارد 
محيط دانشــگاه كرد و انديشه هاى ناب 
اســالمى و معارف اهل بيت(ع) را دربين 

دانشجويان گسترش داد.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در مراسم 
عمامه گذارى طالب دانشــگاه علوم اسالمى رضوى، اظهارداشت: تقدس به لباس 
روحانيت، لباس خدمت در عرصه دين مدارى و اســالم اســت، اين امر را به شما 

تبريك عرض مى كنم.
امام جمعه مشــهد مقدس با بيان اينكه روزى دانشگاه هاى ايران مقابل روحانيت 
بود، گفت: اين تقابل فكرى و ساختارى بود، در آن زمان جامعه روحانيت و متدين 
دغدغه مند بودند كه ساختار آكادميك همچون دژى در مقابل دين قرار مى گيرد و 

دين را براندازى مى كند. 
آيــت اهللا علم الهدى با بيان اينكــه جريان آكادميك در آن زمان جريانى ضد 
دينى بود، تصريح كرد: تنها عاملى كه توانســت در حوزه آكادميك نفود كرده 
و دين را بسط دهد افرادى همچون شهيد مطهرى، شهيد مفتح، شهيد باهنر 

و شهيد بهشتى بودند.

ما اين حكام نورس 
و تازه به قدرت 
رسيده را نصيحت 
مى كنيم كه آزموده 
را آزمودن خطاست 
و تاريخ آموزگار 
صادقى است كه 
بايد از آن عبرت 
بگيرند تا خود براى 
تاريخ عبرت
نشده اند

بــــــــرش

كردند و ديگران را به خواندن آن توصيه كردند.

عمامه گذارى طالب دانشــگاه علوم اسالمى رضوى، اظهارداشت: تقدس به لباس 

شماره پيامك: 30004567

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

عبدالمطهر محمدخانى 
كارشناس مسائل سياسى

صعود شيرين پرسپوليس
 با هت تريك آقاى گل

ورزش: پرســپوليس ايران با برترى 4 بر 2 بر 
الوحده امارات و با توجه به شكست الريان قطر 
برابر الهالل عربســتان، به مرحله حذفى ليگ 

قهرمانان آسيا راه يافت.
در ششمين هفته مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
آسيا در منطقه غرب قاره، پرسپوليس ايران در 

ورزشگاه آزادى ميزبان الوحده امارات بود. 
پرســپوليس با پيروزى 4 بر 2 برابر حريف 
اماراتــى و با توجه به شكســت الريان قطر 
برابر الهالل عربستان، به مرحله حذفى ليگ 
قهرمانان آســيا صعود كــرد و حريف لخويا 

قطر شد.
گل هاى پرسپوليس را مهدى طارمى (سه بار) 

و سروش رفيعى به ثمر رساندند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 19 ارديبهشت 1396  12 شعبان  1438 9 مى 2017  سال سى ام  شماره 8394   

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

افزايش 400 تنى توليد خميرمايه رضوى در سال 1395  آستان: سرپرست شركت خميرمايه رضوى از افزايش حدود 400 تنى توليد خميرمايه رضوى و بهبود چشمگير شاخص هاى مالى طى سال 
1395 خبر داد. دكتر احسان اژدرى گفت: اين شركت در سال گذشته، ركورد بيشترين توليد را از بدو تأسيس كارخانه ثبت نموده است. وى افزايش راندمان و بهره ورى در نيروى انسانى متخصص و نيز بهبود 

سيستم هاى موجود در فرايند توليد و فرمانتورها و استفاده از مواد اوليه و مالس مرغوب را از مهم ترين عوامل افزايش توليد نام برد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى:
مقاومت، ايثار و خودباورى 

مهم ترين آموزه هاى جانبازان براى نسل امروز است
آســتان: قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى گفــت: مقاومت، ايثار 
و خودبــاورى مهم تريــن آموزه هاى 
جانبازان ســرافراز براى نسل امروز و 

آينده ايران اسالمى است.
سيد مرتضى بختيارى عصر ديروز در 
مراسم تجليل از جانبازان آستان قدس 
رضوى كه همزمان با ميالد حضرت 

على اكبر(ع) برگزار شد، اظهار داشت: در طول هشت سال دفاع مقدس مردم غيور 
و متدين ايران اسالمى با اعتقاد راسخ و ايمان قلبى محكم به مبانى دينى و معارف 

اهل بيت(ع) و در لبيك به امام خمينى(ره) عازم جبهه هاى نور عليه ظلمت شدند.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى با اشاره به لزوم توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت، اذعان داشت: رهبر فرزانه انقالب اسالمى بارها تأكيد كردند كه دشمنان ما 

ريشه اعتقادات جوانان و خانواده ها را نشانه گرفته اند. 
وى گفت: وظيفه و رسالتى خطير بر دوش دولت، نهادها و مؤسسات فرهنگى نهاده 
شده كه بايستى براى مصون سازى فرهنگى جامعه اقدام هاى اساسى صورت پذيرد.

در اين مراسم از 49 جانباز شاغل در مجموعه آستان قدس رضوى تجليل شد.

معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى خبر داد
استقبال بيش از 2000 نفر

 از مصوبه مساعدتى سنددار كردن منازل موقوفه اى
آستان: معاون امالك و اراضى آستان 
قدس رضــوى از اســتقبال بيش از 
2000 نفر از مصوبه مساعدتى براى 
منازل مسكونى در اراضى موقوفه اى 
آستان قدس رضوى در سراسر كشور 

خبر داد.
غالمرضا رحمتى زاده با اشاره به اجراى 
مصوبه اى با عنوان مصوبه مساعدتى از 

14 اسفند ماه سال گذشته اظهار داشت: اين تصميم بزرگ، نقش بسزايى در تعيين 
تكليف منازل احداث شده مردم در اراضى آستان قدس رضوى خواهد داشت.

معاون امالك و اراضى آســتان قدس رضوى افزود: اين مصوبه از مواردى اســت كه 
در راستاى تحقق موارد مندرج در منشور هفتگانه رهبر معظم انقالب، پيگيرى ها و 
تأكيد توليت آستان قدس رضوى مبنى بر سنددار كردن عرصه منازل واقع در اراضى 
موقوفه و در جهت مساعدت و كمك به اقشار ضعيف و نيازمند جامعه و تالش براى 

حل مشكالت آنان در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است.
وى تأكيد كرد: براساس مفاد اين مصوبه و مطابق شيوه نامه مصوب ابالغى، صاحبان 
اعيان مســكونى واقع در اراضى موقوفات آستان قدس رضوى مى توانند متناسب با 
مساحت و موقعيت منطقه مورد نظر از معافيت و تسهيالت مربوط به پرداخت حق 
تقديمى آســتان قدس رضوى و در راستاى سند دار كردن منازل خود و در جهت 

كمك و مساعدت به اقشار نيازمند و ضعيف بهره مند شوند.
وى گفت: با توجه به دستور رهبر معظم انقالب در قالب منشور هفتگانه و حكم توليت 
آستان قدس رضوى مبنى بر اهتمام بر بهره مند ساختن تهيدستان از موقوفات بر 
حسب گنجايش وقف نامه ها مصوبه مساعدتى سنددار نمودن منازل مسكونى واقع در 
اراضى موقوفه مطابق شرايط خاص به مديريت هاى تابع جهت اجرا ابالغ شده است.

رحمتى زاده در خصوص شيوه پرداخت حق تقديمى اين منازل نيز خاطرنشان كرد: 
براى اين منظور و در جهت رفاه حال مردم، پس از مساعدت در درصد حق تقديمى 
متعلقه، يك قسط اين حقوق به صورت نقد و مابقى در طى 9 سال دريافت خواهد 
شــد و هموطنان عزيز مى توانند در اين زمينه به اين مديريت و يا دفاتر پيشخوان 

مشخص شده مراجعه كنند.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى   
اســناد و مدارك موجود در مركز اســناد 
آســتان قدس رضوى، ميــراث مكتوب 
ارزشــمندى اســت كه مردم را با زندگى 
گذشتگان خود و هويت دينى، مذهبى و 
ملى آن هــا در دوره هاى مختلف تاريخى 

آشنا مى كند.
كارشــناس واحد پژوهــش مديريت امور 
اسناد و مطبوعات آســتان قدس رضوى 
به مناسبت 19 ارديبهشت ماه، روز اسناد 
ملــى و ميــراث مكتــوب در گفت و گو با 
خبرنگار قدس بــا اعالم اين مطلب افزود: 
اســناد و مدارك، عالوه بر اينكه از جنبه 
حقوقى و قضايى و قانونى مهم مى باشند، 
از نظر اســتفاده و كاربرد در پژوهش ها و 
تحقيقات تاريخــى، اجتماعى، مذهبى و 
دينى، جامعه شناسى و... نيز مهم بوده و در 
بسيارى از مواقع مورد استفاده محققان و 
پژوهشگران عرصه ها و موضوعات مختلف 

علمى و پژوهشى قرار مى گيرند.
«دكتر الهه محبوب» ادامه داد: اين اسناد و 
مدارك جداى از جنبه قضايى و حقوقى و 
قانونى كه به عنوان نوشته ها و آثار مكتوب 
قابل استناد و دفاع مى باشند، پس از آنكه از 
نظر تاريخى، مدت زمانى بر آن ها گذشت، 
ارزش آرشيوى پيدا كرده و از جنبه ميراث 

مكتوب قابل بررسى و توجه خواهند بود.
وى متذكر شد: البته اسناد و مدارك مربوط 
به دوره هــاى مختلف تاريخى تنها به نوع 
مكتوب و دست نوشته خالصه نمى شود، 
بلكــه در زمينه هــاى گوناگونى همچون: 
عكس ها، تصاوير، فيلم هــا، نگاتيوها، نوار 
ويدئو، نوار كاســت، نوار گرامافون، كارت 
پستال، پوستر و... نيز اسناد و مدارك قابل 
مالحظه اى وجــود دارد كه مى تواند مورد 

بررسى قرار گيرد.

 ميراث مكتوب
 پيوند دهنده گذشته و امروز

كارشــناس واحد پژوهــش مديريت امور 
اسناد و مطبوعات آســتان قدس رضوى 
گفت: ميراث مكتوب بــه عنوان پلى كه 
تجربيات مكتوب گذشته را به امروز پيوند 

مى دهد نقش مهمى در زندگى بشر داشته 
و به همين دليل الزم است تا براى استفاده 
از تجربيات گذشتگان و پيشينيان و حفظ 
و نگهدارى اين اسناد و مدارك كه از آن ها 
به عنوان ميراث مكتوب ياد مى شود  نسبت 
به اشــاعه و اطالع رسانى صحيح و علمى 

آنان، همت الزم به عمل آيد.
اين دانش آموخته رشته تاريخ ايران افزود: 
شواهد و قراين نشان دهنده اين است كه 
در مقاطعى از دوره هاى مختلف، آرشيوها 
و بايگانى ها در ايران منحصر به آرشيوهاى 
دولتى و بايگانى هاى حكومتى و سلطنتى 
بــود، به اين معنــى كه تقريبــاً از زمان 
هخامنشيان و قبل از ظهور اسالم، در ايران 
بايگانى حكومتى و سلطنتى وجود داشته 
اســت ولى از سال 1349 هجرى شمسى 
بود كه ســازمان مشخصى به نام سازمان 
اسناد ملى ايران به منظور بهينه سازى و 
استانداردسازى اسناد و مدارك دولتى در 
ايران شكل مى گيرد و به اين موضوع مهم 

مى پردازد.
محبوب تصريح كرد: وظيفه آرشيوها تنها 
حفظ و نگهدارى اســناد و مدارك نيست، 
بلكه اطالع رسانى و انتشار اسناد و از جمله 
ميراث مكتوب براى دســتيابى راحت تر و 
وسيع تر پژوهشگران و محققان به عنوان 
يكى از وظايف اصلى آرشيوها در سال هاى 

اخير به شمار مى آيد.
وى تأكيد كرد: در سال هاى اخير، شاهد 

تنوع و توســعه آرشــيوهاى موجود در 
كشــور بوده ايم كه منجر به شكل گيرى 
آرشــيوهاى غيردولتى در ايران شده كه 
در اين زمينه مى توانيم به آرشــيو اسناد 
و مدارك موجود در مركز اســناد آستان 
قــدس رضوى به عنوان يك نهاد مقدس 

غيردولتى اشاره كنيم.

 اهتمام آستان قدس رضوى به 
ميراث مكتوب

كارشناس اين واحد در مورد ميراث مكتوب 
در آســتان قدس رضوى گفــت: عالوه بر 
نسخ خطى ويژه اى كه از دوره هاى مختلف 
تاريخى در كتابخانه مركزى آستان قدس 
رضوى نگهدارى مى شــود، اسناد منحصر 
به فردى (بويژه اسناد مكتوب) از دوره هاى 
گوناگون در مركز اســناد اين نهاد مقدس 
نگهدارى مى شــود كه به عنــوان ميراث 
مكتوب اســالمى و ايرانى بيانگر تاريخ و 
هويت مذهب تشيع و جنبه هاى دينى در 

ايران در ادوار مختلف تاريخى مى باشد.
محبوب ادامــه داد: همچنيــن عالوه بر 
اســنادى كه بيانگر تشــكيالت ادارى و 
ســازمانى حرم مطهر امام هشتم(ع) در 
دوره هاى تاريخى مى باشد، اسناد و مداركى 
در مركز اسناد آستان قدس رضوى وجود 
دارد كــه مرتبط با زندگــى روزمره مردم 
ايران در دوره ها و سال هاى مختلف بوده از 
قبيل: قباله هاى ازدواج، قراردادهاى خريد و 

فروش ملك، عريضه هاى درخواست كمك 
و يارى، عكس هاى خانوادگى، كارت هاى 
تبريك، كارت هاى ازدواج و... كه بررســى 
اين موارد به عنوان ميراث مكتوب مى تواند 
در بررسى و شناخت زندگى روزانه مردم 
دوره ها و اعصــار گوناگون تاريخى از نظر 
اجتماعى، اقتصادى، سياســى، فرهنگى، 
روابــط خانوادگى و... مورد اســتفاده قرار 

گيرد.
وى اشــاره كرد: به همين منظور از همان 
آغاز تأســيس مركز اســناد آستان قدس 
رضوى در سال 1376، برنامه ها و اقداماتى 
براى انتشار اين ميراث مكتوب انجام گرفته 
است به گونه اى كه تاكنون 15 جلد كتاب 
در زمينه معرفى اسناد اين نهاد مقدس و 

تجزيه و تحليل آن ها منتشر شده است.

 اطالع رسانى و انتشار اسناد
كارشــناس اين واحد در زمينه اقدام هاى 

انجام شــده از سوى مركز 
اسناد آستان قدس رضوى 
و  به منظور اطالع رســانى 
انتشــار اســناد موجود در 
اين نهــاد مقــدس اظهار 
داشت: تاكنون پژوهش هاى 
معرفى، تخصصى و تحليلى 
متعددى در واحد پژوهش 
مديريــت امــور اســناد و 
مطبوعــات آســتان قدس 
رضــوى در قالــب مقاالت 
و كتاب هايى منتشــر شده 
اســت كه در ايــن زمينه 
مى توان به مواردى همچون: 
گزيــده اســناد (نگاهى به 
تاريــخ خراســان از روزگار 

صفويه تا قاجار)، اسناد حضور دولت هاى 
بيگانه در شرق ايران، ويژه نامه ميالد امام 
رضا(ع)، گزيده عكس هاى تاريخى آستان 
قدس رضوى، فرمان ها و رقم ها از صفويه 
تا قاجار، دفتر اســناد (4 جلد)، تاريخچه 
كتابخانه آســتان قدس، مكتب خانه ها و 
مدارس قديم آســتان قدس، پژوهش نامه 
مطالعات اسنادى و آرشيوى و... اشاره كرد.

به بهانه 19 ارديبهشت ماه، روز اسناد ملى و ميراث مكتوب

 همــه روزه از ابتداى صبــح تا انتهاى اهتمام بيست ساله آستان قدس رضوى به حفاظت و انتشار ميراث مكتوب
شــب تعدادى از جوانــان تحصيلكرده و 
يا درحــال تحصيل در كتابخانه آســتان 
قدس مشغول كسب علم و دانش هستند. 
باتوجــه به اينكه آوردن خوراكى به داخل 
پيشــنهاد مى كنم  دارد،  حرم محدوديت 
گاهى به اين عزيزان كه همگى از آيندگان 
و نخبــگان اين كشورهســتند دعوتنامه 

ميهمانسرا داده شود.
09150005264

 مسئوالن آستان قدس رضوى براى تأمين 
پاركينگ فكرى بكنند. حيف است مؤمنين 
قبل از زيارت كامشــان تلخ شود و با اعصاب 

خراب به زيارت مشرف شوند.
09380004723

 آســتان قدس نبايد از روستاهاى محروم 
حاشيه شهر مشهد غافل شود زيرا با احيا و 
رسيدگى به روستاها مى توان جلوى مهاجرت 
به شهرهاى بزرگ تر از جمله مشهد را گرفت.
09380006153

 همه زائران دوست دارند از فيض زيارت 
در پشــت پنجره ســرداب مطهر در رواق 
حضــرت فاطمه معصومــه(س) بهره مند 
شــوند، چرا بعضى از افراد با چسبيدن به 
اين پنجره براى مدت طوالنى، ديگران را 

از اين فيض محروم مى كنند؟
09110000894

 يك كار خيرخواهانه توسط آستان قدس 
رضوى، رســيدگى به بيماران صعب العالج 
و بويژه محرومان و اقشــار آســيب پذير در 

بيمارستان رضوى است. 
09130001979

 لطفاً كتب ادعيه و قرآن در صحن جامع 
رضوى بيشتر قرار داده شود زيرا تعداد زائران 
در ايام پرازدحام در اين صحن، نسبت به ساير 

صحن ها بيشتر است.
09390003059

 اقدام هاى خوبى در زمينه زيارت و خدمت 
به زائران در حرم امام رضا(ع) صورت گرفته؛ 

از مديران حرم، سپاسگزاريم.
09130003892

صداى مردم

از آغاز تأسيس 
مركز اسناد آستان 

قدس رضوى، 
برنامه ها و اقداماتى 

براى انتشار اين 
ميراث مكتوب 

انجام گرفته است 
به گونه اى كه 

تاكنون 15 جلد 
كتاب در اين زمينه 

منتشر شده است

بــــــــرش

قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى گفــت: مقاومت، ايثار 
و خودبــاورى مهم تريــن آموزه هاى 
جانبازان ســرافراز براى نسل امروز و 

سيد مرتضى بختيارى عصر ديروز در 
مراسم تجليل از جانبازان آستان قدس 
رضوى كه همزمان با ميالد حضرت 

معاون امالك و اراضى آستان 
قدس رضــوى از اســتقبال بيش از 
 نفر از مصوبه مساعدتى براى 
منازل مسكونى در اراضى موقوفه اى 
آستان قدس رضوى در سراسر كشور 

غالمرضا رحمتى زاده با اشاره به اجراى 
مصوبه اى با عنوان مصوبه مساعدتى از 

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

اقبال مردم به نامزدهای جبهه مردمی بیشتر از رقیب است  فارس: لطف اهلل فروزنده عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقالب اظهار داشت: هرچند دو نامزد جبهه مردمی رویکردها 
و برنامه های مختلفی را برای حل مشــکالت کشــور مطرح می کنند، در یک مســئله اشتراک دارند و آن نه به دولت ناکارآمد فعلی و تالش برای تغییر وضع موجود مدیریت اجرایی کشور است. عضو هیئت 

رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی گفت: نظرسنجی ها نشان می دهد اقبال مردم به جبهه مردمی بسیار بیشتر از جبهه مقابل است و به فضل الهی این روند روبه گسترش خواهد بود.

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

تا انتخابات

گــزارش

جزئیات حکم رهبری 
در مورد مالیات 

آستان قدس

فارس: حجت  االسالم والمسلمین  رئیسی نامزد 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در 
پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا آستان قدس 
رضوی مالیات پرداخت نمی کند، اظهار داشت: در 
زمان تولیت فقید سعید )مرحوم واعظ طبسی( 
اوایل انقالب ایشان یک شــرحی برای امام)ره( 
نوشــتند که تام اقتصاد آســتان قــدس بر دو 
چیز اســت، یا نذر و یا وقف؛ یعنی تمام گردش 
اقتصادی آستان قدس بر این مبناست.   رئیسی 
ادامه داد: امام)ره( با دســت خود مرقوم فرمودند 
که آســتان قدس رضوی و شرکت های وابسته 

مالیات ندهنــد و همان را هم هزینــه زائران و 
فقــرا کنند و از همان زمان این کار آغاز شــد و 
این مربوط به سی سال قبل است، چراکه منشأ 
همه شرکت های آستان قدس، نذر و وقف است. 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر اینکه آیا مخالفان عدم پرداخت 
مالیات آســتان قدس در واقع با امام)ره( مخالف 
هستند، تأکید کرد: وقف یعنی زمینی را فروخته 
و تبدیل به شرکت کرده اند و آن شرکت موقوفه 
اســت و مطلقاً هیچ شــرکتی در آستان قدس 
وجــود ندارد که موقوفه نباشــد، من برای مقام 

معظم رهبری نامه نوشتم که مسئله شرعی آن 
را چــه کار کنیم؟ که ایشــان فرمودند بر همان 
نظر امام)ره( تأکید شــود.  وی با اشاره به حکم 
رهبر معظم انقالب در مورد مالیات آستان قدس 
اظهار داشــت: ایشان فرمودند بر همان نظر امام 
)ره( تأکید شود با این تفاوت که شما دو مالیات 
باید پرداخت کنیــد، یک مالیات ارزش افزوده و 
دوم مالیات های تکلیفی، ما در حال حاضر مالیات 

ارزش افزوده پرداخت می کنیم. 
  رئیســی با بیان اینکه دولت چقدر می خواهد از 
ما مالیات بگیرد، ما سه برابر و چهار برابر مالیات 

پرداختی را به فقرا کمک می کنیم خاطرنشــان 
کرد: پول و بودجه ای که دولت به بهزیســتی و 
ســایرنهادها می دهد، ما در سراسر کشور برای 
فقرا مســکن و نان و آب فراهم می کنیم، یعنی 
چندین برابر پولی که باید مالیات پرداخت شود، 
البته ما حســاب و کتاب آن را خواهیم داشت و 
بعداً به مردم اعالم خواهیم کرد که چقدر مالیات 
ممکن بود به آستان قدس در این معافیت مالیاتی 
تعلق بگیرد و چندین برابر آن، ما کمک به دولت 
کردیم، چرا که این امر وظیفه دولت اســت ولی 

آستان قدس این کار را انجام می دهد.

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:
نه باغ، نه ویال، فقط یک آپارتمان دارم

فارس: پس از آنکه محمدباقر قالیباف از نامزدهای ریاســت جمهوری خواست 
اموال خود را اعالم کنند، حجت االســالم والمسلمین رئیسی با استقبال از این 
پیشــنهاد در پاسخ به ســوال که گفته می شود قیمت خانه برخی کاندیداهای 
ریاســت جمهوری10 تا 20 میلیارد می ارزدگفت: آن ها می توانند،  ولی من جز 
خانه شــخصی که یک آپارتمان 140 متری اســت و یک حساب بانکی، چیز 
دیگری ندارم. کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری اظهار داشــت: من خیلی 
سال ها مستأجر برخی نهادها بودم، به من هم گفتند همین خانه را بخرید،  گفتم 
یک خالف شرع و یک خالف قانون داریم، اما یک چیزی خالف شأن است، من 
که مسئول امور بودم گفتم خالف شأن می دانم، ماشین پیکانی داشتم و خودم 
تنها در بنگاه معامالت می گشــتم تا یک خانه پیــدا کنم، البته چند وقت طول 
کشــید و االن هم در خانه ای 140 متری زندگی می کنیم. کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری تصریح کرد: مطلقاً اموالی مانند باغ، ویال، سهام کارخانه ها ندارم 
و احساس خسارت هم نمی کنم و احساس می کنم که خداوند متعال به ما آنچه 

مرحمت کرده، بیش از آن چیزی که خودمان توقع داشتیم.

امروز دغدغه دولت دغدغه مردم نیست
مهــر: محمدباقر قالیبــاف کاندیدای 
ریاســت  انتخابات  دوره  دوازدهمیــن 
جمهــوری در گفــت و گو بــا ایرانیان 
خارج از کشور گفت: در سال های اخیر 
دیده شد که روند اداره کشور در مسیر 
 خوبی قرار نگرفته است؛ البته هیچ گاه 
نمی خواهم منکر زحمات عزیزان شوم 
چرا که این خارج از انصاف است اما هر کاری یک معدل و نتیجه ای دارد. جمع 
بندی من از عملکرد امروز دولت نیز جمع بندی مناسبی نیست.  قالیباف ادامه 
داد: امروز دغدغه دولت، دغدغه مردم نیســت. دولت ها همیشه تالش دارند در 
شرایط سختی که برای مردم به وجود می آید، به حمایت و کمک مردم بیایند. 

مناظره  روحانی و احمدی نژاد را برگزار کنید  
مهر: بســیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی در نامه ای به رئیس صدا و سیما 
از وی خواست  برای شــفاف سازی افکار عمومی و ضرورت جلوگیری از اتالف 
وقت مردم، مناظره ای میان رئیس دولت یازدهم و رئیس دولت های نهم و دهم 
برگزار کند تا برای همگان کذب یا صحت ســخنان هر دو طیف مشخص شود. 
در این نامه آمده است: عده ای تمام مشکالت کشور را در دولت  قبل می بینند و 
لذا پاسخگوی عملکرد خود نبوده و فقط عملکرد 8 سال دولت های نهم و دهم 

را تحلیل و نقد می کنند.

اعالم اموال کاندیداها باعث تخریب می شود
تسنیم: غالمحسین کرباسچی دبیرکل 
حزب کارگزاران گفت: در خصوص اموال 
و بخش قانونی اعالم این اموال هر نامزد 
در صورت پیــروزی وظیفه دارد به قوه 
قضائیه لیســت اموال خود را اعالم کند  
اما اینکه افــراد به عنوان نامزد بیایند و 
لیست دارایی خود را اعالم کنند نوعی 
کار تبلیغاتی اســت و از نظر ما جنبه تخریبی دارد،  البته دانستن این اطالعات 
برای مردم جذابیت دارد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه حزب شما 
در نهایت چه تصمیم درباره کاندیدای خود آقای جهانگیری خواهد گرفت گفت:  
آقای جهانگیری خودشان اعالم کردند و گفتند که من کاندیدا شدم که از دولت 
دفاع کنم به هر حال در سالهای گذشته و انتخابات گذشته نیز شاهد بودیم که 

برخی ها در میانه رقابتها انصراف می دهند و برخی نیز تا انتها حضور دارند.

 سیاست/ آرش خلیل خانه   حسن روحانی 
پس از مناظره دوم به وضوح ادبیات و روش خود را 

در برنامه های تبلیغاتی اش تغییر 
داده و تمرکــزش را بر هجمه 
کالمی، تخریــب رقبا و تالش 
بر خلق کلیدواژه هایی جدید و 
پوپولیستی برای ایجاد تکانه در 
افکار عمومی و آرای خاموش قرار 
داده است.   لذا به نظر می رسد 
و ساختار  تند  ســخنرانی های 
اتهام پراکنی هــای  و  شــکنانه 
روحانی در روزهای اخیر نتیجه 
نگرانی و هراس شدید او از تغییر 
محســوس و ســریع در نتایج 
نظرســنجی های جدید و افت 
شدید آرای وی اســت.  اصرار 
روحانی بر تکرار واژگان و اتهام 

زنی به رقبای خود، قاضی و سردار خواندن مدام 
آنها، ســخن گفتن از جلسات محرمانه و تالش 
عده ای برای دیوارکشــی خیابان ها و القای ایجاد 
محدودیت برای مردم و به ویژه جوانان در صورت 
شکست این دولت در انتخابات روشی است برای 
دورکردن مردم از موضوعات مهم و اصلی در حوزه 
اقتصادی و برجسته کردن مسایل سیاسی دست 
چندم. نظرســنجی های مختلف، با آنکه دولت 
انجام آن را از سوی سایت ها و رسانه ها با قید نام 
نامزدها ممنوع اعالم کرده است، نشان می دهد 

به همان سرعت که آرای روحانی در حال افت و 
کاهش بوده، آرای 2 نامزد جبهه اصولگرایان رشد 
و صعودی سریع را تجربه می کند.  
طبیعی اســت که آمار نهادهای 
نظرسنجی  رســمی  و  مسئول 
انتخابات در اختیار رئیس جمهور 
قرار می گیرد. شــنیده شده که 
در جلسات انتخاباتی به روحانی 
هشــدار داده شد که در صورتی 
کــه او روش خود را در تبلیغات 
و مناظره ها و سخنرانی ها تغییر 
در  شکســت  احتمال  ندهــد، 

انتخابات برایش وجود دارد. 

نشانه های رادیکالیسم 
پرویــز امینــی در تحلیل رفتار 
رئیس جمهور  می گوید:  روحانی 
برای تغییر شرایط به نفع خود، به رادیکالیسم و 

تندکردن فضا پناه برده است. 
به گزارش »تسنیم«، این 
سیاسی  مسائل  تحلیلگر 
با بیــان اینکه روحانی در 
رقابت ها خود را آسیب پذیر 
نشــان داده و در مناظره 
دوم هم نتوانست جهشــی در آرا ایجاد کند، در 
یادداشتی نوشت: رئیس جمهور مستقر دارای آرای 
تثبیت شــده ای است که ظرفیت جهش چندانی 

ندارد. با این حال کاهش آرای روحانی تا مرز 30 
درصد، فاصله زیادی با حــد نصاب 50 درصدی 
دارد.  وی با اشاره به اینکه مناظره اقتصادی پاشنه 
آشــیل دولت یازدهم و روحانی اســت و فضای 
اعتراض اجتماعی به مســائل اقتصادی به گونه ای 
نیست که بتوان با عدد و رقم و آمار و مقایسه دولت 
یازدهم با دولت نهم و دهم مزیت اجتماعی برای 
روحانی تراشید، افزود: روحانی برای جبران شرایط 
کنونی، استعداد رادیکالیسم دارد. امینی تصریح 
کرد: نشانه هایی از این رادیکالیسم در مناظره دوم 
دیده شــد و اینک روحانی در ارومیه و همدان بر 
شــتاب آن افزوده است و تا پایان انتخابات نیز بر 

همین مدار خواهد بود. 

تبلیغات انتحاری
عبداهلل گنجی هم سخنان 
و روش روحانی را انتحار 
و  کرد  ارزیابی  سیاســی 
در کانــال تلگرامی خود 
نوشت: شاید دلیل اصلی 
آن، ســنجش های پس از مناظره دوم باشد که 
درصد رأی ایشــان را شــکننده نشان می دهد. 
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: ایشان بارها 
فرمودند نمی شود کشــور را با شعر و شعار اداره 
کرد اما ظاهراً این شــعر و شعار برای رأی آوری 
مفید اســت.  وی با بیان اینکه بــه عنوان یک 
تحصیلکرده احســاس کوچکی کــردم که یک 

مجتهد، دکتر حقوق و شــخص دوم مملکت به 
بدترین شــکِل پوپولیســم برای رأی آوری پناه 
می برد، اظهار داشت: ظاهراً روحانی احتیاط های 

تاکنون را ِمن بعد الزم ندارد.

از نخبگی به پوپولیسم 
نیز  پورمختار  محمدعلی 
در گفت وگــو با خبرنگار 
ما با تأکید بر اینکه آقای 
روحانی با این شیوه عدم 
پایبندی خود به اخالق را 
بار دیگر اثبات کرد، اظهار داشت: البته دولت در 
4 سال گذشته به کّرات این موضوع را نشان داده 

بود و این اتفاق جدیدی نیست. 

رئیس ســابق کمیســیون اصل 90 مجلس با 
اشاره به اینکه دولت و رئیس جمهور قبالً هم در 
مقابل انتقادها از عملکرد دولت بدترین عناوین 
و برچســب ها را نثار منتقدان کرده است، افزود: 
ایشــان از ابتدای تبلیغات و مناظره ها همه را به 
رعایــت اخالق توصیه می کرد ولــی اظهارات و 
ادبیــات چند روز اخیر وی بیانگر آن اســت که 
آقای روحانی عوام فریبی می کرد و حاال زیر فشار 
رقابت، روی دیگر چهره خود را آشــکار می کند 
که ساختارشــکنانه و عبور از خط قرمزهاست. 
اظهارات او علیه نامزدها و نهادهای رسمی کشور 
بیانگر ضعف سیاسی اوست که سبب شده دست 
به اقدامات و روش های پوپولیستی بزند؛ اقداماتی 

که رقبایش را به آن  متهم می کرد. 

سخنرانی های تند 
و ساختارشکنانه 
و اتهام پراکنی های 
روحانی در روزهای 
اخیر نتیجه نگرانی 
و هراس شدید او 
از تغییر محسوس 
و سریع در نتایج 
نظرسنجی های 
جدید و افت شدید 
آرای وی است

بــــــــرش

نگاهی به اظهارات تند روحانی در سخنرانی هایش 

انتحـــار  درآستانه انتخـــابات 



 بين الملل / احمـد يوسفـى صـراف  
امانوئل ماكرون 39 ســاله جوان ترين رئيس 
جمهور تاريخ فرانسه شناخته شد. مردى كه 
بيشتر به دليل مســتقل بودنش مورد توجه 
افكار عمومى فرانســه قرار گرفــت. در واقع 
فرانســوى ها با رأى به ماكرون هم به افراط 
گرايى تفكر لوپن نه گفتند و هم به عملكرد 
چندين ســاله احــزاب كشورشــان. اكنون 
ماكــرون جوان درحالى بر صندلى رياســت 
جمهورى فرانســه تكيه مى زند كه فرانسوا 
اوالند نخســتين رئيس جمهور تك دوره اى 

فرانسه شناخته مى شود. 

  بازگشت اعتماد به نفس در اتحاديه اروپا 
روزنامه آلمانى «فرانكفورتــر آلگماينه» در 
مطلبى به بررســى نتايج انتخابات رياست 
جمهورى فرانســه پرداخته و با اشــاره به 
پيروزى «امانوئل ماكرون» در اين انتخابات 
نوشت: اكنون از يك مسئله غيرقابل تصور 
جلوگيرى به آمده و فرانسه در آِينده توسط 
يك راست افراطى رهبرى نمى شود. پيروزى 
«امانوئل ماكرون» در فرانسه بار ديگر اعتماد 
به نفس را در اين اتحاديه گسترش مى دهد. 
با اين حال اتحاديه اروپا نبايد خود را فريب 
دهد. نويســنده در ادامه مى نويسد: كابوس 
ورود يك راســتگراى افراطى به كاخ اليزه 
محقق نشده است. جهان غرب و اروپا پس 
از مسئله برگزيت و پيروزى ترامپ در آمريكا 
از يك زمين لرزه سياسى ديگر جان سالم به 
در برد. صداى آه هايى كه از روى آسودگى 
خيال كشيده مى شوند مانند ترقه هاى شب 
ســال نوى ميالدى بلند اســت، زيرا اغلب 
فرانسوى ها به صداى عقل خود و نه تبليغات 
ضد آلمانى ناسيوناليســم رأى دادند. با اين 
همــه، اين انتخابات در بســيارى زمينه ها 
منحصر به فرد اســت، فرانســه حاال براى 
نخستين بار توسط رئيس جمهورى رهبرى 
مى شود كه متعلق به يكى از دو حزب سنتى 
جمهورى پنجم نيست. در اين رابطه مى توان 

از يك دوره جديد صحبت كرد.

  امانوئل ماكرون كيست؟
امانوئل ماكرون 39 ساله جوان ترين رئيس 

جمهور تاريخ فرانســه خواهد شــد. وى 
خواســتار باز بودن و نه ايجاد مانع است، 
وى به دنبال موفقيت شركاى اروپايى خود 
بوده و مانند رقيب خود از جبهه راســت 
افراطى نمى خواهد از اتحاديه اروپا و منطقه 
يورو خارج شود. رأى دهندگان فرانسوى 
اميدوارند ماكرون يك فرانسه مدرن و پويا 
كه در نهايــت از بحران هويت خود خارج 
شود و به اسطوره هاى گذشته نچسبد را در 

پيش رو داشته باشند.
آيا شكســت «مارين لوپن» به مفهوم اين 
اســت كه موج پوپوليســم كه از بسيارى 
كشــورهاى غربى عبور مى كنــد در هم 
شكسته است؟ اين مسئله پس از انتخابات 
پارلمانى هلند و شكســت حزب افراطى 
ويلدرز احتمــال داده مى شــد، اما لوپن 
در فرانســه يك نتيجه انتخاباتى خوب را 
به دســت آورد. در هر صورت وقتى چند 
ميليون فرانسوى خواستار رد همكارى ها با 
اروپا و مخالف ادغام در فرايندهاى اقتصاد 
بين المللى هستند، نبايد به سادگى كنار 
زده شوند. نيازها، ترس ها و نگرانى هاى اين 
رأى دهندگان بايد از مــوارد مورد توجه 
رهبرى جديد در فرانســه باشد. تازه پس 
از انتخابات پارلمانى آينده فرانسه مشخص 
مى شود، پايگاه قدرت ماكرون تا چه اندازه 

گسترده و محكم بوده و ظرف عمل وى تا 
چه اندازه است.

  نجات فرانسه از شر افراط گرايان
بى گمان ايــن انتخابات دوبــاره در اروپا 
خودباورى و اطمينان را گسترش مى دهد. 
آلمــان و اروپا به يك فرانســه قدرتمند 
بخصــوص در دوران تهديدهــاى بزرگ 
خارجى و ترديدهاى داخلى نياز دارند. اما 
اتحاديه اروپــا نبايد درباره آنچه مربوط به 
سياســت اروپايى و عزم و اراده ماكرون در 
اين باره مى شود خود را فريب دهد. اتحاديه 
اروپا عمليات هاى ســاختارى زيادى را در 
پيش رو دارد و نياز به تغييرات اصالحات 
در اين اتحاديه همچنان باالســت. با اين 
حــال ما مى توانيم نفس راحتى بكشــيم 
كه فرانســه بــه اردوگاه جدايى طلبان و 

افراط گرايان راه نيافت.

  از بى اعتنايى هاى سياسى تا شانس اول 
رياست جمهورى

امانوئل ماكرون تا پيش از رســوايى هاى 
فرانســوا فيون، نامزد حزب راست ميانه، 
شانس اندكى در اين انتخابات داشت، اما 
سپس دوشادوش مارين لوپن، رهبر جبهه 
ملــى، به مرحله دوم انتخابــات راه يافت. 

ماكرون در ماه هاى اخير توانست نظرها را 
در خارج از فرانسه هم به خود جلب كند.

هنگامى كه او در ماه ژانويه از برلين ديدار 
كــرد، هيچ دعوتى از مقام هاى سياســى 

دريافــت نكرد، امــا در ماه 
مارس، شرايط به كلى تغيير 
كرده بــود. او بيش از يك 
ساعت با آنگال مركل ديدار 
داشــت و حمايــت رقيب 
اصلى او از حزب چپ ميانه 

را نيز به دست آورد.
داوطلبى  ماكــرون،  اكنون 
بــه  را  او  چپ هــا  كــه 
قبول  راســتگرايى  دليــل 
براى  راســت ها  و  نداشتند 
سوسياليســت بودنش به او 
اعتماد نداشتند، در راه كاخ 
اليزه است. او هوادار اتحاديه 
اروپاست و مى خواهد بيكارى 
را از 9/7 درصد به 7 درصد 

كاهش دهــد. به باور او كارگــران در دهه 
پنجم عمرشان بايد اين حق را داشته باشند 
كه بخواهند ساعت هاى كمترى را در هفته 
كار كنند. در قلب برنامه هاى او طرح هايى 
هم مبتنى بر پايان دادن به قانون 35 ساعت 

كار در هفته براى جوان ترها ديده مى شود.

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

رقابت رياست جمهورى كره جنوبى
آسوشيتدپرس: مردم كره جنوبى به 
فاصله دو ماه پــس از بركنارى «پارك 
گئون هــاى» رئيس جمهــور معزول 
اين كشــور، امروز به پاى صندوق هاى 
رأى مى روند تا فــرد جديدى را براى 
سكاندارى كاخ آبى انتخاب كنند. برنده 
اين رقابت، مســئول كاهش شــكافى 
خواهد بــود كه ميان احــزاب چپ و 

راست و پيروان آن ها فاصله عميقى ايجاد كرده است. وى همچنين ميراثدار بازار كارى 
فاسد، دشوارى هاى اتحاد با آمريكا و خطرات ناشى از تهديد روز افزون كره شمالى است.

اعتراض به نتيجه انتخابات فرانسه
راشاتودى: پيروزى «امانوئل ماكرون» نامزد مستقل انتخابات رياست جمهورى 
2017 فرانســه، اگرچه حاميانش را به پايكوبى و برگزارى جشن در صحن موزه 
«لوور» واداشــت؛ اعتراض هاى خيابانى مخالفان را نيز در پى داشت. پس از پايان 
دور نخست انتخابات كه در 23 آوريل (3 ارديبهشت) برگزار شد، برخى طرفداران 
نامزدهاى بازمانده از ادامه رقابت، در اقدامى معترضانه، ستادى را با شعار «نه به 
ماكرون، نه به لوپن» تشكيل دادند كه گوياى نارضايتى آن ها از سپردن زمام اداره 

كشور به هر يك از دو نامزد باقى مانده در گود انتخابات بود.

طعنه تحليلگر آمريكايى به كلينتون
فارس: در حالى كه رؤســاى برخى كشــورها به «امانوئل ماكــرون» پيروزى 
در انتخابات رياســت جمهورى فرانســه را تبريك گفته اند، تحليلگر ارشد و از 
صاحب نظران آمريكايى در رشته روابط بين الملل در اظهارنظرش درباره انتخابات 
فرانسه، طعنه اى به هيالرى كلينتون زده است. در طول مبارزات انتخابات رياست 
جمهورى فرانسه، يك موضوع بارها در رسانه ها مطرح شده و آن «دخالت روسيه 

در انتخابات» بود.

اهانت «نتانياهو» به سند جديد حماس
فارس: «بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستى در برابر دوربين، سند 
جديد جنبش مقاومت اسالمى «حماس» را كه در آن مرزهاى سال 67 به رسميت 
شناخته شده، مچاله كرد و به داخل سطل زباله انداخت. نتانياهو در اين ويدئوى 
97 ثانيه اى با بيان اينكه رسانه ها گرفتار «خبر جعلى» اين سند شدند، مدعى شد: 

«حماس در اين سند پر از نفرت، به جهان دروغ گفت».

هزينه 68 ميليون دالرى براى استقبال از «ترامپ»
تسنيم: در آستانه ســفر «دونالــد 
ترامپ» به عربستان سعودى، سندى 
با قيد «فــورى و خيلى محرمانه» از 
ديوان ســلطنتى عربســتان درباره 
هزينــه اســتقبال از رئيس جمهور 
آمريــكا در رياض در شــبكه هاى 
اجتماعى منتشر شده است. بر اساس 
اين سند، هزينه استقبال از ترامپ در 

عربستان 257 ميليون ريال سعودى معادل 68 ميليون دالر برآورد شده است.

رزمايش «شير آماده» در اردن 
فارس: رزمايش اردنى ها آغاز شد و تا 18 مى (28 ارديبهشت) ادامه خواهد داشت. 
اين رزمايش شــامل اجراى عمليات هايى در رابطه با مبارزه با تروريسم، تقويت 
امنيت مرزها و عمليات جســت وجو و نجات اســت. اين هفتمين دور رزمايش 

«شير آماده» است.

خـــبر

نگاهى به فرايند پيروزى امانوئل ماكرون

انتخاب ماكرون غلبه بر « نه» فرانسه به احزاب و افراط گرايى
افراط گرايى و اسالم ستيزى

حسين شيخ االسالم كارشناس مسائل سياسى 
انتخابات فرانسه و پيروزى ماكرون رخداد و پديده 
جديدى اســت كه در اين كشور اتفاق افتاد، زيرا 
ماكرون 39 ســاله از هيچ كدام از احزاب سنتى 
فرانســه حمايت نمى كند و اين انتخاب، گواه بى 
اعتمادى فرانســوى ها به ساختار و احزاب سنتى 
اين كشور است. اين انتخاب بر تفكر افراط گرايى 
و اســالم ســتيزى غلبه كرد و در تقابل آشكارى 
كه با اهداف ترامپ و ترزا مى قرار دارد، خواســتار 
وحدت اروپاست. از طرفى با پيروزى هايى كه در 
هلند و خانم مركل در شمال آلمان به دست آورد، 
مى توان نتيجه گرفت با همراهى و همكارى آلمان 
و فرانسه-كم و بيش- انگلستان در اروپا به سمت 
منزوى شــدن پيش مى رود و اين منزوى شدن 
سبب خواهد شد تنش بين اروپا و انگلستان اوج و 
شدت بگيرد كه بدون ترديد اين وضعيت به سود 
ايران خواهد بود. در شرايط كنونى، مقامات اروپايى 
اطمينان دارند كه ادامه حضور و همسويى دولت 
فرانســه، حداقل تا پايان دوره رياست جمهورى 
ماكرون در اتحاديه اروپا، امرى تضمين شده است. 
در مقابل انتخاب ماكرون خبر خوبى براى دونالد 
ترامپ نيســت، زيرا وى در پازل روابط بين الملل 
خود خواستار انتخاب شخص مقابل ماكرون بود. 
از طرفى انديشــه هاى ترامــپ و ترزامى كه يك 
حالت تندروى نســبت به ايــران و منطقه دارند 
با انديشــه هاى ماكرون و مركل در تقابل اســت 
و كشــمكش هايى كه بين آن ها رخ خواهد داد، 
هزينه - فرصت زيادى را براى آن ها در پى خواهد 
داشت.پاشنه آشــيل ماكرون در شرايط كنونى، 
فرانسه اى بشدت دوقطبى است، بنابراين در بدو 
امر امكان بهره بردارى از مانورهاى سياسى براى 
وى بســيار اندك و ناچيز است. از طرفى ماكرون 
پس از پيروزى و غلبه بر حريف افراطى خود بايد 
به وعده هاى خود عمل كند و با توجه به پيشينه اى 
كه به عنوان وزير اقتصاد فرانســه در اختيار دارد، 
كشورش را از بحران اقتصادى و اجتماعى نجات 
دهــد. از طرفى ميــزان دورى و نزديكى ارتباط 
ماكرون با رژيم اشــغالگر قدس و موضوع سوريه 
نقش تعيين كننــده اى در ارتباطات فرانســه با 
ايران خواهد داشــت كه بعيد است در اين زمينه 
با ترامپ و همراهانش، همكارى نمايد و اشتباهات 

دولتمردان گذشته فرانسه را تكرار كند.

يادداشت

 پس از انتخابات 
پارلمانى آينده 

فرانسه مشخص 
مى شود، پايگاه 

قدرت ماكرون تا 
چه اندازه گسترده و 
محكم بوده و ظرف 

عمل وى تا چه اندازه 
است

بــــــــرش

مردم كره جنوبى به 
فاصله دو ماه پــس از بركنارى «پارك 
گئون هــاى» رئيس جمهــور معزول 
اين كشــور، امروز به پاى صندوق هاى 
رأى مى روند تا فــرد جديدى را براى 
سكاندارى كاخ آبى انتخاب كنند. برنده 
اين رقابت، مســئول كاهش شــكافى 
خواهد بــود كه ميان احــزاب چپ و 

 در آستانه ســفر «دونالــد 
ترامپ» به عربستان سعودى، سندى 
با قيد «فــورى و خيلى محرمانه» از 
ديوان ســلطنتى عربســتان درباره 
هزينــه اســتقبال از رئيس جمهور 
آمريــكا در رياض در شــبكه هاى 
اجتماعى منتشر شده است. بر اساس 
اين سند، هزينه استقبال از ترامپ در 

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

باج جديد سعودى ها به آمريكا      فارس: رسانه هاى محلى عربستان و برخى رسانه هاى خارجى از وجود يك سند محرمانه ميان رياض و واشنگتن خبر مى دهند كه بر اساس آن، مكالمات شهروندان 
كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس شنود خواهد شد. توافقى ميان دولت «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا و رژيم عربستان سعودى صورت گرفته تا اسامى كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس 

از فهرست كشورهايى كه اتباع آن ها از ورود به آمريكا محرومند، خارج شود.
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روزنامـه صبـح ايـران

آيت اهللا سيستانى در شبكه هاى اجتماعى صفحه ندارند   معارف: پايگاه اطالع رسانى آيت اهللا العظمى سيستانى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه اين مرجع تقليد سايت يا صفحه 
رسمى يا مورد تأييدى در شبكه هاى اجتماعى (اعم از فيسبوك، توييتر، اينستاگرام، تلگرام وغيره) دارد؟ اعالم كرد: دفتر آقاى سيستانى (مد ظلّه) هيچ گونه ارتباطى با سايت ها و صفحات اجتماعى 

ياد شده و غير آن ندارد و تنها سايت www.sistani.org پايگاه رسمى و مورد تأييد مى باشد.

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

 معــارف/ فاطمه احمدى  ديدگاه هاى 
خاص فرهنگســتان علوم اســالمى قم 
و همفكران آن ها سال هاســت شــنيده 
مى شود، اما به چند دليل همچنان محل 
بحث و اختالف نظر است؛ اول اينكه اهالى 
فرهنگســتان كمتر براى نقطه نظراتشان 
متن قابل رجوع و مستندى ارائه كرده اند. 
دوم اينكه به اذعان خودشان ادبيات مبهمى 
را براى بيان ديدگاه هايشان برگزيده اند. اين 
موارد موجب شــده كمتر كســى بتواند 
ارزيابى دقيقى از ايــن فضاى فكرى ارائه 
كند. با اين همه، به ســراغ عبدالحســين 
خســروپناه رفتيم كه فارغ از شناختش 
بر مباحث فلســفى و معرفت شــناختى، 
دغدغه هايى نيز در زمينة جريان شناسى 

فكرى دارد.
 نقطة عزيمت بحــث را با مباحث 
معرفت شناسى شــروع مى كنيم؛ به 
نظر شــما از اين زاويه چه نقدهايى 
را مى توان بــه ديدگاه هاى اصحاب 

فرهنگستان علوم وارد دانست؟
ديدگاه معرفت شناختى فرهنگستان علوم 
اسالمى از جهات متعدد با نقدهايى روبه 
روست. اصلى ترين و مبنايى ترين اشكال، 
بحث انكار صدق و كذب است. اين جريان، 
صــدق و كذب گزاره هــا را رها كرده و به 
ســراغ حق و باطل رفته اند. پرســش اين 
است كه آيا مدعيان فرهنگستان معتقد به 
واقعيتى وراى ذهن هستند يا نه؟ اگر وراى 
ذهن واقعيتى هست، بايد تكليف ذهن و 
عين را مشخص كنند و اينكه آيا معرفت 
ذهنى انسان با واقعيت خارجى آن مطابق 

است يا نه؟
به نظر مى رســد اساساً حذف بحث صدق 
و كذب امكان پذير نباشد. اصالً مگر «حق 
و باطل» بــا «صدق و كــذب» غيرقابل 
جمع  هســتند؟ حقيقت اين اســت كه 
از صدق و كــذب معرفت به حق و باطل 
معرفت مى رسيم؛ هر گزارة حقى، صادق 
هم هست و هر گزارة باطلى، كاذب است. 
ديدگاه معرفت شــناختى فرهنگستان در 
واقع (خواسته يا ناخواسته) آميخته اى از 
ديدگاه پراگماتيسم و انسجام گروى است 
كه در نهايت به نسبى گرايى مى انجامد و 

از رئاليسم معرفتى خارج مى گردد.
 آيا اين رويكــرد آن ها برگرفته از 
ادبيات دينى است يا خاستگاه ديگرى 

براى آن وجود دارد؟
فرهنگستان به دين حداكثرى اعتقاد دارد 
و همة مباحث را مى خواهد به دين نسبت 
بدهد. در اين ميان پرســش اين است كه 
فرهنگســتان با بهره گيرى از كدام دليل 
قرآنــى يا روايى به دســت 
آورده كــه حــق و باطل -و 
نــه صدق و كــذب- مالك 
پذيــرش و رد گزاره هــاى 
معرفتى است؟ مرور اجمالى 
مى دهد،  نشان  دينى  منابع 
بين «صــدق و كــذب» و 
«حق و باطل» پيوند وثيق و 

مستقيمى وجود دارد.
كه  مــورد  ايــن  از   
عبور كنيــم، چه انتقاد 
به  ديگــرى مى تــوان 
اهالى  معرفت شناســى 

فرهنگستان وارد كرد؟
فرهنگستان بصراحت از تقدم 
ايمان بر فهم و معرفت سخن 
رانده است؛ اين رويكرد همان 
ديدگاه برخى از انديشمندان 
مسيحى فيدئيستى در رابطه با رابطة عقل 
و وحى است كه به تقدم ايمان و وحى بر 
عقل معتقد هســتند؛ و اين همان سخن 
معروف آنسلم اســت كه: «ايمان بياور تا 
بفهمى»، درحالى كه در مباحث فلســفة 
دين و كالم جديد روشــن شده كه ايمان 
نمى تواند مقدم بر فهم باشــد، زيرا ايمان 
وصف تعلق پذيرى اســت و نياز به طرف 
تعلق دارد. از طــرف ديگر علم و معرفت 
شرط ايمان است؛ تا انسان به چيزى علم 
نداشته باشد، نمى تواند به آن ايمان بياورد.

آسيب ديگر فرهنگستان به مبناى تقدم 
اراده بــر معرفت برمى گــردد، مبنايى كه 

اذعان  بدان  شــوپنهاور 
نمود؛ وى به دو ساحت 
«انديشــه» و ســاحت 
انسان  براى  «خواست» 
معتقد بود. بــه نظر او، 
ساحت انديشه به نمودها 
تعلق دارد و تنها وجود و 
بود همان خواست است 
و در علم و انديشــه هم 

تأثيرگذار است؛ پس علوم نظرى و معرفتى 
هم تابع مقاصد و ارادة عملى  هستند.

 چنين باورهايى چه اشكالى دارند؟ 
تالى فاسد آن چيست؟

فرهنگســتان در باب رابطة وحى و علم، 
ميان دو مقام ثبــوت و اثبات خلط كرده 
است. وحى و اصالت واليت در مقام ثبوت 
و تحقق صحيح اســت، ولى در مقام علم 
و اثبات، تقدم با عقل اســت. درست است 
كه به لحاظ واقع و تحقق خارجى همه چيز 
تحت ســلطه و واليت خداوند است و هر 
چيزى و هر كس حتى شــيطان و كافران 
و ملحدان تحــت واليت تكوينى حضرت 
حق به ســر مى برند (هرچنــد متولى به 
واليت تشريعى نشوند)، ولى سخن بر سر 
مقام اثبات و علم ماست؛ در مقام علم پيدا 
كردن هيچ راهى نيست جز شروع از عقل. 
آيا معنا دارد به كسى كه هنوز وجود خدا 
برايش روشن نشده است پيشنهاد دهيم 
كه با تولّى به واليت خداوند به معرفت حق 
يعنى وجود خداوند علم پيدا كند تا پس از 

آن به خدا ايمان بياورد؟
مبناى معرفت شناختى نظرية فرهنگستان 
دربارة علم دينى برخالف ديدگاه متعارف 
اســت. معرفت هــا در اين نــگاه با معيار 
مطابقت و عدم مطابقت با واقع سنجيده 
نمى شــوند، زيرا تمايــالت و انگيزه ها و 
اراده هاى هر شــخص، واقع را به  گونه اى 
خاص بــراى او جلوه مى دهنــد؛ آيا اين 
مطلب غير از نســبيت گرايى در معرفت 
است؟ از سوى ديگر همان طور كه طيفى 
از انگيزه ها و تمايالت در انســان ها داريم، 
طيفــى از معرفت هــا و ادراك ها شــكل 
مى گيرد؛ در اين صورت معيار سنجش اين 
معرفت ها چيســت؟ كدام برتر است؟ اگر 

معيار سنجش اين معرفت ها 
ميزان حقانيت و ميزان قرب 
-گرچه  باشد  حق تعالى  به 
اين ســخن در مقام ثبوت 
قابل قبول است، اما مطلب 
مهم، درك مصداق در مقام 
اثبات اســت- ما چه راهى 
براى تشخيص قرب و بُعد 
مى تواند  هركــس  داريم؟ 
مدعى ايمان كامل تر و حقانيت بيشتر در 

ادراكات خود شود.
به عالوه كدام يك از مصاديق اين ادراك هاى 
متعدد، علم دينى شمرده مى شود؟ آيا همة 
آن ها يا كامل ترين آن هــا؟ اگر همة آن ها، 
پس علم دينى داراى مراتب است و نمى توان 
به يك ادراك خاص، علم دينى اطالق كرد؛ 
و اگر كامل ترين آن ها، راه اثبات چيســت؟ 
به نظر مى رســد اين مالك مبهم اســت و 

نمى توان با آن به نقطة مورد تفاهم رسيد.
اشاره  مسيحى  فيدئيست هاى  به   
كرديد و تشــابه نگاهشان با ديدگاه 
فرهنگســتان، در اين ارتباط بيشتر 

توضيح مى دهيد؟
نظرية تأثيــر اراده و ايمان بر مطلق علوم، 
افراطى تر از ديدگاه ايمان گرايى مسيحيت 
است كه به نسبى گرايى مى انجامد. آنچه 
در مســيحيت تحت عنوان فيدئيسم يا 
ايمان گرايى مطرح اســت، غير از ســخن 
فرهنگستان در تأثيرگذارى ايمان بر فهم 
است؛ زيرا ســخن ايمان گرايان مسيحى 
تنها در ايمان و باورهاى دينى اســت و بر 
اين اساس مسيحيت، ايمان را بر عقالنيت 
مقدم مى شــمارد، ولى ادعــاى خود را بر 
مطلق علوم ســارى و جارى نمى كند. از 
نظر فرهنگســتان، ايمان الهى و شيطانى 
بر مطلق علوم اثــر و جهت مى گذارد، به 
شكلى كه شــخص كافر متناسب با ارادة 
كافرانة خود و شــخص مؤمن، متناسب با 
ارادة مؤمنانة خود مى فهمد؛ بنابراين، از نظر 
فرهنگستان، مطلق علوم متوقف بر اراده 
است. آن ها بايد به اين پرسش پاسخ دهند 
كه اگر علم و ادراك به دو قســم مؤمنانه 
و كافرانه تقســيم مى شود، چگونه اعتقاد 
نخستين براى كسى كه هنوز ايمان نياورده 

و منكر وجود خدا هم نيســت و در صدد 
تحقيق و بررسى است و انگيزه هاى مؤمنانه 
و كافرانه حضور ندارد، حاصل مى شود؟ به 
عالوه هركــدام از پذيرش يا عدم پذيرش 
اعتقاد نخستين مبتنى بر درك و تصور آن 
است؛ حاال اگر درك و تصور هم به ايمان 

مبتنى شود، دور محال الزم مى آيد.
 اساساً مفهوم جهت دار بودن علوم 

تا چه حد پذيرفتنى است؟
داليلى كه فرهنگســتان براى جهت دارى 
علــوم مطرح كرده، ناتمام هســتند؛ زيرا 
اصل اينكه انگيزه و نياز، به پژوهش علمى 
ما جهت مى دهد درســت است، ولى بايد 
ديــد، انگيــزه و نياز در چــه بُعدى به ما 
جهــت مى دهد. آيا انگيــزه و نياز در بعد 
روش شناسى، اثبات گزاره ها يا در انتخاب 
موضوع پژوهش به ما جهت مى دهد؟ يعنى 
آيا انگيزه و نياز تنهــا به ما مى گويد چه 
موضوعى را براى پژوهش علمى برگزينيم 
و پس از اينكه انگيزة خاصى ما را به سمت 
خاصى ســوق داد، در بررسى و اثبات يك 
گزارة تجربى بايد نشان داد كه انگيزه چه 

تأثيرى دارد؟
اهالى فرهنگستان در دليل دوم گفته اند: 
همة  پيش فرض  پوزيتيويســم  فلســفة 
علوم تجربى اســت، ولى در بحث تعارض 
پيش فرض هاى علم و دين گفته مى شود 
كه مى تــوان برخــى از پيش فرض هاى 
پوزيتيويســتى را تغيير داد، به نحوى كه 
در گزاره هاى علمى به دست آمده تغييرى 
رخ ندهــد؛ بــراى مثال يكــى از مبانى 
پوزيتيويستى علوم اين است كه تنها روش 
اثبات و بررســى گزاره هــاى علوم، روش 
تجربى است. به نظر مى رسد مى توانيم اين 
انحصار را انكار كنيم و بگوييم روش تجربى 
يكى از روش هــاى اثبات يا تأييد معرفت 
اســت، نه تنها روش معرفت؛ بااين حال، 
وقتى با روش تجربى به بررسى گزاره هاى 
علمى مى پردازيم، تغييــرى در آن ها رخ 
نمى دهد و ازاين جهت ممكن اســت يك 
پوزيتيويســت يا يك غيرپوزيتيويست در 
كشــف قوانين طبيعت تفاوتى نداشــته 
باشند، مگر اينكه فرهنگستان بتواند تفاوت 

را نشان دهد.
مســئله جهت دارى علوم گرچه ســخن 
درســتى اســت؛ ولى نمى توان آن را در 
علــوم رياضــى و علوم طبيعــى و علوم 
انسانى يكســان جارى و سارى كرد. يكى 
از مهم ترين خطاهاى فرهنگستان، تفكيك 
نكردن علوم پايه و علوم اجتماعى و صادر 
كردن نســخة واحد براى همــة آن ها يا 
دســت كم ناتوانى در اثبات يكسان بودن 
علوم غربى است. فرهنگستان بايد بتواند 
نشان دهد و اثبات كند كه چگونه انگيزه 
و جهت گيرى علوم در مقام داورى بر تمام 
علوم رياضى و طبيعى و انسانى جريان دارد 
(هرچند اين تأثيرگذارى در مقام گردآورى 
اطالعات، پرسش ها و نيازها جاى ترديدى 
نيســت). سخن مهم در مقام داورى است 
و اينكه چگونه انگيزه ها و اراده ها در مقام 
و  طبيعت شــناختى  گزاره هــاى  داورى 

رياضيات تأثيرگذار است.

عبدالحسين خسروپناه در گفت و گو با قدس:

داليل فرهنگستان براى جهت دارى علوم ناتمام است 

رويكرد ايجابى و فعال به مسئلة تكنولوژى
رويكرد فعال درباره مسئلة تكنيك  در انديشة رضا داورى اردكانى
بخش سوم
محمدتقى طباطبايى/عضو هيئت علمى فلسفه دانشگاه تهران

آنچه در دو بخش پيش آمد، شــرحى كوتاه از دو ويژگى اصلى كار فلســفى بود 
كه در نسبتى كه دكتر داورى با آموزة هايدگر در مسئلة تكنيك برقرار كرده بود 
رديابى شد؛ اين دو ويژگى با عنوان دورى از تحريف و نيز از تقليد آمده بود؛ دورى 
از تحريف يعنى يافتن ربط ســخن فيلسوف با آنچه ديگر فيلسوفان در نسبت با 
مشكلى واقعى و موجود در جهان خود گفته اند؛ رسيدن به اين سطح از بحث يعنى 
فهم فلسفه و نگاه فلسفى به مسائل و تحويل نبردن آن به نگاه هاى علمى يا روزمره 
يا ... تا زمانى كه نتوانيم سخن فيلسوفان را در همان سطح فلسفى كه طرح شده 
است دريابيم، راهى به فلسفه نخواهيم داشت؛ بنابراين، شايد بهتر باشد اين جنبه از 
بحث را يافتِن ربط و پيوستگى و وصل به جهان فلسفه دانست. تحليل هاى داورى 
از مسائلى مانند ماهيت تكنيك و نسبت آن با علم و ابزارهاى تكنولوژيك مربوط به 

اين سطح بودند كه در آن دنياى وارونة فيلسوفان به چشم آمد.
 اما ويژگى ديگر هم سخنى با فيلسوفان، نقد و دورى از تقليد است؛ بر اساس اين 
ويژگى، فيلســوف بايد بتواند با درك حدود كارايى آنچه در مقام نظر يافته است، 
راه خود را به سوى به  كار گرفتن آنچه فهم كرده، باز كند. بنابراين، در اين جنبه 
نياز است تا فيلسوف به جاى ماندن در سطح انتزاع و بسنده كردن به فهم سخن 
فيلسوفان تالش كند تا آنچه آموخته را به كار گيرد و مشكالت جهان خود را فرو 
گشايد. اين ويژگى در نسبت با ويژگى نخست كه ربط فيلسوف با ديگر فيلسوفان 
است، سبب جدايى و استقالل نظر او مى شود و نشان مى دهد، فيلسوف توانسته 

آنچه آموخته را از آِن خود سازد.
تا اينجا مى توان گفت، دكتر داورى به خوبى نگاه فلسفى هايدگر به مسئلة تكنيك 
را فهم و صورت بندى كرده و توانسته اين بحث را در بافتى فلسفى دريابد، اما آيا 
وى توانسته اين فهم جديد را از آِن خود ساخته و به كار ببندد؟ درست است كه 
كار فلسفى مى كوشد همواره خود را از تأثيرهاى فرهنگى و اجتماعى دور سازد و 
به فهمى كلى برسد، اما تا زمانى كه اين فهم كلى با مسائل و مشكالت فرهنگى 
و تاريخى نسبت برقرار نكند و نتواند نگاهى عميق  تر به مسئله اى موجود و معاصر 
به ما بدهد، نتوانسته نقش خود را بازى كرده و به صرف تأملى انتزاعى فرو كاسته 
مى شود. رويكرد ايجابى داورى به بينش هايدگر در مورد نسبت علم و تكنيك نيز 
به كارگيرى آن در راه فهم يكى از مهم ترين مسائل تاريخى ما يعنى تالش چندين 

ساله مان براى رسيدن به توسعه است.
به نظر وى تا نتوانيم نســبت خود با ماهيت تكنيك را روشــن سازيم، نخواهيم 
توانست به توليد كنندگى و ساخت ابزارهاى تكنولوژيك برسيم، زيرا نسبت ما با 

ابزارهــاى تكنولوژيك به 
نســبت ما بــا آن عقل و 
نگاهى بســتگى دارد كه 
در پديد آوردن اين ابزارها 
خود را آشكار ساخته است 
(درباره غرب، 1386، 72). 
اگر آن گونه كــه هايدگر 
ماهيت  كــرد،  تحليــل 
تكنيك، مقــدم بر علم و 
تكنولوژى است و ماهيت 

تكنيك همان نگاه و عقل مدرن و كارامدى اســت كه از دوران رنسانس تاكنون 
بر تمام جهان چيره شــده است، پس براى رسيدن به اين ابزارها، گام نخست نه 
فقط وارد ساختن ابزارها و نه صرف آموزش علوم جديد، بلكه گام نخست برقرارى 

نسبتى نقادانه با آن عقل است. 
مشــكالت گوناگون كشورى در راه  توســعه مانند ايران و راهى طوالنى كه در 
سوداى رســيدن به توسعه از نخستين روز آشنايى با دستاوردهاى عقل مدرن 
طى كرده اســت، بايد ما را به فكر وادارد؛ آيا صرف نداشتن داده ها و ابزارهاست 
كه راه ما را به ســوى توسعه سد كرده است؟ اگر چنين است، چرا پس از حدود 
80 سال تأسيس دانشگاه و بيش از صد سال فرستادن دانشجويان براى تحصيل 
و به دســت آوردن علوم و آوردن آن به خانه و نيز خريد چندده ســالة ابزارهاى 
تكنولوژيك، هنوز در راه توسعه مانده ايم؟ آيا مشكل ديگرى وجود داشته كه آن 
را ناديده گرفته ايم؟ تالش داورى آن است با توجه به ماهيت تكنيك و آن عقل 
كارامدى كه شــرط امكان پديد آمدن علوم جديد و ابزارهاى تكنولوژيك است، 
علت ناكامى ما را در راه رســيدن به توسعه واكاوى كند و درعين حال از سخن 
هايدگر راهى براى گشــودن مشكل تاريخى  ما بگشايد. مشكل توسعه نيافتگى 
مخصوص فرهنگ هايى اســت كه در عين تعلق به جهان مدرن نسبت به آن، 
حالت پيرامونى، انفعال و مصرف كنندگى دارند. اين مشكل به هيچ وجه تعلق به 
مركز اين جهان مدرن كه پديدآورندگان و توليدكنندگان اين جهان هســتند، 
ندارد و بنابراين در فكر فيلسوفان اين منطقه از جهان نيز نشانى از آن به عنوان 

مسئله اى واقعى نيست.
اما همان طور كه در آغاز نوشته هم آمد، فلسفه تفكرى انتزاعى يعنى بى نسبت با 
مشــكالت جهان نيست، بلكه تالشى است عميق تر براى فهم ريشه هاى ناپيداى 
مشــكالتى كه هر انسان با آن درگير اســت، گرچه او تنها درگير آثار و نتايج آن 
ريشه هاســت و نه خودشــان. به نظر داورى نديدن اين ريشــه ها كه بى نظمى و 
سرگردانى عقالنى و نداشتن جهت است، خود را به شكل تقابل يا شيفتگى -كه 
هر دو انفعالى است- آشكار مى كند و تا زمانى كه نتوانيم اين آشفتگى را ببينيم 
از دام اين انفعال نيز نمى توانيم بيرون بياييم؛ رويكرد فعال او نيز به همين توجه 
بازمى گردد، ازهمين روســت كه مى گويد: تا از ماهيت و ِسّر تكنيك آگاه نشويم، 
نمى توانيم از بندگى تكنيك آزاد شــويم، زيرا تمام نيــرو و كارامدى علم جديد 
و ابزارهاى تكنولوژيك  به نســبتى نوين كه ميان انســان و طبيعت برقرار شد، 
بازمى گردد اين نســبت، اين نگاه، اين عقل، اين نظام و قانون است كه ماهيت يا 
ذات تكنيك نام دارد و شــرط پديد آمدن اين ابزارها و علت اصلى كارامدى علم 
اســت؛ بنابراين تا زمانى كه نسبت به آن بى توجه باشيم، هر اندازه هم كه از علم 
توشه برگيريم و ابزارهاى به روز وارد كنيم، باز هم نمى توانيم اين نسبت انفعالى را 

ديگرگون كنيم، زيرا از شرِط فعال بودن و كارايى علم جديد غفلت كرده ايم. 

ماراتن مذاكرات هسته اى 
نادر انتصار، كاوه افراسيابى/ مترجمان: سعيد 

جعفرى، روح اهللا فقيهى
ناشر: قومس/ شــمار صفحات: 280 صفحه/ 

قيمت: 17 هزار تومان
اين كتاب روايتى اســت از نزديك به بيش از 
يك دهه مذاكرات هســته اى ايران. روندى پر 
پيچ و خم كه افراد و شخصيت هاى مختلفى 
را در خود ديده اســت. از روحانى و ســوالنا 
گرفته تا ظريف و اشتون، كرى و موگرينى. اين 
كتاب از معدود آثارى اســت كه به تمام ابعاد 
و زواياى مذاكرات هســته اى ايران پرداخته و 

تالش نموده به بيشتر پرسش ها حول ماراتنى كه تمام نشدنى مى نمود، پاسخ دهد.

نبوغ
دين كيــت ســيمونتون/ مترجــم: حورى 
بافته چى/ ناشــر: پارسه/ شمار صفحات: 272 

صفحه/ قيمت: 22 هزار تومان
آيــا تمدن ها و فرهنگ هــاى عظيمى كه در 
تاريخ بشر بنا شده اند، بر اثر وجود انسان هايى 
بــوده كــه ژن هاى برتــرى داشــته اند؟ آيا 
انسان هايى كه در كشــورهاى آلمان، ژاپن و 
چين زندگى مى كنند در مقايسه با انسان هايى 
كه در كشورهاى آفريقايى يا خاورميانه زندگى 
مى كنند، ژن هاى برتــرى دارند؟ اين كتاب 
«نبوغ» را از لحاظ تاريخى، زيستى، اجتماعى 

و روانى بررســى كرده و به ما مى گويد كه دنياى غرب چگونه با شناخت نوابغ و 
استعدادها، آن ها را جذب و درونى مى كند و بر غناى هوشمندى خود مى افزايد. به 

طور كلى نابغه كيست و معيار هوشمندى كدام است؟

مباحث اسالمى بايد 
به رسانه ها و فضاى مجازى 

نفوذ بيشترى كند
حوزه: آيت اهللا مكارم شيرازى از مراجع تقليد 
در ديدار مســئوالن، اســتادان و دانشجويان 
دانشگاه معارف اسالمى قم گفت: يكى از نكاتى 
كه بايد به آن توجه كرد، آن است كه استادان 
نبايد فقط به كالس هاى درس قناعت نمايند؛ 
بلكه بايد دامنه مباحث اسالمى را به رسانه ها 
كشيده و به صدا و سيما و فضاى مجازى نفوذ 

بيشترى داشته باشند.
امروز مفســده هاى بسيارى در فضاى مجازى 
وجود دارد كــه براى مقابله با آن بايد معارف 
اسالمى را در اين فضاها گسترش دهيد؛ بايد 
براى ورود در ايــن فضا برنامه ريزى كرد و با 
سخن، مشكالت حل نخواهد شــد.امروز در 
دنيايى زندگــى مى كنيم كه فعاليت جمعى 
جواب داده و فعاليت هاى فردى كم اثر است؛ 
پس شما بزرگواران بايد فعاليت هاى خود را به 
صــورت جمعى انجام دهيد تا بتوانيد اثرگذار 

باشيد.

هديه 4000 جلد كتاب
 به حرم مطهر امام حسين 

حوزه: حرم مطهر امام حسين(عليه الســالم) 
اعالم كرد، يك كتابخانه شــخصى متعلق به 
يكى از اســتادان دانشگاه اينديانا را به عنوان 

هديه دريافت كرده است.
احسان خضير از مسئوالن حرم مطهر حسينى 
در اين باره گفت: اين كتابخانه شخصى متعلق 
به دكتر صالــح جواد آل طعمه از اســتادان 
دانشگاه ايندياناى آمريكاست كه 4000 جلد 
كتاب را به زبان هاى عربى و انگليسى و شمارى 
از مجله هاى دوره اى عربى و عراقى قديمى را 

در خود جاى داده است.
وى افــزود: اين كتابخانــه از ايالت اينديانا در 
آمريكا به حرم مطهر امام حسين(عليه السالم) 
منتقل شــده و پس از دســته بندى بزودى 
در بخش كتابخانه هاى شــخصى در اختيار 

بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت.
اين كتابخانه جزو كتابخانه هاى شخصى است 
كه به حرم مطهر امام حســين(عليه السالم) 
هديه شده و تاكنون شمار اين كتابخانه ها به 

15 كتابخانه شخصى مى رسد.

از شيخ زكزاكى به عنوان 
«مهدى ياور» تجليل مى شود

رسا: نيمه شــعبان، از خانواده عالم مجاهد و 
انديشــمند، شــيخ زكزاكى به عنوان مهدى 
ياور سال قدردانى و تنديسى از سوى مسجد 
مقدس جمكران به خانواده وى اهدا مى شود.

سيد مهدى هاشمى زاده مسئول روابط عمومى و 
بين الملل مسجد مقدس جمكران گفت: از سال 
گذشــته برنامه اى با عنوان معرفى مهدى ياور 
ســال آغاز شده، شخصيتى كه در طول سال ها 
توانسته خدماتى در راستاى مهدويت انجام دهد، 
به عنوان مهدى ياور سال معرفى خواهد شد؛ كه 
سال گذشته سيد حسن نصراهللا به عنوان مهدى 

ياور معرفى و از ايشان قدردانى شد.

فراخوان دهمين جشنواره 
انتخاب كتاب سال رضوى

جشــنواره  دهمين  اجرايى  دبيــر  معارف: 
بين المللى انتخاب كتاب ســال رضوى اعالم 
كرد: فراخوان دهمين جشنواره انتخاب كتاب 
ســال رضوى به 1500 ناشــر فعال در حوزه 
اسالمى به شهرهايى مانند تهران، قم، اصفهان، 

تبريز، شيراز، مشهد و... ارسال شده است.
مهدى قيصرى نيك خاطرنشان كرد: گسترش 
و ترويــج فرهنــگ منور رضوى، گســترش 
فعاليت هاى علمى، هنرى و پژوهشى مرتبط 
با ســيره و ابعــاد مختلف شــخصيت امام 
رضا(عليه السالم)، شناسايى، تجليل و حمايت 
از توليدكننــدگان آثار برتر فرهنگى و هنرى 
در اين زمينه و كمك به انتشار گسترده آن ها 
از اهداف برگزارى دهمين جشــنواره انتخاب 

كتاب سال رضوى است.
وى با بيان اينكه دهمين دوره از اين جشنواره، 
در حوزه هــاى تأليف، ترجمــه و پايان نامه با 
موضوع امام رضا(عليه الســالم) و خاندان آن 
حضرت، همزمان بــا دهة كرامت در 6 مرداد 
96 برگزار مى شــود، گفت: جشنواره در پنج 
بخش  «كتاب برتر»، «كتاب ديجيتال برتر»، 
«پايان نامة برتر»، «ناشــر برتر» و «حمايت از 
آثار رضوى» برگزار مى شود و «علوم و معارف 
رضوى»، «تاريخ و ســيره رضوى»، «زيارت»، 
«طب الرضا»، «شعر»، «داستان»، «كودك و 
نوجوان»، «ترجمــه»، و «زبان هاى خارجى» 

محورهاى اين جشنواره بين المللى است.
قيصرى نيــك، آخرين مهلت ارســال آثار را 
20خردادمــاه 1396 اعالم و تأكيد كرد: آثارى 
كه در سال هاى 95 و 96 منتشر شده است در 
اين جشنواره شركت داده مى شود و آثار برگزيده 
در بخــش «حمايــت از آثار رضوى» توســط 

دبيرخانة جشنواره چاپ و منتشر خواهد شد.

نقد و بررسى

تازه هاى نشر

يكى از مهم ترين 
خطاهاى 
فرهنگستان، 
تفكيك نكردن 
علوم پايه و علوم 
اجتماعى و صادر 
كردن نسخة واحد 
براى همة آن ها يا 
دست كم ناتوانى در 
اثبات يكسان بودن 
علوم غربى است

بــــــــرش

مدير گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى پاسخ داد

معيار انتخاب كارگزاران بر اساس مبانى دينى چيست؟

پرسمان

 شبستان   مديرگروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
اسالمى با اشاره به جايگاه بصيرت و انديشه سياسى در انتخاب 
اصلح گفت: بحث مشاركت سياسى و انتخابات گرچه مسئله اى 
است كه در دنياى مدرن مطرح شده و عمالً جامعه مدرن بحث 
انتخابات را دارد، ولى بدان معنا نيست كه گزينش كارگزاران و 
راه هاى وصول به كارگزار برتر را در مبانى دينى مان نداشــته 

باشيم.
حجت االســالم سيد سجاد ايزدهى، ادامه داد: در مبانى دينى 
ما ولو اينكه بحث انتخابــات را نداريم، اما اين توانايى را داريم 
كه بتوانيم بحث هاى انتخابات را بر اساس مبانى خودمان داشته 

باشيم و بر همان اساس اجرايش كنيم. انتخابات در نظام اسالمى 
به معناى برگزيدن شــخصى كه مردم بيشترين اقبال را به او 
داشته باشند، نيســت، بلكه به معناى شناخت اصلح است كه 

مردم بتوانند بهترين فرد را براى اداره جامعه بشناسند.
ايزدهى تصريح كرد: اگر كارگزار نظام اسالمى عدالت متناسب 
با شغل خودش را نداشته باشد، نمى تواند متصدى اين امر شود 
ولو همه مردم به او اقبال داشــته باشند، اگر از تقوا و پاكدستى 
برخوردار نباشد و صداقت نداشته باشد، از شرايط ابتدايى تصدى 

منصبى كه به عهده گرفته برخوردار نيست.
ايزدهى در پايان خاطرنشــان كرد: اسالم بر حركت همراه با 

نگرش و بصيرت تاكيد دارد، در مورد مسئله مهمى همچون 
انتخابات، حــزب گرايى و تعصبات تاثير نــدارد، يعنى فرد 
بايد خودش بررســى كند و به نتيجه برسد، يا اگر نتوانست 
به اجماع برســد، از معتمدين سوال كند و بهترين انتخاب 

را داشته باشد.

يكى از پرچالش ترين بخش هاى ديدگاه فرهنگستان

اطالق توحيد و ربوبيت الهى مقتضى آن 
نيست كه مجموع علوم تجربى با مدل 
فرهنگستان توليد شــوند. بسيارى از 
عالمان اسالمى در گذشته و حال، فانى 
در توحيد بودند و هرگز چنين تعريفى 
از علم دينى نداشــتند و به طوركلى به 
رد علــم و تكنولوژى مدرن نپرداختند. 
اشكال مقايسة علوم طبيعى و مهندسى 
با معصيــت و گناه به اينكه هر دو واقع 
مى شوند و وقوعشان نشانة صحت آن ها 
نيست، ناتمام است. هيچ ربطى بين اين 
دو مقام نيســت؛ علوم طبيعى، كشف 
طبيعت است و كشف، امرى اختيارى 
نيســت، هرچند مقدماتش اختيارى و 

تابع نيازهاى بشرى باشد، نيازهايى كه 
مى تواند براى مؤمن و كافر مشــترك 
باشــد. تكنولــوژى نيز نوعى كشــف 
و ســاخت نيازمندانه اســت؛ صنايع، 
فعل اختيارى بشــر و تابــع انگيزه ها و 
نيازهاست. برخى از صنايع مصداق گناه 
و عصيان است و به جهت اينكه در دايرة 
افعال ارادى انســان قــرار دارد، حرمت 
شرعى دارند، هرچند توسط عده اى به 
وقوع بپيوندند. ساختن صنايعى مانند 
هواپيما گرچه ارادى است، ولى بر اساس 
قوانين تكوينى و نيازهاى مشروع بشر 
ساخته شده و در اين جهت ميان مؤمن 

و كافر تمايزى نيست.

خبر

اذعان  بدان  شــوپنهاور 
نمود؛ وى به دو ساحت 
«انديشــه» و ســاحت 
انسان  براى  «خواست» 
معتقد بود. بــه نظر او، 
ساحت انديشه به نمودها 
تعلق دارد و تنها وجود و 
بود همان خواست است 

ابزارهــاى تكنولوژيك به 
نســبت ما بــا آن عقل و 
نگاهى بســتگى دارد كه 
در پديد آوردن اين ابزارها 
خود را آشكار ساخته است 
 .(
اگر آن گونه كــه هايدگر 
ماهيت  كــرد،  تحليــل 
تكنيك، مقــدم بر علم و 
تكنولوژى است و ماهيت 

نادر انتصار، كاوه افراسيابى/ مترجمان: سعيد 

 صفحه/ 

اين كتاب روايتى اســت از نزديك به بيش از 
يك دهه مذاكرات هســته اى ايران. روندى پر 
پيچ و خم كه افراد و شخصيت هاى مختلفى 
را در خود ديده اســت. از روحانى و ســوالنا 
گرفته تا ظريف و اشتون، كرى و موگرينى. اين 
كتاب از معدود آثارى اســت كه به تمام ابعاد 
و زواياى مذاكرات هســته اى ايران پرداخته و 

دين كيــت ســيمونتون/ مترجــم: حورى 

آيــا تمدن ها و فرهنگ هــاى عظيمى كه در 
تاريخ بشر بنا شده اند، بر اثر وجود انسان هايى 
بــوده كــه ژن هاى برتــرى داشــته اند؟ آيا 
انسان هايى كه در كشــورهاى آلمان، ژاپن و 
چين زندگى مى كنند در مقايسه با انسان هايى 
كه در كشورهاى آفريقايى يا خاورميانه زندگى 
مى كنند، ژن هاى برتــرى دارند؟ اين كتاب 
«نبوغ» را از لحاظ تاريخى، زيستى، اجتماعى 

رسا: نيمه شــعبان، از خانواده عالم مجاهد و 

 اند يشه  معارف
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

رئيس كل سازمان امور مالياتى: 3000 شركت صورى به مؤديان معرفى شدند   تسنيم: رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور از مبارزه جدى و قاطعانه اين سازمان با فرار مالياتى خبر داد. سيد 
كامل تقوى نژاد بابيان اينكه حدود 300 هزار مؤدى مالياتى جديد شناسايى و ماليات حقه از آنان اخذ شده است، اظهار داشت: با پيگيرى و رصد فعاليت شركت هاى صورى و غيرواقعى، توانستيم بيش از 3000 

شركت صورى را شناسايى و به مؤديان معرفى نماييم. وى همچنين از وصول 3300 ميليارد تومان ماليات از محل كشف و شناسايى تراكنش هاى مشكوك بانكى در سال گذشته خبر داد.

رئيس بنياد مسكن انقالب خبر داد
ساخت مسكن در زمين هاى هاى موقوفى

براى اقشار كم درآمد
تسنيم: رئيس بنياد مسكن انقالب 
از ســاخت مســكن براى اقشــار 
كم درآمــد در زمين هــاى موقوفى 
با همكارى ســازمان اوقــاف و امور 
خيريــه خبــر داد و گفت:با اجراى 
اين تفاهمنامه و با توجه به پرداخت 
بالعوض  كمك هاى  و  تســهيالت 
ســاخت  براى  مى توانيم  بخوبــى 

مسكن روستاييان اقدام كنيم.
عليرضا تابش در مراســم امضاى تفاهمنامه مشترك بين بنياد مسكن انقالب 
و ســازمان اوقاف و امور خيريه اظهار كرد: يكى از بندهاى تفاهمنامه همكارى، 
مشاركت و حمايت از توليد و عرضه مســكن براى اقشار كم درآمد است؛ بنياد 
مسكن از طريق وام و كمك هاى بالعوض حساب 100 امام يا تفاهمنامه با بنياد 
مستضعفان و ســتاد اجرايى فرمان امام براى روستاييان مستمند در زمين هاى 
خودشــان خانه مى سازد. وى ادامه داد: مردمى هم كه زمين نداشته باشند را از 

طريق زمين هاى در اختيار بنياد خانه دار مى كنيم.
وى تصريح كرد: اما با تفاهمنامه امروز در زمين هاى موقوفى روستاها هدفگذارى 

كرده ايم براى مردمى كه زمين ندارند نيز واحد مسكونى بسازيم.
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى با بيان اينكه اراضى وقفى يا از سوى عمد و يا 
از روى ناآگاهى تصرف شده و ساخت و ساز در آن ها انجام گرفته است، بيان كرد 
به زمين هايى كه مردم در آن ها ساخت و ساز كرده اند، بر اساس اين تفاهمنامه 

همكارى مشترك، سند واگذار خواهد شد.

رقم بدهى دولت محرمانه ماند
فارس: وزير اقتصاد اخيراً نه تنها بدهى 700 هزار ميليارد تومانى دولت را تكذيب 
كرد بلكه به طور تلويحى اعالم كرد دولت يازدهم بدهى ندارد، اين در حالى است 
كه بانك مركزى فقط رشد بدهى دولت به سيستم بانكى در چهار سال اخير را 
99 هزار ميليارد تومان اعالم كرد. بانك مركزى نيز طبق گزارش هاى رسمى خود 
فقط بدهى دولت به سيستم بانكى را بالغ بر 180 هزار و 590 ميليارد تومان تا 
بهمن سال 95 دانسته است. اين بدهى به غير از مطالبات پيمانكاران دستگاه ها و 
بخش هاى مختلف قلمداد مى شود و در اين مدت رشد 122 درصدى داشته است.
در همين رابطه مديركل بدهى هاى وزارت اقتصاد معتقد است:مبلغ بدهى دولت 
به بانك ها محرمانه است و فقط توسط وزير اقتصاد به رئيس جمهور ارائه مى شود.

اختصاص كد اشتغال به تمام بيكاران 
تســنيم: وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى گفــت: دولت طبق قانون 
موظف است سالى 970 هزار شغل 
ايجاد كند و تــا پايان برنامه يعنى 
سال 1400 نرخ بيكارى را به حدود 
هشت درصد برساند. على ربيعى با 
اشاره به طرح هاى اشتغالزايى دولت 
يازدهم افزود: امروزه با پديده رشد 

بدون اشــتغال روبه رو هستيم. امروزه ديگر رشد تأثير بر اشتغالزايى نمى گذارد. 
ربيعى افزود: با تمهيدات انجام شــده به تمام بيكاران در ســن كار كد اشتغال 
اختصاص مى يابد كه اين طرح به صورت پايلوت در سال گذشته در استان لرستان 
اجرايى شــد كه در سال جارى به سراسر كشور تعميم داده مى شود. وى با بيان 
اينكه در قالب طرح «روستا-تعاون» نيز ظرفيت هاى اشتغالزايى در 1000 روستا 
پيگيرى مى شــود، ادامه داد: در راستاى اجراى طرح كارورزى سامانه اى طراحى 

شده كه از شنبه هفته آينده در سراسر كشور رونمايى مى شود.

ميز خبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  آمار رسمى از 
تشديد نابرابرى در توزيع دستمزد و درآمد، 
كاهش قدرت خريد مردم، افت چشمگير 
پس انداز خانواده هاى ايرانى در چهار سال 

گذشته حكايت دارد.
بر اساس آمار مركز آمار ايران ضريب جينى 
از 36 صدم در ســال 92 به 39 صدم در 
سال 94 افزايش يافته و البته آمار ضريب 
جينى 95 هم هنوز منتشــر نشده است. 
همچنين در سال هاى 92 تا 94 متوسط 
مخارج مصرفى خانوارها در مجموع 10/45 
درصد افزايش داشته است. صاحب نظران 
معتقدند اين دستاوردهاى تلخ و كمرشكن 
بــراى جامعه ايرانى، عمــق تخريب توان 
اقتصــادى خانواده هــاى ايرانى و تعميق 
شــكاف بين فقرا و اغنيا را به خوبى نشان 

مى دهد.

 مصاديق بى عدالتى
يكــى از مصاديق گســترش بى عدالتى 
اجتماعــى و درآمــدى در ميان اقشــار 
جامعه نتايج حاصــل از گزارش حقوق و 
دســتمزدهاى 28 گروه شــغلى در سال 
گذشته اســت كه اطالعات بيش از 100 

هزار نيروى شاغل را شامل مى شود.
بر اســاس اين گــزارش ميانگين حقوق 
دريافتى در ســطوح غيرمديريتى در سه 
استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان از ساير 
شهرهاى كشور بيشــتر و ميزان دريافتى 
شــاغالن در اين سه استان به ترتيب 39، 
21 و پنج درصد از متوســط دريافتى در 

استان تهران باالتر است.
 همچنين اين رتبه بندى استان خراسان 
رضــوى را در جمع اســتان هايى نشــان 
مى دهد كه ميانگين دريافتى آن ها به طور 
قابل مالحظه اى از تهران كمتر اســت. بر 
اســاس اين رتبه بندى ميانگين دريافتى 
شــاغالن اين اســتان 27 درصد كمتر از 

استان تهران است.
مصداق ديگر تشــديد فاصلــه طبقاتى، 
اظهــارات اخير يكى از نماينــدگان ادوار 
مجلس بود. تســنيم به نقــل از غالمرضا 

مصباحى مقدم، عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام نوشت: 80 درصد كل پول 

كشور در اختيار دو درصد مردم است. 
وى اضافه كرده است: دو درصد خانوارهاى 
كشور مالك 80 درصد سپرده هاى بانكى 
هســتند كه اين رونــد در چند دهه اخير 
افزايش يافته و فاصله طبقاتى را تشــديد 

كرده است.

 مستندات 
عضو كميته فقهى بــورس همچنين در 
گفت و گو بــا خبرنگار مــا و در توضيح 
مســتندات اين آمار مى گويــد: اين آمار 
حاصل پروژه دكتراى يكى از دانشجويان 
من در دانشگاه امام صادق است كه محقق 
در آن موضــوع نقدينگى و ســپرده هاى 
بانكــى را مورد مطالعه قــرار داده بود كه 
بر اســاس نتايج اين تحقيــق 80 درصد 
سپرده هاى بانكى متعلق به دو درصد مردم

است.
مصباحــى مقدم با تأكيد بر اينكه تحقيق 
تــازه اى در اين خصوص نداشــته، ادامه 
مى دهد: به طور قطع وضعيت نابرابرى در 
اين سال ها نسبت به گذشته تفاوتى نكرده 
و اگر بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده است.

اين اقتصاددان خاطرنشــان مى سازد: اين 

آمار بدان معنى نيست كه كل پول كشور 
در دســت اين دو درصد است و به يقين 
بين ســپرده هاى بانكى، نقدينگى بانك ها 
و نقدينگــى كل كشــور تفــاوت وجود 

دارد.
به گفته رئيس پيشين كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس اين آمار حكايت 
از توزيع ناعادالنه ثروت و درآمد در كشور 
است. مصباحى مقدم ادامه مى دهد: دليل 
اين بى عدالتى در سهم مردم از سپرده هاى 
بانكى و تشــديد بى عدالتى، ريسك پذير 
نبودن اين سرمايه هاست؛ چرا كه مردم در 
شرايطى كه بازار سرمايه و بازار حقيقى كاال 
و خدمات در اقتصاد كشور ظرف سال هاى 
گذشته بشدت ريسك پذير شده، ترجيح 
مى دهند با انباشت پول ها در سيستم بانكى 
بدون تحمل ريسك باالترين سود را كسب 

كنند. 

 افزايش نرخ بيكارى 
به عقيده كارشناســان اقتصادى، افزايش 
نرخ بيكارى به 12 درصد در روزهاى پايانى 
عمر دولت يازدهم و در شرايطى كه بخش 
اعظم رشد هفت درصدى اقتصاد به نفت 
مربوط اســت، درآمد خانوارها را بشــدت 
متأثر و ضريب جينى را با رشد مواجه كرده 

به نحوى كه تحليلگران تخمين مى زنند 
اختالف طبقاتى و بى عدالتى درآمدى در 
دولت يازدهم نزديك به هفت درصد رشد 

داشته است.
كارشناسان باور دارند كه در شرايط ركود 
شديد اقتصادى و تشديد بيكارى، اقشار كم 
درآمد و حقوق  بگير از محل تعديل نيروى 
كار و ناتوانى در همسان سازى توان مالى با 

تورم، بيشترين آسيب را مى بينند.

 افزايش شكاف طبقاتى
وحيد شقاقى در اين خصوص به خبرنگار 
ما مى گويد: شــكاف طبقاتــى پديده اى 

درازمدت است.
در واقع دولت قبل با اينكه در اشتغالزايى 
توفيقى نداشت با استفاده از سياست هاى 

نقدى  يارانه  حمايتى نظير 
و مســكن مهر موفق شد 
ضريــب جينــى را تا 365 
هزارم درصد بهبود بخشد، 
اما شوك تورمى وارد آمده 
به اقتصاد كشور در سال 91 
كه باعث رشد اين شاخص 
به 35 درصد شــد، دوباره 
ضريب جينــى را افزايش و 
شــكاف طبقاتى را بيشتر 

كرد.
بــه گفته اين كارشــناس 
نداشتن  مطابقت  اقتصادى 
حمايتــى  سياســت هاى 
دولــت يازدهــم بــا تورم 
تحميل شــده در سال 91 
باعث  اقتصــادى  ركود  در 
افزايش نابرابرى اجتماعى و 

توزيع عادالنه نشــدن ثروت و درآمد شده
است.

شــقاقى ادامه مى دهد: در حالى كه دولت 
در دو ســه ســال اخير تالش كرد حقوق 
كارمندان و كارگران را ترميم كند و بيش 
از نرخ تورم افزايش دهد، اما اين تالش ها 
هنوز نتوانسته شــوك تورمى سال 91 را 

پوشش دهد.

توزيع ناعادالنه ثروت و درآمد در كشور

تب گرانى گوشت باالگرفت2 درصد جامعه مالك 80 درصد سپرده هاى بانكى
مهر: رئيس اتحاديه گوشــت گوسفندى از 
افزايش قيمت اين نوع گوشت به 40 تا 41 

هزار تومان براى مشتريان خبر داد.
علــى اصغر ملكــى از افزايش مجدد قيمت 
گوشــت گوســفندى در بازار خبــر داد و 
اظهارداشت: نسبت به هفته گذشته قيمت 
اين نوع گوشت كيلويى 5000 تومان گران 
شده و در حال حاضر قيمت هركيلوگرم شقه 
بدون دنبه عرضه به مغازه دار بين 36 تا 37 
هزار تومان و عرضه به مشــترى بين 40 تا 
41 هزار تومان است.وى دليل اين گرانى را 

كمبود عرضه دام عنوان كرد.

نرخ سود بانكى كاهش مى يابد
فارس: رئيس كانون بانك هاى خصوصى با 
بيان اينكه دستور كار جلسه آينده بانك ها، 
نرخ سود بانكى و حمايت از توليد و اشتغال 
اســت، گفت: به دنبال اين هستيم كه نرخ 
ســود بانكى هم در بخش ســپرده و هم در 

بخش تسهيالت متعاد ل تر شود.
كوروش پرويزيان در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا هم اكنون زمينه كاهش نرخ ســود بانكى 
وجود دارد، گفت: بله؛ به دنبال اين هستيم 
كه نرخ سود بانكى هم در بخش سپرده و هم 

در بخش تسهيالت متعادل تر شود.

يك سوم بنزين وارداتى 
استاندارد نبود

فارس: رئيس سازمان ملى استاندارد ضمن 
فرافكنى در مورد كيفيت بنزين مصرفى در 
كشــور و خوددارى از ارائــه اطالعات كامل 
در مورد داليل عدم تطابق بنزين وارداتى با 
استانداردها، گفت: افرادى كه در مورد كيفيت 

بنزين مى پرسند عينك بدبينى زده اند.
نيره پيروزبخت در مورد بنزين وارداتى افزود: 
در ارزيابى ســال گذشته 36 محموله مورد 
كنترل قرار گرفت كه 25 محموله با استاندارد 

منطبق بودند،ولى بقيه عدم انطباق داشتند.
وى در مورد دليل انطباق نداشتن يك سوم 
محموله هاى بنزين وارداتى با استانداردها و 
اينكه آيا اين محموله ها مرجوع شده است؟ 
برافروخته شــد و گفت: شــما بايد عينك 

بدبينى را از چشمتان برداريد!

بسته خبرى

يكى از مصاديق 
گسترش بى عدالتى 
اجتماعى و درآمدى 

در ميان اقشار 
جامعه نتايج حاصل 
از گزارش حقوق و 

دستمزدهاى 28 
گروه شغلى در 

سال گذشته است 
كه اطالعات بيش 
از 100 هزار نيروى 

شاغل را شامل 
مى شود

بــــــــرش

رئيس بنياد مسكن انقالب 
از ســاخت مســكن براى اقشــار 
كم درآمــد در زمين هــاى موقوفى 
با همكارى ســازمان اوقــاف و امور 
خيريــه خبــر داد و گفت:با اجراى 
اين تفاهمنامه و با توجه به پرداخت 
بالعوض  كمك هاى  و  تســهيالت 
ســاخت  براى  مى توانيم  بخوبــى 

 وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى گفــت: دولت طبق قانون 
 هزار شغل 
ايجاد كند و تــا پايان برنامه يعنى 
 نرخ بيكارى را به حدود 
هشت درصد برساند. على ربيعى با 
اشاره به طرح هاى اشتغالزايى دولت 
يازدهم افزود: امروزه با پديده رشد 

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

 معيشت  



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب:
همه بايد براى سالمتى خودشان، ورزش را يك ضرورت و 

كار الزم به حساب آورند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين
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گزارش از شخص

دورخيِز سوم
«قاليباف» همچنان ايجاد 5 ميليون شغل را برنامه اصلى اش مى داند

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  دشمن اصلى 
مــردم را فقر، گرانى، بيكارى و - به قول خودش 
- بى رونقــى مى داند. اين يعنــى «محمد باقر 
قاليباف» اين دوره با رويكردى سراسر اقتصادى 
وارد رقابت هاى انتخاباتى شــده است، هرچند 
كه مانند ســاير رقيبانش گوشه چشمى هم به 
مقوله هاى فرهنگى و اجتماعى دارد. البته وقتى 
پاى رقابت مى آيد وسط، چه اين گوشه چشم و 
چه آن رويكرد سرتاپا اقتصادى، همه و همه اش 
بر مى گــردد به همان «سياســت» كه براى هر 
سياستمدارى البد از نان شــب واجب تر است. 
دكتر جغرافياى سياســى، امســال، در حالى پا 
به عرصه رقابت گذاشــته است كه در دوره هاى 
پيشــين طعم پيروزى را نچشيده و حاال در 56 
سالگى، دورخيز سوم را براى رسيدن به جايگاه 
رياســت جمهورى آغاز كرده اســت تا در ميان 
رقيبانش با ســه حضور، ركورددار نامزدى براى 

رياست جمهورى باشد. 

  گل زودهنگام
از انصاف نگذريم، دوره هــاى قبل انتخابات هم 
«خروج از نابسامانى اقتصادى» و رسيدن به ثبات 
و آرامش، باالى فهرست وعده ها و برنامه هايش 
قرار داشت. اگر مى پرسيد: پس تفاوت «قاليباف» 
دوره هــاى پيش با قاليباف اين دوره چيســت؟ 
مجبوريــم به نظر برخى كارشناســان و فعاالن 
سياســى و انتخاباتى - و البته بيشتر از اردوگاه 
مقابل -  اشاره كنيم كه: « شهردار تهران اين بار 
در مناظره و در رقابت عصبانى به نظر مى رسد...

عصبانيتى كه شــايد اگر در انتخابات رياســت 
جمهورى يازدهــم و پس از حمله زيركانه يكى 
از نامزدها  از او ســر مى زد، شايد پذيرفتنى بود، 
اما روش كمى تا قسمتى تهاجمى و عجله براى 
رسيدن به گل زودهنگام در رقابت سال 96 كمى 
عجيب به نظر مى رسد...». شايد همين تاكتيك 
«گل زودهنگام» سبب شد «قاليباف» حتى پيش 
از آغــاز مناظره ها رگبار انتقادهــا را بگيرد روى 
نامزدهاى دولتى و تا امروز دستش را از روى ماشه 

برندارد. برخى از تحليلگران ديگر، روش «قاليباف» 
را  با روش مهاجمان كاذب در فوتبال مقايســه 
مى كنند كه دفاع حريف را متوجه خود مى كنند 

تا فرصت گلزنى براى ديگران فراهم شود!

 حزب، بى حزب!
مرداد سال 94 بود كه برخى سايت ها و روزنامه ها 
نوشــتند قاليباف و اطرافيانش در صدد تشكيل 
حزب جديدى هســتند. آن ها مدعى شدند اين 
حزب تا پيش از انتخابات مجلس اعالم موجوديت 
خواهد كرد. اين خبر اگرچه انتخابات مجلس را 
بهانه تشكيل حزب مى دانست اما در كنار آن اين 
احتمال را در ذهن زنده مى كرد كه قاليباف فراتر 
از مجلس به انتخابات رياست جمهورى نظر دارد.

چند ماه بعد نيــز روزنامه دنياى اقتصاد، نا اميد 
شدن او از اردوگاه اصولگرايان و اهداف حزب در 
شرف تأسيس را طورى تحليل و بررسى كرد كه 
تصور كرديم در يكى دو روز آينده موجوديتش 
اعالم مى شود. ماجرا اما برعكس شد و ارديبهشت 
ســال پيش قاليباف در پاســخ به پرسش يك 
خبرنگار گفت:  «همان طور كه وزارت كشور هم 

اعالم كرد ما هيچ حزبى را به ثبت نرسانديم».

  برنامه، وعده، شعار
فروردين امســال پوســترى را در «اينستاگرام» 
منتشر كرد كه چكيده و يا فشرده برنامه هايش 
بود. پايه گذار شعار« دولت مردم» در اين پوستر 
از «انقالب اقتصادى» با نگاه به چهار محور سخن 
گفتــه بود: ايجاد 5 ميليون شــغل، تغيير نظام 
مالياتى به نفع مردم، افزايش 2/5 برابرى درآمد 
كشــور و برنامه مدون و دقيق براى حل فورى 

مشكالت اقشار كم درآمد.
قاليباف از پرداخت كارانه به بيكاران هم ســخن 
گفت. مخالفانش - چه تندرو و چه كندرو - تقريباً 
همه اين وعده ها را پوپوليســتى  و دستيابى به 
آن ها را غير ممكن دانســتند؛ چه اينكه اعتقاد 
داشــتند ايجاد 5 ميليون شغل نيازمند سرمايه 
گذارى هاى سنگين در بخش هاى مختلف است 

و قاليباف مشخص نكرده از چه منابعى براى اين 
سرمايه گذارى استفاده مى كند. آن ها شعار تغيير 
نظام مالياتى را كلى و گنگ مى دانند، افزايش 2/5 
برابرى درآمدها در اقتصاد نفتى را ناممكن و شعار 
برطرف شدن فورى مشــكالت محرومان را هم 
بدون پشتوانه. موافقان و طرفدارانش اما سخنان 
قاليباف- وعده اى نداده ام كه عمل نكرده باشم -  
و پيشينه او در مشاغل قبلى - به پايان رساندن 
برج ميالد در دوران تحريم ها، ســاخت درياچه 
چيتگر، بزرگراه امام على(ع)، تونل صدر و... - را 

بزرگ ترين پشتوانه تحقق شعارهايش مى دانند.

 هواى برجام را دارد
خودش در انتقاد از دولت فعلى تعارف ندارد. پس 
ما هم بى تعارف مى گوييم كه منتقد سرسخت و 
مخالف جدى سياست ها و روش هاى دولت است. 
طــورى كه آن را دولت چهار درصدى مى داند و 
96 درصد ديگــر مردم را طرف ديگر ماجرا قرار 
مى دهــد. البته با همه ايــن انتقادها نظرش در 
باره «برجام» جالب توجه اســت: « برجام با همه 
انتقادات دلسوزان و متخصصان، يك سند و تعهد 
ملى است... حرف مردم ما امروز خوب و بد بودن 
برجام نيســت، حرف مردم اين است كه چرا ما 
تعهدات خود را اجرا كرديم، اما آن ها تعهداتشان 
را اجرا نكردند و دولت نتوانست حق ما را از آن ها 
بگيرد؟ بنده در «دولت مــردم» از اين توافقنامه 

پاسدارى مى كنم».

  سامانه «كارانه»
با همه انتقادها، ســر حرف اولش هست. همين 
ديروز گفت: «مصمم هستم كه دست چهار درصد 
را قطع كنم... من متعهد شــده ام كه 5 ميليون 
شــغل را در چهار سال ايجاد كنم و ما تابلويى را 

روشــن خواهيم كرد كه مردم در آن ببينند در 
هفته اى كه گذشــت،  در ماهى كه گذشت و در 
سالى كه گذشت چقدر شغل در كجا ايجاد شده 

است...».
 البته از ســامانه كارانه و نام نويسى جوانان در 
آن هم گفت. كارانه اى كه بيشــتر از يك وعده 
انتخاباتى به بهانــه اى براى جبهه مقابل تبديل 
مى شود، تا به وســيله آن ثابت كنند «قاليباف» 
مرتكب تخلف انتخاباتى شــده است. يك عضو 
هيئت اجرايى مركزى انتخابات رياست جمهورى 
ديروز درباره راه اندازى سامانه پرداخت كارانه به 
جوانان جوياى كار گفت: « اگر محرز شــود كه 
ثبت اين ســامانه - به صورت رسمى- از سوى 
ايشان انجام شــده به عنوان يك تخلف محرز و 
اقدام ناشايست تبليغاتى بايد با آن برخورد جدى 

صورت گيرد».

 بى گدار به آب نزدن
برخى مخالفانش كه البد شانسى براى پيروزى 
او قايل نيستند، تالش دارند ثابت كنند حضور 
قاليبــاف در انتخابات ايــن دوره براى او هزينه 
ســنگينى را به دنبال خواهد داشت. آن ها آثار 
اين شكســت را براى آينده سياسى و شغلى او 
خطرناك مى دانند و معتقدند در صورت شكست 
خوردن بايد براى هميشه با فعاليت سياسى و 
اجرايى خداحافظى كند. البته به نظر نمى رسد 
«قاليبــاف» با آن همه ســابقه اجرايى و تجربه 
حضور در انتخابات، بيدى باشد كه با باد مخالفان 
بلرزد. شــايد برخى شــعارهاى انتخاباتى اش، 
وعده هاى دســت نيافتنى به نظر برسند، اما به 
قول خودش وعده ها و قول هاى عمل شــده اش 
در سال هاى قبل، نشان مى دهد اهل بى گدار به 

آب زدن نيست.
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از جانب من ببوس رويش! 
قدس/ حسين شريعتمدارى- روزنامه نگار- 
در واكنش به ســخنان حســن روحانى در 
مناظــره دوم، درباره انتقاد از نشــان دادن 
شهرهاى زير زمينى موشكى و نوشتن شعار 
ضداســراييلى روى موشك پيشرفته ايرانى 
كه به گفتــه وى، براى برهــم زدن توافق 
برجام بوده، مى نويســد: موشــك ساخته و 
آماده مى شود تا دشمن را از حماقِت حمله 
باز دارد.... موشك نامه فدايت شوم نيست كه 
روى آن بنويسيم: «اى موشك كه مى روى به 

سويش، از جانب من ببوس رويش»!

داد و ستد خانوادگى
در كاخ سفيد

مهر/ به گزارش ســى ان ان، جرد كوشنر- 
داماد ترامپ و مشاور بلندپايه كاخ سفيد- به 
بازرگانان چينى گفته، اگر در امالك خانواده 
وى در نيوجرســى ســرمايه گذارى كنند، 

مى توانند رواديد مهاجرت آمريكا بگيرند! 

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2813/01

23/3900/12 3/524/27

19/2619/58

5/296/03

19/4620/17
حكايت باور و بى باورى

1ـ در گير و دار زندگى: حادثه هاى زندگى و ديدار با آدم ها، ما را با ديگران «آشنا» 
مى كند. آشنايى، سبب ارتباط بهتر با واقعه ها و آدم ها مى شود. نوبت بعد كه تكرار 
شوند، «شناخت» قبلى ما، مانع اشتباه مان در روبه رويى با آدم ها و حادثه ها مى شود. 
در واقع، «باور» پيش ما، «ياور» رفتار بعدى ما مى شــود. تكرار يكسان پيشامدها و 

آدم ها، سبب «تأكيد» بر باورهاى ما مى شود.
2ـ آدم هاى جاهل : آدم هايى كه به باور مى رسند؛ به دنبال تكرار و تأييد باورشان، 
ب كور» مى روند و حتى اگر يك  دو گروه مى شوند. گروهى از اهل باور، به راه «تََعصُّ
بار پيشــامد يا رفتارى مكرر را خالف قبل ببينند؛ مخالف آن مى شوند. اين گروه، 
به خاطر تعصب بسيار، «كور» مى شوند... حتى نمونه هاى ناموفق «تجربه هاى مكرِر 
موفق» را هم موفق مى بينند. آدم هاى اين گروه، در تعصبى ساخته «جهل»، منجمد 

مى شوند.
3ـ خاكسترى شدن آدم ها : باور آدم ها «طبقه بندى» دارد؛ از باور خدا در زندگى 
تا باور آفريده هاى او. آدم هايى كه تعصب را كنار مى گذارند و به جاى «حقيقى ديدن» 
رخدادهــا و آدم هــا، «واقعيت هــا» را هــم مى بينند؛ از تغيير نتيجه هميشــگى 
دريافت هايشان نمى ترسند. از آدم هاى «هميشه خوب»، انتظار اشتباه را هم دارند... 
اگر از آدم هاى «هميشه بد» هم خوبى اى ببينند؛ مى پذيرند. باور اين آدم ها، تبديل 

به «عقيده» مى شود... و ُعقده و گرهى محكم ميان دل و اعتقادشان بسته مى شود.
4ـ باورهاى بى مرز بعضى ها : آدم هاى متعصب، اگر به تحســين كسى برسند، 
به كمتر از «پرســتيدن» راضى نمى شوند. چنان تحسينش مى كنند كه مرز ميان 
«پرستش» و «ســتايش» به هم مى خورد. «مراد و مريد»ى هاى بى ترمز از همين جا 
شروع مى شــوند. همين مريدهاى چشم و گوش بســته، با كوچك ترين «خطاى 
انسانى» اى كه از مرادشان ببينند، تا مرز «تكفير»ش پيش خواهند رفت. مريدهاى 

متعصب، در شاگردى و سركشى، بى ترمزاند.
5ـ وااليى و بااليى! آدم هايى كه به جاى تعصب، «استحكام» را انتخاب مى كنند؛ 
ابتدا خدا را از مطالعه... ديدار با مردان خدا... يا از راه آشنايى مقدماتى با اهل بيت(ع) 
مى شناسند. پس از شناخت مرزهاى الهى و شأن اهل بيت(ع) كه عزيزان خدايند؛ 
ديگران را با قاب بندى نگاه الهى و اهل بيتى، مى سنجند... و كسى را با رفتارى واال، 

چنان باال نمى برند كه خطايى انسانى از او را سبب ويرانى كاملش بدانند.
6 ـ خانه پيش از بيرون: آدم هاى متعصب، «واكنش»هاى عصبى فراوانى دارند. 
در يك لحظه، از اوج تحسين، ستايش شده را به عمق نابودى  مى برند... اما «آدم هاى 
معتقد محكم»، تالش مى كنند، ابتدا «خويش شناس» شوند. خويش شناسى، مقدمه 
خويشان شناســى است. «باورهاى عقيده شــده»، در جايى به يارى آدم هاى معتقد 
محكم مى آيند كه پديده ها و آدم هاى دنيا گرفتار غبارِ تشخيص  شوند... همان جا كه 

ظاهر همه چيز، خالف باطن آن مى شود.
 7 ـ ما پيرواِن پايه! هرگز جمله «پايه»، دنبــال جمله «پيرو» نمى رود. «آدم هاى 
متعصب كور»ـ  پيش از شــناخت كامل باورهاى درســتـ  داورى و يقه گيرى از 
ديگران را شــروع مى كنند... و از يادشــان مى رود كه پيشوايان ما (به امر الهى) از 
آغاز «تشخيص ســنى»  تا آِخرين لحظه زندگى آدم ها، براى «همه آدم ها»، فرصت 
تغيير، اشتباه، توبه و بازگشت گذاشته اند... با اين تأكيد كه تقوا بهتر از اشتباه مداوم 
و تيرگى دل اســت. آدم هاى معتقد محكم، پيش از اتكا به نظر شخصى، پذيرنده 

كامل اهل بيت(ع)اند.
 8ـ  براى شــروع : در «زيارت» حرم هاى مطهر، آدم هاى بسيارى را مى بينيم... با 
احوالى گوناگــون... باورهايى مختلف و اعتقادهايى متنوع... كه همه دور «محبت» 
شخصى محترم و آبرومند درگاه الهى جمع شده اند. شعار همه، اعتقاد به باورهاى 
او است... اما گاهى به جاى «اعتقاد به باور دوست، سليقه و باورهاى وارفته خودمان 
را متعصبانه تكرار مى كنيم. گاهى به جاى ديدن آدم ها از قاب چشم «يار»، ديگران 
را در قاب شكسته تصورهاى خودمان مى بينيم. «حرم»، بهانه اى براى «آغاز مكانى» 
و «زيارت»، آغازى بر «شروعى انسانى» است. براى همين پيشوايان ما تأكيد كرده اند 
كه زيارت آغازى شــود براى پيمان بستن با اهل بيت... در اعتقاد محكم به اجراى 
«واجب هــا» و رعايت مرز «حرام ها»ى خدا. / دريافت، تلخيص و بازنويســى از كتاب 
شــريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از شــركت «اسوه». صفحه 826. «از 
زيارت نامــه امام رضا(ع)»:ـ  (... الّداعى اِلى ديِنَك و ديِن آبائِهِ الّصاِدقين) خداى من!... 
على بن موسى الرضا(ع)، مردم را به دين تو دعوت كرد... همان كه پدران راستگويش 

باور داشتند.

ايوان ِشفا (14)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 
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