
 آيا مردم نامحرمند؟ 

قـول و قرارهاى مخفيانه دولت
 اخبار  يك عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با بيان اينكه وقتى 
ما دم از دموكراســى اسالمى مى زنيم دولت و دولتمردان ما نبايد نگاه امنيتى و محرمانه 
داشته باشند، مى گويد: كار امنيتى را بايد امنيتى ها انجام دهند. غلبه نگاه امنيتى بر دولت 
خوب نيســت و موجب بسته شدن فضا مى شود. دولت بايد روحيه مردمى داشته باشد و 
همه دولتمردان روحيه مردمى داشته باشند. ولى اهللا نانواكنارى با اشاره به موضوع برخورد 
دولت با بحث اعالم دارايى نامزدها مى افزايد: در اين زمينه دو نگاه است يكى اينكه قانون 

چه مى گويد و ديگرى اينكه مردم چه مى خواهند...
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يـــادداشــت  روز
محسن مهديان 

رقيب هراسى در انتخابات ايران پيشينه اى طوالنى دارد و هميشه نيز از سوى يك 
حزب و گروه خاص اين تاكتيك در انتخابات مختلف بخصوص انتخابات رياست 
جمهورى دنبال شده است.در انتخابات پيش رو نيز اين شيوه  از روز ثبت نام آغاز 
شــد. وقتى آقاى رئيس جمهور تالش كرد رقابت انتخاباتى را به برجام و نابرجام 

تقسيم كند. اما اين دوقطبى شكل نگرفت...

انتحار سياسى با رقيب هراسى
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رعايت حقوق انساني راهبرد
 امام رضا  در مناظرات بود

شمار جانباختگان حادثه معدن 
آزادشهر به 43 نفر رسيد

بخشش ديركرد 
جرايم رانندگى سال 95
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به روزرسانى كتابخانه هاى آستان قدس 
با 70 هزار نسخه كتاب

 آستان  رئيــس اداره خدمات كتابدارى سازمان كتابخانه ها، سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران فرصتى براى خريد تازه هاى نشر  است
موزه ها و مركز اســناد آســتان قدس رضوى از خريد 70 هزار 
نسخه كتاب از سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران توسط 
كارشناسان اين سازمان خبر داد. عيسى اخترى طوسى گفت: 

مراحل و فرايند خريد كتاب از نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 
بر اساس سياســتگذارى هاى انجام شده مبتنى بر اساسنامه و 
آيين نامه هاى ابالغى از سوى كارشناسان و مشاوران مربوط در 

 ............ صفحه 3سازمان كتابخانه ها، موزه ها...

مديركل دفتر مديريت بحران استاندارى گلستان :حجت االسالم والمسلمين دكتر رفيعى:  رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا خبر داد

نمايشگاه امسال 
خلوت تر از پارسال است

هواى ابرى
كتاب در شهر 

آفتاب

رئيس كل بانك مركزى 
درپاسخ به قدس خبر داد

آخرين خبرها 
از سرنوشت 

كاسپين
 ............ صفحه 10 ............ صفحه 7

: امام على
هر سخنى كه 

در آن ذكر و ياد 
خدا نباشد، لغو و 

بيهوده است. 
 بحار، ج 74، ص 419
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وعده درمانى
در پى تهديد مردم از سوى فرماندارى ها 

و بخشدارى ها انجام گرفت 

انتقاد نمايندگان 
مجلس از عملكرد 

انتخاباتى دولت
حجت االسالم و المسلمين رئيسى:

چطور حقوق هاى نجومى 
مى شود اما افزايش يارانه 

محرومان نمى شود!
محمد باقر قاليباف:

كنتور ايجاد 5 ميليون 
شغل را در پايتخت 

نصب مى كنم
مصطفى هاشمى طبا:

رئيس جمهور شوم 
يارانه را قطع مى كنم

روحانى:

دولت شعار نبوديم

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

پنجم اسفند سال گذشته وزير بهداشت،  
از وعــده وزارت رفاه بــراى پرداخت 
بدهى هاى خود خبر داد. دكتر قاضى زاده 
اين بدهى ها  بود  بود قرار  هاشمى گفته 
تا پايان سال پرداخت شود. سال 95 به 
اتمام رســيد اما بدهى ها پرداخت نشد. 
دولت  نوبخت ســخنگوى  هم  باز  حاال 
در گفــت و گويى با خبرنــگار ما قول 
داده دولت در جهــت تعديل و تقليل 
مطالبات بخش دارو و سالمت و كاهش 
زمان تسويه بدهى بيمه به اين بخش ها 

 ............ صفحه 9اقدامات اساسى انجام دهد.
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يادداشت روز

محسن مهديان
 كارشناس مسائل سياسى

آيا مردم نامحرمند؟

گزارش خبرى

 سياست   سخنگوى دولت ديروز در واكنش به چالش اعالم 
دارايى همه نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى با بيان اينكه 
روحانى و جهانگيرى اموال و دارايى خود را به قوه قضائيه اعالم 
كرده اند، گفت: نامزدهاى ديگر هم بهتر است همين كار را بكنند 

و دارايى خود را داوطلبانه به قوه قضائيه بدهند.
اين نوع موضع گيرى فرار از روبه رو شــدن با اين چالش است، 
زيرا اساس و محور اين ايده، اعالم دارايى و سطح زندگى نامزدها 

به مردم است نه دستگاه قضايى.
به گفته ســخنگوى دولت، شناسايى اموال و دارايى افراد براى 
دســتگاه هاى نظارتى كار دشوارى نيست و با يك جست وجو 
در سامانه هاى اطالعاتى قابل احصاء است. عالوه بر اين بى شك 

دستگاه هاى نظارتى هم بر اين دارايى ها اشراف دارند.
اساســاً اين چالش بر مبناى آن نيســت كــه نامزدها تخلفى 
انجام داده اند و دارايى آن ها غير مشــروع يا داراى اشكال است، 
بلكه هدف آن اســت كه نحــوه و روش زندگى آن ها با معيار 

ساده زيستى يا اشرافى گرى توسط مردم سنجيده شود.
دولت اما در ظاهر مايل به اين كار نيست. اين رويه را در بسيارى 
ديگر از رفتارهاى آن ها مى توان يافت. شايد نزديك ترين مورد 
آن موضوع سند 2030 يونسكو است كه به تعبير رهبر معظم 

انقالب بى سر وصدا تصويب و اجرا مى شود.
كمى كه به عقب گام برداريم ماجراى الگوى جديد قراردادهاى 
نفتــى خودنمايى مى كند كه تا مدت هــا حتى مجلس هم از 
محتوا و متن آن اطالع نداشت و تالش ها براى انتشار متن اين 

قراردادها هم هيچ گاه به نتيجه نرسيد.
حــال آنكه رهبر معظم انقالب هم مالحظاتــى 15 گانه را در 

مورد اين قراردادها به دولت گوشــزد كرده بودند كه به گفته 
كارشناسان و شمارى از نمايندگان مجلس در اصالحات بعدى 

بدرستى لحاظ نشدند.
موانع اجرايى شدن قانون گردش آزاد اطالعات، كندى اجراى 
قانون انتشــار قراردادهاى دولتى و... نمونه هاى ديگرى از اين 
مقاومت دولتى در برابر دسترسى جامعه به اطالعات و عملكردها 

و تالش براى محرمانه نگه داشتن بسيارى از امور است.
برخى كارشناسان اين رويه را ناشى از غلبه تفكر و شيوه امنيتى 
بر دولت يازدهم مى دانند. حسن روحانى 21 مرداد 92 در دفاع 
از كابينه خود هنگام رأى اعتماد در پاسخ به انتقادها در مجلس 
دربــاره تركيب امنيتى نيروهايش گفتــه بود به امنيتى بودن 
كابينه اش افتخار مى كند، زيرا داشتن فهم امنيتى يك حسن 

است. اما در ظاهر اين فهم امنيتى، عوارض ديگرى هم دارد.
يك عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با 
بيان اينكه وقتى ما دم از دموكراســى اسالمى مى زنيم، دولت 

و دولتمردان ما نبايد نگاه امنيتى و محرمانه داشــته باشــند، 
مى گويد: كار امنيتــى را بايد امنيتى ها انجام دهند. غلبه نگاه 
امنيتى بر دولت خوب نيست و موجب بسته شدن فضا مى شود. 
دولت بايد روحيه مردمى داشته باشد و همه دولتمردان روحيه 

مردمى داشته باشند. 
ولى اهللا نانواكنارى با اشــاره به موضوع برخورد دولت با بحث 
اعالم دارايى نامزدها مى افزايد: در اين زمينه دو نگاه است يكى 
اينكه قانون چه مى گويد و ديگرى اينكه مردم چه مى خواهند. 
قانون مى گويد مسئوالن بايد داراييشان را اعالم كنند و دستگاه 
قضايى بررسى كند. اما چقدر موضوع اعالم دارايى هاى مسئوالن 

تاكنون اجرايى شده است؟ 
وى در گفت و گو با خبرنگار ما با انتقاد از بر زمين ماندن بسيارى 
از قوانين و برنامه ها در كشور در همه دولت ها و دولت يازدهم 
تصريح مى كند: وقتى به قانون عمل نمى كنيم، چگونه بايد به 

خواسته هاى مردم كه پشتوانه اجرايى ندارد، عمل  كنيم.
نماينده مردم بابلسر تأكيد مى كند: نظر مردم هم بر اين است كه 
مسئوالن داراييشان را اعالم كنند تا معلوم شود كسى كه دم از 
عدالت و مردم مى زند چه زندگى اى دارد! اما چقدر به اين قانون 
عمل شده است؟ من اين نقص را در دولت هاى گذشته ديده ام 

و در اين دولت هم هست. 
وى مى افزايد: آن ها به دولت هاى گذشــته نقد كردند، اما امروز 
خودشان گرفتار شــدند. آيا دولت مى تواند يك قرارداد خارجى 
مثل ســند 2030 را از مجلس پنهان كند. آيا مى شــود متن و 
الگــوى قرارهاى نفتى را از مجلس مخفى كرد، مگر مجلس در 
رأس امور و محرم نظام نيست؟ چه كسى مى تواند به بهانه امنيتى 
بودن مسايل آن ها را از مجلس پنهان كند. وى تصريح مى كند: 
دولتمردان بايد با مردم و اركان كشور صادق باشندو به مطالبات 
آن ها پاسخ دهند و شفافيت در عملكرد خود را به اثبات برسانند.

قول و قرارهاى مخفيانه دولت
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

انهدام النه تروريست ها در خاك پاكستان را حق مسلم خود مى دانيم  مهر:جانشين فرمانده كل ارتش گفت: در صورت عدم اقدام جدى دولت پاكستان، انهدام النه هاى اشرار و تروريست ها را در 
هر عمقى كه در خاك كشور همسايه باشند، حق مسلم و قانونى خود مى دانيم. امير سرتيپ احمد رضا پوردستان در گفت وگويى اظهارداشت: اقدام گروهك تروريستى در مرز ميرجاوه و حمله غافلگيرانه به مرزبانانى 

كه بر اساس قراردادها و پروتكل هاى مرزى از كنترل مرز مقابل توسط كشور همسايه مطمئن بودند، به هيچ عنوان ارزش عملياتى نداشته و موفقيتى به حساب نمى آيد؛ بلكه بيانگر ضعف كشور پاكستان است. 

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

 سياست/ آرش خليل خانه  سخنگوى 
دولت كه در نشست خبرى خود نامزدهاى 
انتخاباتــى را به رعايت اخــالق و پرهيز از 
تخريب و نفى رقبا توصيه مى كرد در پاسخ 
به پرســش خبرنگار قدس درباره ادبيات و 
هجمه هاى كالمى حســن روحانى در چند 
روز گذشته ناگزير توصيه خود را به رئيس 

دولت هم تعميم داد.
محمد باقر نوبخت ديروز در پاسخ به پرسش 
يكى از نمايندگان رســانه ها درباره سخنان 
برخــى از نامزدهــاى انتخاباتى در تخريب 
دولــت گفت: بايد انتظار داشــت رقبا براى 
اثبات وجود خود، سخنانى را بگويند و از نظر 
مردم، اثبات شايستگى يك نامزد، تخريب 
ديگرى نيســت. آيا تخريب ديگران، باعث 
اثبات ما نمى شود و بر زمين 
زدن ديگــران قد مــا را بلند 
نمى كند. اگــر صحبت هايى 
شــود كه جامعه به حساب 
انتقامجويى و تحقير و تخريب 
ديگران بگذارد، جامعه پاسخ 

مثبت نمى دهد.
خبرنگار ما پس از اين اظهارات 
سخنگوى دولت از او پرسيد؟ 
با اين مالك و معيار اظهارات 
برنامه هاى  رئيس جمهور در 
تبليغاتــى چنــد روز اخير و 
تأكيد ايشان بر قاضى و سردار 
خطاب كردن رقبا، بيان اين 
جمله كه مردم كسانى را كه 
كارشــان زندان و اعدام بوده 
نمى خواهنــد و ادعاى اينكه 
رقبا به دنبال ديوار كشــيدن در خيابان ها 
هستند تخريب رقيب نيست، آيا اينكه قضات 
كشــور را كه وظيفه شــان تأمين امنيت و 
عدالت است كسى بخوانيم كه كارش زندان 
و اعدام است و كسانى را با واژه سردار منفى 
جلوه دهيم مثل اين نيست كه كسى پليس 
را ششلول بند يا پزشك جراح را چاقوكش 
خطاب كند؟ نوبخت در پاسخ بى آنكه جواب 
روشنى ارائه دهد تنها اظهارداشت: آنچه من 
گفتم عام بود و به كســى اشاره نكردم. در 
پاسخ به اين پرسش هم همان حرف هاى عام 

را تكرار مى كنم.

 برنامه هاى رقبا از ما بود
سخنگوى دولت در بخش ديگرى از نشست 
خود به موضوع برنامه اشــتغال و پرداخت 
كارانه از سوى نامزدهاى رقيب دولت پرداخت 
و گفت: ايجاد 950 هزار شغل پيشنهاد دولت 
در برنامه ششــم توسعه بوده كه به تصويب 
مجلس رسيده اســت و ما متعهد به انجام 

آن هستيم بنابراين نمى گوييم نمى توانيم 
يا نمى شــود، اما اينكه برخى مى گويند 6 
ميليون فرصت شغلى ايجاد مى شود، شدنى 
نيست زيرا ظرفيت كشور اين نيست. برخى 
مى گويند شما بياييد پايين ما مى توانيم. با 
اين همه مخاصمات خارجى و مشكل، شما 

چطور مى توانيد؟
نوبخت پرداخت كارانه  را هم مصوبه شوراى 
عالى اشــتغال و ســتاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتــى در بهمن 95 عنوان كرد و گفت: 
اگر كسى اين را اكنون مى گويد، دارد مصوبه 
شوراى عالى اشتغال را درباره پرداخت كارانه 
تكــرار مى كند. وى در پاســخ به اينكه اگر 
ســامانه كارانه يكى از نامزدها خالف است 
و بسته مى شــود طرح كارورزى و پرداخت 
كارانه آن توســط دولت شــائبه انتخاباتى 
ندارد، گفت: دستگاه هاى نظارتى به اين امر 
رسيدند كه سامانه كارانه خالف قانون است 
و با مقررات انتخاباتى هم متضاد اســت. در 
مجلس هم اعتراض هاى زيادى بود و نايب 
رئيس مجلس هم به صراحت گفت اين كار 
اقــدام غيرقانونى اســت. اقدامى كه در اين 
راســتا صورت گرفت از سوى ستاد نظارت 
بر انتخابات انجام شد. اگر نامزدى بگويد هر 
كس اينجا ثبت نــام كند، 250 هزار تومان 
مى گيرد، بحث و شبهه تطميع دارد. اما طرح 
كارورزى تكليف قانونى وزارت تعاون، كار و 
رفاه است و طبق تكليف برنامه ششم از اول 
سال بايد اجرايى شود. ديگران بايد بگويند با 

چه مجوزى سامانه كارانه درست كرده اند؟
نوبخت افزود: طرح وعده پرداخت كارانه به 
افراد بيكار كشور را با فاجعه روبه رو مى كند 
زيرا در اين صورت همه جوانانى كه بين 15 
تا 35 ســال هستند، ولو اينكه خوداشتغال 
باشند، صف مى كشند و مى گويند ما بيكاريم.

 چالس اعالم اموال نامزدها
سخنگوى دولت درباره پيشنهاد اعالم دارايى 
نامزدهاى انتخابــات در مناظره اخير هم با 
بيان اينكه روحانى و جهانگيرى پيش از اين 
اموال خــود را به قوه قضائيه اعالم كرده اند، 
گفت: نامزدهاى ديگر هم پيشنهاد مى كنيم 
اموال خود را به قوه قضائيه اعالم كنند. بعد 

اگر مايل بودند در مناظره هم بگويند.

 پرداخت حقوق و بيمه طرح كارورزى
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: 
در اين طرح تمام كسانى كه به كارورزى بروند 
حقوق كاروزى آن ها را دولت پرداخت خواهد 
كرد؛ همچنين اگر كارفرمايى، كارورزان را به 
خدمت بگيرد دولت متعهد است سهم بيمه 
كارفرمايى را در طرح كارورزى پرداخت كند.

 قانون در مورد آشتيانى اجرا شود
سخنگوى دولت در مورد ماجراى فعاليت هاى 
اقتصادى وزير آموزش و پرورش و مسائلى كه 
پس از انتشار خبر كشف محموله پوشاك در 
ويالى او مطرح شــد هم بــا بيان اينكه هر 
كســى در هر جايگاهى بخواهد در دولت، 
مرتكب خالف قانون شود، استقبال مى كنيم 
تا مطابق قانون با او برخورد شود، گفت: اين 
موضوع تا روشن نشدن نتيجه بررسى ها بايد 
محرمانه مى ماند اما در رسانه ها اعالم شد و 
بعد هم تعزيرات اعالم كرد كاال قانونى است.

وى افزود: در مورد مسئله استفاده از كارت 
بازرگانى شركت ديگرى براى واردات اين كاال 
هم بايد بررسى شود و ما انتظار داريم وقتى 
پيش از صدور حكم دادگاه بابك زنجانى را 
«ب.ز» نــام مى برند تا پيــش از اينكه قانون 
در اين مورد هم نظر دهد از كســى نام برده 
نمى شد زيرا با اصول اخالقى و موازين قانونى 

سازگار نيست كه حيثيت ديگران را ببريم.

 لغو معافيت مالياتى همه نهادها
ســخنگوى دولت در پاســخ به پرســش 
ديگرى درباره معافيت مالياتى بقاع متبركه 
با بيان اينكه قانون برنامه ششــم توســعه، 
همــه معافيت هــاى مالياتــى را لغو كرده 
است، افزود: رهبر معظم انقالب در بند 16 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى تأكيد كردند 
ســهم ماليات ها را در منابع درآمدى بيشتر 
كنيم. ما نمى گوييــم برخى فعاليت ها فرار 
از ماليات اســت، چون بعضى نهادها قانوناً 
معاف از پرداخت ماليات هستند. در نهايت، 
مجلس تصويب كرد و شوراى نگهبان تأييد 
كرد كسانى كه معافند بايد ماليات بدهند. 
براى برخى هم ماليات حداكثر با ضريب صفر 
حساب شود، يعنى حساب و كتاب مشخص 

شود ولى نرخ ماليات صفر شود.

 بودجه تحقيقات چرا پرداخت نشد
سخنگوى دولت در بخش ديگرى از نشست 
خبرى خود با اشــاره به اظهارات مصطفى 
ميرســليم در مناظره انتخاباتى درباره قطع 
اعتبارات طرح هاى تحقيقاتى گفت: ما اين 
موضوع را بررســى كرديم و بررسى ها نشان 
مى دهد 47 طــرح كالن و ملى تحقيقاتى 
در دولت دهم در هفته آخر دولت با بودجه 
2400 ميليارد تومان تصويب شده و براى هر 
طرح حدود 200 ميليارد تومان اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
نوبخت افــزود: واقعاً قرار اســت 2400 
ميليارد تومان مصوبه دولت قبل را اجرا 
كنيم؟ ايــن حرف ها را به برخى نامزدها 
مى زننــد. آن بنــدگان خــدا هم مطلع 

نيستند و مطرح مى كنند.

تخريب رقيب شايستگى ما را اثبات نمى كند

واكنش نوبخت به اظهارات تند روحانى

  مهره هاى ســر ســپرده آمريكا، آن قدر خائن و ترسو هستند كه مى گويند 
چرا جوانان انقالبى به سفارت كفار قريش در تهران حمله كرده و با سنگ چند 
شيشه اش را شكســته، نتانياهوى نوكر نبايد پررو شود و ايران را تهديد كند به 
حمله نظامى؟ آقاى روحانى جواب اين خدمت برجام به آمريكا را بدهد. اين گونه 

سايه جنگ را رفع كرده است از ايران؟ 9150000210
 كاش مى شــد پس از چهار سال حداقل 30 دقيقه به آقاى احمدى نژاد وقت 
داده شود، به خدا دلمان براى حرف هاى بى ريا و صادقانه و چهره مظلومش تنگ 

شده است. 9360001586
 روحانى قصدش از بازديد معدن آزادشهر را با عوامفريبى، آرامش درد معدنچيان 
عنوان كرد كه بايد پرسيد، بعضى حرف هايتان در اين چهار سال، درد بر دل رهبر 

و مردم آورد، حال چطور درد مردم برايتان مهم شده است. 9350009655
  تخلف  صندوق  فرهنگيان 1000  ميليارد  است  نه  8000 ميليارد! اين ها  يعنى 

 چه؟ 1000 ميليارد  چند  صفر دارد؟9150000367
  دولت شهريه مدارس خصوصى را 27درصد افزايش داده، آن وقت بازنشسته اى 
كه 2 ميليون حقوق داشــته، 10 درصد افزايش داده اند. اين هم يك نوع تدبير 
است كه با آن كليد باز شده است. كاش آن كليد همسان سازى حقوق را انجام 

مى داد. 9160002943
  درود به شرف آقاى قاليباف چون كه تمام دارايى خود و بستگانشان را اعالم 
كرد ولى روحانى و رفقايش از اين كار وحشت دارند، چون فقط منزل مسكونى 
روحانى طبق گفته همين روزنامه، 50 ميليارد تومان است. قضاوت با شما مردم 

عزيز و بيدار. 9150000251
 سالم همه به فكر انتخابات هستند ولى آيا به فكر اوقات فراغت دانش آموزان 

در چهار ماه آينده هستيم؟ 9150004415
  فرصت شــغلى اين نيست كه براى قشرهاى خاص، در شركت نفت پست و 
مقامى جديد بازكنيد و امثال ما بدبخت ها كه چند سال است بيكار شديم و تمام 
ســرمايه يك عمر انســان بودن و ماندن را داديم؛ چون با آن حرف هاى قشنگ 

رؤياى تمام شدن آن همه مصيبت آن دولت را داشتيم.9330004252
  روحانى در مدت برجام بيشترين اهانت را به ملت ايران از طرف دوستان يعنى 
آمريكا، انگليس، اسرائيل و عربستان كرد و حتى جواب الكى هم به دشمنان اين 

كشور نداد.9150002864
  اگر مسؤالن مربوط از چند ماه پيش و در همان روزهاى باقيمانده تالششان 
را مى كردند كه شب قدر، فوتبال انجام نشود مى توانستند بگويند ما با ديپلماسى 
مى توانيم مســائل را حل كنيم، و گرنه معلوم است كه دروغ است كه در برجام 
به خواسته ها رسيدند البته غربى ها بله، آن هم با قراردادهاى محرمانه غيرشرعى 

وغيرقانونى! 9190008895
  رئيس جمهور رئيس شــوراى عالى انقالب فرهنگى اســت كه سند 2030 
يونسكو امضا شد و بى سر و صدا مى خواستند آن را اجرا كنند و كار را به جايى 
رساندند كه رهبرمعظم انقالب با هوشيارى وارد عمل شدند و جلوى اجرايى شدن 

آن را گرفتند. بهتر است دولتمردان هوشيار باشند! 9150000233
  بايد آقاى حســن روحانى و وزير آموزش وپرورش را براى امضاى سند2030 

محاكمه كرد. 9150002598
  وزير كشور در مناظرات زنده شكست خورد حاال به تخريب نامزدها متوسل 
شده است، وزير كشور مى گويد: براى انتخابات يك سال است كه زحمت كشيده 
است در حالى كه وزارت كشور يك سال است كه به ستاد انتخابات روحانى تبديل 

شده است.9150002864
  در مناظره سوم از آقايان رئيسى و قاليباف درخواست دارم كوس رسوايى آقاى 
روحانى و دولتش را به نحو احســن برمال كنند به طورى كه اين پندار از وجود 
مردم خارج شود كه كسى كه دوره اول رئيس جمهور بوده دوره دوم هم اتوماتيك 
بايد رئيس جمهور باشد؛ وقتى اين آقاى شمشير را از رو بسته مماشات و تساهل 

و تسامح هرگز. 9110006339
  مديــران محترم خواهشــمنديم هرچى زودتر جلــوى حقوق نجومى را 
بگيريد و حق بيت المال را زير پا نگذاريد ما شــيعه حضرت على(ع) هستيم 
«از هر درى فقر وارد شــود از در ديگرى فقر و فحشــا حاكم مى شود، پس 
بگذاريد جلوى هرچى حقوق نجومى هست، گرفته شود و هر سال گرانى به 

مردم ندهيد. 9150009140

انتحار سياسى با رقيب هراسى
رقيب هراسى در انتخابات ايران پيشينه اى 
طوالنى دارد و هميشــه نيز از ســوى يك 
حزب و گــروه خــاص ايــن تاكتيك در 
انتخابات مختلف بخصوص انتخابات رياست 
جمهورى دنبال شده اســت. در انتخابات 
پيش رو نيز اين شــيوه از روز نام نويســى 
آغاز شــد؛ وقتى آقاى رئيس جمهور تالش 
كرد رقابت انتخاباتى را به برجام و نابرجام 
تقسيم كند. اما اين دوقطبى شكل نگرفت 
و تدبيــر نامزدهاى اصول گــرا در مواجهه 
عاقالنه و منطقى با مســئله برجام، نقشه 
دوقطبى سازان را به هم زد. اگرچه تحليل 
رئيس جمهور و همراهانش همچنان برمدار 
گذشــته باقى بود؛ مشــاوران آقاى رئيس 
جمهور باور داشته و دارند كه تنها راه عبور 
از صندوق راى، دوگانه سازى هاى كاذب و 

غير واقعى است. 
در تاريخ انتخابات ايران، سال هاست برخى 
جريانات با ديو و دلبر سازى فضاى سياسى 
كشور، از مردم رأى مى گيرند. سال هاست 
رأيشان را از «نه» به ديگرى اخذ مى كنند و 
دلخوش به رأى سلبى اند. اما چه وقت اين 
دوگانه كارساز است؟ وقتى كه هيچ كارنامه 
قابــل دفاعى براى عرضه كــردن به افكار 
عمومى وجود نداشته باشد. راهبرد دوقطبى 
ســازى، جامعه را دچار هيجان مى كند تا 
واقعيت ها را نبينند. دوقطبى سازى كمك 
مى كند ضعف و قوت برنامه هاى انتخاباتى 
در البــه الى فريادهــا ديــده نشــود. در 
رقابت هاى دوقطبى هركس بيشتر داد بزند، 
ديده مى شود، هركس بيشتر دروغ بگويد، 
سرآمدتر است و هركس بيشتر اتهام بزند، 

رأى آورترمى باشد. 
مســيرى كه آقاى روحانى و مشاورانش از 
روز اول طراحى كردند ساخت دوقطبى هاى 
كاذب اصول گرايى و اصالح طلبى است؛ اما 
آخرين پرده اين دوگانه ســازى در مناظره 
دوم، انتحار سياسى بود. وقتى تالش كردند 
آرا را دوقطبى كنند؛ اينكه مردم يا به جنگ 
رأى مى دهند و يا بــه صلح، يا به بى راهه 
رأى مى دهنــد و يا راه، يــا به آرامش رأى 
مى دهند و يا آشــوب يا به ديوار سازى راه 
مى دهنــد يــا آزادى و در نهايت به گمان 

آن ها يا مرگ يا زندگى. 
اگر تــا ديروز دوقطبــى را روى موضوع و 
نامزدها مى بردنــد اين بار دوقطبى را روى 
جامعــه بردند. گويى اختالف ســر برجام 
و نابرجام نيســت؛ اختالف ســر دو فردى 
اســت كه خروجــى يكى مرگ اســت و 
ديگرى زندگى. اين دوگانه، انتحار سياسى 
بود چراكه حتى توجــه نكردند اين روش 
خطرنــاك توهين به مردمى اســت كه به 
آن هــا رأى نمى دهنــد و حاضر نيســتند 

مسيرطى شده تكرار شود. 
در دوقطبى هاى گذشته نامزدها مورد وهن 
قــرار مى گرفتند و در اين دوگانه ســازى 

جديد به مردم توهين شده است.
در گذشــته دوگانه هــاى كاذب درســت 
مى كردند. سازش يا مقاومت؛ اصالحات يا 
اصول گــرا؛ آزادى يا ديكتاتورى. اما اين بار 
دوگانــه را روى مردم بردند. گويى اگر رأى 
ندهيــد طرفدار جنگ هســتيد و اگر رأى 
ندهيــد بدون ترديد در آينــده به بى راهه 

خواهيد رفت. 
اما اين دوره انتخابات ماجرا متفاوت است. 
مردم به اين ســطح بلوغ و شعور سياسى 
رســيده اند كه جــز منطق و اســتدالل، 
هيجانات خودساخته و دست ساز سياسى 
را باور نمى كنند. مردم اين بار نشان دادند 
كه دنبال برنامه هســتند و كارنامه. آقاى 
روحانى اگر در روزهاى باقيمانده نتواند اين 
خواســت عمومى را جواب دهد و به نقدها 
و اشكاالت منتقدات پاسخ دهد و از برنامه 
خود بگويد؛ كه اگر پاسخى داشت همه چيز 
را ارتباط به گذشــته و دولت هاى گذشته 
نمى داد، بدون شــك روز انتخابات، نتيجه 

سختى را پشت سر خواهد گذاشت.

صداى مردم   

خبــــــر

الريجانى در صحن علنى:
كميسيون اصل90 فورى به پرونده وزير آموزش و پرورش 

رسيدگى كند
خانه ملت: رئيس مجلس شوراى اسالمى 
عضويــت وزير آموزش و پــرورش در يك 
شــركت واردات پوشــاك را خــالف نص 
صريح قانون دانســت و از كميسيون اصل 
90 خواســت كه در اســرع وقــت به آن 

رسيدگى كند.
در ابتداى جلسه علنى ديروز، على الريجانى 
با اشــاره به حواشــى برخى اقدامات وزير آموزش و پرورش، گفت: با توجه به نص 
صريح اصل 141 قانون اساســى كه كارمندان دولتى از هيئت مديره و مديرعاملى 
شــركت هاى خصوصى منع مى كند، الزم است كميسيون اصل 90 در اسرع وقت 

پيگيرى كند و از وزير مربوط و مسئوالن قوه قضائيه دعوت تا مطلب روشن شود.
وى تأكيد كرد: چنانچه تخلفى از اين اصل قانون اساســى و قوانين مربوط صورت 

گرفته شود، نسبت به وزير تصميم گيرى شود.
الريجانــى در بخش ديگــرى از اظهارات خود در خصوص ســند 2030 گفت: از 
كميســيون آموزش و تحقيقات مى خواهم رســيدگى و نظارت جدى كند تا اوالً 
نظرهاى رهبرى معظم در اسرع وقت تحقق يابد و ثانياً رسيدگى شود كه چرا اين 
مســير طى شد و نظرهاى كميسيون آموزش و تحقيقات و مجلس اخذ نگرديد و 
نتيجه را به مجلس گزارش كند. وى خاطرنشــان كرد: بخصوص با توجه به قانون 
برنامه ششــم كه وزارت آموزش و پرورش صرفاً موظف به اجراى سند تحول شود، 

بايد به اين موضوع رسيدگى جدى شود.

 ممنوعيت تدريس قرآن طبق سند 2030
رئيس كميســيون فرهنگى مجلس نيز از اقدام آموزش و پرورش براى ممنوعيت 

آموزش قرآن در پيش دبستانى و دبستان ها طبق سند 2030 انتقاد كرد.
در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى، نصراهللا پژمانفر نماينده مردم مشهد 
در تذكرى به رئيس جمهور و وزير آموزش و پرورش گفت: اسفند سال 95 مكاتبه اى 
با آموزش و پرورش داشــتم، متأســفانه گزارش هايى از شهرستان هاى مختلف به 
كميسيون فرهنگى رسيده كه بر اساس سند 2030 وزارت آموزش و پرورش آموزش 

قرآن به بچه هاى زير 10 سال را ممنوع كرده است.
رئيس كميســيون فرهنگى مجلس تأكيد كرد: براساس توافقى كه در سند 2030 
صورت گرفته به بچه هاى زير 10 ســال نبايد بيــش از يك زبان آموخت، بنابراين 
آموزش و پرورش بر همين اساس آموزش قرآن را ممنوع كردند و كالس هاى روان 

شناسى و ضمن خدمت را جايگزين كرده اند.
وى ادامه داد: آموزش و پرورش مقرر كرده است از سال آينده آموزش روان خوانى 
و حفظ قرآن در پيش دبســتانى ها ممنوع شود و جلوى پيش دبستانى هايى را كه 

آموزش مى دهند، بگيرند. اين يكى از جنايات سند 2030 است.

 آقاى روحانى! بر طبل تفرقه نكوبيد
يك نماينده اهل سنت مجلس نيز نسبت به اظهارات حسن روحانى در مناظره هفته 

گذشته و كوبيدن بر طبل تفرقه و تشتت اقوام و مذاهب تذكر داد.
شــهاب نادرى نماينده مردم پاوه و اورامانات در پايان جلسه علنى ديروز و در تذكر 
شفاهى به رئيس جمهور خطاب به وى اظهارداشت: آقاى روحانى، مردم كرد و اهل 
سنت در طول تاريخ ثابت كرده اند كه دوستدار اسالم و ميهن اسالمى خود هستند 

و هر جا نظام به آن ها نياز داشته، ايستاده اند.
وى خطــاب به روحانى ادامه داد: براى دفاع از روحيه پاك مردم كرد و تنوير افكار 
عمومى كه متأسفانه در مناظره اخير به برخى مطالب اشاره كرديد، الزم است بگويم 
كه بانوى اهل سنتى كه از آن به عنوان فرماندار ياد كرديد، شهيده مرجان نازقليچى 
يكى از شــهداى فاجعه مناست. آيا با ديپلماسى منفعالنه خود توانستيد پيكر اين 
شهيد و ديگر شهدا را به ميهن بازگردانيد يا اقتدار رهبرى باعث بازگشت شهدا شد.
نادرى تصريح كرد: معاون اول يا همان نامزدى پوششى شما، دختر وزير آموزش و 
پرورش را مظلوم مى خواند كه از روى بيكارى لباس وارد كرده اســت. آيا كوله بران 

اهل سنت در مرزها بيكار و مظلوم نيستند؟

آيا تخريب ديگران، 
باعث اثبات ما 
نمى شود و بر زمين 
زدن ديگران قد 
ما را بلند نمى كند. 
اگر صحبت هايى 
شود كه جامعه به 
حساب انتقامجويى 
و تحقير و تخريب 
ديگران بگذارد، 
جامعه پاسخ مثبت 
نمى دهد

بــــــــرش

با اشــاره به حواشــى برخى اقدامات وزير آموزش و پرورش، گفت: با توجه به نص 

شماره پيامك: 30004567

سردار دهقان در گفت و گو با المنار:

تسليحات ضد زره بزودى رونمايى مى شود
 مهر   وزير دفاع با بيان اينكه محدوديتى در توليد موشــك 
نداريم، گفت: تسليحات ضدزره جديد را طراحى و به مرحله اجرا 
گذاشتيم و اين را هنوز معرفى و رونمايى نكرده ايم و به موقعش 

اين را عرضه خواهيم كرد.
سردار ســرتيپ پاسدار حســين دهقان در گفت و گو با شبكه 
تلويزيونى المنــار، گفت: در بخش هوا و فضــا قادريم تمامى 
موشــك هاى بالستيك سوخت جامد و مايع را با بردهاى مورد 
نظر متناسب با تهديدهايى كه براى ما قابل تصور است، طراحى 
وتوليد كنيم. در سه تا چهار سال گذشته توجه خود را متمركز 
كرديم بر دقت اصابت. چون ما اين سياســت را به عنوان يك 

اخالق در كارهاى توليدى خودمان داريم؛ كه بنا نيست ما اگر 
وارد يك معركه اى شديم به افرادى كه شراكت در جنگ ندارند 
و يا به بى گناهان آسيبى برسانيم؛ بنابراين به دنبال اين هستيم 
كــه بتوانيم هدف مورد نظر را به دقت مورد اصابت قرار بدهيم 
و مانع از تخريب يا وارد كردن آســيب هاى انسانى به غيراز آن 
نقطه هدف شــويم و امروز به باالترين سطح از دقت رسيديم و 
در موشــك هاى با بردبلند دقت اصابت به زير 50 متر رسيده 
است كه ان شاءاهللا داريم سعى مى كنيم اين دقت را باالتر ببريم.

ســردار دهقان ادامــه داد: در بخش زمينى مــا امروز تمامى 
سالح هاى ضد زرهى كه فكر مى كنيم در برد و قدرت تخريبى 

را كه دشــمنان ما تجهيزات تانك و نفربر دارند و ما بايد داشته 
باشــيم، در اختيار داريم و به تازگى هــم چند نمونه جديد را 
طراحى و به مرحله اجرا گذاشــتيم كه به لحاظ فناورى نسبت 
به چيزى كه در گذشته داشتيم در يك سطح باالترى هست و 
اين را هنوز معرفى و رونمايى نكرديم. ان شاءاهللا به موقعش اين 

را عرضه خواهيم كرد.

خبــــــر

يك منبع آگاه در وزارت خارجه
ايران از اقدام تركيه 

در مرزهاى مشترك  اطالع دارد
ايســنا: يك منبع آگاه در وزارت خارجه در 
واكنش به انتشار خبرى مبنى بر تصميم آنكارا 
براى ديوار كشيدن در قسمتى از مرز مشترك 
ايران و تركيه جهت جلوگيرى از ورود عناصر 
پ.ك.ك به خاك اين كشــور، گفت: ايران از 

اين موضوع به طور كلى اطالع دارد.
اين منبع آگاه در پاسخ به پرسشى افزود: ايران 
اطالع كلى از موضوع ديوار كشيدن در بخشى 
از مرز مشترك ايران و تركيه را دارد و به نظر 
مى رســد مقامات تركيه براى افزايش تدابير 
امنيتى در مرزهايشــان قصد دارند اقدامات 
جديدى انجــام دهند كه يكى از اين اقدامات 

موضوع مورد اشاره است.
وى ادامه داد: به طور معمول و بر اساس قوانين 
بين المللى، تركيه هــر اقدامى كه بخواهد در 
مرزهاى مشترك دو كشور انجام دهد بايد با 

اطالع ايران باشد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ميزبانى بارگاه منور رضوى از سومين يادواره شهيد مدافع حرم   آستان: سومين يادواره مدافع حرم حضرت زينب(س) شهيد حسن قاسمى دانا، همزمان با روز جوان و والدت با سعادت حضرت 
على اكبر(ع) در تاالر قدس كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى بر پا شد.پخش نماهنگ از زندگى شهيد و سخنان رهبر معظم انقالب در ديدار با خانواده شهداى مدافع حرم نيز زينت بخش اين مراسم بود. 

طى برگزارى اين مراسم باشكوه و معنوى تصوير شهيد به دستان هنرمند نقاش، احمد منصوب كشيده شد و در پايان اين عكس به خانواده حسن قاسمى دانا اهدا گرديد.

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

برنامه ريزى، تالش و مديريت جهادى 
ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتى است

آســتان: قائم مقام توليت آستان 
قدس رضــوى گفــت: الزمه تحقق 
اقتصاد مقاومتى، برنامه ريزى، تالش 
و مديريت جهادى اســت و بايستى 
باور كنيم كه راه حــل برون رفت از 
مشكالت اقتصادى را در داخل كشور 

جست وجو كنيم.
ســيد مرتضى بختيارى در بازديد از 

كارگاه هاى خدمات فنى و روشنايى حرم مطهر رضوى اظهار داشت: امروز مشاهده 
مى كنيم كه هرجا به نيروهاى جوان و بااستعداد كشورمان اعتماد كرده ايم كارهاى 

بزرگ و ماندگارى انجام شده است.
وى تصريح كرد: همانگونه كه رهبر معظم انقالب تأكيد فرمودند بايد براى تعالى و 

پيشرفت كشور زمينه رشد و بالندگى نيروهاى داخلى را فراهم كنيم.
بختيارى افزود: ماحصل تــالش 1200 خدمتيار افتخارى فنى حرم مطهر كه غالباً 
از جوانان متخصص و متعهد كشــورمان هستند، ساخت و تعمير اكثر دستگاه هاى 
الكترونيكى، خودروهاى زائربر، ويلچر و ساير ملزومات و نيازمندى هاى زائران عزيز است.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى به صرفه جويى 45 ميليارد ريالى در هزينه هاى 
حرم مطهر كه به همت نيروهاى روشنايى و خدمات فنى صورت گرفته، اشاره كرد 
و اذعان داشت: با دستور حجت االسالم والمسلمين رئيسى در سال اقتصاد مقاومتى؛ 
توليد و اشتغال، اســتفاده از ظرفيت خدمتياران بارگاه منور رضوى و برنامه ريزى  
براى اســتفاده بهينه از منابع و ظرفيت هاى مجموعه در دستور كار قرار دارد. قائم 
مقام توليت آســتان قدس رضوى در اين بازديد دو ســاعته از نزديك با توليدات و 
دســتاوردهاى كاركنان و خدمتياران افتخارى فنــى حرم مطهر در تحقق اقتصاد 

مقاومتى و خودكفايى آشنا شد.

توسط آستان قدس رضوى صورت گرفت
عيادت و حمايت

 از 17 هزار بيمار زمينگير شده سرپرست خانوار
قدس- زهرا چكنه: معاون امداد 
مستضعفان آســتان قدس رضوى 
از عيــادت و حمايت اين آســتان 
مقدس از 16 هــزار و 870 بيمار 
زمينگير شــده سرپرســت خانوار 

سراسر كشور خبر داد.
مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اين 
خبر گفت: معاونت امداد مستضعفان 

آســتان قدس رضوى با همكارى خيرين، مؤسســات خيريه، كميتــه امداد امام 
خمينى(ره)، سازمان بهزيستى و ساير ارگان ها، بيماران زمينگير سرپرست خانوار را 
در سراسر كشور شناسايى كرد. وى افزود: خادمياران رضوى در شهرهاى مختلف به 
همراه پرچم متبرك عالوه بر عيادت از اين افراد، 16 هزار و 870 كارت هديه و بسته 
متبرك و 13 هزار و 534 بسته حمايتى شامل برنج، روغن، گوشت و... را با همكارى 

خيران و ارگان هاى مختلف به اين خانواده هاى محروم اهدا كرد.
وى با بيان اينكه اين بسته ها توسط نمايندگى هاى آستان قدس رضوى در 31 استان  
كشور و با همراهى خادمياران رضوى در شهرهاى مختلف در بين بيماران زمينگير 
سرپرست خانوار اهدا شد، افزود: نمايندگى هاى آستان قدس رضوى زير نظر معاونت 
امداد مستضعفان نسبت به انجام مأموريت هاى محوله در حوزه خدمت به محرومان، 

با به كارگيرى ظرفيت هاى محلى ايفاى نقش مى كنند.
اين مقام مسئول از برنامه هاى معاونت امداد مستضعفان را توزيع كاالدر بين نيازمندان 
و محرومان عنوان و بيان كرد: با راه  اندازى طرح «سامانه توزيع كاال» يك پايگاه داده 

يكپارچه براى مديريت و نظارت توزيع اقالم در سطح كشور بوجود آمده است.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
رئيــس اداره خدمات كتابدارى ســازمان 
كتابخانه ها، موزه ها و مركز اســناد آستان 
قدس رضوى از خريد 70 هزار نسخه كتاب 
از سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 

توسط كارشناسان اين سازمان خبر داد.
عيسى اخترى طوسى گفت: مراحل و فرآيند 
خريد كتاب از نمايشــگاه بين المللى كتاب 
تهران براساس سياستگذارى هاى انجام شده 
مبتنى بر اساسنامه و آيين نامه هاى ابالغى 
از سوى كارشناســان و مشاوران مربوط در 
ســازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد 
آستان قدس رضوى و پس از تأييد و تصويب 

رئيس اين سازمان، صورت مى گيرد.
وى بــا بيان اينكه شــروع مراحل و فرآيند 
حضور در نمايشــگاه جهــت خريد كتب و 
منابع جديد همه ساله معموالً از اسفندماه 
سال قبل از آن آغاز مى شود، گفت: ابتدا پس 
از آنكه كاتالوگ ها، بروشورها و فهرست آثار 
جديد منتشر شده از سوى ناشران، كارگزاران 
و فعاالن عرصه نشــر كتاب (بــه زبان هاى 
فارسى، عربى، انگليســى و...) به روش هاى 
مختلف به اين اداره ارســال شد، اين موارد 
دريافتى توســط كارشناســان و مشاوران 
علمى ســازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز 
اسناد آستان قدس رضوى مورد بررسى قرار 
گرفته و آنچه كه براساس سياستگذارى هاى 
خريد آثار جديد، مورد تأييد و تصويب رئيس 
اين سازمان قرار گيرد، جهت خريد به اداره 

خدمات كتابدارى ابالغ مى شود.

 از هر كتاب دو نسخه
رئيس ايــن اداره در مورد خريد آثار و كتب 
جديد به زبان عربى و التين، يادآور شــد: با 
توجه به اينكه كتابخانه مركزى آستان قدس 
رضوى براســاس آئين نامه ها و اساســنامه 
موجــود، از هر كتاب و آثــار مكتوب چاپ 
شــده به زبان فارسى دو نسخه براى حفظ 
و نگهدارى در مخزن چاپى خود، خريدارى 
مى كنــد، بنابراين كارشناســان ســازمان 
كتابخانه هاى آستان قدس رضوى با حضور 
در نمايشگاه بين المللى كتاب تهران، تمامى 

كتاب هاى جديد منتشر شده به زبان فارسى 
را پس از جست و جو در سامانه هاى سازمان 
مورد بررســى قرار داده و چنانچه آن كتاب 
يا اثر جديد در بين آثار و كتب ثبت شده در 
سامانه هاى مزبور وجود نداشته باشد، نسبت 

به خريد آن اقدام مى كنند.
اخترى طوســى افزود: حتــى اگر ويرايش 
جديدى از يك اثر و كتابى كه قبالً خريدارى 
شده است نيز در نمايشگاه عرضه شود، بازهم 

ويرايش جديد آن اثر، خريدارى مى شود.
رئيس اين اداره همچنيــن تأكيد كرد: اگر 
چنانچه حسب اساســنامه و آيين نامه هاى 
مربوط كه اشــاره به اين مطلب دارد كه از 
هر كتاب چاپ شده به زبان فارسى، بايد دو 
نسخه در مخزن چاپى اين سازمان موجود 
باشد، چنانچه فقط يك نسخه وجود داشته 
باشــد، باز هم توســط كارشناسان سازمان 
كتابخانه هاى آستان قدس رضوى و به لحاظ 
رعايت اساســنامه و آئين نامه هاى ابالغى، 

نسبت به خريد نسخه ديگر اقدام مى شود.

 خريد آثار سمعى و بصرى
اخترى طوســى تأكيد كرد: كارشناسان و 
افرادى كه عضو گروه هــاى خريد اين اداره 
مى باشند، كتابداران و كتاب شناسانى هستند 
كه تجربه ســال ها فعاليــت در اين حوزه و 
چندين دوره حضور در نمايشگاه هاى مختلف 
داخلى و در مواردى هم در خارج از كشور را 
داشته اند و عالوه بر اين با مجموعه كتاب هاى 

چاپى موجود در مخازن سازمان كتابخانه هاى 
آســتان قدس رضوى به زبان هاى مختلف 
آشنا بوده و از آخرين وضعيت موجود، اطالع 

كافى دارند.
وى در مورد خريد آثار غيرمكتوب (سمعى و 
بصرى) نيز گفت: مطابق سياستگذارى هاى 
انجام شــده و ابالغى به كارشناســان اداره 
خدمات كتابدارى، خريد منابع ســمعى و 
 CD، VCD، DVD، :بصــرى (شــامل
MP3 و...) بــه زبان فارســى و در برخى از 
موارد به زبان هــاى خارجى نيز مورد توجه 
كارشناسان اين اداره قرار دارد، به گونه اى كه 
مطابق سياستگذارى هاى مربوط، دو عدد لوح 
فشرده از محصوالت جديد توليدى ناشران 
آثار غيرمكتوب و الكترونيك، نيز خريدارى 
شــده تا در آرشــيو و تاالر سمعى و بصرى 
سازمان كتابخانه هاى آستان قدس رضوى 

نگهدارى شود.

 خريد براى كتابخانه هاى تخصصى
اختــرى طوســى در مــورد كتابخانه هاى 
تخصصى سازمان كتابخانه هاى آستان قدس 
رضوى نيز اشــاره كرد: عــالوه بر كتابخانه 
مركزى آســتان قدس رضوى، 10 كتابخانه 
تخصصى با عناوين اهل بيــت(ع)، قرآن و 
حديث، اقتصاد اســالمى، ادبيات، جغرافيا، 
تاريخ، مطبوعات، مــوزه، مخطوطات و امام 
رضا(ع) نيز در اين ســازمان وجود دارد كه 
همه ساله در نمايشــگاه بين المللى كتاب 

تهران منابــع جديد چاپــى و الكترونيك 
(غيرمكتوب) مطابق سياست هاى ابالغ شده 
از ســوى ســازمان، براى اين كتابخانه ها و 

توسط گروه هاى خريد، تهيه مى شود.
وى با اشــاره به اينكه در بيست و نهمين 
نمايشگاه بين المللى كتاب تهران در سال 
گذشته در مجموع 57 هزار و 242 نسخه 
كتاب چاپى جديد در 26 هزار 694 عنوان 
(بدون احتساب كتاب هاى الكترونيك) به 
مبلغ 12 ميليارد و 357 ميليون و 408 
هزار و 345 ريال توسط گروه هاى خريد 
سازمان كتابخانه هاى آستان قدس رضوى 
خريدارى شده است، خاطرنشان مى كند: 
از اين ميــزان، 46 هزار و 270 نســخه 
كتــاب در 19 هزار و 550 عنوان به زبان 
فارسى، 6436 نسخه در 4458 عنوان به 
زبان عربى، 770 نســخه در 711 عنوان 
بــه زبان التين، 3467 مــورد در 1825 
عنوان در زمينه منابع سمعى و بصرى و... 

اختصاص دارد.
اختــرى طوســى عنــوان 
مى كند: بــا توجه به نوآورى 
و چــاپ كتاب هــاى جديد 
علمى در حوزه هاى مختلف 
و نياز سازمان و مجموعه هاى 
كتابخانــه اى و تخصصى به 
تكميل مخــزن چاپى كتب 
جديــد و در راســتاى غنى 
سازى مجموعه كتابخانه هاى 
آستان قدس رضوى به عنوان 
يكــى از كتابخانه هاى غنى 
جهان اســالم در افق سال 
مى شود  پيش بينى   ،1404
نمايشــگاه  امين  در ســى 
بين المللى كتــاب تهران در 
سال جارى توسط گروه هاى 
خريد اين سازمان و مطابق 

سياستگذارى ها و ضوابط و دستورعمل هاى 
ابالغى، حدود 70 هزار نسخه كتاب جديد 
در موضوعات مختلف خريدارى شود كه در 
مقايسه با سال گذشته از حدود بيست درصد 

افزايش برخوردار خواهد بود.

سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران فرصتى براى خريد تازه هاى نشر است

طبرســى، به روزرسانى كتابخانه هاى آستان قدس با 70 هزار نسخه كتاب خيابــان  دوربرگــردان  در   
گلدان هايى را با فاصله كــم از يكديگر قرار 
داده اند كه مشــكالتى را براى عبور كالسكه 
اطفال و صندلى چرخدار ايجاد كرده اســت. 

لطفاً رسيدگى كنيد.
09150000674

 بــراى انجــام وقف هاى جديــد بايد مردم 
راهنمايى بشــوند. خيلى از مشكالت جامعه با 

وقف و نذر حل خواهد شد.
09150001715

 نور صحن جامع رضوى بويژه قســمت هاى 
وسط صحن در شــب مناسب نيست و زائران 
در ايام تابستان كه در صحن مى نشينند براى 
خواندن زيارت نامه، ادعيه و قرآن مشكل دارند.
09150009227

 از اقدام آستان قدس جهت خودرو زائربر براى 
انتقال زائران از بست طبرسى تا زيرگذر خيابان 

طبرسى تشكر مى كنيم.
09150006621

 هيئت هاى مذهبى ركن اساسى با محوريت 
مردم در برگزارى اجتماعات عمومى به شــمار 
مى آيند، آســتان قدس بايد از طريق تعامل با 
اين هيئات در برگزارى مراسم مذهبى و دينى 

بيشتر تالش كند.
09150002446

 خيلى از مراســم معنــوى و مذهبى مثل 
سخنرانى، مداحى، قرائت ادعيه و... در رواق امام 
خمينى(ره) حرم امام رضا(ع) برگزار مى شود اما 
افسوس كه سيستم صوتى و بلندگوها وضعيت 
مناســبى از لحاظ پخش صوت و صدا در اين 

رواق ندارند. لطفاً فكرى بكنيد.
09150001915

 جــاى دورى نمى رود اگر آســتان قدس به 
اتوبوسرانى براى تخصيص اتوبوس ها در چهار 

طرف حرم امام رضا(ع) كمك كند.
09140002286

 تفكيك زنان و مردان در رواق هاى حرم مطهر 
و صحن ها بايد با جديت پيگيرى شود بخصوص 
بعد از نمازهاى جماعت و اتمام مراســم دعا و 

مداحى و سخنرانى.
09150000166

صداى مردم

در سى امين 
نمايشگاه 

بين المللى كتاب 
تهران، حدود 70 
هزار نسخه كتاب 
جديد خريدارى 

خواهد شد كه در 
مقايسه با سال 

گذشته از حدود 
بيست درصد 

افزايش
 برخوردار است

بــــــــرش

قائم مقام توليت آستان 
قدس رضــوى گفــت: الزمه تحقق 
اقتصاد مقاومتى، برنامه ريزى، تالش 
و مديريت جهادى اســت و بايستى 
باور كنيم كه راه حــل برون رفت از 
مشكالت اقتصادى را در داخل كشور 

ســيد مرتضى بختيارى در بازديد از 

معاون امداد 
مستضعفان آســتان قدس رضوى 
از عيــادت و حمايت اين آســتان 
 بيمار 
زمينگير شــده سرپرســت خانوار 

مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اين 
خبر گفت: معاونت امداد مستضعفان 

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

لیست خدمت را امروز و فردا اعالم خواهیم کرد فارس: مهدی چمران با بیان این که لیست خدمت، امروز و فردا اعالم می شود گفت: ما باید کسی را انتخاب کنیم که چشم او به نیروهای 
داخلی خودمان باشــد و به آنســوی آبها چشــم ندوزیم. رئیس شــورای اســالمی تهران همچنین تصریح کرد: نباید به آمریکا چشم دوخت، ملی شــدن صنعت نفت هم زمانی اتفاق افتاد که ما گفتیم ما 

می توانیم. وی با تاکید بر اهمیت شورای شهر در کل کشورگفت: اگر در تهران کارهایی خوب عمرانی فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد در جاهای دیگر هم رسوخ می کند. 

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

تا انتخابات

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:
چطور حقوق های نجومی می شود 

اما افزایش یارانه محرومان نمی شود!
ریاست  انتخابات  کاندیدای  تســنیم: 
دارای  خوزســتان  گفــت:   جمهــوری 
ثروت هــای عظیم مــادی و نعمت های 
وسیع خدادادی است اما وضعیت کنونی 

شایسته مردم خوزستان نیست. 
حجت االسالم والمســلمین رئیسی در 
جمع مردم خوزســتان افــزود: برخی ها 
نگویند ما نباشــیم این طور و آن طور می شود، بگویید »چرا کارگاه ها تعطیل شده 
است، چرا پدر و پسرها در دولت شما بیکار شده و خجلت زده هستند؟« چرا وضعیت 
مســکن را به اینجا رسانده اید و چرا وضعیت معیشــت مردم را این گونه کرده اید؟ 
وی با انتقاد از عملکرد دولت اضافه کرد: اگر نمی توانید مشــکل کشــور و مردم را 
رفــع کنید برای چه در صحنه مانده اید؟ به ما می گوید »می خواهند مملکت را به 
عقب برگردانند«؛ ما حرف برای گفتن داریم و حرف ما این اســت که مردم از این 
وضعیت ناراضی هستند و می خواهند برای رفع مشکالت کشور در مدیریت اجرایی 
تحول ایجاد کنند؛ آقایان، چرا رقیب هراسی می کنید؟ پاسخگوی عملکردتان باشید. 
رئیســی افزود: ما می گوییم می خواهیم یارانه ها برای دهک های پایین را سه برابر 
کنیم، می گویند نمی شود، خوب، چطور حقوق های نجومی می شود، اما افزایش یارانه 
45 هزار تومانی برای محرومان نمی شود. وی  همچنین در جمع مردم سیستان و 
بلوچستان با بیان اینکه در هر خانواده حداقل  یک بیکار وجود دارد، تصریح کرد: 
برخی در همین اســتان با همین یارانه زندگی می کنند. مردم وضعیت نابسامان را 
وقتی حاصل بی تدبیری باشــد، نمی پذیرند.  وی با بیان اینکه هیچ خط کشی بین 
گرایش ها و قوم های ایرانی نیست، تأکید کرد: قبیله گرایی، قوم گرایی، طائفه گرایی و 
جناح گرایی کشور  را به این وضعیت انداخته، لذا ما کارت ملی را نماد دولت خود 

انتخاب کردیم تا بگوییم کشور به هیچ گروه یا جناحی تعلق ندارد.

آزمایشات موشکی ایران ارتباطی با مذاکرات ندارد 
فــارس: وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح ادعای یکی از  نامزدهای 
ریاســت  انتخابات  دوره  دوازدهمیــن 
جمهــوری مبنی بر اینکــه »آقایان در 
مذاکرات کــم آورده بودنــد به همین 
دلیل خواســتند که آزمایش موشکی 
انجام شــود. اگر باور ندارید از وزیر دفاع 
بپرســید« را تکذیب کرد. در اطالعیه وزارت دفاع آمده اســت: ادعای این نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری نادرست و آزمایشات موشکی جمهوری اسالمی ایران 
طبق برنامه های مشــخص و از پیش تعیین شــده انجام می شود و ارتباطی به 

اینگونه امور ندارد.

کنتور ایجاد ۵ میلیون شغل را در پایتخت نصب می کنم
فارس: محمدباقــر قالیباف گفت: من 
کاندیدا نشدم که کناره گیری کنم. من 
با قدرت آمده ام که بر دولت 4 درصدی 
مهر پایان بزنم و دولتی تشــکیل دهم 
که با بکارگیری مدیرانی نسل چهارمی 
بتواند کشور را از بحران اقتصادی موجود 
نجات دهــد. قالیباف همچنین تصریح 
کرد: تا آغاز تشــکیل دولت مردم زمان زیادی باقی نمانده است و شما انشاءاهلل 
نصب کنتور ایجاد 5 میلیون شغل در پایتخت را شاهد خواهید بود که از اولین 
روز آغاز به کار دولت مردم شروع به کار خواهد کرد. کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری به نماد انتخاباتی خود اشــاره کرد و اظهار داشت: ساعت های خود را 

تنظیم کنید ما بر سر قرارمان خواهیم ماند.

 سیاست/ مسعود بصیری   چندروزی است 
که گفته می شــود برخی مقامــات دولتی در 
شهرســتان ها و روستاها اقدام به تحریک مردم 
بــرای رای دادن به روحانی کــرده اند و حتی 
شایعاتی مطرح شده که آنها روستائیان را از رأی 

ندادن به روحانی می ترســانند. 
دیروز هــم45 نماینده مجلس 
در تذکری بــه رئیس جمهور و 
وزیر کشــور از آنها خواستند از 
اقدامات سازمان های دولتی علیه 

کاندیداها جلوگیری کنند.
نماینده مردم  محمد دهقــان، 
چناران و طرقبه در این خصوص 
با بیان اینکه مــردم را  تهدید 
می کنند که اگر شــما نیایید و 
به ما رأی ندهیــد جیره تان در 

فالن جا قطع می شود، گفته است: متأسفانه در 
بسیاری از اســتان ها دارند این کار را می کنند؛ 
بخشداران را می فرستند به روستاها و می  گویند 
اگر به آقای روحانــی رای ندهید از ما انتظاری 
نداشته باشید و در این زمینه گزارشات مفصلی 
آمده است. نمایندگان مجلس روز گذشته لزوم 
اجرای ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری 

و تبصــره 2 آن و ضــرورت اقــدام عاجل برای 
جلوگیری از اقدامات گســترده خالف قانون در 
انتخابات ریاســت جمهوری و دخالت سازمان ها 
و دســتگاه های دولتی در اقدام علیه نامزدهای 
انتخاباتــی را متذکــر شــدند. در همین رابطه 
رئیــس کمیســیون فرهنگی 
گزارشاتی  است:  گفته  مجلس 
به ما رســیده که فرمانداری ها 
و دهیاری ها مردم روســتاها و 
شهرستان های کوچک را تهدید 
مــی کنند که اگــر از صندوق 
منطقه شما رأی روحانی بیرون 
نیاید خدمات و یارانه شما قطع 

می شود. 
نصراهلل پژمانفر خطاب به دولت 
تصریح کرد: اجازه دهید مردم 

خود گزینه مناسب را انتخاب کنند.

فشارهای کم سابقه بر مدیران
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل 
هــم در نامه ای خطاب بــه رحمانی فضلی وزیر 
کشــور، نوشــت: اخبار موثق از فشــار برخی 
مدیــران دولتی بــر بخشــی از کارکنان دولت 

برای حضور در میتینگ های انتخاباتی حســن 
روحانی حکایت دارد. برخی مدیران دستگاه های 
مختلف در آستانه ســفرهای انتخاباتی حسن 
روحانی فشارهای کم سابقه ای را برای حضور در 
میتینگ های انتخاباتی به کارکنان خود خصوصا 
در آمــوزش و پرورش وارد می کنند و پس از آن 
مخاطب را در مورد افشــای این اقدامات تهدید 

می کنند.

آیا بازهم حق با دولت است؟
همچنین در این نامه بیان شــد: گفته می شود 
برخی مسئولین دولتی اوال با تاکید غیر قانونی 
و غیر واقعی بر قطعیت پیروزی حسن روحانی 
در انتخابات ریاست جمهوری و لزوم هشت ساله 
بودن تمامی دولت ها، مردم برخی روســتاها و 
مناطــق کمتر برخوردار و حاشــیه ای را تهدید 
می کنند که با توجه به پیروزی قطعی حســن 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، در صورت 
کم بــودن آرای روحانی در صندوق آن منطقه، 
نســبت به قطع یارانه مردم منطقه و یا امکانات 
و بودجه اقدام خواهند کرد و مردم را از احتمال 
قطع یارانه آن ها در صورت عدم پیروزی حسن 
روحانی در انتخابات می ترســانند.  این اتفاقات 

درحالــی رخ می دهد که  در مــاده 26 قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری تصریح شده است: 
»در موارد ذیل با تایید هیئت نظارت یا نماینده 
وی برگ های رای باطــل و جزء آرای ماخوذه 
محاسبه نشده و مراتب در صورت جلسه قید و 
آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد« 
کــه در بند نهم »آرایی کــه از طریق تهدید به 
دست آمده باشــد« ذکر شده است . همچنین 
 در ماده 33 قانون انتخابات ریاســت جمهوری 
 »تهدیــد یا تطمیــع در امر انتخابــات«  و نیز 
»ایجاد رعب و وحشــت بــرای رای دهندگان 
یا اعضای شــعب ثبت نام و اخذ رای با اســلحه 

یا بدون اســلحه در انتخابات « جرم محســوب 
می شود.

اکنون این ســوال جدی مطرح اســت که اگر 
نزدیکان دولت به چنین اقدامی دســت زده اند 
آیا ناظرین برگزاری انتخابات در برابر آن دست 
به اقدام جدی خواهند زد؟ آنچه نماینده ســتاد 
قالیبــاف، نصراهلل پژمانفر و 45 نفر از نمایندگان 
مجلس به آن اشــاره کرده اند موضوع کوچکی 
نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد.

آیا وزیر کشــور و هیئت نظارت اقدامی خواهند 
کرد؟ آیا دولت از این کار منع خواهد شد یا بازهم 

حق با دولت است؟

خبــر

تسنیم: اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه مدیر باید 
بداند مشکل واقعی و راهکار آن چیست و چه کسی قادر 
است مشکالت را حل کند، تصریح کرد: دولت تدبیر و 
امید توانست بحران را از بخش های مختلف کشور برطرف 
کند و به عنوان مثال پرونده هسته ای که به درجه باالیی از 
پیچیدگی رسیده بود و همه قدرت های جهان علیه ایران متحد شده بودند از 
طریق مذاکره و منطق حل شد و امروز همه عالقمند هستند با ایران همکاری 
کنند. کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه 
باید هرچه سریعتر مسائل کاری و اســتخدامی 33 هزار و 500 دهیار مرتفع 
شود، گفت: دولت الیحه مربوط به این موضوع را تصویب کرده و امیدوارم شاهد 
 حل مشــکالت این عزیزان باشــیم. وی گفت: در دولت تدبیر و امید در همه 
بخش ها کارهای بزرگی با وجود محدودیت های مالی انجام شده، ماشین اقتصاد 
کشور تازه شروع به حرکت کرده و امیدوارم که این ماشین دوباره وارد دره نشود. 

وعده انتخاباتی برای استخدام
مهر: حسن روحانی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری در جمع مردم کرمانشاه گفت: من 
آمــده ام که به ملت ایران بگویم برای 4 ســال دیگر با 
کمک شــما جوانان و زنان و با کمــک غیورمردان ایران 
آماده هستم. وی گفت: یک بار مردم ایران تجربه کردند که 
45 هزار میلیارد تومان از پول بانک مرکزی برداشــتند، نتیجه آن 45 درصد 
تــورم در ایران بود.  شــما می خواهید تورم تک رقمی که 4 ســال این مردم 
زحمت کشیدند دو مرتبه به تورم 45 درصدی برسانید. این مردم تالش کردند 
تا در سراسر ایران بنگاه های اقتصادی را آباد کنند. دوباره می خواهید بنگاه ها را 
ببندید. روحانی ادامه داد: مردم بدانید تمام مطالبات معوقه خانواده ایثارگران، 
شــهدا و جانبازان و آزادگان در دولت یازدهم داده شــده اســت. ما اهل شعار 
نیستیم.  ما شــعار ندادیم اما عمل کردیم. مردم، جوان ها و زنان بدانید قدرت 

دفاعی ایران در دولت یازدهم بیش از 8 سال گذشته شده است. 

دولت شعار نبودیم
مهر: مصطفی هاشمی طبا گفت: اگر رئیس جمهور شوم 
یارانه را قطع می کنم. وی با انتقاد از این شیوه پرداخت 
پول افزود: اقتصاد امری علمی اســت که بصورت یک 
مجموعه و منظومه است امکان اینکه با حرکاتی جزئی 
بتوان قدرت خرید مردم را افزایش داد وجود ندارد، مگر اینکه 
بصــورت صوری با افزایش درآمد مردم و دادن حقوق بهتر ظاهر قضیه را بهتر 
کرد اما به دلیل اینکه افزایش نقدینگی موجب تورم می شــود قیمت ها هم 
باال می کشد باید توجه داشت که اینها راه حل نیست. نامزد دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری افزود: باید برای نسل های آینده هم کار کنیم خداوند 
می فرماید ان مع العسر یســری بنابراین اگر بخواهیم دست و دلبازی کنیم و 
همینطور پول چاپ کنیم و در اختیار مردم بگذاریم به امید اینکه آنها را راضی 
کنیم این آینده خوبی ندارد. وی اضافه کرد: در 5 سال اخیر با 250 هزار میلیارد 
تومان پولی که در جامعه تقسیم شده است می توانستیم هزار کارخانه بسازیم.

رئیس جمهور شوم یارانه را قطع می کنم

طبق ماده 26 
قانون انتخابات 
ریاست جمهوری 
آرایی که از طریق 
تهدید به دست 
آمده باشد باید 
باطل اعالم شود

بــــــــرش

در پی تهدید مردم از سوی فرمانداری ها و بخشداری ها انجام گرفت

انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد انتخاباتی دولت



 بين الملــل   از ابتداى ســال جديد 
ميــالدى حزب حاكــم در كردســتان 
عــراق به طــور جدى مســئله برگزارى 
همه پرسى استقالل را مطرح كرده است. 
اين در حالى است كه بخش اعظم تمركز 
سياسى-امنيتى بغداد در ماه هاى اخير بر 
عقب رانــدن داعش متمركز بوده و طرح 
همه پرسى در آســتانه انتخابات شوراى 
استانى و پارلمانى، مى تواند عراق را وارد 

يك چالش عمده جديد كند.
از اين رو در شــرايطى كه انتظار مى رود 
اربيل براى دفع كامل خطر تروريســم از 
عراق همسويى سياســت هاى خود را با 
دولت مركزى تنظيم كند، اعالن برگزارى 
همه پرســى جدايى طلبى در راســتاى 
سنگ اندازى در مسير استقرار صلح قابل 

تفسير است.
در صورت تحقق اين سناريو، عراق با عبور 
از يك بحــران براندازنده و تجزيه طلب، 
مى تواند بــا اتحاد سياســى قدرتمندتر 
از پيش گام در مســير توسعه اقتصادى 
و زيربنايــى بگــذارد. وجود يــك عراق 
منســجم و با ثبات كه قادر خواهد بود از 
مرزهاى خود محافظت كند، بدون شك 
در راستاى سياست هاى عربستان و رژيم 

صهيونيستى نخواهد بود.

  بهم ريختگى سياسى فرصتى براى آمريكا
موضوع برگزارى همه پرســى اســتقالل 
شوك بزرگى به عراق وارد خواهد كرد و 
اين هدفى است كه آمريكا مدنظر دارند؛ 
زيرا اولين مســئله در اجــراى اين طرح 
تعيين وضعيت كركــوك خواهد بود كه 
اربيل پس از خارج شــدن داعش از اين 
منطقه بــه دنبال الحــاق آن به منطقه 
كردستان است. از ســوى ديگر اختالف 
بر ســر ميدان هــاى نفتى و خــط لوله 
بندر جيهان تركيه بــه درياى مديترانه، 
مشــكالت مربــوط بــه آب درياچه ها و 
رودخانه هاى مشترك و همچنين وضعيت 
اقليت هاى قومى و مذهبى عراق را درگير 

يك چالش طوالنى و عميق مى كند.

به هــم ريختگى سياســى فرصتى براى 
آمريكاســت تا حضور نظامــى خود را با 
استفاده از ضعف بغداد قانونمند سازد. از 
اين رو در ماه هاى گذشته شاهد هستيم، 
واشنگتن تحركات نظامى اش را در برخى 
مناطق عراق گســترش داده و از شدت 
يافتن عمليــات عليه داعش به بهانه هاى 
مختلف جلوگيــرى مى كند؛ ضمن آنكه 
ايجاد بحران مذكور، آمريكا را نســبت به 
امكان مديريت سياســى تحوالت عراق 

اميدوار مى سازد.

  تداوم حكومت بارزانى براى استقالل
طرح آشــتى ملى در روزهاى منتهى به 
انتخابات پارلمانى در همين راستا صورت 
گرفته تا مقام هاى كاخ ســفيد بتوانند از 
اين روش چهره هاى مورد نظر خود را وارد 

ميدان سياسى عراق كنند.
بر اين اســاس مسعود بارزانى با اين اميد 
كه طرح برگزارى همه پرســى بازى دو 
ســر برد براى او خواهد بود، دوباره آن را 
به صورت جدى دنبــال مى كند. بارزانى 
از ســال 2005 در قدرت اســت و ادامه 
حكومــت او از ســال 2013 تنها پس از 
رايزنى هاى گســترده ميــان احزاب و به 
عنــوان يك دوره اضطــرارى مورد قبول 
واقع شــد. بنابراين وجود هرگونه تهديد 
يا طرح هــاى بزرگى مانند همه پرســى 
مى تواند توجه گروه ها و مردم كردســتان 

را از بحث اصلى دور كند. در اين شرايط 
وجود يك چهره بــا تجربه براى روزهاى 
چانه زنى با بغداد تداوم حكومت بارزانى 

را توجيه خواهد كرد.
از طرفــى بارزانــى با عنوان كــردن اين 
مســئله، حمايت آمريكا را جلب خواهد 
كرد، زيرا آشــفتگى سياسى اصلى ترين 
خواسته واشنگتن در منطقه است. كسب 
همراهى آمريكا براى شخص بارزانى كه با 
مخالفان زيادى در كردستان روبه روست 
مى تواند زمينه ســاز تداوم حكومت وى 
باشد. اين موضوع مى تواند به شكل منوط 
كردن ارسال كمك هاى مالى و نظامى به 
اربيل براى در قــدرت بودن بارزانى بروز 
يابد. در كنار اين مسائل بارزانى مى تواند 
با تهديد بغــداد به انجام همه پرســى، 
ســهم خود را از بودجه عمومى افزايش 
دهد، به يك توافق جديد نفتى برســد و 
روشن شدن وضعيت الحاق شنگال را به 

كردستان تسريع كند.

  اختالف ميان احزاب كرد براى همه پرسى
اما واقعيت آن اســت كه در ميان احزاب 
كردســتان نيز بر ســر بحث همه پرسى 
اختالف اســت. از جمله آنكــه در داخل 
حزب گوران (تغييــر) در خصوص زمان 
و شــرايط تفاوت ديدگاه با بارزانى وجود 
دارد، ضمــن آنكــه آن ها بر ايــن باورند 
موضوع مذكور تاكتيك فــرار رو به جلو 

بارزانى محســوب مى شــود و اين امرى 
نيســت كه احزاب و مردم اقليم براحتى 
از كنارش عبور كنند. اهميت اين مسئله 
تاكتيك  زمانى روشــن تر مى شــود كه 
بارزانى به برخورد جدى تركيه و ايران با 

اربيل منجر شود.

 هراس تركيه از استقالل كردستان عراق
تركيه، به دليل احســاس خطر از سوى 
با  كردهاى همجوار كردســتان عــراق، 
سياست هاى تجزيه طلبانه اربيل مخالفت 
جــدى دارد، از هميــن رو در اواســط 
فروردين ســال جارى به دنبال افراشته 
شدن پرچم كردستان در استان كركوك، 
رجب طيب اردوغان ضمن درخواســت 
براى پايين آوردن اين پرچم هشدار داد، 
خوددارى از انجام اين كار به روابط كردها 

با تركيه لطمه وارد خواهد كرد.
وابســتگى كردستان عراق 
بــه درآمدهــاى نفتــى و 
نقشى كه تركيه در صدور 
ايفا  آن به درياى مديترانه 
اهميت  گويــاى  مى كند، 
حفظ مناســبات دوستانه 
اربيل با آنكاراست. بنابراين 
برداشــتن گام در مســير 
تحقق همه پرسى مى تواند 
به طور كلى آينده اقليم را 
با خطر جدى روبه رو سازد.
نكتــه پايانى و مهم تر آنكه 
برگزارى همه پرسى طبق 
قوانيــن بين المللــى تنها 
با كســب رضايــت دولت 

مركزى بايد صــورت گيرد؛ تجربه اى كه 
در همه پرسى اسكاتلند و كاتالونيا شاهد 
بوديم. بنابراين برگزارى همه پرسى بدون 
مجوز بغداد غيرقانونى و غيرقابل استناد 
خواهد بود و قابل پيش بينى اســت كه 
در صورت اجراى اين امر غيرقانونى، تنها 
كشــورهايى آن را به رســميت خواهند 
شــناخت كه درصدد برهــم زدن مرزها، 

ثبات و امنيت خاورميانه هستند.

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

ارتش ليبى كنترل بندر اصلى بنغازى را به دست گرفت
منابع  برخى  آلمان:  خبرگزارى 
ليبيايى از آغاز عمليات ارتش براى 
آزادسازى آخرين مقرهاى گروه هاى 
مســلح در شهر بنغازى خبر دادند. 
هدف از اين عمليات، تحت كنترل 
درآوردن دو محور الصابرى و سوق 
الحوت در ساحل بنغازى است كه 
بندر تجارى بنغازى نيز در آن واقع 

شده است.

گفت وگوى وزيران خارجه تركيه و آمريكا درباره سوريه
مهر: «مولــود چاوش اوغلو» وزير خارجه تركيه با «ركس تيلرســون» همتاى 
آمريكايى خود تلفنى گفت و گو كرد. در اين گفت و گوى تلفنى اوضاع ســوريه 

و مذاكرات آستانه براى حل بحران سوريه مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 
سفر «رجب طيب اردوغان» رئيس جمهور تركيه به واشنگتن از ديگر موضوعات 

مورد بحث در اين گفت و گو بود.

حضور هيئت كره شمالى در نشست جاده ابريشم در چين 
اسپوتنيك: هيئتى از كره شــمالى در نشست عالى همكارى پيرامون جاده 
ابريشم در پكن حضور خواهد داشت. «جنگ شوانگ» سخنگوى وزارت خارجه 
كره شمالى در اين باره اعالم كرد: تا جايى كه من مى دانم، كره شمالى هيئتى 
رســمى را براى شــركت در نشســت آينده همكارى هاى بين المللى و ديگر 

رويدادهاى مرتبط به چين خواهد فرستاد.

اعتراف سعودى ها به مشاركت اسرائيل 
در جنگ يمن

مشــرق: يك پايگاه خبرى انگليسى با اشاره به مشــاركت علنى ارتش رژيم 
صهيونيستى در جنگ يمن و بمباران تعز، از اعتراف رياض مبنى بر نيازش به 
ارتش تل آويو براى سركوب انقالبيون يمن خبر داد. در سايه ناكامى رياض در 
جنگ يمن، رژيم صهيونيستى كه يكى از حاميان اصلى عربستان سعودى در 
تجاوز به يمن محسوب مى شود، در حال مشاركت آشكار در اين جنگ است.

پايگاه خبرى انگليســى «ليبرتى فايرز»، طى خبرى، پيوســتن يك اسكادران 
نيروى هوايى ارتش رژيم صيهيونيســتى به صفوف ائتالف عربى به سركردگى 
عربســتان در جنگ يمن را افشا كرد و نوشت: اين اسكادران به صفوف ائتالف 
سعودى پيوسته و نخستين عملياتش را عليه يك پايگاه آموزشى حوثى ها در 

تعز انجام داده است.

اعالم پيروزى «مون جائه اين» در انتخابات 
رياست جمهورى كره جنوبى

ايــن»،  جائــه  «مــون  فــارس: 
«دموكراتيك  ليبــرال  نامزد حزب 
كــره جنوبــى» اعــالم كــرد در 
اين  رياســت جمهورى  انتخابــات 
كشور پيروز شده است. وى گفت: 
«من رئيس جمهور همه مردم كره 
جنوبى خواهم بود.»  بر اساس قانون 
اساسى كره جنوبى انتخابات رياست 

جمهورى در يك دور و بر اساس كسب راى بيشتر از سوى يك نماينده برگزار 
مى شود. بر اساس نتايج نظرسنجى هاى شعب اخذ رأى، «مون جائه اين»موفق 

به كسب بيش از 41 درصد آرا شده است.

خـــبر

پشت پرده سناريوى همه پرسى اربيل چيست؟

سقوط داعش در عراق و كردستان عراق و سوداى استقالل
نگرانى هاى پس از آن

فايننشــيال تايمز: اريكا ســولومون - 
اميرمحمد سلطان پور

سه ســال پيش زمانى كه هنوز حمالت داعش به 
روستاهاى شــمالى عراق آغاز نشده بود، دوستى 
قديمى از ابوحسن خواست، هرچه سريع تر از آنجا 
فرار كند. او كه نمى خواهد نام اصلى اش فاش شود 
اضافه مى كند، اين نه يك نصيحت دوستانه، بلكه 
يك تهديد بود. دوستش با تمسخر به او گفته بود، 
گوسفندان و حتى خانه اش را فراموش كرده و فرار 
كند. امروز ابوحســن همچنان نمى تواند باور كند 
كه چگونه دوست چندين ساله او مى تواند طرفدار 
گروهى باشــد كه هزاران نفر را آن گونه قتل عام 
كرده است. او نمى تواند باور كند كه پس از چنين 
رخدادهايى، مــردم بتوانند دوباره در كنار يكديگر 
زندگــى كنند. در حالى كه نبــرد در برابر داعش 
در موصل وارد مرحله پايانى شــده است، بسيارى 
نگران آينده استان چند پاره شده نينوا هستند كه 
بيش از 3ميليون نفر جمعيت دارد. واشــنگتن و 
همپيمانانش احتماالً به حمايت از عمليات نيروهاى 
امنيتى عراق در آينده حتى پس از سقوط احتمالى 
داعش نيز ادامه خواهند داد، اما اين اتفاق هم، پازل 
استان نينوا و شــايد تمامى عراق و زخم هايى كه 
از داعــش بر روى پيكره آن باقى گذاشــته را حل 
نخواهد كرد. اگر گروه هاى گوناگون عراقى نتوانند 
به زندگى در كنار يكديگر ادامه دهند، دوباره مبارزه 
ميان همپيمانان بغداد از سر گرفته خواهد شد. نينوا 
به عنوان دومين اســتان بزرگ عراق، داراى خاكى 
حاصلخيز و سرشار از نفت است، اما گروه هاى قومى 
گوناگونى در آن زندگــى مى كنند و همانند خود 
عراق كه ميان شيعه، سنى و كردها تقسيم شده، 
تالش بسيار ســختى براى حفظ ثبات آن وجود 
دارد؛ به گونه اى كه بســيارى شرايط اين استان و 
در مجموع عراق را بسيار خطرناك تر از زمان كنونى 
با وجود داعش مى پندارنــد. كردها و ارتش عراق 
بســيارى از مناطق تحت كنترل داعش را از آن ها 
پس گرفته و داعش اكنون تنها 7درصد از مساحت 
عــراق را در اختيار دارد، اما به وجود آوردن نظم و 
اتحاد دوباره در عراق كار بسيار سخت ديگرى است 
كه به خاطر رقابت هاى زياد ميان بغداد و كردهاى 
نيمه خودمختار در اربيل كه درگيرى زيادى بر سر 
مناطق تحت كنترل خود دارند، آينده عراق را حتى 

خطرناك تر از زمان كنونى مى كند.

يادداشت/ ترجمه

آشفتگى سياسى 
اصلى ترين خواسته 
واشنگتن در منطقه 

است. كسب همراهى 
آمريكا براى شخص 

بارزانى كه با مخالفان 
زيادى در كردستان 

روبه روست مى تواند 
زمينه ساز تداوم 
حكومت وى باشد

بــــــــرش

منابع  برخى   
ليبيايى از آغاز عمليات ارتش براى 
آزادسازى آخرين مقرهاى گروه هاى 
مســلح در شهر بنغازى خبر دادند. 
هدف از اين عمليات، تحت كنترل 
درآوردن دو محور الصابرى و سوق 
الحوت در ساحل بنغازى است كه 
بندر تجارى بنغازى نيز در آن واقع 

ايــن»،  جائــه  «مــون 
«دموكراتيك  ليبــرال  نامزد حزب 
كــره جنوبــى» اعــالم كــرد در 
اين  رياســت جمهورى  انتخابــات 
كشور پيروز شده است. وى گفت: 
«من رئيس جمهور همه مردم كره 
جنوبى خواهم بود.»  بر اساس قانون 
اساسى كره جنوبى انتخابات رياست 

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

پيام پوتين به ماكرون:  بايد به دنبال ثبات و امنيت جهان باشيم     فارس: رئيس جمهور روسيه با ارسال پيامى ضمن تبريك پيروزى «امانوئل ماكرون»، آمادگى خود را براى همكارى سازنده با وى اعالم كرد.  پوتين 
خطاب به ماكرون اعالم كرد: «شهروندان فرانسه براى هدايت كشورشان در اروپا و جامعه بين المللى به شما اعتماد كرده اند. ما هم اكنون شاهد افزايش تهديدهاى تروريستى و افراط  گرايى همراه با تشديد 

مناقشات منطقه اى و بى ثباتى در تمام مناطق هستيم و در اين شرايط آنچه از اهميت ويژه اى برخوردار است، غلبه بر سوء ظن هاى متقابل و اتحاد تالش  ها براى تضمين ثبات و امنيت جهانى است.
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روزنامـه صبـح ايـران

ريا يك جا استثنا دارد    رسا:   آيت اهللا علوى گرگانى يكى از مراجع تقليد در ديدار اعضاى مجمع خيرين هالل احمر استان قم گفت: پيامبر فرمود، اگر انسان در دنيا يك خرماى خراب به 
فقير بدهد، بهتر از آن است كه وصيت كند پس از مرگ انبار خرمايش را به نيازمندان بدهند. ريا يك جا استثنا دارد و آن هم در مسئله زكات و رساندن خدمات به مردم است، بنابراين شما نيز 

فعاليت هاى خير خود را بيشتر نشان دهيد كه ديگران ببينند و تشويق شوند و شايد دو نفرى كه خدمت مى كنند 10 نفر بشوند و روزى برسد كه نيازمندى در جامعه باقى نماند. 

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

 معارف/ مليحه پژمان  آرام و مهربان 
بود، ساده مي پوشــيد و در عين سادگي 
هميشــه آراســته و زيبا در ميان همگان 

ظاهر مي شد.
هرگز خود را باالتر از ديگران نمي دانست، 
هر جا انســاني فقير و تهيدست مي ديد، 
همسفره اش مي شد و تا آن فقير دست به 
ســفره نمي برد، هرگز دستش را به سوي 

غذا نمي برد.
بارهــا در جلســات درس و بحث علمي 
ومناظره ها از منطــق دين و علم الهي به 
پرســش هاى افراد مقابل خويش كه البته 
مدعي دانايي بودند پاسخ مى داد، اما هرگز 
ناداني آن ها را به سخره نمي گرفت و حق 

انساني شان را محفوظ مي داشت.
همواره در كالم مي گفت اگر چه افرادي كه 
در مناظره ها مقابلم قرار مي گيرند هم فكر 
و هم آيين و هم عقيده من نيستند، اما در 
آفرينش فقط يك خدا ما را آفريده و من 

بايد حق آن ها را حفظ كنم.
در دوران واليتعهدي هرگز دست به اموال 
حكومتي نبرد و براي خود درجه اي خاص 
برنگزيد كه او عالــم آل محمد(صلى اهللا 
عليه و آله ) بود و تربيت يافته 
مكتبي كــه در آن جز خدا 
نقطه تمركــز ديگري وجود 

ندارد.
در دوران حياتــش هيــچ 
براي  و  نداشــت  ماننــدي 
ترسيم زندگي خويش سبكي 
الهي كه در امتداد ســبك 
زندگي اجداد طاهرينش قرار 

داشت، برگزيد.
شايد شما هم پي برده ايد كه 
از سبك زندگي كدام حجت 
خدا سخن مي گويم، بله عالم 
آل محمد حضرت علي بن 
الرضا(عليه السالم)  موســي 
كه به يمن حضور قدســي 
ايشان در ايران وظيفه داريم 
ســبك زيباي رضوي را در 

زندگي هايمان جاري كنيم.

 توصيه به نامزدهاى انتخاباتى
حجت االسالم والمســلمين دكتر ناصر 
رفيعي محمدي اســتاد اخالق و معارف 
اسالمي در گفت وگو با قدس در اين ارتباط 
مى گويد: در جامعه اسالمي سبك زندگي 
برگرفته از تعاليم انسان سازي است كه 
از سيره زندگي معصومين(عليهم السالم) 
به يادگار مانده اســت؛ سبكي كه قرآن 

ويــژه  جايــگاه  آن  در 
دارد و در سيره زندگي 
معصومان(عليهم السالم) 
و فرزندان و ذريه پاكشان 
درس هايي براي زندگي 
جريان  ســعادتمندانه 
زندگــي  دارد. ســبك 

همه امامان معصوم(عليهم السالم) در يك 
مسير قرار دارد و هر يك از اين بزرگواران 
نور واحدي هستند كه در هيئت چهارده 
معصوم براي ما ظهور و بــروز كرده اند؛ 
بنابراين ســبك زندگــي رضوي همان 
سبك زندگي فاطمي، علوي، حسيني و...
است. اما از جهتي كه بيش از ساير ائمه 
به بارگاه منور امام هشتم(عليه الســالم) 
دسترسي داريم و مي توانيم بيشتر ايشان 
را زيــارت كنيم، الگو گرفتن از ايشــان 
هم ملموس تر خواهد بود. سبك زندگي 
رضوي همان سبكي است كه زائر و مجاور 
حضرت در زندگي خود جاري مي كنند و 
در حقيقت در هر زيارت از دور و نزديك 
سعي آن ها بر اين است كه خود را بيشتر 
شــبيه موالي مهرباني ها حضرت ثامن 

الحجج(عليه السالم) كنند.

 رعايت حق انساني در مناظرات
وى بــه موضــوع مناظرات و نحــوه الگو 
گيرى نامزد هاى انتخاباتى از ســيره امام 
رضا(عليه السالم) اشاره مى كند و مى افزايد: 
يكي از مهم ترين وجوه اخالقي در ســيره 

زندگي اين امام همام رعايت 
حقوق انســاني همه افرادي 
اســت كه در كنار ايشــان 
زندگي مي كنند حاال ممكن 
اســت اين افراد از بستگان 
و خانواده باشــند يا افرادي 
كه براي مناظره مي آيند يا 
مردم عادي. وقتي بــه مناظرات حضرت 
توجه مي كنيم، مي بينيم ايشان در حين 
گفت و گوها هرگز از مدار انســانيت خارج 
نمي شــوند. آن حضرت در مناظره ها حق 
انســاني و آفرينش فرد مقابــل را حفظ 
مي كنند. اين مســئله مهم درس بزرگي 
براي ماست كه در زندگي خود حقوق افراد 
را در جايگاه هاي مختلف رعايت كنيم. اين 
روزها كه بحث هاي انتخاباتي داغ اســت، 
همه نامزدها و طرفدارانشــان بايد  به اين 
الگوي زيباي حضرت رضا(عليه الســالم) 
توجه كنند و مراقب باشند حق و حقيقت 

فداى خواسته هاى جناحى نگردد.
دكتــر رفيعــى بر توجــه انســانى امام 
رضا(عليه السالم) به كارگران و زيردستان 
اشــاره مى كند و مى گويد: بارها در احوال 
ايشــان در اقوال تاريخــي خوانده ايم كه 
حضرت همسفره آن ها مي شدند و هرگز 

جايگاه باالتري براي خود قائل نبودند.
ايشان در حديثي ارزشمند فرمودند، پنج 
صفت است كه در كسي نباشد اميدي به 
او نداشته باشيد، اول كسى كه در نهادش 
اعتماد نبينى؛ دوم كسي كه در سرشتـش 

كرم نيابـي، سوم فردي كه در آفرينشـش 
استـواري نبيني، چهارم آن كه در نفسش 
نجابت نيابي و در نهايت كسي كه از خدا 

نمي ترسد.

 سكوت؛ بابى از  ابواب سعادت
اســتاد اخالق و معارف اسالمى طرفداران 
نامزد هاى انتخاباتى را به تحمل و بردبارى 
در برابــر عقايد طرف هــاى مقابل دعوت 
مى كند و مى گويد: امام رضا(عليه السالم) 
سكوت را مهم ترين نكته و حكمت دانايى ؛ 
عقالنيــت و پختگى مى داننــد و  توصيه 
مى كنند همه ما در همه حاالت زندگى از 
اين راهبرد  در جاى خود استفاده كنيم اگر 
در جمع خانواده ايم و مسئله اى و عقيده اى 
موجب خشم ما شده سكوت كنيم و پس 
از اندكى تأمل با آرامش با موضوع برخورد 
كنيم. اگر در ميان افراد جامعه به مشكلى 
برخورديم يا سوء تفاهمى پيش آمد، باز هم 
پيش از هر اقدامى ســكوت كنيم و تأمل 
داشته باشيم تا خداى ناكرده خشم سبب 
پايمال شدن حق خودمان يا بنده ديگرى 

از بندگان خدا نشود.
ايشان از سكوت در هنگام خشم به عنوان 
بابى از  ابواب ســعادت ياد مى كنند، بدان 
معنا كه اگر فردى سكوت را در جاى خود 
بر سخن گفتن ترجيح  دهد، در حقيقت 
ابواب ســعادت را به شكلى ديگر به روى 
خود گشــوده و قلب و باطن خــود را از 

شهوات و آفات روانى مصون داشته است.

حجت االسالم والمسلمين دكتر رفيعى در گفت و گو با قدس:

رعايت حقوق انساني راهبرد امام رضا  در مناظرات بود

اين دل، چه صاحبدلى دارد
رقيه توسلى

الُم  الُم َعلَْيَك يَا َولِيَّ اهللاِ، السَّ السَّ
الُم َعلَْيَك  َعلَْيَك يَا ُحّجَه اهللاِ، السَّ

يَا نُوَر اهللاِ فِي ُظُلَماِت اْألَْرِض...
ســالم اى امام زائرنواز! سالم بر 
شــما كه از هر موسم بهارانى، 
آراِم جــان تريــد و ضريح تان 
عقده گشاســت. سالم بر شما 
كه حرم تان، زندگانى كوچك و 

بزرگ را پاشويه مى كند.
درود بى پايان خدا بر شما كه جز كرامت و عشق، ارزانى نمى كنيد به شيفتگان تان. 
به آنان كه تا زنده اند، شــور مشهدى شدن دارند. به دورنشين و زائر. به مجاور و 

مسافر. 
آقاجان! با مهربانى و كَرم شما سالهاست كه حسرتى بر دل نداريم... كه دولت تان، 

عجيب دل آدم را قرص مى كند و فارغ مى شويم از دلتنگى هاى دنباله دار...
چگونــه مدح و ثنايتان نگويند كلمات كه با هر يا امام رضايى، حاجت روايشــان 
مى كنيد و به زمزمه هايشــان گوش مى سپاريد؛ آن هم نه در ُملك طوس كه در 

هر وادى نزديك و دور.
كه شما دمادم چراغان مى كنيد خانه  روح مان را... فاصله ها را برمى داريد... اجازه 
نمى دهيد جغرافيا، درمانده مان كند... و زياد به فرياد فروريختن هايمان مى رسيد 

و مى دانيد - بى شما - تار و پودمان از هم مى شكافد...
َه اهللاِ! سالم مهربان موال! كه ترشرويى  الُم َعلَْيَك يَا ُحجَّ الُم َعلَْيَك يَا َولِيَّ اهللاِ، السَّ السَّ
و بداَخمى زمانه را جز شما مرهمى نيست... زخم هايى كه هربار اِبا ندارند دوره مان 

كنند... 
درود بيكران آفاق بر شــما كه غريبه و آشــنا نمى كنيد و هرروز، غنى از عشق و 

مرحمت ايد... شما كه هرگز بخشندگى را نيمه تمام نمى گذاريد...
ســالم سلطان رئوف خراسان! سالم بر آســتان پُرمهرتان و سالم بر حاذق ترين 

شفاخانه عالم.

 در نگاه امام رضا  امام عصر
كامران شرفشاهى

ظهور منجى بزرگ عالم بشريت بدون شك يكى از بزرگ ترين آرزوها و آرمان هايى 
است كه نه تنها در مكتب نورانى تشيع و دين مبين اسالم دلبستگان فراوانى دارد، 

بلكه در ساير اديان و حتى مسلك ها نيز اين انتظار مقدس نمود يافته است.
درك عظمت وجود مبارك حضرت صاحب الزمان، مهدى موعود(عجل اهللا تعالى 
فرجه) را بايد در سيره و كالم بزرگان و بويژه خاندان پاك وحى(عليهم السالم) به 
نظاره نشســت و از اين منظر چه جلوه هاى دل انگيز و روح نوازى بر آدمى عيان 

مى شود كه هوش از سر مى ربايد و باب اخالص را بر دل و جان بيقرار مى گشايد.
به گواه احاديث و روايات، يكى از شــكوهمندترين، شگفت ترين و شورانگيزترين 
فرازهاى ابراز ارادت به ســاحت ملكوتى حضرت ولى عصر(عجل اهللا تعالى فرجه) 
هنگامه اى اســت كه دعبل خزاعى شاعر نامدار شيعه براى قرائت قصيده معروف 
تائيه خويش به پيشگاه حضرت ثامن الحجج امام على بن موسى الرضا(عليه السالم) 
شــرفياب شده و در حالى كه شــعر خويش را با ارادت و احساس قرائت مى كند، 

مى رسد به اين بيت ها: 
... خروج امام ال محاله خارج
يقوم على اسم اهللا و البركات

يميز فينا كل حق و باطل
و يجزى على النعماء و النقمات

يعنى: «به يقين امامى خروج خواهد كرد و به نام اعظم پروردگار و تمامى بركت هاى 
خدا بپا مى خيزد و در بين ما هر حق و باطلى را  از يكديگر جدا مى سازد و به نيكى 

و بدى، اجر و جزا مى بخشد.»
در اين هنگام حضرت امام رضا(عليه السالم) منقلب شده و به احترام مقام ارجمند 
حضرت ولى عصر(عجل اهللا تعالى فرجه) تمام قد از جاى خويش برخاســته و در 
حالى كه دست بر سر نهاده مى فرمايد: «اى دعبل! روح القدس اين ابيات را به زبان 

تو سروده است. آيا مى دانى آن امام كيست و در چه زمانى قيام مى كند؟»
دعبل پاسخ مى دهد: «خير موالى من. اما شنيده ام كه امامى از خاندان شما (آل محمد) 

خروج كرده و جهان را از فساد و تباهى پاك و پر از عدل و داد خواهد كرد.»
امام رضا(عليه السالم) مى فرمايد: «اى دعبل! پس از من فرزندم محمد امام است 
و پس از او فرزندش على به امامت خواهد رسيد و پس از على نوبت امامت فرزند 
او حســن و سپس حجت قائم است كه در دوران غيبتش همگان چشم به راه او 

هستند و در زمان ظهورش بر تمامى بشريت مطاع و فرمانده خواهد بود.»
در اين حال امام با اشاره پدر و اجداد طاهرينش فرمود كه در پاسخ هنگامه ظهور، 
پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه و آله) فرموده اند كه مثل ظهورش همانند مثل ساعت 
قيامت است و برهيچ كس آشكار نخواهد بود. ظهورش بر اهل آسمان ها و زمين 

بسيار گران خواهد بود و ظهور نكند مگر به صورت ناگهان.
در اين هنگام امام رضا(عليه السالم) دو بيت بر اين قصيده افزودند كه دعبل آن را 

مايه افتخار خويش خواند:
و قبر بطوس يا لها من مصيبه
الحت على االحشاء بالزافرات

الى الحشر حتى يبعت اهللا قائماً
يفرج عنا الغم و الكربات

يعنى: و قبرى در طوس است، چه مصيبتى عجيب است، مصيبت آن كه شعله هاى 
آتش حسرت را تا روز قيامت مى افروزد. تا آن هنگام كه پروردگار قائمى را برانگيزد و 
اندوه و سختى ها را از ما برطرف سازد.» (عيون اخبارالرضا/شيخ صدوق، ج2، ص656)

دكتر واليتى:
توسعه طب سنتى و اسالمى با اقتصاد مقاومتى همسان است

ايكنا: رئيس كميته طب سنتى فرهنگستان علوم پزشكى گفت: احيا و توسعه طب 
سنتى و اسالمى يكى از گام هاى بسيار مؤثر اقتصاد مقاومتى در نظام سالمت است. 
دكترعلى اكبرواليتى گفت: اگر بتوانيم طب سنتى در ايران را با سياستگذارى درست 
توسعه دهيم، بسيارى از هزينه هاى ما در نظام سالمت پايين مى آيد؛ زيرا هزينه هاى 
آن به مراتب كمتر از طب جديد بوده و اين مسئله با اقتصاد مقاومتى كامالً همسان 
است. اين توسعه به معناى نفى طب جديد نيست، اما واقعيت اين است كه بسيارى 
از بيمارى ها را مى توان به وسيله طب سنتى پيشگيرى يا درمان كرد. وى افزود: در 
طب مدرن براى همه افراد داروى يكسانى در نظر گرفته مى شود، كه اين مسئله گاه 
پيامدهاى زيادى را نيز با خود به همراه دارد، اما با احياى طب سنتى و اسالمى كه 
مبتنى بر تنوع مزاج اســت، مى توان بسيارى از امراض را با كمترين عوارض درمان 
كرد. توجه و توســعه طب اسالمى حالل بسيارى از مشكالت درمانى است، احياى 
طب اسالمى و ســنتى مبتنى بر تنوع مزاجى  وحدت در طبيعت انسان، حيوان، 

گياهان و جمادات است كه مى تواند در بسيارى از امراض كارگشا باشد.

مرحوم كمره اى در عرصه انديشه و دين همچنان گمنام است
ايرنا: دبيركل مجمع تقريب مذاهب اسالمى از مرحوم آيت اهللا ميرزا خليل كمره اى 
به عنوان شخصيتى ياد كرد كه در عرصه انديشه و دين همچنان گمنام است. آيت 
اهللا محســن اراكى در نشست علمى صلح، كليد امنيت جهانى در پرتو پيام رسول 
اهللا(صلى اهللا عليه و آله) و نگاهى به انديشه هاى آيت اهللا ميرزا خليل كمره اى گفت: 
آثار علمى اين انديشمند بزرگ در همه عرصه هاى دينى قابل توجه است. وى افزود: 
مرحوم كمره اى با فقه، اصول، تفسير، فلسفه، معارف عمومى و مسائل اجتماعى اسالم 
آشــنا و صاحب نظر بوده است. آيت اهللا حاج ميرزا خليل كمره اى فقيه، فيلسوف، 
مورخ، نويســنده و محقق در سال 1317 قمرى در «كمره» از توابع خمين ديده به 
جهان گشود. كمره اى كه ساليانى طوالنى در تهران به خدمات دينى اشتغال داشت، 
به دليل گرايش ديرين خود به اتحاد مذاهب اسالمى، با تشكل ها و كانون هاى مختلف 
در جهان اسالم مرتبط بود و در كنگره هاى متعددى با حضور متفكران اسالمى در 
پاكســتان و مصر شــركت كرد. مرحوم كمره اى كه بيش از 70 تأليف دارد، در 88 

سالگى پس از پنج سال بيمارى بدرود حيات گفت.

احياى شب نيمه شعبان 
در آستان  هاى مقدس

زهــرا چكنه: يكــى از اوقات ويــژه اى كه 
خداونــد متعــال بــراى بندگان خــود قرار 
داده، شــب نيمه شعبان اســت و در روايات 
معصومين(عليهم السالم) بر احياى آن تأكيد 
شده تا آنجا كه نبى مكرم اسالم(صلى اهللا عليه 
و آله) در فضيلت اين شب نورانى مى فرمايند: 
هركس شب نيمه شعبان را به شب زنده دارى 
سپرى كند، در روزى كه دل ها مرده است، دل 

او زنده است».
همچنيــن در منابــع روايى داريــم؛ از امام 
محمدباقر(عليه السالم) در مورد فضيلت شب 
نيمه شــعبان سؤال شــد؛ امام فرمودند: آن 
شــب بعد از شب هاى قدر افضل شب هاست. 
در آن شــب خداوند به بندگان، فضل خود را 
عطا مى فرمايد و ايشــان را به كرامت خويش 

مى آمرزد. 
پس ســعى و كوشش كنيد در تقرب جستن 
به ســوى خداى تعالى در شب نيمه شعبان، 
كه آن شبى است كه خدا قسم ياد فرموده به 
ذات مقدس خود كه سائلى را از درگاه خود تا 
زمانى كه مطلب گناهى را درخواســت نكند؛ 

دست خالى برنگرداند.
آســتان هاى مقــدس حضــرات معصومين 
(عليهم الســالم) و امامزادگان در شــب نيمه 
شــعبان ميزبان خيل زائرانى است كه براى 
احياى اين شــب به حرم هاى مطهر مشرف 
مى شــوند؛ به همين منظور از سوى آستان 
قــدس رضوى و آســتان مقــدس حضرت 
معصومه (ســالم اهللا عليها) ويــژه برنامه هاى 
احياى شب نيمه شعبان از ساعت 30 بامداد 
در اين حرم هاى مطهر تدارك ديده شده است 
و در اين برنامه عالوه بر ســخنرانى، مراســم 

مناجات خوانى نيز برگزار خواهد شد.
در مراســم احياى شــب نيمه شــعبان در 
حرم حضــرت معصومه(ســالم اهللا عليها)، 
حجت االسالم والمسلمين سيد حسين مؤمنى 
ســخنرانى و حاج اسالم ميرزايى نيز مناجات 

خوانى مى كند.
همچنين ويژه برنامه احياى حرم مطهر رضوى 
با سخنرانى حجت االسالم والمسلمين مهدى 
مانــدگارى در رواق امام خمينــى(ره) برگزار 
مى شود و اميرعارف مراسم مناجات خوانى و 

قرائت دعاى كميل را اجرا خواهد كرد.

ماراتن فوتبال خيريه  
توسط انجمن جوانان مسلمان 

در انگلستان
حوزه: انجمن جوانان مسلمان در بردفورد واقع 
در يوركشاير انگلستان، ماراتن فوتبال خيريه 

برگزار كردند.
ايــن ماراتن فوتبــال 24 ســاعته به منظور 
جمع آورى كمك هاى مالى براى امور خيريه 
ايجاد شده بود و نزديك به 150 بازيكن فوتبال 
و درمجموع 25 تيم از فوتباليســت ها در اين 
رويداد كه توسط انجمن جوانان مسلمان در 

يورك شاير برپا شده بود، شركت داشتند.
جيســون كوســتلو، سرپرســت امورخيريه 
آسايشــگاه در اين بــاره گفت: ايــن رويداد 
همانند يك جشــنواره متشــكل از فوتبال، 
دوســتى و اخوت و رقابتى تفريحى است كه 
اميد و شادمانى را بار ديگر به زندگى كودكان 
و خانواده هــاى تحت حمايت مــا به ارمغان 

مى آورد.

دارالشفا

يادداشت

خبر

امام 
رضا(عليه السالم) 
سكوت را مهم ترين 
نكته و حكمت 
دانايى، عقالنيت و 
پختگى مى دانند، اگر 
در جمع خانواده ايم و 
مسئله اى و عقيده اى 
موجب خشم ما شده 
است، سكوت كنيم 
و پس از اندكى تأمل 
با آرامش با موضوع 
برخورد كنيم

بــــــــرش

 گزارشى از حس و حال زيارت امام مهربانى

جوانى كه در خانه تو را مى كوبد 

گزارش

 معصومه فرمانى كيا  دلش از زمين 
و زمان گرفته بود. چاره اى نداشت جز 
اينكه اين موقع شب از خانه بيرون بزند و سوار 
206 نقره اى رنگش بشود و بى آنكه بداند گاز 
بدهد، دنده عوض كنــد و فرمان بپيچاند در 
خلوت خيابان ها و به ســمتى براند كه مسير 
خيلى از خودروهاى دور و نزديك از مشهد به 

آن ختم مى شوند. 
نمى دانســت در اين باران مى تواند ماشــين 
روى دور تنــد را كنترل كند يا نه. خودش را 
به دست آقا سپرد، خيلى زودتر از آنچه فكرش 
را مى كرد به خيابان امام رضا(عليه الســالم) 
رســيد، حس و حال غريبى توى اين خيابان 

موج مى خورد. 
اينجا نقطه اى بود كه مى توانست پياده شود. 
اطمينان عجيبى به اين داشــت كه يكى آن 
روبــه رو تمــام حرف هايــش را كامل گوش 
مى كنــد و بعد دســتى پدرانه روى ســرش 
مى كشــد و با دلى روشــن به خانه راهى اش 
مى كند تا سبك تر به كارهاى روزمره اش برسد. 
يادش مى آيد، چند سال پيشتر براى خواندن 
درس هاى روزانــه اش بــه كتابخانه مى آمد 
كفش هايش را دســتش مى گرفت و پا برهنه 
توى صحن راه مى رفت.از همان روزها با اينكه 
خيلى بــزرگ نبود و كودكانــه فكر مى كرد، 
آرامش اينجا به دلش مى چسبيد و مشتاقش 

مى كرد بيشتر بيايد و بماند. 
اين جاذبه نه تنها كمرنگ نشــده كه روز به 
روز پر رنگ ترشــده است شايد همين آرامش 
موجود كــه خيلى ها به دنبال آن هســتند 
موجب شــده آن ها جذب اين نقطه خاص و 

نورانى شوند.
جوان ها از توكل شــان بــه صاحب اين خانه 
مى گوينــد، توى هواى نســبتاً ســرد اولين 
روزهاى سال خيلى از جوان ها آستين هايشان 
را باال زده اند تا پس از يك وضوى جانانه سراغ 

زيارت بروند. 
بعضى از آن ها دوست ندارند خلوت و حس و 
حالى را كه دارند كسى از آنان بگيرد، به همين 
خاطر تمايلى براى گفت و گو نشان نمى دهند. 
راســت هم مى گويند، حق كامالً با آن هاست 

چند دقيقه با امام بودن به همه دنيا مى ارزد.
آن هايى كه ورزشــكارند، هنرمند، پزشك يا 
كارگر ســاختمانى هســتند، در هر شغل و 
كسوتى از هر جا كه مى مانند در اين خانه را 

مى كوبند و جواب مى گيرند.
هر كدام به نوعى از توكل و توســل شــان به 

صاحب اين خانه بزرگ تعريف مى كنند. 
وحيد زاده امســال دهه ســوم اززندگى اش 
را شــروع مى كند و از قضا فروردينى است و 

تولدش مقارن با بهار.
مى گويد: ارشدش را گرفته هنوز كار مناسبى 
پيــدا نكرده و قصــد ازدواج هم دارد و خيلى 
حرف هاى خودمانــى ديگر كه هر وقت حرم 
مى آيد يادش مى افتد. اما از كودكى يك اصلى 
را از مادرش ياد گرفته و آويزه گوشش كرده، 
اينكه موقع دعا كردن اول به ياد ديگران باشد 

تا تأثيرش به خودش برسد.
وحيدزاده كه از معجزه توكل در زندگى خيلى 
حكايت و روايت خوانده و ديده، مى گويد: در 
جريان خيلى از مســابقات ديده و شنيده ام 
كه قهرمانان و ورزشــكاران پيش از شــروع 
هر مســابقه اى حتى شده با هواپيما يك سر 
به مشــهد و پابوسى امام مى آيند و بعد سراغ 
مسابقه و رقابتشان مى روند. كار ندارم انگيزه 
ورزشكاران از اين حركت چيست، اما مى دانم 
چيزى كه در نهايت حاصل شده تكيه كردن 
به توكل است و انرژى غيرقابل وصفى به آدم 

مى دهد.
او مى گويد:هر جاى اين صحن و سرا كه قدم 
بگذاريد مملو از اين انرژى نورانى است. حتى 
كافى اســت خودتان را در يكى از آيينه هاى 
حرم نگاه كنيد تا چند روز نشــاط و شادابى 

همراهتان خواهد بود.
در آخــر مى ماند حرفش را چطور جمع كند، 
مى گويد: به قولى اين خانه وصف شدنى نيست 

. حس كردنش را بايد چشيد. 

  آرزوى عجيب در البه الى خاطرات قديمى
آسيه مددى هم به اتفاق همسر و فرزندانش به 
زيارت آمده اند و خانواده جوانى دارند. حرف از 
گفت و گو و زيارت كه مى شود ياد خاطره اى از 

كودكى مى افتد، با آنكه 3 ،4 ساله بيشتر نبوده 
است دلچسبى آن روزها به قدرى بوده كه جزو 

ثابت خاطره  هايش مشهد شده است.
مى گويــد: جنگ بود و تهران وضعيت آرامى 
نداشــت و ما براى فرار از بمباران مى آمديم 
مشهد منزل يكى ازدوستان پدرم كه البته يادم 
است خانه آن ها منزل بزرگى در زشك بود و 
خيلى با صفا و هميشه قصد زيارت مى كرديم 
و مى آمديم مشهد و اين مشهد آمدن آن قدر 
برايم شــيرين بود كه حتى دوســت نداشتم 

جنگ تمام شود.
قديمى ترين خاطرات مــن از همان روزهاى 
كودكى اســت و هنوز هم با خودم مى گويم 
كاش بچه بوديم و تهــران هم بمباران بود تا 
لذت زيارت هاى آن طورى نصيب مان مى شد. 

  حس خوب اعتماد كردن 
رضا ســهراب زاده دانشــجوى رشته الهيات، 
مشــهدى و پاتوق هفتگى اش صحن انقالب 
روبــه پنجره فــوالد اســت. او مى گويد: باور 
نمى كنيد اما حتى خصوصى ترين حرف هاى 
زندگى ام را با آقــا مطرح مى كنم و بعد ادامه 
مى دهد: ايــن حس خوب اعتمــاد كردن و 
دل ســپردن به يك منبع عظيــم، از آخرين 
ســنگرهايى اســت كه هنوز هم روزمرگى از 
دستمان بيرون نياورده، حاال خيلى ها مى دانند 
جانت كه به لبت مى رســد و جايى را نداشته 
باشى مى شود رفت خانه امام هشتم نازنين و 

مهربان.

  زيارت را سخت نمى گيرم 
امير عباسى قمى است و جوان تراز آنكه فكرش 
را بكنيم. 23 ســاله است و آن قدر قشنگ از 
زيارت و مشهد و ميزبانى امام حرف مى زند كه 

آدم حيفش مى آيد حرم امام رضا(عليه السالم) 
را بگذارد و بيرون برود.

مى گويد: بعضى وقت ها مى آيم و بر مى گردم 
و خستگى سفر توى تنم مى ماند و چون آن 
طور كه بايد امام رضا(عليه الســالم) را درك 
نكرده ام و اين قدر درگيرخريد سوغاتى و حفظ 
و نگهدارى آن درقطار بوده ام كه چيزى از خود 

سفر نفهميده ام.
بعضى وقت ها كه از ســفر بر مى گردم دلگير 
اين هســتم كه ميزبان را فراموش كرده ام و 
حســرت يك گريه سير و بى آداب توى حرم 
در دلم مى ماند. البته كوچك تركه بودم خيلى 
مقيد تربودم كه چطور از حرم خارج شوم كه 
بى احترامى نباشــد.  آن روزها خيلى سخت 
مى گرفتم. نمى گويم كه آن شكلى بودن خيلى 
بد است و نبايد آن طور بود، اما زيارت هر چه 

ساده تربهتر و راحت تر است.

 از يك در خارج مى شوم و از ديگرى وارد
او خــودش را معرفى نمى كند، اما پيداســت 
شهرســتانى اســت. نگاهش در تمام طول 
گفت و گو به روبه رو و گنبد طالســت، وقتى 
تعريــف مى كند:هميشــه از اينكه نمى توانم 
هر وقت دلم مى خواهد بيايم مشــهد و حرم، 

دلخورم و احساس بدى دارم. 
خيلى از شب ها خواب مى بينم به مشهد آمده ام، 

اما توفيق زيارت حرم نصيبم نشده است.
اين احساس و حس زيارت نكردن با من است 
و فكــر مى كنم در ناخــودآگاه من جا خوش 
كرده و فكر مى كنم تا آخر عمر هم با من باقى 
بماند، به خاطر همين هر وقت مشهد هستم 
از يك در كه خارج مى شوم فكر مى كنم يك 
قسمت از زيارتم جا مانده و بايد تمامش كنم و 

از در ديگر وارد مى شوم.

خبر

احكام

الُم  الُم َعلَْيَك يَا َولِيَّ اهللاِ، السَّ السَّ
الُم َعلَْيَك  َعلَْيَك يَا ُحّجَه اهللاِ، السَّ
الُم  الُم َعلَْيَك يَا َولِيَّ اهللاِ، السَّ السَّ
الُم َعلَْيَك  َعلَْيَك يَا ُحّجَه اهللاِ، السَّ
الُم  الُم َعلَْيَك يَا َولِيَّ اهللاِ، السَّ السَّ

ســالم اى امام زائرنواز! سالم بر 
شــما كه از هر موسم بهارانى، 
آراِم جــان تريــد و ضريح تان 
عقده گشاســت. سالم بر شما 
كه حرم تان، زندگانى كوچك و 

ويــژه  جايــگاه  آن  در 
دارد و در سيره زندگي 
معصومان(عليهم السالم) 
و فرزندان و ذريه پاكشان 
درس هايي براي زندگي 
جريان  ســعادتمندانه 
زندگــي  دارد. ســبك 

معارف

آيا خوف جانى مانع از 
استطاعت حج مى شود؟ 

ايسنا: شــرايط بار ديگر بــراى اعزام حجاج 
ايرانى به حج فراهم شــده است، اما برخى از 
طرق مختلف و از جمله شــبكه هاى مجازى، 
اخبار دروغى را انتشــار داده اند كه تعدادى از 
افراد كه نوبت حج آنان فرا رسيده، در تشرف 
به حج دچار ترديد شــده اند. حال با توجه به 
حوادث حج سال 94 و تبليغات سوء موجود، 
آيا داشــتن چنين خوفى مانع از اســتطاعت 

مى شود يا خير؟
آيت اهللا خامنه اى: مجرد آنچه ذكر شد مانع 

از تحقق استطاعت نيست.
آيت اهللا جوادى آملى: تبليغ كاذب ســبب 
هراس كاذب است، هراس كاذب مانع امتثال 

حكم صادق نخواهد بود.
آيت اهللا سبحانى: با توكل به خدا، فريضه 
حج را به جا آوريد و به خود خوف راه ندهيد.

آيت اهللا سيستانى: اگر خوف عقاليى ضرر 
معتد به باشد حج واجب نيست، ولى اين فرض 

فعالً مطرح نيست.
آيت اهللا صافى گلپايگانى: در مورد سؤال 
تبليغات ســوء مذكور مانع تحقق استطاعت 

نمى شود.
آيت اهللا علــوى گرگانى: اين مقدار خوف 
نمى تواند مانع از اســتطاعت حج باشد و بايد 

كسانى كه مستطيع هستند به حج بروند.
آيت اهللا مكارم شيرازى: كسانى كه نامشان 
براى حج درآمــده، ترس به خود راه ندهند و 

توكل بر خدا كنند و به حج بروند.
آيت اهللا نورى همدانى: براى افراد مستطيع 
رفتن به حج واجب است و شايعات بى اساس 

مانع رفتن به حج نمى شود.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 بانك هاى خصوصى از نرخ سود 15 درصدى تبعيت نمى كنند  فارس:رئيس سازمان بازرسى كل كشور با بيان اينكه مشكل عمده كارخانه ها نقدينگى است، گفت: بانك هاى خصوصى از قانون 
15 درصد سود بانكى تبعيت نمى كنند. ناصر سراج تصريح كرد: بانك هاى خصوصى موجود بنگاه دارى و به صورت داللى كار مى كنند و به دنبال به دست آوردن سودهاى باال براى خود هستند. وى ادامه داد: 
توجه به مسئله اشتغال جوانان اصلى ترين برنامه كشور است و شايد در كشور بسيارى از كارخانه هايى وجود داشته باشد كه به روز نيستند ولى عمده مشكلى كه براى آن ها وجود دارد مسئله نقدينگى است.

تأييد تعطيلى 5100 واحدصنعتى از سوى وزارت صنعت
تأكيد عضو ارشد هيئت مديره خانه صنعت ايران 

برتعطيلى 10هزار واحد توليدى
اقتصاد/ زهرا طوسى: در حالى كه 
عضو ارشد هيئت مديره خانه صنعت 
و معدن ايــران بتازگى از تعطيلى 
10هزار واحد توليدى به دليل ركود 
ســخن مى گويد، وزارت صنعت و 
معدن به صورت رسمى اعالم كرده 
در اين دولت 5100 واحد صنعتى 
تعطيل شده اســت.نعمت زاده بى 

تدبيرى مديران كارخانجات راعامل تعطيلى اين واحدها دانسته است.
اماآرمان خالقى در گفت و گو با تسنيم فعاليت با 30درصد ظرفيت در بيشتر 
واحدهــاى صنعتى را به علت ركود، انكارناپذير قابل رويت مى داند و معتقد 
اســت، اين كاهش توليد در 67هزار واحد صنعتى از روزگار ناخوش صنعت 

حكايت مى كند.
كارشناسان اقبال دولت يازدهم به واردات؛ عدم برخورد جدى با قاچاق كه سقف 
آن تا 25ميليارد دالر در سال تخمين و عمالً كاالى داخلى را از رقابت دور كرده 
است، علت تعطيلى مى دانند؛ هر چند دولت اصرار دارد آمارهايش اين رخدادهاى 

تلخ اقتصادى را تأييد نمى كند.
كارن خانلرى عضو كميســيون آموزش مجلس به خبرنگار ما مى گويد: به نظر 
مى رسد، دولت در مقام دفاع از خود اين آمار را منتشر كرده است، ولى آنچه در 

جامعه مشاهده مى شود، از ورشكستگى واحدهاى توليدى حكايت دارد.
آمارهاى رسمى وزارت صنعت حاكى است، در سال هاى 92 و 93 بيش از 6000 
واحد صنعتى فعاليت خود را آغاز كردند و به بهره بردارى رسيدند، در عين حال، 
گزارش رسمى وزارت صنعت نشان مى دهد، شمار كارگاه هاى صنعتى 10 نفر به 
باال در كشور كه در سال 91 حدود 14 هزار و 787 واحد بوده، در سال 93 به 14 

هزار و 452 واحد كاهش يافته است. 
هر چند وزارت صنعت، آمار كارگاه ها و كارخانه هاى تعطيل شــده در چهار 
ســال اخير را محرمانه كرده و اعالم نمى كند، ولى همين گزارش رســمى 
وزارت صنعت از تعطيلى واحدهاى صنعتى در ســال هاى 92 و 93 حكايت 
دارد، اين در حالى اســت كه وزارت صنعت شــمار كارگاه هاى صنعتى در 
ســال هاى 94 و 95 كه ركود شــديدتر و تعطيلى ها گسترده تر شده بود را، 

هنوز اعالم نكرده است.
با اين حال مراجعه افكار عمومى به اخبار رســانه ها نشــان مى دهد، تيرماه 93 
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشــى به هيئت 
دولت در زمينه آخرين وضعيت صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى كشور خبر 
داد، 14 هزار واحد صنعتى در حوزه صنايع كوچك و متوســط طى ســال هاى 

گذشته به دليل مشكالت گوناگون تعطيل و متوقف شده است.

گزارش خبرى

ميز خـــبر

 اقتصاد/ مهدى شــهرآبادى   بحث 
زيــان ده بودن برخــى بانك ها درحالى 
از ســوى مســئوالن  و رئيس كل بانك 
مركزى به طور رسمى مطرح شده است 
كه برخى كارشناسان ونمايندگان مجلس 
تأكيــد دارنــد زيان ده بــودن به معنى 
ورشكستگى نيست و بسيارى از بانك ها 
هم مشكلى ندارند و با پرداخت مطالبات 
بانك هــا از ســوى دولت بخــش عمده 

مشكالت سيستم بانكى حل مى شود.
درهمين حال فارس گزارش دادبررسى 
آخريــن صورت هاى مالى منتشرشــده 
بانك ها نشان مى دهد هشت بانك كشور 
در ســال هاى اخير با زيان هاى شــديد 
مواجه و برخى نيز به مرز ورشكســتگى 

نزديك شده اند.

 بررسى عملكرد مديران
دراين باره يك كارشــناس بازار سرمايه 
وبــورس با بيــان اينكه طــى ماه هاى 
گذشــته برخى بانك ها دچار مشكالتى 
شــدند كه تبعات اين موضوع در بورس 
نيز قابل مشــاهده بود تصريح كرد: پس 
از يك دوره طوالنى مدت نماد معامالتى 
برخى بانك ها در بورس باز شــد كه در 
همين زمان هم با توجه به گزارشــگرى 
جديد از عملكرد آن هــا و تغييراتى كه 
دربــاره ارزيابى شــيوه عملكرد بانك ها 
بوجود آمد در نهايت اين مســئله منجر 
شد كه سود و زيان عملكرد بانك ها طى 

يك دوره چند ساله مشخص شود.
دكتــر مير معينى با بيــان اين كه اين 
مســئله اثر خوبى روى ســرمايه گذاران 
نداشــت چرا كه آن ها ســرمايه گذارى 
خود را بر اســاس اطالعات وگزارشگرى 
كه در گذشــته صورت مى گرفت انجام 
مى دادنــد، اظهــار داشــت: در نهايت 
فعاالن بازار ســرمايه دچار زيان شدند 
و اين مســئله نيز به علت گزارش هاى 
غيرواقــع وغلط در گذشــته از عملكرد 
بانك هــا، حســاب ســازى ها  برخــى 
ونبود گزارشــگرى صحيح در خصوص 
عملكردهــا و فقــدان اســتانداردهاى 

ارزيابى بوده است.
وى بــا بيان اين كه نمى تــوان اين زيان 
برخــى بانك ها وشــركت ها را به گردن 
سيســتم حســابدارى انداخت بلكه بايد 
عملكرد مديريت ها در گذشــته بررسى 
شــود، اظهارداشت: متأســفانه عملكرد 
برخى مديران بانك ها در گذشته مناسب 

نبوده كه در نتيجه اين مسئله، منجر به 
بانك ها وكاهش  ايــن  افزايش مطالبات 

دسترسى به بدهكاران بانكى شده است.
معينى افزود: از طرفــى نبود تعادل در 
پرداخت تســهيالت و جــذب مطالبات 
وهمچنين تعهدات بانك ها به مشتريان 
براى پرداخت سود موجب برهم خوردن 

توازن مالى بانك ها شد.
وى در ادامــه تصريح كــرد: همچنين 
برخى بانك ها نيز از ســاختار سازمانى 
مناســبى برخوردار نبودند كه همه اين 
مسائل موجب زيان عملياتى بانك ها شد 
كه با گزارش هاى اخيرى كه ارائه شــد 

شاهد اين موضوع هستيم.

 ورشكستگى دركار نيست
وى خاطرنشــان كرد: اما اين گزارش ها 
و اعــداد و ارقــام در رويكــرد عملياتى 
بانك هاى بزرگ كه ســپرده هاى بااليى 
هم نزد آن هاســت و نقش قابل توجهى 
در اقتصــاد دارنــد تأثيــرى نــدارد و 
را  ورشكســتگى جدى  بحث  نمى تواند 

درباره آن ها مطرح كند. 
وى خواستار اجراى سيستم هاى جديد 
حســابدارى مطابق با استانداردهاى روز 
دنيا براى بانك هــا وبنگاه هاى اقتصادى 
به صورت پايدار شــد و گفــت: دراين 
و  روش هاى حســابدارى  بايد  خصوص 
سيستماتيك به گونه اى اعمال شود كه 
هيچ تبصره و يا اســتثنايى براى گروه ها 
و يا افراد نباشد وبر اساس استانداردهاى 

جديد گزارشگرى بانك ها اعمال شود. 
معينى با اســتناد به اظهارات رئيس كل 
بانك مركزى مبنى بــر بدهى 130هزار 
ميليــارد تومانى دولت به بانك ها تصريح 
كرد: دولت هم بايد با پرداخت بدهى هاى 

خوداز فشــارى كــه روى بانك ها وجود 
دارد، كــم كنــد چرا كه اكنــون دولت 

بزرگ ترين بدهكار سيستم بانكى است.
وى تصريــح كرد: اعمــال قدرت دولت 
بــر مديريــت و منابع بانك هــا يكى از 
مشــكالت اســت به گونــه اى كه اين 
موضوع موجب خارج شــدن بانك ها از 
چارچوب عمليــات واهداف پولى ومالى 

آن ها مى شود.
اين كارشــناس بازار سرمايه با اشاره به 
اين كه دولت بدهى خود را به سيســتم 
بانكى پرداخت نمى كند كه همين عامل 
موجب مسدود شــدن بخشى از شريان 
حياتــى بانك هــا وكند شــدن جريان 
نقدينگى شده است، خاطرنشان كرد: با 
توجه به ركود اقتصادى حاكم بر كشور 
واز ســويى تأخير در پرداخت مطالبات 
بانك ها از ســوى مشــتريان، ســرعت 
گردش نقدينگى بشــدت كاهش يافته 
كه دولت فعلــى ودولت بعد بايد فكرى 
اساسى براى اين موضوع داشته باشند.   

 نقش تورم 40 درصدى
يك اقتصاددان هم در خصوص وضعيت 
فعلــى بانك ها وعلت زيــان دهى آن ها 
گفت: تورم 40درصدى و نرخ رشد منفى  
درگذشته يكى از مهم ترين عوامل بروز 
مشكالت براى سيستم بانكى بوده است.

مهدى تقوى بخشــى از مشكالت مالى 
كشــور را به دليل فعاليــت بى ضابطه 
وبرخــى  مالــى  و  پولــى  مؤسســات 
شــركت هاى بزرگــى كــه بــه فروش 
ســهام اقدام مى كردند، عنوان كرد و با 
بيان اين كه مشــكالت گذشــته كمى 
طول مى كشد تا حل شــود، افزود: هم 
اكنون بانك مركــزى بر تمام بانك هاى 

زير مجموعه خود نظــارت دارد و تمام 
ســرمايه اين بانك ها نزد بانك مركزى 

تضمين شده است.

 راه حل خروج بانك ها از بحران
اقتصــادى مجلس  عضــو كميســيون 
شــوراى اســالمى  هم با بيان اين كه 
هــر چه دولت بــراى افزايش ســرمايه 
بانك هــا اليحــه آورده مجلس تصويب 
كرده اســت، گفت: عالوه بر اين موضوع 
ما موافقت كرديم كه به منظور سهولت 
ارائه تســهيالت براى رفع موانع توليد، 
بانك ها اضافه امــوال ودارايى هاى خود 
را بفروشــند كه اگر اين موارد اجرا شود 

مشكالت بانك ها نيز حل خواهد شد.  
محمود شــكرى تصريح كرد: هم اكنون 
تقاضا براى ســپرده وسرمايه گذارى در 
بانك ها باالســت اما در گذشــته چند 
مؤسســه مالى واعتبارى غيرمجاز كه به 
مشــكل خوردند موجب كاهش اعتماد 

مردم به سيستم بانكى  شده است.

 بانك هاى بزرگ مشكلى ندارند
وى خطــاب به مــردم تصريح كرد: هم 

بزرگ  بانك هــاى  اكنون 
مانند ســپه، ملى، تجارت 
ندارند  و... هيچ مشــكلى 
وسرمايه ديگر بانك ها نيز 
مركزى تضمين  بانك  نزد 

شده است.
وى خاطرنشان كرد: حتى 
پرداخــت  خصــوص  در 
مواردى  دولت  بدهى هاى 
تصويب شده و براى بحث 
بانك ها  مطالبــات  وصول 
دســتگاه هاى  تمــام  نيز 
ذيربط از جمله قوه قضائيه 

پاى كار آمده اند.
شــكرى با بيان اين كه با 
توجه بــه حمايت مجلس 
نبايد  بانك هــا  ودولــت، 
مشــكلى داشته باشند، به 
بحث شايعات ورشكستگى 

بانك ها اشــاره كرد و افزود: اگر بانك ها 
مشكالتى داشته باشــند اين مسئله به 
مديريت آن ها بر مى گردد و در صورتى 
كه كل ســرمايه بانك بــرود وبرنگردد 
در آن صــورت بانــك مى توانــد بگويد 
ورشكســته ام كه تاكنون چنين اتفاقى 

نيفتاده است.  

گزارش قدس از وضعيت قرمز برخى بانك ها

رئيس كل بانك مركزى درپاسخ به قدس خبردادبدهى  130هزار ميلياردى دولت،  بانك ها را فلج مى كند
آخرين خبرها 

از سرنوشت كاسپين

اقتصاد- فرزانه غالمى: رئيس كل بانك مركزى روز 
گذشته در طبقه هفدهم برج بيست طبقه اين بانك 
ميزبان خبرنگاران بود تا در خصوص عملكرد دولت 

در چهار سال گذشته با اصحاب رسانه سخن بگويد.
قرار نبود اين جلســه سياسى و انتخاباتى باشد اما 
وقتى خبرنگاران در بدو ورود به ساختمان شيشه اى 
سبز رنگ نبش خيابان ميرداماد، جمعيت پالكارد 
به دســتانى را از ســپرده گذاران هشــت مؤسسه 
غيرمجاز و ورشكســته ديدند، اين جلسه تا حدود 
زيادى انتخاباتى شد و عرصه اى براى زير سؤال بردن 

شعارهاى تبليغاتى رقباى رئيس دولت يازدهم.
داســتان از آنجا شروع شد كه روابط عمومى بانك 
مركزى با هماهنگى قبلى ســعى كــرد با هدايت 
خبرنگاران به درورودى كوچــه پگاه (در جوار اين 
بانك) اجازه ندهد صداى ســپرده گذاران معترض 
كــه عليه دولــت و بانك مركزى شــعار مى  دادند 
رســانه اى شود اما صداى اعتراض اين جمعيت كه 
اغلب از سپرده گذاران «آرمان» بودند در تمام محوطه 
ساختمان بانك مركزى پيچيده بود؛ همان هايى كه 
ماه هاست به ساكنان حاشيه خيابان ميرداماد تبديل 
شده اند و حاال شعارهايى با محوريت تحريم انتخابات 

در صورت عدم تأديه حق و حقوشان سر مى دهند!
وقتى قدس و تســنيم از رئيس كل بانك مركزى 
در خصوص آخرين نتايج ساماندهى اين مؤسسات 
پرسيدند، ولى اهللا ســيف ضمن ابراز همدردى با 
سپرده گذاران به گفته وى «مظلوم» اين مؤسسات 
گفت: من آدم بى مســئوليتى نيستم اما مسببان 
اين اتفاق بايد پاســخگو باشند. اين هشت تعاونى، 
غيرمجاز بودند بنابراين تحت مسئوليت ما نبودند اما 

دولت از ابتدا مصمم به ساماندهى اين ها شد. 
سيف مدعى شد: اين مردم مظلوم به اسامى مقدسى 
مانند ثامن االئمه و يا مؤسسه ميزان اعتماد كرده اند. 
امروز بانك مركزى با برنامه ريزى و ساماندهى اين 
مؤسسات توانسته بخش زيادى از نقدينگى شان را 

زير چتر نظارتى خود درآورد.
به گفته وى هم اكنون شــوراى عالى امنيت ملى 
و مراجــع قضايى به يارى بانــك مركزى آمده اند. 
رئيس كل بانك مركزى افزود: قرار شــده هيئت 
مديره كاسپين فهرست دارايى ها و سپرده گذاران را 
جمع آورى كند كه تاكنون هفت تعاونى اطالعاتشان 
به كاسپين رســيده و تعاونى هشتم هم در حال 
انجام است؛ بنابراين تأكيد مى كنم كاسپين خود 
هيچ مشكلى ندارد و هنوز هيچ سپرده گذارى جديد 

و يا شعبه جديدى نداشته است.
رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه بايد از بانك 
مركزى در اين زمينه تقدير شــود، افزود: مردم به 
دليل مجوز دادگاه، دفترچه كاسپين در دست دارند 
و بانك مركزى پيگير انتقال دارايى هاى فرشتگان 
(تعاونى هشــتم) اســت و تاكنون 2500 ميليارد 
تومان از دارايى هاى اين تعاونى تسجيل شده ضمن 
اينكه به دنبال تدبيرى براى اعطاى خط اعتبارى به 

منظور پرداخت پول سپرده گذاران هستيم.
وى همچنين از اينكه گفته شود بانك هاى كشور 
ورشكسته اند انتقاد كرد اما اذعان داشت كه بانك ها 
مشكالتى دارند و اين مشكالت قابل انكار نيست. 
سيف تأكيد كرد تا دو ســال قبل شرايط بانك ها 
زياد مساعد نبود اما با تالش هاى دولت تحوالتى در 

انتظار نظام بانكى است.
سيف گفت: گفته بوديم پس از برجام و در صورت 
رفع تحريم هــاى بانكى ظرف 6 ماه ارز تك نرخى 
مى شــود كه اين روند كمى طوالنى شد اما دولت 
همچنان مصمم به اين كار است و در صورت وجود 

زمينه هاى الزم ارز را تك نرخى خواهد كرد. 

خبر روز

با توجه به ركود 
اقتصادى حاكم بر 
كشور واز سويى 

تأخير در پرداخت 
مطالبات بانك ها 

از سوى مشتريان، 
سرعت گردش 

نقدينگى بشدت 
كاهش يافته كه 

دولت فعلى ودولت 
بعد بايد فكرى 

اساسى براى اين 
موضوع داشته 

باشند

بــــــــرش

در حالى كه 
عضو ارشد هيئت مديره خانه صنعت 
و معدن ايــران بتازگى از تعطيلى 
هزار واحد توليدى به دليل ركود 
ســخن مى گويد، وزارت صنعت و 
معدن به صورت رسمى اعالم كرده 
 واحد صنعتى 
تعطيل شده اســت.نعمت زاده بى 
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بسته خبرى
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 بانك  

حكايت وزير 1000 ميلياردى و فقراى بى نان 
تسنيم:استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه دولت يازدهم 
در چهار ســال خــود 200 ميليارد دالر در اختيار داشــت كه 
مى توانســت مشكل بيكارى را حل كند، گفت: مقام هاى دولت 
يازدهــم علم اقتصــاد را علمى دقيق همچــون علوم طبيعى 
مى دانند كه غلط است.دكتر ابراهيم رزاقى، استاد اقتصاد دانشگاه 
تهران افزود: در جمهورى اســالمى چه اتفاقى رخ داده است كه 
رئيس جمهــورى يا وزيرى هزار ميليارد ثروت دارد در حالى كه 

12 ميليون بيكارند و 30 ميليون نفر نان ندارند بخورند.

10 استان كشور چشم به راه رسيدن راه آهن 
خبرآنالين:پوشش راه آهن در تمام اين استان ها كامل نيست و 

تنها70 شهر ايران از طريق راه آهن به يكديگر متصل شده اند .
رئيس جمهور در سفر به استان همدان در شرايطى راه آهن 
اين اســتان را افتتاح كرد كه عمًال اين اســتان بيســت و 
يكمين اســتانى است كه به راه آهن سراسرى كشور متصل 
مى شــود و همچنان 10 استان ديگر كشور به خطوط ريلى 

دسترسى ندارند. 

طراحى و توليد 23 محصول با پلتفرم جديد
مهر:مديرعامل ايــران خودرو با بيان اينكــه هدف نهايى 
در توليدات مشــترك با شــركت هاى خارجى رسيدن به 
70 درصد ساخت داخل اســت، گفت:با پلتفرم جديد 23 
محصــول طراحى و توليد خواهد شد.هاشــم يكه زارع در 
مراســم امضاى قرارداد و تفاهم نامه دوجانبه براى طراحى 
پلتفرم محصوالت جديد ايران خودرو گفت: نخستين توليد 
مشترك با پژو را داشتيم و تا پايان سال مدل 301 را توليد 
خواهيم كرد.وى ادامه داد: ما تا پايان سال جارى حداقل با 
سه شركت بزرگ خودروســاز ديگر قرارداد مشاركت امضا 

خواهيم كرد.

نرخ بيكارى در زمستان گذشته 12/5 درصد شد
تسنيم:جمعيت فعال در زمستان 95 به حدود 25/5 ميليون نفر 
و جمعيت شاغل (تقاضاى نيروى كار) به حدود 22/3 ميليون نفر 
رسيده است، بر اين اساس نرخ بيكارى به 12/5 درصد رسيده 
كه نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 0/7 و نسبت به فصل قبل 

0/2 واحد درصد افزايش يافته است.

تعرفه واردات خودرو تغيير نمى كند
ايسنا: مسعود كرباســيان رئيس كل گمــرك ايران با بيان 
اينكــه تعرفــه واردات خودرو براى ســال جــارى تغييرى 
نمى كند، گفــت: مصوبه تعرفــه 40 و 55 درصدى واردات 
خودرو در ســال گذشــته در ســال جارى نيز به قوت خود 

باقى است.

رشد اقتصادى بدون نفت؛ 1/7 درصد
مهر:عضو كميســيون اقتصادى مجلس با اشــاره به ادعاى 
دولــت مبنى بر يك رقمى شــدن نرخ تورم اظهار داشــت: 
زمانى كه نرخ رشد مســكن منفى 14/5 درصد و نرخ رشد 
صنعت صفر اســت، تورم كاهش مى يابــد، اين كاهش تورم 

ناشى از ركود و بيكارى است.
بهمنى با اشــاره به ادعاى دولتى ها مبنى بر افزايش رشــد 
اقتصــادى به 11/7 درصد خاطرنشــان كــرد: 9/7 درصد 
از رشــد اقتصادى كشور ناشــى از خام فروشى نفت است. 
رشــد اقتصادى بدون نفت در ســال گذشــته، 1/7 درصد 

بوده است.

هزينه كرد 6 درصد جامعه 10 برابر فقرا
ثروتمندان ساالنه 70 هزار دالر هزينه مى كنند

تســنيم: عضــو ســتاد اقتصاد 
امكان  اينكــه  بيان  بــا  مقاومتى 
ايجاد 1/4 ميليون شــغل فقط در 
صنعت پوشاك كشور وجود دارد، 
گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم 
توســعه، ســاالنه بين 955 هزار 
تا 970 هزار شــغل بايــد ايجاد 
شــود كه براى تحقق اين ميزان 

اشتغالزايى بايد به نرخ رشد هشت درصد برسيم.
على آقامحمدى، افزود: بر اساس گزارشات بانك مركزى، در حال حاضر نرخ 
هزينه كرد درآمد ايرانيان به گونه اى تقســيم مى شــود كه مصرف ساالنه 6 
درصد از خانواده ها بيش از 70 هزار دالر، مصرف ساالنه 50 درصد خانواده ها 
بين 20 هزار تا 70 هزار دالر و ساير خانواده ها درآمد كمتر از 20 هزار دالر 
در ســال دارند؛ در عين حال مصرف ســاالنه دهك هاى پايين جامعه كمتر 

از7500 دالر است.

ثبت نام براى دريافت مستمرى مددجويى
 در سامانه خدمات حمايتى 

تسنيم: طــرح جديد دولت براى 
توزيع پــول بين مــردم 10 روز 
رياست جمهورى  انتخابات  از  قبل 

رونمايى شد!
كشور  بهزيستى  ســازمان  رئيس 
اعــالم كــرد: تمــام خانوارهايى 
كــه درآمد آن ها كمتــر از ميزان 
تعيين شده در برنامه ششم است، 

مى توانند براى دريافت مســتمرى مددجويى در ســامانه خدمات حمايتى 
ثبت نام كنند.

انوشيروان بندپى گفت: مســتمرى تعيين شده براى خانواده هاى پنج نفره و 
بيشــتر، 465 هزار تومان، خانوارهاى چهارنفره، 418 هزار تومان، سه نفره، 
320 هزار تومان، دونفره؛ 250 هزار تومان و يك نفره 148 هزار تومان است.
وى تصريــح كرد: خانواده هايــى كه درآمد آن ها بــدون يارانه نقدى اى كه 
مى گيرند كمتر از ميزان فوق است، ابتدا در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه
 WWW.SAMANEHREFAH.IR ثبت نام كنند و پس از بازرسى 

ميدانى از محل زندگى، تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار مى گيرند.
بندپى با اشــاره بــه اينكه توضيح فرآينــد انجام كار توســط معاونت رفاه 
اجتماعــى اعالم مى شــود، گفت: بدين ترتيب با اجراى اين سياســت هيچ 

خانواده اى در ايران كمتر از ميزان فوق درآمد نخواهد داشت.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
ما وظيفه داريم پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم.

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)  
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گزارش از شخص

على بركت اهللا ...
كارنامه چهارساله «حسن روحانى» اين روزها زير ذره بين است

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   همان قدر 
كه رقابت انتخاباتى در ســال 96 براى «حسن 
روحانى» ســخت اســت، «گزارش از شخص» 
نوشتن هم براى كسى كه رئيس جمهور يازدهم 
و نامزد رياست جمهورى دوازدهم است، دشوار 
به نظر مى رســد. براى «حسن روحانى» رقابت 
انتخاباتى، شايد مدت هاست كه آغاز شده است. 
از همان روزهايى كه تحليلگران، كارنامه چند 
ســاله دولت يازدهم را زير ذره بين گذاشتند، 
رئيس دولت و هوادارانش متوجه شدند، روزهاى 

چندان آسانى پيش رو ندارند.

  وقتى زندگى شيرين شد
آشفتگى اقتصاد ايران را در سال 92 و هنگامى 
كه «روحانى» دولت را از محمود احمدى نژاد و 
تيم  او تحويل گرفت، نمى توان منكر شد. تورمى 
كه -يكباره و با شدت- اوج گرفته بود و ثبات از 
دست رفته اقتصادى، شايد ايجاب مى كرد دولت 
يازدهم بيش از هرچيز ديگر تمركزش را روى 
سروســامان دادن به وضعيت اقتصادى موجود 
بگذارد. از انصاف هم نگذريم در اين راه- كاهش 
تورم- بد كار نكرد. ترميم روابط با كشــورهاى 
ديگر-خاصــه غربى ها-، روان شــدن صادرات 
نفت،افزايش درآمدهاى فروش نفتى و افزايش 
درآمدهــاى مالياتى كمك كرد تا اقتصاد ايران
 - آرام آرام- از آشفتگى و نابسامانى فاصله بگيرد.

 همه تخم مرغ ها در سبد برجام!
«منتقداِن اقتصادفهم» اما چنين به ماجرا نگاه 
نمى كردنــد. آن ها - نه اينكــه در اين روزهاى 
داِغ انتخاباتى، بلكه از همان روزهايى كه شيوه 
كارِ دولت بر همگان روشن شد- روش كاهش 
تورم را نسخه اى موقت و موضعى مى دانستند و 
منتقدان اهل سياست و ديپلماسى نيز از رويكرد 
دولت در سياســت خارجى و گره زدن حيات و 
ممات كشور به موضوع هسته اى گاليه داشتند و 
در همان روزها در تحليل هايشان مى نوشتند: آيا 
درست است كه دولت آقاى روحانى همه تخم 

مرغ هايش را در سبد برجام بگذارد؟!
« روحانى» نيز خوب مى دانســت كه در آينده 
جــداى از منتقدانى كه به اقتضــاى نقادى و 
رفتار كارشناســى، كارنامه دولت را به چالش 
مى كشند، شايد سر و كله منتقداِن نكته سنج تر 
و البته نامهربان ترى هم پيدا شود كه با تمركز 
بر اشــتباهات دولت، روى خيلــى از كارها و 
تصميم هاى دولت انگشت بگذارند و حتى آنچه 
را خوِد دولتى ها نقطه قوت و دستاورد مى دانند، 

زير سؤال ببرند.

  برگ برنده
«برجام» را بــرگ برنده اش مى دانــد. اما كدام 
سياستمدارى اســت كه نداند بُرِش برگ هاى 
برنــده نيز حــد و انــدازه اى دارد. « روحانى»، 
خودش بهتر از منتقدان مى داند كه «برجام» با 
همه فرصت هايى كه پيش روى ايران گشــود، 
قرار نبوده تنها برگ برنده ايرانيان در سياست 
خارجى باشــد، همان طور كه قرار نيست همه 
گره هاى اقتصاد را با نگاه به آن گشــود. خاصه 
اينكه برجام با همه نكته هاى مثبت و منفى اش 
نتوانســت به بهبود آنچنانى وضعيت اقتصادى 
منجر شــود و جبران ُكندى دولت در ســر و 
ســامان دادن به توليد و اشتغال را بكند. يعنى 
همان مشكلى كه گَزك شد در دست منتقدان 
تا در روزهاى رقابــت انتخاباتى، دولت را براى 
وضعيت نابســامان توليد و اشتغال زير فشار و 

منگنه بگذارند.

  كنايه موشكى
مناظره ها مى توانست فرصتى باشد تا روحانى با 
تشريح وضعيت چهار سال پيش و مقايسه آن 
با امروز، هم پاســخ منتقــدان را بدهد و هم از 
برنامه هايش بگويد. رئيس دولت اما ترجيح داد 
بيشــتر به دفاع از آنچه بارها گفته بود، سرگرم 
شــود و خودش را با ديگر نامزدها وارد چالش 
كند. سخن و كنايه چند روز پيش او كه به بهانه 
دفاع از برجام گفته شد و سياست دفاعى ايران 

و برنامه هاى راهبردِى موشكى را زير سؤال برد 
تنها يك نمونه از تاكتيك هجومى او در انتخابات 
اســت. او آزمايش موشــك ها را برنامه اى براى 
برهم زدن برجام به مردم معرفى كرد، در حالى 
كه خودش هم خوب مى دانست، همان راهبرد و 
همان حاكميتى كه تشخيص و مجوز داد، دولت 
او پاى ميز مذاكره بنشيند و برجام را امضا كند، 
مجوز آزمايش موشــكى را نيز در راستاى دفاع 
بازدارنده داده اســت. پس او از چه گاليه دارد، 

خدا مى داند و بس!

  سيم آخر ...
بخش فرهنگ از بخش هايى اســت كه دولت 
يازدهم مى توانست بيشتر به آن رسيدگى كند. 
هنوز مطالبه بر زمين مانده رهبرى در اين زمينه 
بــر جاى خود باقى بود كه خبر امضاى ســند 

2030 رســيد و هشدار صريح ايشان را موجب 
شد. به نظر نمى رسد آمار و ارقامى كه نامزدهاى 
دولتى در زمينه كارهاى خودشــان -در اينجا 
و آنجــا- بر زبان مى آورند، بــه رضايت مردم از 

وضعيت فرهنگى جامعه بينجامد.
در اين ميان، واكنش ها و رفتارهاى تند روحانى 
در سخنرانى انتخاباتى اخيرش، حتى منتقدان 
بى طــرف يا طرفدار او را نيــز گاليه مند كرد. 
رفتارها و سخنانى كه در آن ها عصبانيت و تالفى 
جويى آشكار بود، كمتر نشانه اى از رعايت اخالق 
سياسى در آن ديده مى شد و ترساندن مردم از 
بر سر كار آمدن جناح رقيب در آن، موج مى زد. 
آيا رفتارهاى اخير رئيس جمهور كنونى، تنها با 
هدف رأى آورى بيشتر از او سر مى زند يا اينكه 
وى در تالفى يورش انتخاباتى برخى رقيبانش، 

به سيم آخر زده است؟

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

پيِر درست هستيم 
تســنيم/ محمــود حجتى- وزيــر جهاد 
كشــاورزى- در واكنش به وارداتچى بودن 
ايــن وزارتخانه، با اشــاره بــه افزايش تراز 
تجارى بخش كشــاورزى گفــت: چرا به ما 
مى گويند پير، خســته يا وارداتچى؟ درست 

است پير شده ايم، اما پير درست هستيم.

مصلحت رياض
ايرنا/ روزنامه فرامنطقه اى رأى اليوم- چاپ 
لندن- در سرمقاله ديروزش نوشت: سعودى 
كه همواره با سالح هاى آمريكايى در زمين 
ديگران جنگ مى كند، اين بار به مصلحتش 
نيســت با ايران دربيفتد؛ زيــرا اين تهديد 

كردن ها به زيان رياض تمام مى شود. 

سند صداقت
تســنيم/ محمدعلى پورمختــار- نماينده 
كبودرآهنگ در مجلس- گفت: اعالم اموال از 

سوى نامزدها بيانگر صداقت آن هاست.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2813/01

23/3900/12 3/514/26

19/2719/58

5/296/03

19/4720/18
قرن بيستم

دايره هاى سرخ خشم
توفان اعتراض دانشجويان و اولين نسل بعد از جنگ دوم، در مركز تمدن اروپا، يعنى 
پاريس، آنچنان شــعله ور و پر از خشم شــده بود؛ كه برخى ها درباره آن نوشته اند 
«پاريس» به «آغوش ســرخ كمونيسم» سقوط خواهد كرد. البته، اين يك دروغ بزرگ 

رسانه اى بود، براى فريب جامعه و ملت و كشور، از حقيقت اعتراض و نسل معترض.
اما واقعيت تلخ يا تلخ ترين واقعيت، عبارت بود از تولد اژدهاى ترس، در سازمان هاى 
تجارت بين المللى و مردان بى خدايى كه بر طال و نفت و الماس و بانك ها، ســلطه 
داشتند و همچون فرعونيان به اندازه «اهرام سه گانه» پول و قدرت، جمع كرده بودند 
و مى ترسيدند اين آوازهاى خشم در خيابان ها و دانشگاه هاى پاريس، «اهرام سه گانه» 
قدرتشان را، خرد و شكننده كند و بنيان هاى مستحكم آن بناها را، در آتش غضبى بى 

پايان، به خاكستر بى ارزش و بى قيمتى تبديل نمايد.
اين مردان بى خدا، كه سالطين پنهان تجارت جهانى بودند فقط و فقط، از نسل هزار 
زبان پاريس، دچار هراس نشده بودند از شهر خونبار «الجزيره» و از شهر «تهران» هم، 
پرنده هاى ترس آفرين، به پرواز درآمده بودند و حجم سياه ترس آنان را، حجيم تر و 
سياه تر كرده بودند. هر روز و هر هفته اى كه از پايان جنگ دوم مى گذشت «شورش هاى 
سياسى» توسط نسل بعد از جنگ، ناگهان شعله مى كشيد و دايره اى سرخ و رعب آور 
را در نظام سياسى و اقتصادى مسلط و حاكم بر مردم، با قدرت رسم مى كرد، كه هر 
ديده بان امنيتى و سياسى را از روى صندلى پر آرامش، بلند مى كرد و آنان را محكوم 
به راه روى در راهروهاى حيرانى و ســرگردانى مى نمود. تا حرفى و كلمه اى به دست 

آورند كه به درد اتاق بحران هاى امنيتى بخورد!
«دايره هاى سرخ» اعتراض و شورش و فرياد عليه قدرت ها و حكومت ها، همه جا كشيده 

شده بود يا در حال كشيده شدن بود. 
«قاهــره» و «جاكارتا» و «بمبئى» و «دهلى» هر كدام دايره اى پر از هيجان هاى ســرخ 
شورش گرانه، پيدا كرده بود، و دنيايى از حرف و سخن و تفسير تاريخى را توليد نموده 
بود. اما اين حرف ها و ســخن ها چندان در ميان «نســل هزار زبان معترض» پاريس، 
دوستدار و هوادار نداشت. اما در اين هنگامه دايره هاى سرخ خونين دگرگون طلبانه؛ 
يك «دايره» بود كه چونان ماه شــب گرد، هر شب در آسمان پاريس، ظاهر مى شد و 
پايين مى آمد و بر سقف شيشه اى همه دانشگاه هاى پاريس، بوسه مى زد و سپس آواز 
شبانه خويش را، سر مى داد كه: عدالت را از ما ربوده اند! روزهاى سرزمين ما را با قير 
سياه رنگ كرده اند! و جوانان ما را در سرماى مصنوعى فقر، محكوم به مرگى بدتر از 
اعدام نموده اند! دست ها را بايد از سرما نجات داد، دست ها را بايد گرم كرد! دست ها را 

بايد در هم گره كرد! دست ها را بايد براى وطن، در هم گره كرد...
اين آواز شــبانه، كه در احساســات ضد فســاد و ناپاكى متراكم گشته در پاريس، 
طرفداران نيمه شــب، پيدا كرده بود و هر هفته و هر روز، «شــفقت سرخ جهانى» را 
چونان بادبان هاى كشتى توفان پيما، برافراشته مى ساخت تا چشم هاى خسته و آزار 
ديده از ستم حكومت هاى دموكراسى و پاريسى بعد از جنگ؛ بتوانند منظره اى واقعى 
را در چشم انداز آينده زمين بنگرند و تاريخى در حال شدن را تماشا كنند، تا در چاله 
و چالش هاى بى نور دلسردى آفرين، سقوط نكنند و از حقانيت انديشه اعتراض عليه 
تراست هاى جهانى تجارت و بانك و اسلحه روى برنتابند و اعالميه ضعف و انصراف و 
نيز پشيمانى صادر نفرمايند. اين آواز شبانه، از دايره سرخ انقالب كوبا، منتشر مى شد و 
گوش هاى فراوان و بى شمارى را به شنيدن آوازش، جلب كرده بود. گوش هايى كه در 
پاريس بعد از جنگ، خيلى چيزها شنيده بودند و از خيلى قصه ها، سر درآورده بودند؛ 
اينك، با «صداى فيدل» رفيق شده بودند و از «صداى چه گوارا» به عنوان «صداى يك 
قهرمان» ياد مى كردند و با او هم آواز و هم داستان گشته بودند. و تصوير خشم سرخ 
او عليه ستم و ستمگرى را باالى سرشان، در اتاق كار و خوابگاهشان و در خيابان ها و 

پارك ها و سنگفرش ها، به نمايش مى گذاشتند.
اگر «اســتراتژى هاى» امنيت آفرين ضد اعتراض، كه توســط دولت و ســازمان هاى 
امنيتى فرانســه، طراحى و عملياتى شد، به بار مى نشست چنين آواز شبانه اى نبايد 
در دانشــگاه ها سر داده مى شــد و «چه گوارا» نبايد قهرمان محبوب دختر و جوان و 
دانشجوى پاريسى مى گشــت، تا بتواند بر روى قلب آنان خانه اى كوچك از خشم و 
اعتراض انگيزش، نقاشى كند و افق سرخ فام چشم هاى بيدار شده بعد از جنگ را به 
افقى دست يافتنى، تفسير نمايد و ترس از قدرت بى رحم مردان بى خدا را، كه بر همه 

اركان نظام فساد گستر جهانى، چنگ انداخته اند؛ به شجاعت تبديل نمايد...

طرح  روز

دولت در سال 95 بيش از 377 ميليارد تومان 
لوازم آرايشى و بهداشتى وارد كرده است !

 نيشتر / مازيار بيژنى 

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد
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