
 رهبر معظم انقالب: 

نامزدها قاطعانه بگويند معيشت مردم اولويت است
 اخبار  رهبر انقالب اسالمى در مراسم دانش آموختگى دانشجويان افسرى و تربيت 
پاســدارى دانشگاه امام حســين(ع) صبح ديروز با تبريك ايام سالروز والدت حضرت 
بقيه اهللا(عج)، به عوامل اقتدار كشــور اشاره كردند و با تأكيد بر اينكه دشمنان همواره 
نســبت به عوامل اقتداربخش جمهورى اســالمى بغض و كينه دارند، افزودند: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى يكى از عوامل اقتدار كشور است كه نشانه خشم و ناراحتى از 
آن، در تبليغات بين المللى و اظهارات سياسيون استكبار كامًال آشكار است. به گزارش 
پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى،  رهبر انقالب اسالمى، به «قدرت نظامى» 

به عنوان يكى ديگر از عوامل اقتدار...

info@qudsonline.ir

گفت و گو ى روز

 معارف   اراده الهى به يقين بر اين قرار گرفته كه روزى منجِى موعود خواهد آمد 
تا بدين سان پروردگار عالم طبق آيه صريح قرآن كريم، بر مستضعفين زمين منت 
نهاده و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهد. آرى در عصر ظهور است كه 

صالحان، وارث زمين خواهند شد...

عصر ظهور مقدمه اى 
براى آمادگى قيامت است

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 2

معاون فنى و عمران موقوفات 
آستان قدس خبر داد

مسكن زوج هاى 
جوان 20 ماه ديگر 

آماده تحويل

مرگ روزانه 4/5 نفر 
در حوادث ناشى از كار

بى توجهى 
دو  وزارتخانه 

به  ايمنى كارگران
 ............ صفحه 3 ............ صفحه 9
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در انتخابات بايد امنيت 
به صورت كامل محفوظ بماند

: حضرت مهدى
من آخرين جانشين 
پيامبر(ص) هستم و 
به وسيله من است 

كه خداوند بال را از 
خاندان و شيعيانم 

دور مى سازد.
بحار - ج 52 ص 30

نگاهى به شعارها و وعده هاى  
نامزدهاى  انتخاباتى 

معيشت مردم را فداى 
رأى بيشتر نكنيد

حجت االسالم و المسلمين رئيسى:

بين چپاول اقتصاد و حق 
مردم، ديوار مى كشيم

محمد باقر قاليباف:

امروز نيازمند جهاد 
ضد دروغ هستيم

اسحاق جهانگيرى:

چرا بايد اموالمان را 
براى مردم جار بزنيم؟

حسن روحانى: 

پرداخت يارانه 45 هزار 
تومانى تخلف بود

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

بهترين وظيفه منتظران 
ادب است

 معارف  ســحرگاه نيمه شــعبان ســال 255 هجري قمري با طلوع خورشــيد وجود حضرت يادداشت اختصاصى آيت اهللا جوادى آملى:
خاتم األوصيا و خاتم األوليا، قطب دايره امكان، واســطه زمين و آســمان، حضرت بقيه اهللا األعظم
(ارواح من سواه فداه) با نسيم دل انگيز حضورش عالم امكان عطرآگين گشت. بدين ترتيب زمينه 
تحقق وعده خداي ســبحان در پيروزي مســتضعفان و امامت آنان فراهم شــد؛ ونريد أن نمّن 
علي الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين... . وقتي امام معصوم(عليه السالم) 

 ............ صفحه 6به دنيا مي آيد و به عبارت ديگر انسان كاملي از مخزن غيب به زمين...

فرا رسيدن ميالد باسعادت منجى عالم بشريت، حضرت امام مهدى را بر عموم مسلمانان تبريك مى گوييم.

عليه امنيت قيام كنيد 
سيلى خواهيد خورد
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 پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396 14 شعبان 1438 11 مى 2017  سال سى ام  شماره 8396  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

شهروند ان ايرانى در كانادا به آمريكا بروند  قدس: وزيرخارجه با بيان اينكه امكان رأى گيرى از ايرانيان مقيم كانادا در مذاكرات فراهم نشده، از آن ها خواست براى شركت در انتخابات به آمريكا 
بروند.محمد جواد ظريف در حاشيه جلسه هيئت دولت با اشاره به حضور هيئتى از دولت كانادا در ايران، گفت: مقررات اين كشور تأكيد دارد كه رأى گيرى بايد در اماكن ديپلماتيك كشورها انجام شود و چون ما 

رابطه سياسى نداريم هنوز به راهكارى در اين زمينه نرسيده اند اما كماكان تالشمان را براى حل اين مشكل ادامه مى دهيم. 

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

 اخبار  رهبر انقالب اســالمى در مراســم 
دانش آموختگى دانشجويان افسرى و تربيت 
پاسدارى دانشگاه امام حسين(ع) صبح ديروز 
با تبريــك ايــام ســالروز والدت حضرت 
بقيه اهللا(عج)، به عوامل اقتدار كشــور اشاره 
كردند و با تأكيد بر اينكه دشــمنان همواره 
نســبت به عوامل اقتداربخــش جمهورى 
اســالمى بغض و كينه دارند، افزودند: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى يكى از عوامل اقتدار 
كشور است كه نشانه خشم و ناراحتى از آن، 
در تبليغات بين المللى و اظهارات سياسيون 

استكبار كامالً آشكار است.

 افزايش قدرت موشك هاى ايران
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى،  رهبر انقالب اســالمى، به 
«قدرت نظامى» به عنوان يكى ديگر از عوامل 
اقتدار اشــاره و خاطرنشــان 
جنجال هــاى  كردنــد: 
گسترده اى كه در مورد توان 
موشــكى جمهورى اسالمى 
به راه انداخته مى شود، به دليل 
خشــم و كينه اى است كه از 

اين عامل اقتدار در دل دارند.
فرمانده كل قوا تأكيد كردند: 
ما موشك داريم و موشك هاى 
ما بسيار دقيق است و اهداف 
مورد نظــر را از فاصله هزاران 
كيلومترى با دقت باال، هدف قرار مى دهد و 
اين توانايى را با قدرت حفظ خواهيم كرد و با 

قدرت هم آن را افزايش خواهيم داد.

 دولت مقاومت
حضرت آيت اهللا خامنه اى بعد از برشمردن 
عوامــل اقتدار بــه تببين موضــوع «دولِت 
مقاومت» پرداختند و گفتند: امروز جمهورى 
اسالمى ايران، دولِت مقاومت است و دولِت 
مقاومت يعنى تسليم زورگويى نشدن و در 

موضع اقتدار، ايستادن.
ايشــان با تأكيد بر اينكه دولت مقاومت با 
عنصر يا ســازمان مقاومت در فالن كشور، 
قابل مقايسه نيست، خاطرنشان كردند: دولِت 
مقاومت داراى سياســت، اقتصاد، نيروهاى 

مســلح، تحرك بين المللى و منطقه نفوذ 
وسيع است. رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر 
اينكه دولِت مقاومت همواره از طرف قدرت 
طلبان و نوكران آن ها هدف دشــمنى قرار 
دارد، گفتند: دولِت مقاومت، نه اهل سلطه 
طلبى و دســت اندازى به كشورهاست و نه 

اهل قرار گرفتن در موضع دفاعى و انفعالى.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى افزودند: برخى 
تصور مى كنند براى اينكه خود را از تهمِت 
ســلطه طلبى و اقتدار طلبى بين المللى و 
منطقه اى، دور كنيم بايد در الك دفاعى فرو 
برويم درحالى كه چنين تفكرى اشتباه است.

ايشــان با اشــاره به آياتى از قــرآن كريم، 
خاطرنشــان كردند: موضع دولت مقاومت، 
«قدرت بازدارنده» و «اقتدار بازدارندگى» است 
و جمهورى اسالمى ايران همچون گذشته، 
مســير «اقتدار بازدارنده» را با اتكا به همت 
و تالش و ابتكار و اســتعدادهاى خود ادامه 
خواهد داد. ايشان، هدف بلندمدت دشمنان 
را «از بيــن بردن اصل نظام» بيان كردند و با 
اشاره به اينكه اين موضوع بر خالف سال هاى 
اول انقالب، ديگر به صراحت اعالم نمى شود، 
خاطرنشان كردند: اكنون مقابله با اصل نظام 
از طريق «تغيير رفتار» در دســتور كار آن ها 
قرار گرفته است و تغيير رفتار هم يعنى با راه 
اسالم و انقالب و خط امام بتدريج زاويه ايجاد 
شــود و در نهايت، در مسير مقابِل انقالب 
حركت شــود. رهبر انقالب اسالمى سپس 

به موضوع «انتخابات 29 ارديبهشت» اشاره 
كردند و گفتند: اگر مردم در انتخابات حضور 
يابند و اين حضور همراه با «نظم و اخالق و 
رعايت حدود اســالمى و قانون» باشد، قطعاً 
انتخابات مايه آبــرو و عزت نظام جمهورى 
اســالمى خواهد شــد، اما اگر در انتخابات، 
قانون شكنى و بداخالقى شود و با حرف هاى 
خود، دشــمن را اميدوار كنيم، انتخابات به 

ضرر ما تمام خواهد شد.

 چند توصيه به نامزدهاى انتخابات
ايشــان با تأكيد بر اينكه نظام اســالمى در 
برگزارى انتخابات، تازه كار نيست و در 38 
سال گذشــته انتخابات متعددى را برگزار 
كــرده و با محيط هاى فكرى و وسوســه ها 
آشناست، گفتند: من چند توصيه به آقايان 
محترم نامزدها دارم؛ نخســت آنكه قاطعانه 
در برنامه ها و اظهارات خود بگويند «مسائل 
اقتصادى و معيشــت مــردم اولويت آن ها 
است و براى حل مشكالت اقتصادى تالش 

خواهند كرد».
رهبر انقالب اســالمى افزودند: توصيه دوم 
آن اســت كه بايد در اظهارات و برنامه هاى 
نامزدها، موضوع «اســتقالل ملى و عظمت 
و ســربلندى ملت ايران»، خودنمايى كند و 

برجسته باشد. 
ايشان گفتند: آقايان نامزدها بايد به صراحت 
نشان دهند كه در مقابل زياده خواهى آمريكا 

و خباثت صهيونيست ها ايستاده اند.
توصيه ســوم رهبــر انقالب اســالمى به 
نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى، «حفظ 

امنيت ملى و آرامش كشور» بود.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى گفتند: آقايان 
نامزدها مراقب باشند «گسل هاى اعتقادى، 
جغرافيايــى، زبانى و قومى» را در كشــور 

تحريك نكنند.
رهبــر انقالب اســالمى افزودند: دشــمن، 
ســال هاى متمادى به دنبال اين هدف بوده 
اســت اما مــردم مؤمن ُكرد، مــردم غيور 
آذربايجان، مردم عرب خوزســتان و مردم 
بلوچستان و تركمن به عنوان صاحبان انقالب 
با مشت به دهان دشمن كوبيدند و در مقابل 

او با قدرت ايستادند.

 عليه امنيت قيام كنيد 
سيلى خواهيد خورد

حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه 
موضوع امنيت بسيار مهم اســت، افزودند: 
نامزدهــا مراقب باشــند به خاطر خطاى در 
تشخيص، طراحى نيمه كاره دشمن را تكميل 
نكنند. رهبر انقالب اسالمى، مسئوالن امنيت 
و آرامش كشــور بويژه قــوه قضائيه، نيروى 
انتظامى و وزارت كشور را به مراقبت و حفظ 
كامل امنيت توصيه مؤكد كردند و گفتند: اگر 
كســى بخواهد در انتخابات برخالف امنيت 
كشــور اقدامى انجام دهد، قطعاً با واكنش و 

سيلى سختى مواجه خواهد شد.

 امنيت در انتخابات بايد حفظ شود
ايشــان بار ديگر تأكيد كردند: امنيت براى 
كشــور و مردم و به تبع آن براى من بسيار 
مهم است و بايد در انتخابات، امنيت به طور 

كامل حفظ شود.
رهبر انقالب اســالمى در بخش ديگرى از 
سخنانشان، ســپاهيان دانشجو در دانشگاه 
افسرى امام حسين(ع) را به مغتنم شمردن 
فرصت ارزشــمند تحصيل در اين دانشگاه 
توصيه و خاطرنشــان كردند: اين دانشگاه 
مى تواند انسان هاى مســتعد را به نقطه اى 
برساند كه هر انســان با معرفت و حكيم و 

عالمى به آن جايگاه غبطه بخورد.

رهبر معظم انقالب:

نامزدها قاطعانه بگويند معيشت مردم اولويت است

  شما ببينيد در ماهواره همه به جاى تحريم انتخابات كمر به حمايت از روحانى 
بســته اند! امام خمينى(ره) و امام خامنه اى بارها گفتند، ببينيد چه كسانى با چه 
سابقه اى از نامزدها حمايت مى كنند و آبشخورشان كجاست، باچشم باز رأى دهيم. 

9360006158
  آقاى روحانى يك روز مردم را از جنگ مى ترسانيد، يك روز از دولت قبل وحاال از 
ديوار! به فضل الهى در دولت آينده خواهيد ديد ديوارى بنا نمى شود بلكه ديوار يأس 

و بى اعتمادى كه بنا كرديد، فرو خواهد ريخت. 9350003177
  آقاى روحانى بد اخالق، اينكه رهبر انقالب بگويند حضور مردم سايه جنگ را از 
اين سرزمين برداشته بعد هر وقتى كه در تلويزيون نشانت مى دهند، بگويى من سايه 

جنگ را برداشتم. 9110006820
  آقايان روحانى و جهانگيرى! شما بزرگواران با يارانتان بايك خداحافظى دل تمام 
مظلومان كشــور اسالمى ايران را به دست آوريد نه باماندن در قدرت. خداحافظى 

براى هميشه برادران خدوم ملت! 9150008932
  دولت يازدهم چرا ســند 2030 سازمان ملل را امضا و پنهان كرده  است؟ چرا 
چنين سند ضد اسالمى و ضد ايرانى را امضا كرده  است؟ اين افتضاح دولت يازدهم 

ديگر غير قابل قبول است.9140009915
  دست  دوســتان  و رســانه هايى  كه  اين  اختالس ها  را بر مال  مى كنند  از راه دور 

مى بوسيم . درود بر شجاعت  شما. 9150000367
  پدر و مادر همه اموالشان را وقف اوالد مى كنند، آيا درآمد ميلياردى فرزند 
از محل وجوهات و شــركت ها تأسيســى جديد عالوه بــر خمس، ماليات هم 

دارد؟9150009278  
 روحانى در مناظره از آزادى بيان حرف هاى قشنگى زد اما نگذاشت فيلم مستند 
واقعيت پشت صحنه برجام و نابودى هسته اى را به مردم نشان دهند، اگر كارگردان 
مستند(فروشنده) مجبور شود فيلمش را به ماهواره بفروشد، آبروى روحانى در دنيا 

مى رود! 9360006158
 آقاى هاشمى طبا شما و دوستانتان كالً براى قطع كردن يارانه ها آمده ايد نه براى 

ايران. آيندگان قضاوت خواهند كرد. 9350003177
 آموزش زبان دوم شامل كالس هاى زبان هم مى شود مردم ترك و عرب زبان هم 

فارسى درس مى خوانند. 9390003589
 29 ارديبهشت روزى سرنوشت سازى است براى من يك تكليف است در صحنه 
باشم آيا از اين كسانى كه وعده دروغ مى دهند بايد انتظار بهترى داشت؟ من كشاورز 

دنبال رئيس جمهورى مى گردم كه به حرفش عمل كند. 9150008919
 مستند تبليغاتى آقاى روحانى را كه ديدم گفتم ايشان اگر در سينما بودند بهترين 

بازيگر مى شدند. 9150009462
 بهترين مالك و معيار سنجش دولت در عملكرد چهار ساله آن است كه چه كرده 
است؟ اين ملت و اقشار محروم  هستند كه بايد به كارنامه آن نمره قبولى بدهند نه 
خــود آقايان با ندانم كارى هاى خود را به گردن اين و آن بيندازند و خرابكارى هاى 

خودرا پاسخگو نباشند. 9150000210
 آقاى روحانى فيلم تبليغاتى شما مثل فيلم هاى هندى چاخان و بازى با كلمات 

براى عوامفريبى بود و هم شأن شما كه روحانى هستيد، نبود. 9150007969
 به نظر مى رسد برخى از مردم تهران چون توانايى شهرداران ساير شهرهاى كشور 
را نديده اند، زحمات و خدماتى را كه آقاى قاليباف براى شهرشان فراهم آورده، درك 

نمى كنند. 9150006397
 چقدر خوب بود كه آقاى جهانگيرى نام بيمارســتان هايى را كه هزينه چند روز 
بســترى در آن از هزينه كرايه از منزل تا بيمارســتان كمتر اســت، بيان مى كرد. 

دولتمردان مردم را چه فرض كردند؟ 9150000233
 احســنت به آقاى روحانى! چه آهنگ هايى از ســتاد انتخاباتى شــما به گوش 
شــهدا و جانبازان مى رسد! فقط رقاصه كم دارد كه آن هم شايد پشت پرده باشد. 

9150001751
 آقاى روحانى! اگر واقعاً اين دولت، دولت جمهورى اســالمى است چطورى كه 
رئيس ها و وزيرها، ميليارد ميليارد ســرمايه و پول دارند در صورتى كه نصف ملت 
بيكار هستند و نان شب ندارند كه بخورند. به نظر شما جمهورى اسالمى اين جورى 
است. شما كه لباس پيغمبر بر تن داريد از خدا بترسيد و شيوه پيغمبر را در پيش 
بگيريد! آدم ها جورى زندگى مى كنند كه گويى هرگز نمى ميرند و جورى مى ميرند 

كه گويى هرگز زنده نبودند. 9350009683

وزير اطالعات : فتنه تيشرت هاى 
انتخاباتى خنثى شد

سياســت - آرش خليل خانه: وزير اطالعات 
اقدام برخى جوانان در روزهاى اخير در پوشيدن 
تيشــرت  هايى كه بر روى آن ها جمالت انتقادى 
درباره عملكرد دولت يازدهم نوشــته شــده را 
پروژه فتنه آميز خواند كه بايد ريشه آن سوزانده 
شود و آن را عمليات روانى ستادهاى نامزدهاى 
رقيب دولت، عنوان كرد. محمود علوى در حاشيه 
جلســه هيئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
همكاران ما مطلع شدند كه چند هزار تى شرت 
توليد شده است كه  چهار نمونه اش توسط وزارت 
اطالعات كشــف و ضبط شده است، شعارهايى 
چون «خداحافظ دولت حرف»، «چهار سال ركود 
و بيكارى» و نيز يك نمونه هم به زبان انگليسى 
نوشــته اســت كه من به روحانى رأى نمى هم. 
وزيــر اطالعات افزود: برنامه اين بوده اســت كه 
اين تى شــرت ها را به افــرادى بدهند و آنان اين 
تى شــرت ها را در مناطق شمالى تهران بپوشند 
و بعد هم با هماهنگى خودشان تعدادى ديگر از 
افراد جــوان را به عنوان موافق نامزدهايى كه در 
اين تى شــرت ها عليه او موضع گرفته شده بود 
وارد عمل كنند تا با كسانى كه اين تى شرت ها را 
پوشيده بودند برخورد كنند و آن را تحت عنوان 
برخــورد موافقان دولت با مخالفان دولت با فيلم 
گرفتن و تصويربردارى از صحنه هاى درگيرى در 

فضاى مجازى منتشر كنند.

وزير آموزش و پرورش:
چرا ذره بين روى كار خانوادگى 

ما گذاشته اند؟
سياســت: وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
چرا به جاى اينكه ســراغ موارد درشت بروند كار 
خانوادگــى ما را زيرذره بين گذاشــته اند به طرح 
موضوع فعاليت هاى اقتصادى شركت متعلق به وى 
و دخترش واكنش نشان داد و گفت: به من تهمت 
زدند و حق شــكايت را بر خودم محفوظ مى دانم. 
دانش آشتيانى در حاشــيه جلسه هيئت دولت 
گفــت: پس از آنكه از مجلس رأى اعتماد گرفتم، 
اســتعفاى خود از آن شــركت ها را دادم و علت 
طوالنى شدن مراحل ادارى آن به اين دليل بود كه 
پيش از اين كار، اساسنامه خود شركت تغييرات 
اساسى داشــته و چون روند آن به درازا كشيده، 

پروسه ثبت استعفاى ما را به عقب انداخته است.

خبر

صداى مردم   

امنيت براى كشور 
و مردم و به تبع 
آن براى من بسيار 
مهم است و بايد در 
انتخابات، امنيت 
به طور كامل 
حفظ شود

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

نذر بهشتى در حرم مطهر رضوى   حسين كاشانى: زائران و عالقه مندان مى توانند با مراجعه به دفاتر نذورات حرم مطهر امام رضا(ع) با اهداى وجه نقد موردنظر خود، در زمينه تهيه و خريد قرآن كريم و كتب 
ادعيه (با چاپ آستان قدس رضوي) جهت قرار دادن در قفسه هاى قرآن و ادعيه حرم منور امام هشتم(ع) و براى استفاده زائران بارگاه مقدس رضوى، اقدام نمايند. برپايه اين خبر، پس از دريافت وجه نقد از 

زائران كه بدين منظور (تهيه قرآن و ادعيه) به دفاتر نذورات اهدا مى نمايند، قبض رسيد مربوط توسط اين دفاتر (ويژه نذر قرآن و ادعيه) صادر و به زائران و نذركنندگان ارجمند تقديم مى شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با روز جوان برگزار شد
آيين گشايش ساختمان جديد مؤسسه جوانان آستان قدس

مرضيه رضايى: آيين گشايش ساختمان جديد مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى با 
حضور قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در مشهد برگزار شد. 

سيد مرتضى بختيارى در اين مراسم با بيان اينكه دشمنان فرهنگ اسالمى ما را مورد 
هدف قرار داده اند، گفت: اگر مديران كشــور از تربيت نوجوانان و جوانان غفلت كنند 

ديگران آن ها را مى ربايند و نظام تربيتى غلط خود را به ما تحميل خواهند كرد.
وى افزود: يادگيرى نوجوانان و جوانان به اقتضاى سنشــان بسيار قوى تر از ديگر افراد 
جامعه است از اين رو در آستان قدس رضوى باب جديدى باز شده تا جوانان با انديشه 
امام رضا(ع) آشنايى بيشــترى پيدا كرده و عرصه براى پرورش فكر و انديشه جوانان 

گسترش يابد.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى گفت: نوجوانان و جوانان سراسر انرژى هستند و 
اگر فضاهاى تربيتى مناسب براى آنان فراهم نگردد، دشمن ذهن و انرژى آنان را به نفع 

خود به تاراج خواهد برد.
بختيارى گفت: آســتان قدس رضوى با در اختيار گذاشــتن فضايى جديد و 
وســيع براى ســازمان جوانان آســتان قدس و بكارگيرى مربيــان مجرب و 
متخصص، درصدد برآمده از همه ظرفيت هــاى خود براى تعالى جوانان بهره 

گيرد تا آنان بيمه امام رضا(ع) شوند.
مديرعامل مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوى نيز در اين مراسم گفت: ساختمان 
جديد اين مؤسسه در خيابان كوهسنگى كه خانه باغى بزرگ به وسعت بيش از 1000 
مترمربع است، طبق برنامه ريزى هاى انجام گرفته به پاتوق فرهنگى و رفاهى نوجوانان 

و جوانان تبديل مى شود.
مجتبى مختارى افزود: تنها بخش اندكى از فضاى اين باغ به بخش ادارى اختصاص يافته 
و بقيه فضا در بخش هاى آموزشى و تربيتى و سياحتى با بهره گيرى از بهترين مربيان 

مورد استفاده نوجوانان و جوانان قرار مى گيرد.
الزم به ذكر است در اين مراسم از افرادى كه مخاطب نوجوانان وجوانان مشهدى بودند 
و در آموزش دفاع از دين و ارزش هاى اســالمى به جوانان نقش مؤثرى ايفا كردند، به 

عنوان «جوان ياران نمونه» قدردانى شد.

كتاب هاى «امام زمان(عج)» و «چشم به راه» منتشر شدند
قدس: رئيس اداره توليدات فرهنگى آستان قدس رضوي از توليد و انتشار كتاب هاى 
«امام زمان(عج)» و «چشم به راه» بمناسبت فرا رسيدن نيمه شعبان در حرم منور امام 

رضا(ع) خبر داد.
«حجت االسالم على پاياب» با بيان اين مطلب افزود: كتاب قصه هاى زندگانى چهارده 
معصوم با محوريت امام زمان(عج) در 120 صفحه در قطع جيبى و به شــمارگان 10 
هزار نسخه به سفارش اين اداره وتوسط مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي 

چاپ و منتشر مى شود.
وى ادامه داد: مباحثى چون عطر رؤياى نرگس، طلوع سپيده آخر، نشانى از رخ خورشيد، 

باران مهر و كرامت و... از جمله موارد مطرح شده در اين كتاب مى باشد.
وى در مورد كتاب چشم به راه نيز گفت: اين كتاب هم ويژه والدت با سعادت منجى 
عالم بشــريت، مولود نيمه شعبان حضرت مهدى(عج) در 90 صفحه با قطع رقعى به 
شمارگان 30 هزار نسخه توسط اداره توليدات فرهنگى آستان قدس رضوى و بوسيله 

مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي چاپ مى شود.

خـــبر

كاشانى   مروج   قدس/ محمدحسين 
معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس 
رضوى از آماده تحويل بودن مسكن زوج هاى 
جوان تا 20 ماه آينده خبر داد. اين مسكن ها 
به همت آســتان قدس رضوى و در دو شهر 

مشهد و بيرجند ساخته خواهند شد. 
مهنــدس خليل اكبرى با اشــاره به اينكه 
پروژه هاى ساخت مســكن زوج هاى جوان 
در شــهرهاى مشــهد و بيرجند در حال 
اجراست افزود: كلنگ ساخت اين پروژه در 
شهر مقدس مشــهد در دى سال گذشته 
در زمينى به مســاحت حدود سه هكتار در 
حاشيه كمربندى و بلوار صد مترى مشهد 
در مجاورت شــهرك شــهيد آقا مصطفى 
خمينى(ره) و در بيرجند در حاشــيه بولوار 
شهيد صياد شيرازى به زمين زده شده است.

وى تأكيــد كرد: بر اســاس رهنمودهاى 
توليت معزز آستان قدس رضوى، در سال 
گذشته فقط عمليات خاكبردارى اين پروژه 
در سطح كل اين زمين به ضخامت 25 تا 
30 ســانتى متر و به ميزان حدود 5000 
مترمكعب انجام شده و عمليات اجرايى آن 

نيز اخيراً شروع شده است.
اين مقام مسئول در سازمان مركزى آستان 
قدس رضوى اضافه كرد: با برگزارى مناقصه، 
نسبت به انتخاب پيمانكار در سال جارى 
اقدام شــد و عمليات اجرايى اين پروژه در 
ارديبهشــت ســال 1396 آغاز گرديده، 
بگونه اى كه اميدواريم در برنامه پيش بينى 
شده، بتوانيم اين پروژه را حداكثر در مدت 
زمان 20 مــاه به اتمام رســانيده و آماده 

بهره بردارى كنيم.
وى يادآور شــد: اين پروژه در مشهد داراى 
524 واحد مسكونى با مساحت 50، 60 و 
75 مترمربعى بوده و به صورت واحدهاى 
يك و دو خوابه طراحى گرديده و اين پروژه 
در 24 بلوك چهار و پنج طبقه پيش بينى 

شده است.
مهندس اكبرى زيربنــاى اين پروژه را 50 
هزار مترمربع و براساس تعاريف مهندسى 
با ســطح اشــغال 27 درصدعنوان كرد و 
افزود: اين گفته بدين معناســت كه حدود 
27 درصد از اين پروژه ساختمان و بقيه آن 

شامل معابر و فضاى باز خواهد بود؛ ضمن 
اينكه ســاختمان هاى خدماتى و عمومى 
(شامل مسجد و نمازخانه، فروشگاه و...) نيز 

در اجراى اين پروژه پيش بينى شده است.
معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس 
رضوى در مورد پروژه مسكن زوج هاى جوان 
در شهر بيرجند نيز گفت: در راستاى تحقق 
موارد مندرج در منشــور هفت گانه رهبر 

معظم انقالب مبنى بر رســيدگى به امور 
محرومان و مستضعفان و حسب تأكيدات 
توليت معزز آستان قدس رضوى و در جهت 
كمك به حل معضل مسكن به عنوان يكى 
از مشكالت پيش روى ازدواج جوانان، اين 
پروژه در شهر بيرجند پس از انجام مطالعات 
الزم و مكان يابى زمين مناسب در دستوركار 

اين معاونت قرار گرفت.

مهندس اكبــرى گفت: اين پــروژه در 
زمينى به مســاحت حــدود يك هكتار 
و در جهت اجــراى مرحله اول آن براى 

ساخت واحدهاى مسكونى 
جــوان  زوج  بــراى 120 
در شــهر بيرجنــد آماده 
شــروع عمليــات اجرايى 
كه طراحى  بگونه اى  بوده، 
و  اول  مرحله  نقشــه هاى 
دوم پــروژه در حال انجام 
اميدواريــم  و  مى باشــد 
سال  خردادماه  در  بتوانيم 
جارى عمليات اجرايى اين 

پروژه را آغاز نماييم.
وى خاطرنشــان كرد: اين 
در  مســكونى  واحد   120

6 بلوك(هــر بلوك به تعداد 20 واحد) و 
به مساحت هاى 55 تا 75 مترمربعى در 
دســت طراحى بوده و مدت زمان اجراى 
اين پــروژه حداكثر 20 مــاه پيش بينى 

گرديده است.
وى متذكر شــد: آيين نامه نحوه استفاده 
زوج هاى جوان از اين پروژه ها در شهرهاى 
مشــهد و بيرجند، پس از تهيه و تكميل 
شــدن و قبل از بهره بــردارى از واحدهاى 
مســكونى مزبور، به اطالع مشموالن اين 

پروژه ها، خواهد رسيد.

معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس رضوى در گفت و گو با قدس خبر داد

 از بنيــاد فرهنگى رضــوى مى خواهيم در مسكن زوج هاى جوان 20 ماه ديگر آماده تحويل
جهت تأســيس مدارس امام رضا(ع) به جهت 
نشــر شــميم و معارف رضوى همچون شهر 
مقدس مشهد در ساير شــهرها و استان هاى 

كشور نيز اقدام كند. 
09120006827

 خادمانى كه مسئول صندلى چرخدار هستند 
اگر امكان دارد از اول ميدان آب حضور داشــته 
باشند. فاصله تا ورودى حرم خيلى زياد است و 

براى افراد ناتوان مشكل است.
09010009110

 خدمات حرم امام رضا(ع) واقعاً جاى تشــكر 
دارد. خيلى بايد از همه خادمان و كفشــداران و 
انتظامات ايــن مجموعه به خاطر خدمات آن ها 

تشكر و سپاسگزارى كنيم.
09150001908

 مناطق محروم و جنگزده اســتان خوزستان، 
چشم انتظار كمك هاى آستان قدس براى رفع 

محروميت از اين منطقه مى باشد.
09350003100

 امكانات خوبــى از نظر تكريم زائران و رفاه 
آنــان در حرم مطهــر امام هشــتم(ع) انجام 
مى شــود اميدواريم هر روز شاهد پيشرفت در 

اين زمينه باشيم.
09160006592

 چرا كفشــدارى هاى محــدودى به خواهران 
كفشــدار واگذار شــده اســت؟! لطفاً ســاير 
كفشــدارى هاى زنانه را هم به كفشداران خواهر 

جهت رفاه حال بانوان واگذار كنيد.
09150002054

 ترويج مكتب اســالم در حاشــيه كشور و 
استان هاى مرزى نبايد از چشم آستان قدس 
رضوى دور بماند. لطفاً پيامك مرا چاپ كنيد.
09030004697

 براى گراميداشــت خانواده شهدا بويژه در 
مناطق محــروم لطفاً اين عزيــزان هم طبق 
يك برنامه تنظيمى توســط بنياد شــهيد و با 
هماهنگى حرم امام رضا(ع) جهت برخوردارى 
از زيارت و ميهمانســراى حضرت رضا(ع) به 

مشهد دعوت شوند.
09150000663

صداى مردم

 اين پروژه در 
مشهد داراى 524 
واحد مسكونى با 
مساحت 50، 60 
و 75 مترمربعى 
بوده و به صورت 

واحدهاى يك و دو 
خوابه طراحى 

شده است

بــــــــرش

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

aq
r.i
r :

س
عك

  

خبر

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى:
روند پيشرفت پروژه ها مداوم و مرتب پيگيرى مى شود

آستان: قائم مقام توليت آستان قدس رضوى گفت: مراحل و روند پيشرفت پروژه هاى 
عمرانى آستان قدس رضوى به صورت مرتب، مداوم و پيوسته پيگيرى مى شود.

سيد مرتضى بختيارى در بازديد از پروژه هاى زائرشهر و آشپزخانه مركزى امام رضا(ع) 
اظهار داشــت: پس از كلنگ زنى و آغاز عمليات اجرايى پروژه هاى متعددى كه در 
حال ساخت است، مهم ترين برنامه، پيگيرى روند ساخت، رفع موانع و فراهم كردن 

اعتبارات و ملزومات مورد نياز تيم هاى اجرايى است.
وى تصريح كرد: تمامى پروژه هايى كه با حضور توليت آستان قدس رضوى عمليات 
اجراى آن ها آغاز شده؛ نظير پروژه هاى زائر شهر، زائرسرا، مجتمع مسكونى جوانان، 
موزه جامع رضوى و... داراى زمان بندى دقيق و مشــخص اســت. وى با بيان اينكه 
پروژه زائرشهر 70 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است، گفت: در كنار سرعت انجام 

كار، توجه به كيفيت نيز از موضوعاتى است كه مورد توجه دقيق قرار گرفته است.
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

لیســت  منتشــره از کابینه »کار و کرامت« گمانه زنی رســانه ای است  تسنیم: سخنگوی ســتاد حجت االسالم والمسلمین رئیسی لیســت  منتشرشــده از کابینه دولت »کار و کرامت« را 
گمانه زنی های رسانه ای خواند و گفت: یک تیم کارشناسی از مدت ها قبل عالوه بر تمرکز بر موضوع انتخاب وزرا، پست های کلیدی قوه مجریه را نیز مورد مطالعه قرار داده و اولویت گذاری و بررسی های 

کارشناسی را به انجام رسانیده است. علی غالمی افزود: شخص آقای رئیسی تأکید دارند که در کابینه هم از تجربه مدیران موفق گذشته و هم از مدیران کارآمد و پرکار بهره گرفته شود. 

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

تا انتخابات

پرداخت یارانه 45 هزار تومانی تخلف  بود 
فارس: رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه ریاست جمهوری چیزی جز زحمت روز 
و بی خوابی شب ندارد، گفت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مرا 

برای آمدن در این عرصه مجاب کرد. 
حسن روحانی گفت: ســال گذشته در جلسه ای به برخی 
از دوســتان گفتم که هنوز برای کاندیداتوری در انتخابات 
تصمیم نگرفته ام که این موضوع به اطالع آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی رسید. 
در جلسه ای ایشان از من پرســیدند که شما برای حضور 
در انتخابات بعدی شــک دارید؟ و بعد ایشــان یک ساعت 
استدالل کردند و نتایج عدم حضور اینجانب در انتخابات را 
تشریح کردند. آیت اهلل هاشمی گفت اگر در انتخابات حاضر 

نشوید، وضع بدتر از قبل می شود. 

این نامزد انتخابات ریاســت جمهوری گفت: در دولت قبل 
فروش نفت و دور زدن تحریم ها را به یک دستگاه داده بودند 
اما بعد معلوم شــد نفت را روی دریا می چرخاندند و کرایه 
کشتی را می دادند اما نتوانستند آن را بفروشند.  در آن دولت 
پتروشیمی ها به دلیل کمبود گاز با 40 درصد ظرفیت کار 
می کردند و انبارها و محوطه آن ها انباشته از تولیداتشان بود. 
وی با بیان اینکــه دولت قبل برای پرداخت یارانه 45 هزار 
تومانی مرتکب تخلف شــد، افزود: بر اساس قانون، دولت 
می بایست یارانة زیر 20 هزار تومانی را پرداخت می کرد که 
تخلفات دولت قبل در این زمینه محرز اســت و در دیوان 
محاسبات پرونده ها در حال بررسی است. دولت یازدهم برای 
پرداخت یارانه ها دچار مشــکل شده بود زیرا نمی خواست 

تخلفی را انجام دهد. 

چرا باید اموالمان را برای مردم جار بزنیم؟ 
 سیاست/ آرش خلیل خانه   اسحاق جهانگیری در پاسخ 
به »قدس« درباره اینکه آیا در مناظره جمعه حاضر اســت 
امــوال و دارایی هایش را به مردم اعالم کند یا نه، گفت: چرا 

باید دارایی مان را برای مردم جار بزنیم؟ 
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیئت 
دولت به خبرنگار ما گفت: مگر شما اموالتان را به مردم اعالم 
کرده ایــد که من اعالم کنم؟ هر کســی در زندگی خودش 
چیزی دارد. ِصرف اینکه کسی بخواهد کاندیدا شود و برای 
مردم جار بزنــد که من این دارایی ها را دارم، ســنت هایی 
اســت که گذاشته می شود ولی باید ببینیم این سنت را که 
می گذاریم، اخالقی درســت است یا خیر. آن وقت به نتیجه 
 آن فکر می کنید چه می شود؟  وی افزود: اینکه مردم بدانند 
خانه من 200 یا 300 متر است، به چه دردشان می خورد؟ 

من اموالم را 6 بار به قوه قضاییه اعالم کرده ام. اموال برای این 
به قوه قضاییه اعالم می شــود که ببیند در دوره مسئولیتم 
درآمد و دارایی من به صورت غیرطبیعی افزایش پیدا کرده 
یــا نه و اگــر واقعاً تخلفی صورت گرفته، به آن رســیدگی 
کند. مردم لیســت اموالم را می خواهند چکار؟!  جهانگیری 
اضافه کرد: درباره  همین آقای شــهردار تهران و معاونان و 
شــهرداران مناطق کالن شهرها باید بگویم طبق قانونی که 
مجمع تشخیص مصلحت در دی ماه 95 تصویب کرده، عالوه 
بر شهرداری کالن شهرها و یک دستگاه دیگر که اسم آن در 
قانون اساســی برده نشده، اعالم شده است که باید مقامات 
این دستگاه ها هم لیست اموال خود را به قوه قضاییه ارسال 
کنند. حاال ببینید که از 17 دی ماه تاکنون این ها لیســت 

اموال خود را به قوه قضاییه داده اند یا خیر؟ 

بین چپاول اقتصاد و حق مردم، دیوار می کشیم 
ایسنا: حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
در جمع مــردم کرمان با بیان اینکه آیا 
حق است که 17 هزار کارگاه و کارخانه 
تعطیل شود و نیمی از ظرفیت صنعتی 
کشــور معطل بمانــد، گفــت: دولتی 
می خواهیم که بتواند کار شــبانه روزی 
کند، نه دولتی که از سویی در دولت و از 
سوی دیگر در بخش خصوصی تجارت کند. دولتی می خواهیم که هم خودش کار 
کند و برای مردم کار ایجاد نماید. وی تصریح کرد: آنچه موجب ترس و وحشت 
است، رقیب نیست بلکه بیکاری فزاینده ای است که در بین جوانان ما وجود دارد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ما بین چپاولگران اقتصادی 
و حق مردم دیوار بلندی ایجاد خواهیم کرد، گفت: ما برای نجات اقتصاد کشــور 
از رکود، نجات سیاست کشور از قبیله گرایی و رهایی فرهنگ کشور از غربزدگی 
وارد میدان شــده ایم و این ها را با کمک مردم به پیش خواهیم برد.  وی با بیان 
اینکه احساس می کنیم اکنون فصل بازگرداندن نشاط واقعی به خانواده ها و افزایش 
صداقت و اعتماد مردم به مسئوالن، فصل مبارزه با فساد و فصل کرامت مردم است، 
تأکید کرد: ما با تهمت زدن میدان را ترک نمی کنیم و در این قضیه تجربه داریم که 
هر وقت منافع جریان اشرافی گری در کشور به خطر افتاد، تهمت و افترا آغاز شد. 

امروز نیازمند جهاد ضد دروغ هستیم 
مهر: محمدباقر قالیباف با بیان اینکه امروز نیازمند جهاد علیه دروغ هســتیم، 
گفت: ناراحتم از اینکه بگویم رئیس جمهور محترم در مقابل مردم به صورت صریح 
اظهارات دروغ را بیان کند. نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دیدار با جهادگران 
افزود: امروز بزرگ ترین مشکل ما بیکاری، گرانی و فقر است و همه باید برای این 
محرومیت زدایی، ایجاد اشــتغال و مبارزه با گرانی تالش کنیم. اگر موفق شویم 
در این مســیر حرکت کنیم، از همه بحران های پیش روی اجتماعی جلوگیری 
می کنیم.  وی گفت: این روزها مخصوصاً در این ایامی که در آستانه یک انتخاب 
بزرگ برای مدیریت اجرایی کشور هستیم متأسفانه حرف هایی زده می شود که 
در مسیر اصلی دغدغه مردم نیست.  قالیباف اظهار داشت: امروز باید حواسمان 
باشــد در کنار همه فعالیت های جهادی یک مأموریت جهادی دیگر هم در این 
مقطع داشته باشیم که آن هم مسئولیت ما در قبال اظهارات نادرستی است که 
بعضاً از زبان کسانی که مسئول هستند، جاری می شود. قالیباف گفت: ما به آن ها 
می گوییم نه ما و نه کسان دیگر مخالف آزادی نیستیم. مگر پیاده رو، حمام زنانه و 

مردانه است که دیوار بکشیم؟! 

دولت یازدهم فقط خودش را اداره می کند 
مهر:  نامــزد حزب مؤتلفه در انتخابات 
علوم  دانشــگاه  در  ریاســت جمهوری 
و تحقیقات گفــت: ادامــه دادن وضع 
موجود یعنی بحران. مــن آمده ام تا با 
روی کار آوردن مدیران دلسوز مشکالت 
کشور را حل کنم، نه مثل دولت فعلی 
کــه تنها خــودش را اداره می کند. وی 
تصریــح کرد: با وزرایی که خودشــان صرافی و بانک دارند و دســت به واردات 
می زنند، کار پیش نمی رود. کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: در این دولت هنوز برخــی از وزرا وقت نکرده اند با رئیس جمهور صحبت 
کنند. این مدیریت خودمحور است. میرسلیم با اشاره به قرارداد کرسنت، درباره 
نتیجه نگرفتن پیگیری ها در این رابطه گفت: کرسنت درست نشد زیرا به افرادی 
گفتیم این مشــکل را حل کنند که دســت خودشان در این موضوع گیر است. 
خســارتی که از کرســنت به هر ایرانی وارد شد، 2 میلیون تومان بود. میرسلیم 
درباره اینکه آیا برنامه ای برای توافق در مورد کناره گیری به نفع کاندیدای دیگر 
دارد یا خیر، گفت: این مسائل به مهندسی آرا برمی گردد. در سال 92 ای  کاش 
آقای حداد عادل کنار نمی رفت زیرا اگر او کنار نمی رفت، نتیجه متفاوت می شد. 

رهبرمعظم  بصیری   مســعود  سیاست/   
انقالب دیروز هم طبق سنوات گذشته نامزدهای 
انتخابات را به تشــخیص درست شرایط توصیه 
کــرده و از اختالف افکنــی و ایجاد گســل های 
اعتقادی و قومی پرهیز دادند. ایشان یک بار دیگر 
مسئله معیشت مردم را مورد توجه قرار داده و با 
تأکید بر این موضوع، تصریح کردند: در طراحی 
بدخواهان، اقتصاد کشــور نبایــد حرکت کند، 
معیشت مردم باید لنگ بماند، کار و تولید رونق 
نگیرد و بیکاری به عنوان یک بال باید عمومیت 
پیدا کند تا نهایتاً مردم از جمهوری اســالمی نا 

امید شوند. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تنها راه مقابله با این 
هدِف دشمن را »اجرای شعار سال« و »عمل به 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی« و »رونق تولید 
ملی و ایجاد اشــتغال« دانستند و تأکید کردند: 
اگر این مسیر دنبال شود، قطعاً دشمن به هدف 

خود نخواهد رسید. 
ایشــان بارها شــاخص های یک حرکت درست 
انتخاباتی را مشــخص کرده  و به نامزدها و مردم 
نکاتی را گوشزده کرده اند که توجه به آن ها می 
تواند در ادامه مسیر کشور بسیار مؤثر و گره گشا 
باشد. اما متأسفانه برخی از نامزدها تأکید دارند که 
به جای توجه به مسئله معیشت و زندگی مردم، 
آن ها را وارد فاز درگیری های سیاســی کرده و از 

این راه آرای آن ها را به خود جلب کنند. 

اگرچــه در مناظــره اول و روزهــای اول آغــاز 
تبلیغات، تیم روحانی ســعی داشــت از 4 سال 
گذشته و دســتاوردهای او دفاع کند، اما به مرور 
وارد موضوعات سیاسی و یقه گیری های قبیلگی 
شد و به جای ارائه برنامه اقتصادی و تالش برای 
نشان دادن توانایی خود در رفع مشکالت معیشتی 
مردم، به سمت شعارهای خسته کننده و هیجانات 
کاذب رفت.  بیژن نوباوه در این باره معتقد است: 
مشــاوران روحانی چون می داننــد ریزش آرای 

رئیس جمهور زیاد شــده، 
تالش می کنند تا با طرح 
و  حاشــیه ای  موضوعات 
البته بی ربط، یک بخش از 
جامعه که آرای مشخصی 
داشــته و اصالً دغدغه معیشت و اقتصاد ندارند را 
بیدار کرده و به ســمت خود بکشند. در حالی که 
عموم جامعــه می خواهند بدانند برنامه اقتصادِی 

قابل لمس دولت برای 4 سال آینده چیست.  

وی گفت: دولت موظف به حل مشکالت اقتصادی 
مــردم در درجه اول اســت و همان طور که رهبر 
معظم انقالب فرمودند باید برای معضل بیکاری و 
معیشت مردم برنامه ارائه شود. نامزدها باید بدانند 
مردم به دنبال موضوعــات جدی تری در زندگی 
خود هستند و یقه گیری و دادن شعار مشکالتشان 
را حــل نخواهد کرد.  آن ها باید دقیقاً بگویند چه 
برنامــه ای برای حل معضالت اقتصــادی دارند و 
همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند، تنها راه 
مقابله با هدِف دشــمن برای ضربه زدن به کشور، 
»اجرای شــعار ســال« و »عمل به سیاست های 

اقتصاد مقاومتی« و »رونق تولید 
ملی و ایجاد اشــتغال« است نه 
دادن شعار سیاســی و تحریک 

احساسات مردم. 
از روز اول البته برخی کاندیداها 
روی همین مسئله تأکید کرده اند. 
قالیبــاف برنامه های خــود را به 
ســمت حل مشــکل بیکاری و 
تأمین شغل نشانه گرفت و قول 
ایجــاد 5 میلیون شــغل داد. او 
تأکید کرد که به بیکاران حقوق 
خواهــد داد و در گام اول راهی 
مشــکالت  از  برون رفت  بــرای 

معیشــتی خواهد یافت. اما برخی رقبای او فوراً 
تصمیم او را زیر سؤال برده و بر طبل »نمی توان« 
کوبیدند. آقایان جهانگیری و روحانی تأکید دارند 
که اگر می شد سالیانه یک میلیون شغل ایجاد کرد 

حتماً دولت، خودش این کار را کرده بود. 
اما حجت االســالم والمسلمین رئیسی در همان 
مناظره اول گفت: ایجاد یک میلیون شــغل در 
سال مصوبه مجلس و دستور برنامه ششم توسعه 

است و دولت باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته 
این مصوبه را عملی کند. او در ســخنرانی های 
شهرستانی خود هم گفت: اگر نمی توانید مشکل 
کار و اشــتغال را حل کنید، کنــار بروید. آقایان 
می  گویند نمی شــود. به آقایان توصیه می کنیم 
به جای تهمت و افترا زدن، درباره عملکردشــان 

توضیح دهند. 

رقیب هراسی به جای حل مشکل معیشت
البته آقای رئیسی وعده افزایش یارانه برای همه 
افراد یا پرداخت پول به بیکاران را نداد اما تأکید 
باید  بیکاری  کرد که مشــکل 
حل شود تا مردم ضمن داشتن 
شــغل، از کمک هــای دولتی 
بی نیاز شــوند. او معتقد است 
کرامت مردم با داشتن شغل و 
مســکن و ازدواج مناسب حل 
می شود نه با مشغول کردن آن ها 
به ســرگرمی های حاشــیه ای.  
دولتی ها اما اصرار دارند که فضا 
را به دوقطبــِی این جناح و آن 
جناح تبدیــل کنند تا مردم به 
جای توجه به مسئله اصلی خود 
که همان معیشت است، درگیر 
موضوعات خنده داری مانند کشــیدن دیوار در 

پیاده روها باشند. 
آن ها می خواهند رقیب را یک موجود ترســناک 
نشــان داده و خود را در نقش منجی قرار دهند. 
به همین دلیل است که روحانی در سخنرانی های 
خود مردم را از بازگشت به گذشته نگران کرده و 
تأکید می کند که باید بین جنگ و صلح یک راه 

را انتخاب کنند.

دولتی ها اصرار 
دارند که فضا را 
دوقطبِی کنند تا 
مردم به جای توجه 
به مسئله اصلی 
خود که همان 
معیشت است 
درگیر موضوعات 
حاشیه ای شوند

بــــــــرش

نگاهی به شعارها و وعده های نامزدهای انتخاباتی

معیشت مردم را فدای رأی بیشتر نکنید



الملل/  احمد يوسفى صراف     بين 
انتخابات زودهنــگام كره جنوبى - كم و 
بيش- همه مناسبات منطقه را براى اين 
كشور به هم ريخت. انتخاباتى كه حاصل 
يك رسوايى مالى از سوى رئيس جمهور 
وقت اين كشــوربود؛ حاال كره جنوبى را 
كه بتازگــى از حمايت ويژه آمريكايى ها 
برخوردار شــده بود را بشــدت به دامان 
چين و روســيه پرتاب كــرد. «مون جائه 
اين» فردى است كه سياست هايش عالوه 
بر آنكه در داخــل كره جنوبى طرفداران 
زيادى دارد، در برخى كشورهاى همسايه 
از جمله چين، كره شمالى و حتى روسيه 
به آن احترام گذاشته مى شود، زيرا «مون 
جائه اين» همواره گفته اســت سياســت 
آشــتى جويانه ترى در قبال همســايگان 
بويژه كره شــمالى را در دستور كار قرار 
خواهد كرد. بــه طور حتم پيروزى قاطع 
نامزد حزب ليبرال دموكرات كره جنوبى 
با كســب بيش از 40 درصد آرا در رقابت 
بين 13 نامزد را بايد پايانى بر ماه ها تالطم 
سياســى و بازگشت آرامش به اين كشور 

دانست. 

  نخستين مشكل كره جنوبى
استقرار سامانه موشكى «تاد» است

بدون شــك يكى از مشــكالت پيش رو 
ميان دو كره، موضوع استقرار سامانه «تاد» 
آمريكا در خــاك كره جنوبى خواهد بود 

كه مى تواند محل مناقشه جديد ميان دو 
طرف باشد.

«مون جائه اين» در حالى بدون برگزارى 
مراســم تحليف كار خــود را به عنوان 
نوزدهمين رئيس جمهــور كره جنوبى 
آغاز كرد كه كشــورش بــه دليل آنچه 
سياست هاى غلط دولت قبلى عنوان شده 
در شرايط با ثبات سياسى قرار ندارد.  اين 
كشور از يك ســو روابط و مناسباتش با 
چيــن به دليل اســتقرار ســامانه «تاد» 
آمريكا تيره و تار شــده و از سوى ديگر 
كره شــمالى هم بشدت از سياست هاى 
دولت پيشين سئول به دليل ميدان دادن 
به آمريكا در شــبه جزيره كره ناراحت و 

دلگير است.

به هميــن خاطر رئيــس جمهور جديد 
كره جنوبى در شروع به كار خود بايد در 
سياست خارجى كشور مسائل مختلفى از 
جمله موضوع هسته اى شبه جزيره كره، 
فعاليت هاى نظامى و موشكى كره شمالى، 
استقرار ســامانه تاد آمريكا و بازسازى و 
احياى روابط آســيب ديده با چين و ... را 

مورد توجه قرار دهد.

  كره شمالى
همسايه اى خطرناك ولى قابل تحمل!

در خصوص كره شمالى نيز او در تبليغات 
انتخاباتــى، به جاى اعمــال تحريم ها و 
لفاظى هاى تند با پيونگ يانگ، از سياست 
گفتمان با «كيم جونــگ اون» رهبر كره 

شمالى سخن گفت كه اين ديدگاه انتقاد 
شــديد محافظه كاران تندرو كشور را در 

پى داشت.
او هميشــه از دو دولت محافظه كارى كه 
طى 10 ســال گذشــته در كره جنوبى 
حكومت كرده انــد به خاطر ناتوانى آن ها 

فعاليت هــاى  توقــف  در 
هسته اى كره شمالى انتقاد 
كرده اســت. بدين ترتيب 
انتخاب «مون جائه اين» از 
حزب ليبرال دموكرات كره 
جنوبى موســوم به حزب 
«مينجــو» براى بســيارى 
از شــهروندان كره جنوبى 
اميــدوارى زيــادى ايجاد 
كرده است، اميدوارى از آن 
جهت كه او بتواند كشور را 
از بحران هــاى پيش رو در 
و  منطقه شبه جزيره كره 
خطراتى كه ممكن اســت 
به واســطه بــروز جنگ و 
را  آنان  درگيرى گريبــان 

بگيرد، محافظــت نمايد. به هر حال بايد 
منتظــر ماند و ديد كه او بــراى برآورده 
كردن آرزوى مردم خود در قبال آمريكا 
و بويژه كره شــمالى سياست هاى كشور 
را تغيير مــى دهد يا اينكه پس از مدتى 
دنباله رو سياســت هاى دولت پيشــين 

خواهد شد.

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

درباره سفر رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا به 
فلسطين اشغالى

فارس: «جوزف دانفورد» رئيس ستاد مشترك ارتش اياالت متحده براى ديدار با 
مقام هاى رژيم صهيونيستى و انجام مقدمات سفر «دونالد ترامپ» رئيس جمهور 
آمريكا به فلسطين اشغالى، وارد تل آويو شد. دانفورد كه يك ماه بيشتر از سفر 
قبلى اش به فلسطين اشغالى نمى گذرد، در بدو ورود از سوى «گادى آيزنكوت» 
همتاى اســرائيلى خود مورد اســتقبال قرار گرفت و همچنين در مراسم رژه 

نظامى، از آيزنكوت نشان دريافت كرد.

هشدار اتحاديه عرب درباره بروز فاجعه انسانى در يمن
فارس: اتحاديه عرب با انتشــار بيانيه اى با اشاره به بروز بيمارى و با در يمن و 
مرگ صدها نفر، تأكيد كرد، وضعيت بهداشــت عمومى در استان هاى مختلف 
يمن نگران كننده است و اگر سازمان هاى بين المللى اقدام سريع انجام ندهند، 

احتمال فاجعه انسانى وجود دارد.

دستگيرى چند مظنون به اقدام هاى تروريستى در آلمان
رويترز: بنابر اعالم پليس آلمان، شمارى از افرادى كه مظنون به دست داشتن 

در اقدام هاى تروريستى هستند، در شهر اليپزيك دستگير شدند.
پليس آلمان چند مظنون به دســت داشــتن در اقدام هاى تروريســتى را در 
اليپزيك دســتگير كرد. رســانه هاى محلى اعالم كردند، اوايــل وقت ديروز 
بازرســى هاى گســترده اى در اين زمينه صورت گرفته است. اين عمليات ها با 
هدف دســتگيرى اعضاى گروه تروريستى داعش و ديگر گروه هاى تروريستى 

فعال در سوريه انجام شد.

كنست، «كشور قوميتى» را تصويب كرد
فارس: پارلمان رژيم صهيونيستى (كنست) قانون موسوم به «كشور قوميتى» 
را در دور اول تصويب كرد. به موجب اين قانون، اسرائيل «كشور قوميت يهود» 

به شمار مى رود. 
بر اساس اين قانون هيچ كسى جز «ملت يهود» نمى تواند سرنوشت اين رژيم را 
تعيين كند؛ كميته وزارتى قانونگذارى رژيم صهيونيستى يكشنبه هفته جارى 

پيش نويس اين قانون را تصويب كرده بود.

حمله موشكى به سوريه «ترامپ» را روانه دادگاه مى كند
نيويورك تايمز: يك ســازمان در آمريكا تحت عنوان «ســازمان محافظت از 
دموكراســى» عليه دونالد ترامپ به خاطر دستور حمله به پايگاه هوايى سوريه 

شكايت كرده است. 
اين ســازمان كه شمارى از وكالى پيشين دولت اوباما نيز در آن حضور دارند 
در دادخواست خود خواستار پاسخگويى دونالد ترامپ درباره انگيزه هاى حمله 

موشكى ماه گذشته به سوريه شده است.

كمك 10 ميليون دالرى آمريكا به مخالفان پوتين
ايسنا: آمريكا در يك سال گذشته 
بيش از 10 ميليون دالر كمك هاى 
خــود را به مخالفان دولت روســيه 
افزايــش داده اســت. بنيــاد ملى 
حمايت از دموكراســى NED كه 
 USAID از طريــق نهــاد فدرالى
آمريكا تأمين مالى مى شود، تنها در 
سال 2016 ميالدى به جهت آنچه 

حمايت از دموكراسى در روسيه خوانده، 10 ميليون دالر هزينه صرف كرده است.

پيشنهاد كارى ويكى ليكس به رئيس اخراجى اف.بى.آى!
ايســنا: جوليان آسانژ، مؤســس ويكى ليكس در صفحه توييتر خود به طنز 
پيشــنهاد كرد، جيمز كومى، رئيس اخراجى اف.بى.آى بــه آن ها بپيوندد.به 
گزارش اينترفاكس، آسانژ نوشت: ويكى ليكس خوشحال خواهد شد كه موضوع 
استخدام جيمز كومى را براى مديريت دفتر واشنگتن بررسى نمايد و حتماً وى 

نيز خوشحال خواهد شد كه دولت آمريكا بدرستى مورد ارزيابى قرار بگيرد!

عضويت در اتحاديه اروپا، هدف راهبردى تركيه 
باشــگاه خبرنگاران: رئيس جمهور تركيه با انتقاد از قدرت گرفتن احزاب 
راست افراطى اروپا، عضويت كشورش در اتحاديه اروپا را هدف راهبردى آنكارا 

دانست. 
اردوغان در پيامى به مناســبت روز اروپا تأكيد كرد، تركيه عضويت در اتحاديه 
اروپا را هدف راهبردى خود مى داند و مايل است روند عضويت در اين اتحاديه 

را در چارچوب احترام متقابل، اصل برابرى و برد-برد ادامه دهد.

خـــبر

پايان محافظه كاران در كره جنوبى 

رياض و تل آويوپرتاب سئول به دامن پكن و مسكو
عليه جهان اسالم 

كارشــناس  دكتر وحيد صادق زاده/ 
مســائل خاورميانه: در جريــان حمله 
سعودى ها به خاك يمن، آنچه مسلم است 
اين اســت، اينكه آمريكا مغز متفكر و رژيم 
صهيونيســتى قلب تپنــده تجاوزگرى به 
يمن بوده و ابزار اصلى آن ها نيز عربســتان 
است. آمريكا و رژيم صهيونيستى كشورهاى 
اسالمى را هدف قرار داده اند و تأكيد دارند، 
آن ها با ابزار آل ســعود درصدد نابودى امت 
اسالمى هستند. مشــاركت دادن مستقيم 
رژيم صهيونيستى در حمالت هوايى، زمينى 
و دريايى عليه يمن جنايت مضاعفى است 
كه عربســتان عليه امت اسالمى روا داشته 

است.
منابــع خبــرى و محافــل نظامــى بارها 
اعالم كرده اند، مشــاركت مســتقيم رژيم 
صهيونيســتى را در حملــه هوايى، زمينى 
و دريايى ائتالف عربســتانى به منطقه باب 
المندب، رصــد كرده اند كــه اين موضوع 
بيانگر توســعه طلبى ها و مطامع بلندمدت 
اسرائيل در تسلط بر مناطق راهبردى جهان 
اخير  است.رژيم صهيونيستى در سال هاى 
جزايرى را در درياى سرخ و اطراف تنگه باب 
المندب به واسطه خوش خدمتى سومالى و 
اريتره تصاحب كرده، اين درحالى است كه 
حكام عرب منطقه از جمله مقام هاى اماراتى 
بــا اقدام هاى خصمانه اســرائيل هماهنگ 
بوده و به سيطره رژيم صهيونيستى بر باب 
المندب كمك مى كنند. اشراف يمن بر تنگه 
باب المندب كه محل اتصال درياى سرخ با 
اقيانوس هند است، موقعيت ويژه راهبردى 
براى يمن ايجاد كرده و اين موضوع ســبب 
شــده است تســلط بر يمن همواره مدنظر 
قدر ت هــاى بــزرگ جهانــى و قدرت هاى 
منطقه اى و رژيم هاى ســلطه جويى مانند 

رژيم صهيونيستى قرار داشته باشد. 
افشــاى ابعاد جديدى از مناسبات آمريكا 
و آل ســعود و رژيم صهيونيستى در حالى 
اســت كه انور عشــقى، مشــاور پيشين 
«بندر بن ســلطان»، رئيس وقت ســازمان 
اطالعات عربســتان كه مأموريتش آشكار 
كــردن تدريجى روابط نزديك ســعودى - 
صهيونيستى است، در ماه هاى اخير بارها با 
مسئوالن رژيم صهيونيستى در كشورهاى 
مختلف و نيز در فلســطين اشــغالى ديدار 
كرده اســت. تحركات عربستان و اسرائيل 
براى گســترش همكارى هاى نظامى نشان 
مى دهد، صهيونيست ها و آل سعود دو روى 
سكه نظامى گرى و جنگ افروزى در منطقه 
هستند. تسليح بيشتر تروريست ها به سالح 
نيز در دســتور كار مقام هاى اســرائيلى و 

عربستانى قرار داشته است.
بــى ترديد افشــاى اخبــار جديــدى از 
همكارى هــاى نظامــى عربســتان و رژيم 
صهيونيستى در روزهاى اخير تنها برگى از 
همكارى هاى گسترده ميان آن ها در طول 

سال هاى گذشته است.

يادداشت

رئيس جمهور جديد 
كره جنوبى بايد در 

سياست خارجى 
كشور مسائل 

مختلفى از جمله 
موضوع هسته اى 
شبه جزيره كره، 

فعاليت هاى نظامى و 
موشكى كره شمالى 

و استقرار سامانه 
تاد آمريكا  را مورد 

توجه قرار دهد

بــــــــرش

آمريكا در يك سال گذشته 
 ميليون دالر كمك هاى 
خــود را به مخالفان دولت روســيه 
افزايــش داده اســت. بنيــاد ملى 
 كه 

آمريكا تأمين مالى مى شود، تنها در 
 ميالدى به جهت آنچه 

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

پشت ويترين

راز بركنارى رئيس اف.بى.آى 
بوى الپوشانى

بين الملل: بركنارى غيرمنتظره «جيمز كومى» 
رئيس اف.بى.آى از سوى رئيس جمهور آمريكا، 
آن هــم در حالــى كه بخش اعظم شكســت 
«هيالرى كلينتون» نامزد دموكرات رقابت رياست 
جمهورى  2016 را به وى نسبت مى دهند؛ كم 
و بيش براى همه از جمله دشمنان او غافلگير 
كننده بود تا جايى كه «چاك شومر» رهبر اقليت 
دموكرات سناى آمريكا، استخدام دادستانى ويژه 
براى تحقيق پيرامون علت واقعى تصميم كاخ 
سفيد را خواستار شد. كومى هفته گذشته درباره 
اتهام دخالت روســيه در تغيير مسير انتخابات 
آمريكا و هك اسناد سايبرى ستاد دموكرات ها، 
در برابر كنگره اين كشور شهادت داد و قرار بود 
امروز براى ارائه توضيحات بيشتر در اين زمينه، 
در مقابل اعضاى كميته اطالعات ســنا حاضر 
شود، حال آنكه مشخص نيست آيا با بركنارى 
وى، اين جلسه استماع به قوت خود باقى است 
يا خير.اين در حالى است كه به نقل از نيويورك 
تايمز، خوِد كومى نيز، تا دقايقى پس از شنيدن 
خبر بركنارى اش از تلويزيون، آن را باور نداشته 

و در حد شــوخى تلقى مى كرده اســت، حال 
آنكه سپس دستيارانش وى را در جريان صحت 
ماجرا مى گذارند.رسانه ها با استناد به تحليلى از 
وزارت دادگسترى آمريكا نوشته اند، كومى حق 
نداشته نتايج تحقيقات در اين رابطه را در متن 
كارزار داغ انتخاباتى آمريكا منتشر كند. پليس 
فدرال در آمريكا زير مجموعه وزارت دادگسترى 
اســت.منتقدان اما دليل اصلــى اخراج جيمز 
كومــى را با تحقيقات او در مــورد تماس هاى 
احتمالى تيم ترامپ با روسيه در جريان كارزار 
انتخاباتى رياســت جمهــورى آمريكا مرتبط 
مى دانند. چهره هاى شــاخص دموكرات آمريكا 
يكه خورده اند. جان كانيرز، بلندمرتبه ترين عضو 
دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا، در كميته 
قضايى اين مجلس گفت، اقــدام ترامپ «بوى 
الپوشــانى كردن» داده و بخشى از تالش براى 
ايجاد مانع در برابر تحقيقات بر سر تماس هاى 
احتمالى با روسيه اســت. او افزود، با اين اقدام 
آمريكا بر سر مرز بحران قانون اساسى قرار گرفته 

است.

حاشيه

دعوت عربستان از 17 مقام عربى اسالمى براى ديدار با ترامپ 
عربستان سردمدار وابستگى جهان عرب به آمريكا

خارجه  وزير  العربى:  القدس 
عربستان ســعودى اعالم كرد، 
ريــاض از رهبران 17 كشــور 
عربى و اسالمى دعوت به عمل 
آورده اســت تا در كشورش با 
ديدار  آمريــكا  جمهور  رئيس 

كننــد.  عادل الجبير پس از ديدار با «ناصر 
بوريطه» همتاى مغربى خــود در رباط در 
يك كنفرانس خبرى اعالم كرد، از ســوى 
سلمان بن عبدالعزيز پادشاه سعودى حامل 
پيامى براى محمد ششــم پادشــاه مغرب 
اســت كه به موجــب آن از وى دعوت مى 
شود در نشست عربى- اسالمى- آمريكايى 

در تاريخ 21 مى شركت كند.
وى گفــت: از ســران 17 كشــور عربى و 
اســالمى براى ســفر به رياض همزمان با 
ســفر دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 
به عربستان دعوت به عمل خواهد آمد. به 
عنوان مثــال از فؤاد معصوم رئيس جمهور 
عراق و الباجى قائد السبسى رئيس جمهور 

تونس براى شركت در نشست 
مذكور دعوت بــه عمل آمده 
اســت. الزم بــه ذكر اســت، 
ديدارهاى ترامپ در عربستان 
به ســه بخش ديدار با سلمان 
بن عبدالعزيز، نشست با سران 
كشــورهاى عربى حاشــيه خليج فارس و 
ديدار با ســران كشورهاى عربى و اسالمى 

تقسيم خواهد شد. 
اين نخستين ســفر رسمى رئيس جمهور 
به عربســتان ســعودى محسوب  آمريكا 
مى شــود. به نظر مى رســد ســعودى ها با 
توجه به تصور جايگاه اقتدارآميزى كه براى 
خود در جهــان عرب قائلند مى خواهند به 
عنوان اصلى ترين و محكم ترين راه ارتباطى 
دولت ترامپ با جهان عرب جلوه گر شوند 
و مهم تــر از آن، مى خواهند اين موضوع را 
براى كشــورهاى كوچك حاشــيه خليج 
فارس نيز بــه عنوان يك اصل ديپلماتيك 

نهادينه كنند.

«مك كين» از ترامپ نااميد شد     ايرنا:  «جان مك كين» سناتور جمهورى خواه از ايالت آريزوناى آمريكا گفت، تصميم «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا براى بركنارى «جيمز كومى» رئيس 
پليس فدرال آمريكا (اف بى آى) وى را «نااميد» كرده است. مك كين در بيانيه اى اعالم كرد، در حالى كه رئيس جمهور به لحاظ قانونى مى تواند رئيس اف.بى.آى را بركنار كند، اما اين تصميم 

ترامپ نااميدم كرد.
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روزنامـه صبـح ايـران

اميد و انتظار انسان را آرام مى كند   رسا: آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى در درس خارج خود كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، با تبريك سالروز والدت امام زمان(عجل اهللا فرجه الشريف) 
گفت: يكى از عوامل آرامش، انتظار ظهور امام زمان(عجل اهللا فرجه الشريف) است، اميد و انتظار به ظهور انسان را آرام مى كند، چيزى كه به جوانان و ايثارگران در جنگ تحميلى آرامش مى داد، 

ارتباط با خدا واهل بيت(عليهم السالم) و انتظار ظهور بود، اگر انسان تمام دنيا را داشته باشد، اما از آرامش بهره اى نبرد فايده اى ندارد.

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

موسوى    سيدمحمدمهدى  معارف/   
اراده الهــى به يقين بر اين قرار گرفته كه 
روزى منجِى موعــود خواهد آمد تا بدين 
سان پروردگار عالم طبق آيه صريح قرآن 
كريم، بر مستضعفين زمين منت نهاده و 
آنان را پيشــوايان و وارثان روى زمين قرار 
دهد. آرى در عصر ظهور است كه صالحان، 
وارث زمين خواهند شد و آن را از چنگال 

ظالمان و جباران رها خواهند ساخت.
نيمه ماه شعبان، سالروز والدت كسى است 
كه زميــن را در زمانه اى كه دنيا از ظلم و 
جور و بى عدالتى پر شده و از اين بابت در 
معرض غرق شــدن است، مملو از عدل و 
داد و صلح و آرامش مى سازد و كلمه «اهللا» 
را بر سرتاسر اين گيتى به معناى حقيقى 

كلمه برقرار مى كند.
چنين روز و شــبى به يقين بسيار عزيز و 
پرفضيلت است. حجت االسالم و المسلمين 
مسعود عالى در فضيلت شب نيمه شعبان 
در كالم اهل بيت(عليهم السالم)مى گويد: 
روايات عجيب و بسيارى درباره فضيلت و 
عظمت روز و شب نيمه شعبان وجود دارد. 
به عنوان مثال امام صادق(عليه الســالم) 
مى فرمايند: در غرب و شــرق عالم، هيچ 
نــوزادى در شــب نيمه شــعبان به دنيا 
نمى آيد، مگر اينكه به بركت چنين شبى، 
مؤمن خواهــد بود. حضرت 
شب  مى فرمايند:  همچنين 
نيمه شــعبان براى ما اهل 
بيت(عليهم الســالم) مانند 
شــب قدر است براى رسول 
اهللا(صلــى اهللا عليــه و آله) 
يعنى همان طور كه شــب 
قدر، شــب نزول قرآن براى 
پيامبــر اكرم(صلى اهللا عليه 
و آله) اســت، شــب نيمه 
شــعبان نيــز شــب ميالد 
باطن و حقيقت قرآن يعنى 
امام زمــان (عجل اهللا تعالى 
فرجه)اســت. وى مى افزايد: 
همان گونه كه در شب قدر، 
تقدير هاى  و  سرنوشــت ها 
رقم مى خورد، شب  آدميان 
نيمه شعبان هم شب ميالد 
كسى است كه سرنوشت بشريت با ظهور 

ايشان رقم خواهد خورد.

 ماجراى قرائت سوره قدر 
در هنگام تولد امام زمان

اين خطيب و ســخنران برجســته ادامه 
مى دهد: در شــب نيمه شعبان وقتى عمه 
امام حسن عسكرى(عليه السالم)، حضرت 
حكيمه خاتون(سالم اهللا عليها) كنار نرجس 
امام  خاتون (ســالم اهللا عليها) مادر مكرمه 
زمان(عجل اهللا تعالى فرجه)هستند، يكباره 
مى گويد كه به من اضطرابى دســت داده 
كــه امام عسكرى(عليه الســالم) در جواب 

جان  عمه  مى فرماينــد: 
بخــوان.  را  قدر  ســوره 
جالــب اينكــه در همان 
شعبان  نيمه  ســحرگاه 
سال 255 هجرى ايشان 
مى گويد كه من ســوره 
مباركه قدر را مى خواندم 
و همزمان جنين مبارك 
نيــز در شــكم حضرت 

نرجس(سالم اهللا عليها) ســوره مباركه قدر 
را تالوت مى كــرد. وى مى گويد: همچنين 
درباره اهميت و فضيلت شب نيمه شعبان، 
روايتى از امام باقر(عليه الســالم) داريم كه 
حضــرت مى فرمايند: خداى متعال قســم 
يــاد كرده كه در اين شــب هيچ ســائل و 
حاجتمندى را بدون پاســخ و رفع حاجت 

نگذارد.

 اعتقادى مشترك 
وى اضافه مى كند: البته بايد توجه داشت 
كه اعتقاد به موعــود و منجى عالم، يك 
عقيده مشترك به شمار مى رود، به طورى 
كه حتى برخى مكاتب غيرالهى نيز منجى 
و موعود آخرالزمانى را قبول دارند و اين باور 
جزء عقائد فطرى بشر است چرا كه آدمى 
ذاتاً امنيت و آزادى و صلح را دوست دارد و 
ميل و كشش نسبت به آن ها دارد و معتقد 
است، منجى خواهد آمد تا امنيت و آزادى 
و آسايش بخصوص عدالت را محقق سازد.

استاد عالى خاطرنشان مى كند: با اين حال، 
در بين تمــام اديان و مذاهب، مكتب اهل 
بيت(عليهم السالم) و تشيع، ويژگى منحصر 
به فردى دارد، به طورى كه عقيده اش نسبت 
به مهدويت و موعود آخرالزمان، دو تفاوت 
اساسى با ساير مكاتب دارد؛ نخست اينكه 
طبق منابعى كه اهل بيت(عليهم السالم) 

اختيار ما گذاشــته اند،  در 
ما حــدود 300 آيه قرآن و 
بيش از 6000 روايت درباره 
عصر(عجل  ولــى  حضرت 
در  فرجــه)  تعالــى  اهللا 
اختيــار داريــم و آيت اهللا 
صافى گلپايگانى، در كتاب 
بســيارى  االثر»  «منتخب 
از اين روايات را از شــيعه و 
سنى جمع آورى كرده اند. بنابراين مسلم 
اســت، ديدگاه ما نسبت به موعود، خيلى 
روشن تر و شفاف تر و دقيق تر از ديگر اديان 

و مذاهب و مكاتب است.
البته ديدگاه مكاتب و اديان ديگر نســبت 
بــه موعود و منجــى آخرالزمان، خيلى با 
افســانه ها و اسطوره ها مخلوط شده، حال 
آنكه ما به خاطــر اين منابع غنى از قرآن 
و اهل بيت(عليهم السالم) ديدگاه منطقى و 

معقول و جامعى در اختيار داريم.

 مقدمه اى براى درك عظمت قيامت
وى در ادامه ســخنان خود با اشاره به اين 
نكته كه جامعه بشــرى منتظر است تا به 
دست منجى و مصلحى توانا به ساحل نجات 
برســد، بيان مــى دارد: از منظر آموزه هاى 
شــيعى، اساســاً ما مهدويت را در راستاى 
سير «انا اليه راجعون» مى دانيم كه در بحث 
قيامت مطرح است. اين در حالى است كه 
هيچ مكتبى به ايــن ُعمقى كه ما تحليل 
مى كنيم، مسئله مهدويت را تحليل نكرده 
و در تبيين و روشنگرى اهداف و فلسفه و 

كاركرد آن اهتمام الزم نداشته است.
كارشــناس دينى رســانه ملى مى افزايد: 
در واقع، عصر ظهــور امام زمان(عجل اهللا 
تعالى فرجه) يك پله از پله هايى است كه 
مردم به سمت قيامت برمى دارند؛ توضيح 

اينكه در قيامت و در پيشگاه خداى متعال، 
عدالت محض و حق محض مطرح است و 

ذره اى بطالن در آن راه ندارد.
وى مى گويد: پروردگار عالم از سر لطف و 
تفضل براى آنكه بندگان آمادگى پيدا كنند، 
براى عرصه قيامت دو مرحله مقدماتى قرار 
داده اســت كه شامل عصر ظهور و مسئله 
رجعت مى شود. در اين دو مرحله، مردم با 
عدالت و حق آشــنا شده و نسبت به آن ها 
عادت پيدا مى كنند، به طورى كه آن سبك 
زندگى را كه در آن ظلم و بى عدالتى برقرار 
بوده، كنار گذاشته و زندگِى عدالت محور و 

حق طلبانه اى دارند.

 رسالت كليدى منتظران حقيقى
حجت االسالم والمسلمين عالى همچنين 
اظهار مــى دارد: در حقيقت ظهور حجت 
بن الحسن(عجل اهللا تعالى فرجه) و عصر 
ظهور مقدمه اى است براى اين كه بتوانيم 
براى روز قيامت آماده شويم، بنابراين نگاه و 
رويكرد شيعه به مسئله مهدويت، يك نگاه 
و رويكرد نشاط آور و اميد بخش است براى 
انسان منتظرى كه زمينه سازى مى كند 
براى تحقق امر مقدس ظهور منجى عالم 

بشريت.
وى در پايان با بيان اينكه ما در عصر غيبت، 
وظيفه مهمى در راستاى آماده سازى زمينه 
ظهور حضرت بقيــه اهللا االعظم(عجل اهللا 
تعالــى فرجه) داريــم، مى گويد: به تعبير 
رهبر معظم انقــالب، امروز بايد در جهت 
حكومت امام زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) 
كار و تــالش كنيم؛ در حقيقــت ما كه 
منتظر حضرت هستيم، بايد در جهتى كه 
حكومت ايشان تشكيل خواهد شد، زندگى 
امروزمان را بسازيم و عطر و بوى مهدوى 

به جامعه خود ببخشيم.

نيمه شعبان شب قدر اهل بيت(ع) است

عصر ظهور مقدمه اى براى آمادگى قيامت است

جريان هاى انحرافى در عصر غيبت
آمنه مستقيمى: اين فطرت تاريخ است كه هر 
جا حقى برمى خيزد و مردم را به ســوى خود فرا 
مى خواند، جبهه باطل به دســت و پا افتاده و مى كوشد با 
عرضه نسخه هاى جعلى، فرياد حق را خاموش كند يا دست 
كم با ايجاد سروصدا مانع از شنيدن آن توسط همگان شود. 
درعصرغيبت جريان هايى درصدد بوده اند حق طلبى  را از 
مســير اصلى منحرف كنند. دكتر هادى وكيلى، دانشيار 

گروه تاريخ دانشگاه فردوسى مشهد در گفت و گويى تفصيلى با مجله زائر جريان هاى 
انحرافى را مورد بررسى قرار داده كه خالصه اى از آن در ادامه مى آيد.

 خطرناك ترين جريان هاى انحرافى
در تمــام تاريخ انبيا، اوصيا و اولياى الهى ديده مى شــود كه جبهه حق باورها و 

انديشه ها و سپس رفتارهاى عينى خود را عرضه مى كند.
درباره جريان هاى انحرافى عصر غيبت بويژه عصر امامت امام زمان(عجل اهللا تعالى 
فرجه الشــريف)، از حدود دوران امامين عسكريين(عليهما السالم) تا دوران غيبت 
صغرى و سپس سال هاى ابتدايى غيبت كبرى و دهه ها و سده هاى بعد، چندين 
جريــان انحرافى بروز مى كند؛ در اين ميــان خطرناك ترين جريان هاى انحرافى 
همچون غالت، اســماعيليه، زيديه، پيروان جعفر كّذاب و بازماندگان واقفيه و نيز 

مدعيان بابيت و مهدويت در بدنه تشيع فعاليت داشتند.

 جريانى كه توسط بدنه شيعه و اهل سنت دفع شد
جريان انحرافى ديگرى كه در آستانه و نيز دهه هاى نخستين عصر غيبت رخ داد 
«جعفريه» بود شامل پيروان جعفر كذاب، برادر امام عسكرى(عليه السالم) كه بعد 
از شهادت حضرت ادعاى امامت كرد و كم و بيش پيروانى هم يافت، گويا دستگاه 
خالفت عباســى نيز از آن ها حمايت مى كرد و عالقه مند بود تا شيعيان به جعفر 
كذاب بپيوندند، اما اين جريان خيلى زود مورد اعتراض جامعه شيعه قرار گرفت و 

جعفر نتوانست امامت خود را براى علماى شيعه اثبات كند. 
جريان اســماعيليه نيز به عنوان جريــان انحرافِى تند و تيز توانســت در مصر با 
جذب دانشــمندان و ايجاد حكومت فاطميان و تأســيس االزهر و نيز به دليل كار 
فكرى بيشــتر، پيروان بســيارى را با خود همراه كند. اين جريان بصراحت مقابل 
اهل بيت(عليهم الســالم) قرار مى گرفت و ائمه بعد از امــام هفتم را انكار مى كرد، 
در حالى كه در مناظرات و گفت و گوهاى علمى با شــيعه نمى توانست امامت اهل 
بيت(عليهم الســالم) را انكار كند. نتيجه آنكه اسماعيليه در برخى مناطق خاص و 
صعب العبور به عنوان جريان چريكى و فعال نظامى سياسى كار خود را ادامه داد، اما 
بعد توسط بدنه شيعه و نيز اهل سنت دفع شد و پس از حمله مغوالن از فعاليت هاى 
سياسى در ايران حذف شد و به سمت تصوف رفت تا دوره قاجار كه با حمايت صريح 
استعمار انگليس از آن ها در هند و ايران دوباره اسماعيليه به عنوان جريان انحرافى 
احيا شــد، حتى به آن ها سپاه و نيرو و لشكر دادند و بعد هم رهبران اسماعيليه به 

اروپا منتقل شدند. 

 جريانى كه در سده هاى اخير بر سر زبان ها افتاد
جريان مشهور ديگرى كه به «بهاييت» شهرت دارد و در يكى دو سده اخير نامش 
بر زبان ها افتاد، توسط سيدعلى محمد شيرازى پايه گذارى شد؛ وى به نجف رفت، 
اما توفيقى در تحصيل نداشت و دست به رياضت هاى تندوتيز و صوفيانه و مرتاضانه 
و بشدت خرافى زد كه در آن نيز راه به جايى نبرد و توسط برخى افراد مشكوك 
تحريك شد به اينكه ادعاى بابيت يا امام زمان بودن كند. به عبارت ديگر اين ها به 
حديث نبوى «أنَا َمديَنُه الِعلِم وَعلٌِىّ بابُها» استناد كردند و گفتند هر امامى بابى دارد 
و امام زمان(عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) هم بايد بابى داشته باشند، اين در حالى 
بود كه حضرت حجت(عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) در توقيعات شان اين مسئله را 
بصراحت رد كرده اند و ديگر ائمه نيز تأكيد داشتند كه اگر كسى ادعاى ارتباط با 
حضرت صاحب الزمان(عجل اهللا تعالى فرجه الشريف) و مشاهده ايشان را بكند، بايد 

تكذيب و دفع و لعن شود.

بوى عطر ُختن و نرگس و ريحان آمد...
رقيه توسلى

براى شرح دوران، شال و كاله كرده 
ايم تا چلچراغ جمكران... تا  ســايه 
سارِ ُقم... مى خواهيم بغض يكساله 

را بشكنيم...
با هر زبانى كه بلديم از نيمه شعبان 
بگوييــم... از زادروز صاحب زمين و 
زمان... از جمعه اى كه قرن هاست، 
ولِى سبحان اش را مى خواند... و از 

دلمان كه هر پنج شنبه و جمعه، سرپا مى شود و مى شكند...
آمده ايم بگوييم تمام شهر باران مى بارد و چشم عاشقان پير، غمگين است...

بگوييم اين ثانيه ها شمار ندارد طپش قلب مان... اين ثانيه ها كه هر چه پيش تر 
مى رويم و بيشتر نگاهمان به ريسه هاى رنگى كوى و گذر مى افتد... اين ثانيه ها 
كه رو به جمكران و كربال مى ايســتيم و ابر مى شويم... اين روزها كه فقط اشك 

ها متكلم وحده اند...
بگوييم راه درازى آمده ايم با شرم... با روز و شب هايى كه سِر حرف را با «السالم 

عليك» ها باز كرديم و حجاب ها، عيان نشد... آخرين نيمه شعبان نشد...
تمنا كنيم شما اى غايت عشق! خوب بودن هاى بى رنگ مان را نبين... اين جمعه، 
جهان چراغان است و بى شما و بى دعاى فرج و كميل، محفلى جان نمى گيرد... 
كه ما چشم به راهيم بشارت مان دهيد به نور... كه شما تلنبار تشنگى و انتظارمان 

را مى دانيد... تمام فقر و اشتياق ما و ساعات سعد شعبان را...
شــال و كاله كرده ايم... آمده ايم... آمده ايم باز در طلوع نيمه شــعبان ، جز «يا 
ابوالقاسم»، تسبيح نچرخانيم... آمده ايم براى عاشقانه هاى جهان و ملكوت، اللهم 

كن لوليك الحجه ابن الحسن را اينجا سر دهيم...
نه يك بار، هزاران بار بخوانيم الســالم عليك مهدى مظلوم فاطمه. السالم عليك 

عادل فى االرض. السالم عليك محبوب سامع ناظر.
اينجا پاى مولودى و قربانى و اطعام شما را دعا كنيم براى رهايى تاريخ... امامى را 

كه دست همه ثانيه هاى هفته را مى گيرد و بى قرارى دلدادگانش را مى داند...
اينجا در ُقم، با هر زبانى كه بلديم از نيمه شــعبان بگوييم... از ميالد و هجرت و 
ظهور... از رسيدن آن موعد و روزشمارى كه نوبت بهار باشد و بس... نه همين بهار 

بعد از زمستان، نه... بهارى كه چشم به راهش مانده باشند عالم و آدم...
آمده ايم جمكران و مى خواهيم در گوش هاى عشق، بى شمار- يا بقيه اهللا زمزمه 
كنيم... مى خواهيم ابر باشيم... و دنيا اگر همراهى كند،  مى خواهيم آنقدر سكوت 

پيشه كنيم كه صداى پاى موالى آخرين مان شنيده شود...

خط مقدم نور
به محضر آقا امام زمان(عجل اهللا تعالى فرجه)

عهد بستم با گل نرگس
كه تا پايان ابر

دوره تفسير نامت را
مثال شاپرك ها، طى كنم...

عهد بستم با گل نرگس
كه مثل پنجره

چارچوب انتظارت
ديدگاه روشن قلبم شود

*
جان زهرا 
اسم ما را

از رديف راهيانت، خط نزن

زينب رز ثمالى (سوزان)

بهترين وظيفه منتظران
 ادب است 

سحرگاه نيمه شعبان سال 255 هجري قمري 
با طلوع خورشيد وجود حضرت خاتم األوصيا 
و خاتم األوليا، قطب دايره امكان، واسطه زمين 
و آسمان، حضرت بقيه اهللا األعظم(ارواح من سواه 
فداه) با نســيم دل انگيز حضورش عالم امكان 
عطرآگين گشــت. بدين ترتيب زمينه تحقق 
وعده خداي سبحان در پيروزي مستضعفان و 
امامت آنان فراهم شد؛ ونريد أن نمّن علي الذين 
استضعفوا في األرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم 

الوارثين...
وقتي امام معصوم(عليه السالم) به دنيا مي آيد و 
به عبارت ديگر انسان كاملي از مخزن غيب به 
زمين مي آيد، مانند آن است كه قرآن كريم 
از مخزن غيب الهي تنــزل پيدا كند و چون 
قرآن و عترت دو ثقل ثقيل و وزنه وزين نظام 
آفرينش هستند كه از يكديگر جدايي ندارند، 
حكم هر يك مانند حكم ديگري است؛ چون 
اثر متزّمن در زمان ظهور مي كند. از اين رو اگر 
نزول قرآن ليله القدر را پر بركت مي كند، ميالد 
مبارك عصاره خلقت نيز نيمه شعبان را مبارك 
مي گرداند. چنانكه همين جدايي ناپذيري سبب 
مي شود، عظمت ليله القدر و شب نيمه شعبان 

از يكديگر جدايي ناپذير باشند.
بدين جهت در روايات مي بينيم همان طور كه 
شب و روز قدر نسبت به ساير ليالي و ايام شهر 
اهللا المبارك فضيلت پيدا كرده اســت، شب و 
روز نيمه شــعبان المعظم نيز به بركت بروز 
و ظهور عصاره آفرينــش از خزانه غيب الهي 
برجستگي خاصي در ميان ساير ليالي و ايام 

شهر الرساله والنبوه پيدا كرده است.
امــا راه صحيــح معرفــت و شــناخت امام 
زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) چگونه اســت؟ 
شناخت بر دو قسم است: «شناخت تاريخي» 
و «شناخت واقعي» كه از قسم نخست مهم تر 
است. مسئله مهم اين است كه ما آن حضرت 
را به حقيقت بشناسيم و ايشان نيز ما را ببيند؛ 

نه اينكه ما حضرت را ببينيم. 
در اينجا به روايتي اشــاره مي كنم؛ در زمان 
پيامبر(صلي اهللا عليه و آله و سلم) عده زيادي 
آن وجــود مبــارك را مي ديدنــد، اما خداي 
ســبحان درباره آن ها فرمود: و تراهم ينُظُرون 
اِليك و ُهم اليُبصــرون؛ آن ها را مي بيني كه 
به تو مي نگرند؛ ولي تو را نمي بينند؛ اهل نظر 
هستند، اما اهل بصيرت نيستند. هنر اين است 
كه به گونه اي باشــيم كه وجود مبارك امام 

زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) ما را ببينند. 
در همين زمينه روايت ديگري است كه زراره 
مي گويد: از امام صادق(عليه السالم) شنيدم كه 
فرمود: قائم ما پيش از قيام خود غيبت طوالني 
دارد. زراره پرسيد: چرا؟ فرمود: براي اينكه اگر 
ظاهر باشــد او را خواهند كشــت و زمين را از 
حجت خدا خالي خواهند كرد. آنگاه فرمود: اي 
زراره! اوست كه انتظارش را مي كشند و اوست 
كه مردم در والدت او شــك مي كنند؛ برخي 
مي گويند؛ پدرش از دنيا رفت و فرزندي از خود 
به يادگار نگذاشت! برخي مي گويند؛ در شكم 
مادرش اســت. عده اي مي گويند؛ غايب است، 
برخي مي گويند: به دنيا نيامده اســت و برخي 
هم مي گويند او همان موعود ُمْنتَظر است. اما 
خداي سبحان مي خواهد شيعه را امتحان كند و 
در اين امتحان سخت، باطل گرايان دچار ترديد 
مي شــوند.زراره كه گويا با شنيدن اين كلمات 
وحشــت كرده بود، به فكر چاره افتاد و گفت: 
فدايت شوم، اگر من در آن زمان بودم چه كنم؟ 
امام صادق (عليه السالم) فرمود: اگر آن زمان را 
درك كردي پيوســته اين دعا را بخوان: خدايا 
خودت را به من بشناسان كه اگر خودت را به 

من نشناساني پيامبرت را نخواهم شناخت. 
بر اين اســاس كســي كه خدا را بشناســد، 
مي تواند بفهمد كه فرستاده خدا چه كسي بايد 
باشد و وقتي كه فرستاده خدا را در پرتو توحيد 
الهي بشناسد، مي تواند بفهمد كه جانشيني 
او در لياقت و شايســتگي چه كساني است و 
انساني كه به اين شناخت مي رسد دين شناس، 

دين باور و متدين راستين خواهد بود.
منتظران دين باور افرادي هستند كه در عصر 
غيبت هرگز در مســير گمراهي و بيراهه هاي 
افكار و فرقه هاي منحــرف قرار نمي گيرند و 

همواره در حصار دين قرار دارند.
منتظر مهدي موعود هرگز از واليت حجت خدا 
دور نمي شــود و در همه حاالت و لحظه هاى 
زندگي دســت به دامان اوست و براي فرجش 
دعا مي كند.به باور اين بنده كوچك خدا، اگر 
شناخت و معرفت ما به حضرت وليعصر(عجل 
اهللا تعالــى فرجه) بيشــتر شــود، بى گمان 
زمينه هاي ظهور حضرتش فراهم خواهد شد؛ 
زيرا آخرين ذخيره خانــدان نبوت منتظراني 
صالح و متقــي مي خواهد، منتظراني كه يك 
لحظه هم غفلت بر دل هايشان زنگار نمي زند 
و هميشه بصيرت و بينش قوي دارند و بهترين 
وظيفه منتظران، همان ادب است! ما بايد براي 

وقتي كه حضرت ظهور كنند، آماده باشيم.
اگــر درك كنيم كه حضرت مــا را مي بيند، 

بى گمان رفتارمان مهدوي خواهد شد.
فرامــوش نكنيم كه مــا در برابــر حضرت 
مســئوليم! اين امام زمان ماست و ما در كنار 
سفره او نشسته ايم، باور كنيم كه امام دارد ما 
را مي بيند، ايــن بهترين عامل تزكيه و آماده 
شــدن براي ظهور حضرت مهدى(عجل اهللا 

تعالى فرجه) است.

تا طلوع

پرسمان

دلنوشته شما

در حقيقت ظهور 
 حجت بن الحسن
و عصر ظهور مقدمه اى 
است براى اينكه 
بتوانيم براى روز 
قيامت آماده 
شويم، بنابراين نگاه 
و رويكرد شيعه به 
مسئله مهدويت، 
يك نگاه و رويكرد 
نشاط آور و اميد بخش 
است

بــــــــرش

گزارشى از خيابان گردى هاى شبانه در شب ميالد حضرت مهدى 

جشن هاى نيمه شعبان؛ مردمى ترين آيين مذهبى جهان

گزارش

 معارف / طيبه مروت  خيابان گردى هاى 
شب نيمه شعبان از بهترين تفريحات دوران 
كودكى ام بود. غروب كه مى شد، خيابان گردى 
خانوادگى مــا آغاز مى شــد. همراهى پدر و 
مادرم بــا بچه ها براى ديدن خيابان هاى غرق 
نور و شنيدن بوق هاى ممتد و شعف برانگيز 
ماشــين ها و نواى مولودى خوانى مساجد و 
توزيع شيرينى و شربت شب عيد بسيار خاطره 
انگيز بود. هرچه به حرم نزديك تر مى شديم، 
اين رنگ ها و شعف با معنويت بيشترى درهم 

آميخته مى شد و دلچسب تر مى نمود. 
حاال ســال ها از آن خاطرات نيمه شعبان كه 
با شــادى هاى مردمى آغاز مى شد و با زيارتى 
سرشار از خاطره در حرم امام رضا(عليه السالم) 

پايان مى يافت، گذشته است...

  همه راه ها به حرم ختم مى شود
ســال ها پس از كودكى، يكى از جشــن هاى 
خيابانى را در حوالى دفتر روزنامه مقابل يك 
مجتمع تجارى ديدم و خاطره آن روزها برايم 
دوباره زنده شــد. شيرينى كامم در آن شبى 
كه نام «مهدى» را از زبان جوانانى با تيپ هاى 
امروزى شــنيدم، همه تلخى هاى ناشــى از 
شــنيدن برخى آمارهاى عجيب از انحطاط 
اخالقى جوانان را  از بين برد. ياد جمله مرحوم 
آيت اهللا سيد عزالدين زنجانى(ره) افتادم كه 
مى فرمــود: «چــكار داريد جوانى شــلوار لى 
مى پوشد يا پيراهنش فالن مدل است، ببينيد 
دلش چقدر همراه است. آن نقطه قوت اوست. 

دستش را بگيريد و همراهى اش كنيد.»
حركت خودجوش جوانان آن مجتمع تجارى 
در برگزارى جشــن هاى نيمه شعبان مرا به 
همكالمى بــا آنان ترغيب كرد. وفايى يكى از 
فروشنده هايى بود كه بانى آن جشن شده بود. 
او مى گفت: اين قرار همه فروشنده ها بوده كه 
براى ميالد امام زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) 

قدمى برداريم. اول از تزئين مجتمع و بعد هم 
پذيرايى از مردم شروع كرديم. قرارمان اين شد 
كه شبى پرخاطره براى همسايه ها و عابران و 
خريداران بازار بسازيم. پدرم مى گفت: سال ها 
قبل هم زمانى كه مهديه مشهد جان گرفته 
بود، بازارى هاى مشــهدى جشن هاى ميالد 
حضرت مهدى(عجــل اهللا تعالى فرجه) را به 
صورت خودجوش برگزار مى كردند. جشنى كه 
پدرم خاطره اى 60 ساله از آن دارد. شادمانى 
كه از هر خيابانى در مشهد شروع شود به يكى 

از ورودى هاى حرم ختم مى شود...

  مرغ دلم راهى قم مى شود
جشن هاى نيمه شعبان مختص مردم شهر من 
نيست. اين عشقى است كه در هر گوشه اين ديار 
از زمين مى جوشد. كافى است تا نيمه شعبانى 
را در خيابان هاى قم بچرخيد. آنچه جشن هاى 
قمى ها را زيباتر مى كند، حضور كودكان در كنار 
بزرگ ترها و پياده روى نيمه شعبان است كه از 
حرم حضرت معصومه(سالم اهللا عليها) آغاز و به 

جمكران ختم مى شود. صالح يكى از بچه هاى 
قمى اســت كه پــس اندازش را بــراى خريد 
شــيرينى و گل جشــن تولد امام زمان(عجل 
اهللا تعالى فرجه) كنار گذاشته، او با همان بيان 
كودكانــه مى گويد: وقتى كار خوب انجام بدم، 
مى تونم بگم بزرگ شــدم. دوستان صالح هم 
براى آذين خيابان ها همراه بزرگ ترها شده اند. 
صبح روز ميالد اين جماعت از همه خيابان ها 
عازم جمكران مى شوند تا در مسجدى كه نماد 
امام عصر(عجل اهللا تعالى فرجه) است، گرد هم 

آيند.

  وقتى دل ها براى آمدن منجى يكى مى شود
پايتخت نشينان در برگزارى مراسم مذهبى 
زبانزد هستند، چه مراسم محرم و صفر و چه 
جشــن هاى ميالد حضرت مهدى(عجل اهللا 
تعالى فرجه). اولين جشــنى كه از تهرانى ها 
ديدم به سه ســال پيش باز مى گردد. نظم و 
انضباط خاصى در جشن مردم خيابان نصرت 
حاكم بود. شــور و شعف مسجدى ها با اهالى 

محــل در هم آميخته بود. تزئين پياده روها با 
كاغذها و پارچه هــاى رنگى يكى از كارهايى 
اســت كه اهالى تهران به همت مغازه دارها 
از چند روز قبــل از ميالد به انجام آن همت 
دركنار  خانگــى  جشــن هاى  مى گمارنــد. 
جشن هاى مسجدى اقدام ديگر تهرانى هاست. 
جشــن هاى مولودى خوانى هم حال و هواى 
خاصــى دارد. اگر گذرتان به تهــران افتاد و 

دعوت شديد هرگز آن را رد نكنيد!
براى جشــن نيمه شعبان 96ســراغ يكى از 
برگزار كنندگان جشن هاى خيابانى مى روم. 
جوانى كه بنگاه معامالت مســكن دارد و در 
مركزى ترين خيابان شهر كاسبى مى كند. او 
مى گويد: عشق به امام زمان(عجل اهللا تعالى 

فرجه) نه وقت مى شناسد نه سن و سال. 
فاطمى ادامه مى دهد: من قبالً شنيده بودم كه 
همه اديان به امام عصر معتقدند، اما وقتى يك 
دوســت ارمنى من براى جشن ميالد منجى 
به ما كمك مالى كرد، يقيــن پيدا كردم، اگر 
عاشــقانه هايمان را براى امام زمان(عجل اهللا 
تعالى فرجه) به خودمان محدود كنيم، هم در 
حق عاشقان حضرت ظلم كرده ايم و هم نسبت 
به خود آقا كم لطفى. حاال احسان هم وارد گفت 
وگوى ما مى شود. او كه دانشجوى دكترى است، 
مى گويد: بهتر است اين حركت هاى فرهنگى 
ناب را كه در كمتر جاى دنيا يافت مى شود از 

گزند دولتى شدن در امان بداريم. 
او مى افزايــد: اگر مى خواهيــم يك حركت 
خودجوش مردمى ناب و اصيل همچنان به راه 
خود ادامه دهد و همه ويژگى هاى فرهنگى و 
دينى خود را حفظ كنــد، بايد در گام اول از 
ورود خرافه به اين آيين مقدس جلوگيرى كرد. 
او همچنين تأكيد مى كند: حكومتى شــدن 
جشن هاى ميالد منجى، آسيب جدى است 
كه اعتقاد عاشقان حضرت را در مردمى ترين 
آيين مذهبى جهان تحت تأثير قرار مى دهد. 

جان  عمه  مى فرماينــد: 
بخــوان.  را  قدر  ســوره 
جالــب اينكــه در همان 
شعبان  نيمه  ســحرگاه 
 هجرى ايشان 
مى گويد كه من ســوره 
مباركه قدر را مى خواندم 
و همزمان جنين مبارك 

براى شرح دوران، شال و كاله كرده 
ايم تا چلچراغ جمكران... تا  ســايه 
سارِ ُقم... مى خواهيم بغض يكساله 

با هر زبانى كه بلديم از نيمه شعبان 
بگوييــم... از زادروز صاحب زمين و 
زمان... از جمعه اى كه قرن هاست، 
ولِى سبحان اش را مى خواند... و از 

 اين فطرت تاريخ است كه هر 
جا حقى برمى خيزد و مردم را به ســوى خود فرا 
مى خواند، جبهه باطل به دســت و پا افتاده و مى كوشد با 
عرضه نسخه هاى جعلى، فرياد حق را خاموش كند يا دست 
كم با ايجاد سروصدا مانع از شنيدن آن توسط همگان شود. 
درعصرغيبت جريان هايى درصدد بوده اند حق طلبى  را از 
مســير اصلى منحرف كنند. دكتر هادى وكيلى، دانشيار 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت اختصاصى

آيت اهللا جوادى آملى

 ويژه ميالد حضرت مهدى   معارف
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

وزير اقتصاد: محدوديت هاى بانكى با بانك هاى بزرگ اروپايى پا برجاست  مهر: طيب نيا، وزير اقتصاد گفت: 250 بانك كارگزار در حال حاضر با ايران كار مى كنند، در سال 91 اين تعداد 40 بانك 
بوده است. البته يكى از اين بانك ها به تنهايى با بيش از 1000 بانك رابطه كارگزارى دارد. در خصوص بانك هاى بزرگ اروپايى هنوز محدوديت هايى داريم كه البته در حال كاهش است، در اين ميان بخشى از اين 

مشكالت به بدعهدى آمريكا برمى گردد كه ما هم انتظارى غير از اين نداشتيم؛ اما آمريكا برخى از بانك ها را مى ترساند كه مبادا مشكلى براى آن ها بوجود بيايد.

غفلت تاريخى 23 ساله شد
نبود امنيت شغلى جامعه 52درصدى كارگرى

اقتصاد/ زهرا طوسى: 13ميليون شاغل ايرانى با مشكالت معيشتى جدى مواجه 
هستند كه افزايش تعطيلى واحدهاى توليدى و كارخانجات آن ها را مجبور ساخته 
براى روشن نگه داشتن چراغ زندگيشان تن به تيغ ناامن قراردادهاى موقت و سفيد 

امضاى كارفرمايان بسپارند.
شواهد تأييد مى كند، روند افزايشى تعطيلى واحدهاى توليدى نيز، بر دامنه بيكارى 
و اخراج كارگران افزوده و از آن چالش برانگيزتر قراردادهاى موقت است كه احساس 
امنيت را از كارگران ســلب و اين قشــر را براى مطالبه حقوق خود به ســكوت وا 
داشــته است. سخنى كه فتح اهللا بيات رئيس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى 
كشــور در گفت و گو با خبرنگار ما آن را تأييد و تأكيد مى كند: كارفرمايان با بستن 
قراردادهاى سفيد، 30 روزه و سه ماهه و در بهترين حالت يك ساله گريبان كارگران 
را گرفته و در نبود امنيت شغلى ناشى از اين قراردادهاى استثمارى، گلوى كارگران 

را مى فشارند.
بيات با اشاره به اينكه امنيت شغلى كارگران با قراردادهاى موقت كه از سال 73 شروع 
شده به خطر افتاده، مى افزايد: هر گونه تقاضا و مطالبه حق و حقوق قانونى از سوى 
كارگران كه به مذاق كارفرما خوش نيايد منجر به تهديد به اخراج و بازخريد خواهد 
شــد به طورى كه شاهد بوديم حتى نمايندگان جامعه كارگرى كه خود با همين 
قراردادها به شــكل موقت مشغول كاربودند با 20 سال سابقه كار اخراج شدند. وى 
تصريح مى كند: قرارداد موقت يعنى سكوت جامعه كارگرى در برابر هر گونه استثمار 
كارفرمايان كه بزرگ ترين آن ها نيز خود دولت است. وى ادامه مى دهد: امروز با 97 
درصد نيروى پيمانى و قراردادى مواجهيم كه قلب امنيت و معيشت شان در دست 

كارفرما مى تپد و هر لحظه كه كارفرما اراده كند از كار خواهد ايستاد. 

 تقاضاى بر زمين مانده كارگران
رئيس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى كشور با بيان تقاضاى بر زمين مانده 
كارگران در دولت هاى نهم، دهــم و يازدهم كه بر انعقاد قراردادهاى دائمى در 
كارگاه هايى با ماهيت كار دائم اشــاره دارد، مى افزايد: جامعه كارگران بازنگرى 
و تصحيح ماده7 قانون را خواســتار است ولى دولت به جاى آن، اصالح قوانين 
ديگرى شــامل 86 ماده را كه اهداف و مطامع كارفرمايان را در خود جاى داده 

نشانه گرفته است.
وى با اشــاره به غفلت كانديداهاى رياست جمهورى به حقوق 930 هزار تومانى و 
فقيرانه كارگران در مناظره ها و برنامه هاى انتخاباتى مى افزايد: 52 درصد جمعيت 

كشور كارگر هستند.

 امنيت شغلى كارگر بازيچه دست كارفرما
احمد اناركى محمدى عضو كميسيون اقتصادى مجلس هم با اظهار تأسف از اينكه 
قانون كار براى هر دو قشر كارگر و كارفرما داراى اشكاالت فراوان است و تسهيل و 
بازنگرى در قانون بايد در هر دو بخش انجام شود به خبرنگار ما مى گويد: در اين بين 
قراردادهاى موقت مرسوم شده كه كارفرما هر لحظه مى تواند پايان كار را بزند، و با گرو 
نگه داشتن شناسنامه كارگر يا سفته و چك محلى براى اعتراض باقى نمى گذارند و 
متأسفانه جايى هم براى رسيدگى نداريم. اناركى با بيان اينكه رهبر معظم انقالب نيز 
دغدغه معيشت و زندگى اقشار زحمتكش كارگرى را دارند و طى سال هاى متوالى 
اين را به دولت ها گوشزد و خواستار توجه جدى به آن شده اند، مى افزايد: بايد قانون 
هر چه زودتر تسهيل و بازنگرى و مجلس نيز نظارت قوى بر اجراى آن داشته باشد، 

تشكل هاى كارگرى نيز بايد تقويت شوند تا بتوانند پيگير مطالبات اين قشر باشند.

گزارش خـــبرى

 اقتصاد  حسينى وزير سابق اقتصاد به نقل 
از آدام اســميت مى گويد: مشهور است كه 
«حكومت تجار و تجارت حكام جمع نقيضين 
است» چرا؟ تاجر به دنبال منفعت شخصى 
اســت، ولى دولت بايد بــه دنبال منفعت 

اجتماعى باشد.
بررسى ها نشان مى دهد كه تجميع قدرت و 
ثروت رانت زا و فسادزا است، در واقع چنانچه 
ثروت و قدرت هركدام يكديگر را همپوشانى 
 كند چرخه باطلى شكل مى گيرد و خالصى 
از اين چرخه به ســختى امكان پذير است.

بنابراهميت اين موضوع دربسيارى از كشورها 
مســئوالن بايد اطالعات مربــوط به ثروت 
و دارايى و حتى هداياى خود و بســتگان را 
قبل و بعد از پذيرش مسئوليت اعالم رسمى 

وشفاف سازى كنند.
درايران درمورد شــفافيت اموال مسئوالن 
قوانينى وجــوددارد اما ظاهراً چندان جدى 
گرفته نمى شود.براى مثال بحث فيش هاى 
نجومى، فســادهاى بزرگ مانند برداشــت 
از صندوق ذخيــره فرهنگيان، دريافت هاى 
نجومى در صندق توسعه ملى، اختالس هاى 
بانكى، افشاى ثروت وزير 1000ميلياردى با 
33شركت، و از سويى موضوع شفاف نشدن 
دارايى هاى مسئوالن از عواملى بود كه دولت 

يازدهم را به چالش كشيد. 
بر اساس اين گزارش، در موضوع حقوق هاى 
نجومى نيز بيــش از 397 مدير دولتى كه 
حقوق هاى باالى 50 ميليون تومان و وام هاى 
كالن 300 ميلياردى مى گرفتند، افشا شدند 
كه اين مســائل از موارد كوچكى است كه 
الينحل باقى مانده ومردم منتظر اعالم نتايج 

هر كدام از اين پرونده ها هستند. 

 ضرورت شفاف سازى مالى دولت
در ايــن زمينه يكى از نمايندگان مجلس با 
بيان اين كه در برنامه ششم بر شفاف سازى 
مالى دولت و مشــخص شدن پرداخت هاى 
آن تأكيد شده اســت به خبرنگار ما گفت: 
بــا پيگيرى هــاى مجلــس مقرر شــد تا 
پرداختى هاى دولت در قالب فيش ارائه شود 
وعملكردها در اين خصوص به دستگاه هاى 
نظارتى ارجاع شود و از سويى اين مسائل در 

نهايت در اختيار عامه مردم قرار بگيرد.
عضو كميسيون حقوقى وقضايى مجلس 
با بيان اينكه اين پالن مشخص در داخل 
كميسيون تصويب شد اما در بحث اعالم 
به مردم، اين موضوع مورد ايراد شــوراى 
نگهبان قرار گرفت وحذف شــد، تصريح 
كرد: در اين رابطه مســئله اطالع رسانى 
باقى  به دســتگاه هاى نظارتى همچنان 
اســت كه طبيعتاً دولت نيز بايد ماجرا را 

پيگيرى كند تا اجرايى شود.
 محمد على پور مختار اظهار داشــت: به 
عنوان مثال دولت بايد اكنون بحث شفاف 
ســازى مالى و پرداخت هــا را از طريق 
سامانه هاى مخابراتى وهم تهيه نرم افزار 
متمركز اجرايى ودر اختيار دستگاه هاى 

نظارتى قرار دهد. 
وى در پاســخ به اين پرسش كه با توجه به 
شائبه هايى كه در رسانه هاى جمعى درباره 
دارايى هاى برخــى وزيــران دولت مطرح 
مى شود ودر اين زمينه شفاف سازى چقدر 
مى تواند در رابطه ميان مردم و مسئوالن اثر 
گذار باشــد، خاطرنشان كرد: هر چقدر اين 
موضوع ها شفاف تر واطالع رسانى ها بيشتر و 
گسترده تر شود اين مسئله به عنوان يك اهرم 
بازدارنده خواهد بود تا سوء استفاده اى از اين 

خأل قانونى نباشد.
وى افــزود: از ســويى اين مســائل موجب 
مى شــود تا پنهان كارى نيز صورت نگيرد 
ويا جلــوى پرداخت هاى نجومى هم گرفته 

شود تا بدين وسيله دريافتى هاى غيرقانونى 
وناعادالنه نيز در كار نباشد.

پورمختــار ادامه داد: توقع مردم نيز از دولت 
و مســئوالن اين است كه دولتى كه مدعى 
شفاف سازى است وعالقه اش را در حرف ابراز 
مى كند در عمل نيز بحث شفاف سازى مالى 
را اجرايى كند وحداقل بگويد كه از فردا برنامه 

هايش در اين خصوص انجام مى شود.
وى خاطرنشان كرد: اما ما تاكنون حركتى از 
دولت درباره شفاف سازى مالى نديديم كه 
اين مسائل نشانه بى عالقگى دولت به شفاف 
ســازى مالى و يا دارايى مسئوالن ويا اعالم 

فيش هاى دريافتى است.
وى در پاسخ به اين پرسش كه شفاف سازى 
مالى دولت در قانون برنامه ششم هم وجود 
دارد؟ گفت: در برنامه ششــم بحث شفاف 
سازى مالى دولت و موضوع اعالم دارايى هاى 
مسئوالن وجود دارد كه اين موارد قانونى را 

دولت آينده بايد حتماً اجرايى كند.
وى تصريح كرد: برخى قوانين نوشته مى شود 
ولــى بندهايى از آن اجرايى نمى شــود كه 
مجلس اجراى اين شــفاف ســازى مالى را 
پيگيرى ونظارت خواهد كرد كه تكاليفى هم 
براى دســتگاه هاى نظارتى در اين خصوص 

مشخص كرده تا قانون اجرا شود.
وى با ارائه پيشنهادى به نامزدهاى انتخابات 
رياست جمهورى نيز گفت: نامزدها مى توانند 
در اين زمينه دارايى هاى خود را اعالم كنند و 
اعتقاد داريم كه روز جمعه كه آخرين مناظره 

برگزار مى شــود نامزدها دارايى هاى خود را 
اعالم كنند.

وى افزود: به اين وسيله نيز مشخص خواهد 
شد كه كدام نامزد انتخابات درست مى گويد، 
چه كسانى اعتقاد به اين موضوع ندارند وچه 
افرادى در اين زمينه پنهان كارى مى كنند 
واز سويى مشخص خواهد شد كه چه افرادى 
با مردم صادق تر هستند وما منتظريم كه روز 

جمعه اين اتفاق بيفتد.

 دارايى هاى مسئوالن بايد مشخص شود
رئيس كميســيون اصل 90مجلس نيز در 
پاسخ به اين كه چرا تا كنون بحث شفاف 
ســازى دارايى مسئوالن وموضوعات مالى 
دولت مانند فيش هــاى حقوقى با جديت 
دنبال نشــده اســت به خبرنگار ما گفت: 
ما در اين زمينه اصل 49قانون اساســى را 
داريم كه در اين خصوص قانون مشــخص 
كرده دارايى هاى مســئوالن بايد مشخص 
وبه قوه قضائيه اعالم شــود كه در حقيقت 
مورد پرسش «از كجا آورده اى» قرار خواهند 

گرفت تــا به اين وســيله 
نيز معلوم شــود مسئوالن 
دارايى هاى خود را از كجا به 

دست آورده اند.
داوود محمدى در پاســخ به 
اين پرســش كه هم اكنون 
چگونه بايد به شائبه هايى كه 
درباره دارايى برخى وزيران يا 
مســئوالن وجود دارد پاسخ 
داده شــود، تصريح كرد: اين 
تكليف قانونــى براى افرادى 
است كه در قانون مشخص 
شــده كه حتماً بايد اين كار 
را انجام دهند و اگر مسئوالن 

براى شفاف سازى مالى و يا اعالم دارايى هاى 
خــود اقدامى نكنند اين مســئله تخلف از 
اجراى قانون تلقى خواهد شد. وى همچنين 
ارائه شفاف اطالعات مالى مسئوالن به مردم 
را موجب برطرف شــدن بسيارى از مسائل 
وشبهات دانست واعالم به موقع آن از سوى 
مسئوالن بر اعتمادسازى بين مردم اثرگذارى 

معنى دارى دارد.

نامزدها دارايى هايشان را اعالم كنند

مجلس، دولت را مكلف به حفظ حركتى از دولت در شفاف سازى مالى ديده نشد
كارت سوخت كرد 

خانه ملت:كارت سوخت پس از فرازو نشيب 
يك سال ونيمه و اظهارات موافقان و مخالفان 
ماندن يا رفتنش، بار ديگر به رأى گذاشته شد و 
با 121 رأى موافق نمايندگان مجلس به چرخه 

سوخت بازگشت. 
طرح يك فوريتى حفظ كارت سوخت در صحن 
علنى مجلس بررســى و با 121 رأى موافق، 52 
رأى مخالــف و 9 رأى ممتنــع از مجموع 221 
نماينده حاضر در صحن علنى مجلس شــوراى 
اســالمى، تصويب شــد.با آغاز به كار مجلس  
دهم،دولت كه عالقه اى بــه اجراى اين مصوبه 
نداشت، اليحه اى مبنى بر اصالحيه بودجه سال 
95 به مجلس ارسال كرد تا اين بخش دو نرخى 
شدن و حفظ كارت ســوخت اصالح شود، كه 
اين اصالحيه در صحن علنى مجلس رأى آورد 
و بنابراين كارت ســوخت حــذف و بنزين تك 
نرخى شد. اما برخى نمايندگان با تدوين طرحى 
خواستار حفظ كارت سوخت شدند، كه اين طرح 
پس از تصويب يك فوريت براى بررسى بيشتر 
به كميســيون انرژى مجلس ارسال شد و پس 
از تصويب در كميسيون در نوبت بررسى صحن 

علنى مجلس قرار گرفت.

گوشت در 4 سال 64درصد 
گران شد

مهر: در حالى كه كمتــر از 20روز به آغاز ماه 
رمضان باقى مانده، وعده هاى مســئوالن دولتى 
درباره بازار گوشت محقق نشده ونرخ اين كاال هر 
روز گران تر مى شود؛گوشت گوسفندى در4سال 
گذشته 64درصد گران شده است.  آرامش بازار 
گوشــت بعد از ايام عيــد دوام چندانى نياورد و 
قيمت اين كاال در اوايل ارديبهشــت ماه جارى 

دوباره به سوى 40 هزار تومان خيز برداشت. 

بسته خبرى

توقع مردم نيز از 
دولت و مسئوالن 

اين است كه 
دولتى كه مدعى 

شفاف سازى است 
وعالقه اش را در 

حرف ابراز مى كند 
در عمل نيز بحث 

شفاف سازى مالى 
را اجرايى كند

بــــــــرش
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
انتظار ظهور امام زمان(عج) به معناى انتظار براى پر شدن 

جهان از عدل، داد و عدالت براى همه انسان هاست.
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گزارش از شخص

فرصت گره گشايى  ...
به گفته تحليلگران، ورود سيدابراهيم رئيسى به  انتخابات، برخى از معادالت را برهم زد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  زمزمه هاى 
نامزدى اش كه كمى جدى تر شد، دو گروه انگار 
بشدت نگران شدند! گروه نخست آن هايى كه 
او و پيشــينه اش را بيش و كم مى شناختند و 
نگرانيشان بابت آبرو و آينده سياسى اش بود كه 
ممكن است با شكســت در انتخابات، زير و رو 
شــود، بنابراين اينجا و آنجا نوشتند و چه بسا 
پنهان و آشكارا پيغام فرستادند و از بخت اندك 
و شايد نداشته اش در كارزارى سياسى گفتند. 
گروه دوم آن هايى بودند كه آن روزها نمى شــد 
حدس زد چرا نگرانند! آن ها نيز از بى تجربگى 
در امور اجرايى و مديريتى اش گفتند و نوشتند و 
البته كمتر سخنى از علقه ها و عالقه هاى سياسى 
و جناحى خودشان به ميان آوردند. تحليلگران 
سياســى اعتقاد داشتند «رئيسى» و تيمش در 
حال ارزيابى شــرايط موجود هســتند... پس 
براى نگران ها هنوز جاى اميدوارى بود. شــايد 

ارزيابى ها حكم به نيامدن مى داد...! 

  تصور نگران ها
حتى نگرانى هايى كه بيشــتر بــه انتقاد مى زد، 
خيلى هم بيراه نبود. رياســت قوه مجريه كشور 
البد مردى ســرتا پا مدير و اجرايى را مى طلبيد 
كه ســال هاى سال حوزه هاى گســترده كارى 
را مديريــت كرده باشــد. « رئيســى» اگرچه با 
پيشــينه اى 30 و چند ساله در قوه قضائيه – از 
داديارى بگيريد تا دادســتانى كل كشور، معاون 
اولى قوه قضائيه، رياست بازرسى كل كشور و... – 
پا به ميدان رقابت گذاشت اما به تصور منتقدان 
نگران يا غير نگرانــش، در زمينه مديريت امور 
اجرايى، آشنايى با امور سياسى و عرصه سياست 

خارجى دستش خالى بود.
  سه دهه

بگذاريد برگرديم عقب و دست كم يكى دو دوره 
رياســت جمهورى و حتى پيش تر از آن را مرور 
كنيــم. آيا همه نامزدها و منتخبان اين مدت، با 
تجربه باال در زمينه مديريت كالن و تخصص در 
امور سياسى پا به عرصه رقابت گذاشته و پيروز 

شده بودند؟
«رئيســى» اما دو شــب پيش به اين انتقاد جور 
ديگرى پاسخ داد: « از سه دهه مديريت من، دو 
دهه اش فعاليت در مديريت كالن كشــور بوده 
است. 10 سال هم ســازمان بازرسى كل كشور 
را مديريــت كرده ام». او ســوابقى چون معاون 
اولى قوه قضائيه و ديگر مشغوليت هايش در قوه 
قضائيه را بيشتر اجرايى مى داند تا قضايى و همين 
اندوخته قابل توجه مديريتى سبب شده آن طور 
كه مى گويند به صورت صفر كيلومتر پا به ميدان 

مبارزه نگذارد.

  چقدرش حب رياست بود؟
حاال ما گفتيم ميدان مبارزه، اما نگاه خودش به 
مقوله انتخابات و نامزدى اش شــايد به اندازه ما 
سياسى نباشــد. وقتى مجرى تلويزيونى پرسيد 
آيا «حب رياست» هم در نامزد شدن شما دخيل 
بود؟ پاسخ داد: « شايد در ذهن بعضى ها اين نكته 
بيايد... ورود به ايــن عرصه خالف ميل باطنيم 
بود... اصالً كشش به اين طرف نداشت... اگر نتوانم 
در اين جايگاه شــغلى گره اى از مردم باز كنم، 
داشتن اين مقام به تنهايى هيچ ارزشى ندارد... اگر 
نتوانم مشكلى از مشكالت مردم حل كنم، حتماً 
توليت آستان قدس رضوى را بر رياست جمهورى 

ترجيح مى دهم...». 

  تمام كوچه پسكوچه ها
امــا گره هايى كه امروزه بــه كار مملكت افتاده 
تنها با پيشينه مديريتى طوالنى مدت باز شدنى 
نيست. پيش از آن عزم جدى براى گره گشايى 
مى خواهد و البته برخوردارى از برنامه و راهبرد 
درست و حســابى و استفاده از توان كارشناسى 
و آسيب شناسى و.... «حجت االسالم والمسلمين 
رئيســى» در پاســخ به اينكه چه شــناختى از 
مشكالت دارد و چگونه مى خواهد برخى گره ها را 
باز كند؟ گفته است: «... يك دهه رئيس بازرسى 
كل كشــور بودم و تمام كوچه پســكوچه هاى 
ادارات و سازمان ها را بازرسى كرده ام. توانمندى 

و آسيب هاى دستگاه ها را بررسى و آسيب شناسى 
كرده  و پيشــنهاد رفع آســيب را به دستگاه ها 
داده ام. در واقع تا حاال سه بار تمامى وزارتخانه ها 
و ادارات كشور را به تعبير امروزى ها اسكن كرده 

و نتيجه آن را به همه ارائه كرده ام...». 
به دوران يك ســال و چند ماهــه مديريت در 
مجموعه بزرگى چون آســتان قدس رضوى هم 
اگر نگاهى بيندازيم، به خوبى متوجه مى شويم 
دادستان پيشــين كل كشور در همين مدت نه 
چندان طوالنى، نــگاه مديريتى و اقتصادى اين 
مجموعه را با تغيير و تحولى چشمگير رو به رو 
كرده است. تغييراتى كه با پشتوانه كارشناسى و 

نه اقدام هاى احساسى انجام شده است.

  تخريب ممنوع
مى گويد: «ما با كســى رقابت نداريم... آمده ايم 
تا فقر مطلق در كشور نباشد...» البته شايد اهل 
رقابت به مفهوم امروزى اش نيست. رقابتى كه 
برخى جريان هاى اين طرفى يا آن طرفى، آن را 
به سمت و سوى تخريب كشانده اند و با آخرين 
شيوه هايى كه از اتاق فكرهاى جنگ روانيشان 
خارج مى شــود به جــان رقيبــان افتاده اند. « 
رئيســى» چه در مناظره ها و چه در برنامه هاى 
تبليغاتى اش تا امروز به سراغ تخريب و جنجال 
نرفته اســت و روش و منش مبارزه سياسى اش 
هم نشان مى دهد گرايشــى به اين ابزار ندارد. 
البتــه ابايى از انتقاد از وضع موجود و تشــريح 
چالش ها و مشكالت پيش روى اقتصاد، فرهنگ 
و سياست كشــور هم ندارد؛ بنابراين اگر براى 
مناظره ســوم توقع داريد كه او را در چالش با 
ديگران و يا افشاگرى هاى ريز و درشت، پيشتاز 
ببينيد، به احتمال زياد از پاى تلويزيون ناراضى 

بلند خواهيد شد.

  وعده 6 ماهه
با شــعار « كار و كرامت» آمده است و مى گويد 
براى رفع مشكل بيكارى و ديگر مشكالت كشور 
قرار نيست «جريانى و جناحى» عمل كند. اگرچه 
انتسابش را به طيف اصولگرايان تكذيب نمى كند، 
اما خط كشى هاى مرسوم سياسى را قبول ندارد 
و آن را به نفع هيچكس نمى داند. قرار اســت در 
دولتى كه تشكيل خواهد داد از وزيرانى پركار تر 
استفاده كند. وزيرانى كه البد مانند خودش توان 
دســت كم روزانه 13 يا 14 ســاعت كار كردن 
را داشــته باشند. توليت آســتان قدس رضوى 
نســبت به اصالح ســاختارهاى معيوب و فساد 
آفرين كشور نيز خوشبين است. البته براى اين 
اصالحات، وعده 100 روزه نداده است، اما اعالم 
كرده است:« 6 ماه... اعالم مى كنم به مردم عزيز 
كه طى 6 ماه، مشــكل ساختارهاى فسادزا را در 
كشــور حل خواهيم كرد... مواردى را كه نياز به 
قانون دارد و دست بنده نيست، به مجلس اعالم 
مى كنيم... اما آن بخشــى كه دست من است، 
نظام بانكى، نظام مالياتى، نظام صادرات و واردات، 

گمرك طى 6 ماه گزارش خواهم داد...».

  پديده سياسى...حماسه سياسى
شــايد خيلــى از آن هايى كه انتخابــات را هم 
مانند مسابقات ورزشــى مى بينند در اين دوره 
منتظر خارج شدن يك «پديده» از صندوق هاى 
رأى باشــند. همين ها در ابتداى كار ســخن از 
ماندن يا كنــار رفتن، نامزد اصلى و نامزد فرعى 
و... مى كردنــد. حاال كه به روزهاى پايانى رقابت 
نزديك مى شويم «رئيسى» هيچ نشانه اى از كنار 
رفتــن از خود به نفع ديگران بروز نداده اســت 
و بعيد به نظر مى رســد از آنچه تــا امروز درباره 

برنامه ها و اقداماتش گفته، صرف نظر كند. 
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خانم برادر رئيس جمهور 
در خانه رمال!

فارس/ حجت االسالم مجتبى ذوالنورى- نماينده 
قم در مجلس- در نطق ميان دستور  ديروز خود 
گفت: آقاى رئيس جمهــور! چرا بايد خانم برادر 

شما در خانه  يك رمال بازداشت شود؟

آفتاب تابان، ابر شتابان
و گالبى هاى نرسيده! 

جام نيوز/ جليلى در جمع تبريزى ها گفت: يك 
روز گفتند برجام آفتاب تابان است، بعد گفتند 
ابر شتابان است و حاال مى گويند صبر كنيد تا 
گالبى هاى آن برســد! وى افزود: مى گويند ما 
نباشيم جنگ مى شود! مگر شما با دشمن چه 

نسبتى داريد كه اگر برويد جنگ مى شود؟

اجازه طبابت به وزير بهداشت
باشــگاه خبرنگاران/ هاشــمى طبا- نامزد 
انتخابات- مى گويد: اگر وزير بهداشت كابينه ام 

پزشك باشد، به او اجازه طبابت نمى دهم. 

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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23/3900/12 3/504/25

19/2819/59

5/286/02

19/4820/19
حكايت پذيرفتن و نپذيرفتن

1ـ شنواى عتاب و خطاب: وقتى آدم، «خردسال» است؛ «گوش نصيحت پذير»ش باز 
اســت. مى شنود و «مى پذيرد»... هم جهان و آدم هايش را نمى شناسد... هم به والدينش 
«اعتماد» دارد. در خردســالى، «شــنيده هاى دســتورى» نيز با نگاه «مهرآميز» شنيده 
مى شــنوند. آدم ها، در خردسالى، سراپا گوش اند... حتى اگر در شنيده دستورى، اهانت 
و تندى باشد. در خردسالى، تصور مهربانى ديگران بر عتابشان مى چربد. خردسال، «در 

سكوت» مى شنود.
2ـ آزمودن آزموده ها: وقتى انسان به دوران «كودكى» مى رسد؛ آهسته آهسته متوجه 
مى شــود كه برخى از حادثه ها ـ انگار ـ مدام تكرار مى شوند و با كمى تفاوت، مى شود 
همه رخدادها را به يك شــيوه دريافت كرد. دنياى محدود كودكى، تصورى كوچك از 
جهان بيرون مى سازد. كودكى، جهان كودك را در ُحبابى از قاب محدود نگاه او، محصور 
م ادراك جهان» ســاخته  مى كند. در ذهن كودك، جهانى كوچك با آميخته اى از «تََوهُّ
مى شــود. كودك، هنوز «نصيحت پذير» اســت. كودك، با چند بار نصيحت، كم و بيش 

لجبازى هم مى كند.
3ـ نصيحت هاى ساكت شده: «نوجوانى»، آغاز دشوارى هاى خانواده است. توهم ادراك 
جهان، كودك را به دريافت هاى قطعى (اما اشــتباه) از گستره جهان رسانده... بى آنكه 
«واقعيت جهان» را درك كرده باشد. كودك پيشين، «نوجوان» شده، اما هنوز «جوان» هم 
نيست. نصيحت را مى شنود و نمى شنود... مى پذيرد و نمى پذيرد... اسير «برزخ تفهيم و 
تفاهم» است. از نوجوانى، لحن نصيحت هاى والدين، رنگ احتياط مى گيرد... و «گاهى» 
پاسخ نصيحت، پرخاش مى شــود. پرخاش شنونده در پاسخ نصيحت ديگران، ُمَميِّزى 
نصيحت هاى بعدى مى شود. نوجوان، چند بار مى شنود و در مقابل، اعتراض هم مى كند.
4ـ «من نمى خواهم»ها!  در «جوانى»، تجربه ها آغاز مى شوند. نوجوان پيشين، مى آموزد 
كه دريافت و روبه رويى با رخدادهاى زندگى و آدم هاى جهان، «شكســت» هم دارد... اما 
هنوز گمان مى كند، شكســت و هزينه دادن به خاطر اشتباه ها بخشى عادى از زندگى 
اوســت. به همين دليل، اگر «هوشمند» باشد، رو به مرور تجربه هاى بزرگ ترها مى كند 
و اگر هوشمند نباشــد؛ مدام به در و ديوار تجربه هاى مكرر مى خورد. جوان، يكى به دو 

مى كند. مى شنود... مى پذيرد و نمى پذيرد... و اعتراض هم مى كند.
5ـ دير مى شويم: در «ميانسالى» هرچه «ِخَردورزى» و «پختگى» بيشتر شود، آدم ها 
بيشــتر متوجه اين نكته مى شــوند كه: «عمر، يك بار است و تكرار نمى شود». براساس 
همين دريافت، گوش نصيحت پذير آدم ها بازتر مى شود... اگر به ميانسالى رسيده باشند 

و با نسيم مرگ نرفته باشند!
6 ـ دســت هايى گرفتنى: پيشــوايان ما گفته اند كه «نصيحت پذيرى» ُركِن مهم 
«خردمندى» اســت. گفته اند كســى خوشبخت مى شود كه «مرشــدى دلسوز» براى 
«نصيحت» داشــته باشد. شاعران «ادبيات تعليمى» و «عرفانى» هم تأكيد كرده اند كه در 
مسير رسيدن به «ديدار الهى»، ارشاد مرشدى خداشناس و پيرو كامل اهل بيت(ع) الزم 

است و راهى جز آن نيست. 
 7 ـ آن كه كامل است: هرچند كه «جويَنده، يابنده است» اما «انسان كامل»، منتظر 
جست وجوى آدم ها نمى ماند. شايد كه دست آدم هاى جوينده، زودتر از ديگران به دامن 
مرشدى كامل برســد اما ُجستن، تنها مسير رسيدن نيست. براى همين هم مرشدان 
كامل، براساس مرام «رسول اكرم(ص)»، مانند پزشكان دوره گرد، منتظر آمدن بيماران 
نمى ماننــد و درديابى مى كنند. فراموش نكنيم كه «نصيحت گر كامل»، فقط دعوت به 

خوبى نمى كند از آلودگى هم پيشگيرى مى كند... در اوج مهربانى و دلسوزى. 
 8ـ  امام منتظران: امروز نمى دانيم «موال»ى حاضر و نديده ما، كجاى عالَم اســت اما 
مى دانيم كه «زيارت»، ما را به حال خوش احســاس حضور او مى رسانند. ارواح مقدسى 
كه به زيارتشان مى رويم، دست توسل ما را به نگاه بلندش مى رسانند تا مانند همراهى 
امين، كنارمان باشد... در سختى ها و آسانى ها... تلخى ها و شيرينى ها. از «امام زمان(عج)» 
مى خواهيم تا مانند اجداد بزرگوارش، نظر مرحمتى كند و نصيحت پدرانه اش را در گوش 
ســنگين رفتار ما بفرمايد... و بزرگان به ما آموخته اند كه اوـ  مانند ديگرانى كه منتظر 
شكست ما بوده اندـ  اشتباه ما را باران سرزنشمان نخواهد كرد... و از صاحب «مزار مقدس» 
نيز مى خواهيم كه گوش ما را براى شنيدن نصيحت دلسوزانه امام زمان(عج)، شنوا كند... 
تا براى عمرى كه فقط يك بار رخ مى دهد؛ شكست هايمان كم شوند. / دريافت، تلخيص 
و بازنويسى از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از شركت «اسوه». صفحه 
ــالُم َعلَيَك اَيَُّهاالَولىُّ الّناِصح!) اى  121. «از زيارتنامه امام  زمان(عج) در روز جمعه»ـ: (اَلسَّ

نصيحت گر دلسوز من، سالم مرا بپذير!

ايوان ِشفا (15)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

 ادامه دارد

 شماره 839683968396

فرصت گره گشايى  ...
ویژه

 انتخابات
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