
 در آخرين مناظره چالشى نامزدها رقم خورد 

رقابت گفتمان محرومان و اشرافى گرى
 سياست  رهبر معظم انقالب اخيراً نامزدهاى انتخابات را به موضوع معيشت مردم و 
مستضعفين توجه ويژه داده و تأكيد كردند: هدف دشمن لَنگ ماندن معيشت مردم است 
و نامزدها بايد بگويند اولويتشان اقتصاد و معيشت است. در واقع ايشان موضوع محرومان 
و قشــر كم بضاعت را به آنها گوشزد كردند. ديروز هم اين مسئله در صحبتهاى برخى 
كانديداها نمود مشــخصى داشت ولى گويا بعضى از آنها بيشتر ترجيح دادند مناظره را 
به يك چالش جمع آورى رأى بدل كنند. جهانگيرى البته پيش از اين گفته بود كه در 

مناظره سوم تهاجمى ظاهر خواهد شد...

info@qudsonline.ir

گفت و گوى روز
 عليرضا پيروزمند

 معارف  مسئله تحول علوم انسانى و توليد علوم انسانى اسالمى كه با ارزش هاى 
دينى بومى ما مطابق بوده و بتواند مسير تحقق چشم اندازهاى كالن نظام همچون 
ساخت تمدن نوين اسالمى را هموار كند، مسبوق به عمر انقالب اسالمى است و 

طى اين سال ها با همه فراز و فرودهايى...

اسالمى سازى علوم انسانى 
مقدمه جهانى سازى اسالمى

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 4

بار گندم هاى وارداتى 
گم شد!

قانون وكالت
اصالح مى شود

خصوصى سازى استقالل و پرسپوليس 
را دنبال مى كنيم

7 9 خصوصى سازى استقالل و پرسپوليس 14

 

تعامل سازنده آستان قدس رضوى
و كشورهاى ديگر با محوريت اقتصاد مقاومتى

 آســتان  قائم مقام توليت آستان قدس رضوى گفت: آستان قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در ديدار با سفير استراليا تأكيد كرد
قــدس رضوى به عنوان مجموعه اى كه بر پايه موقوفات و نذور 
مردمى اداره مى شود، هر سال ميزبان ميليون ها زائر از دورترين 

نقاط دنياست.

ســيد مرتضى بختيارى در ديدار با سفير استراليا در جمهورى 
اســالمى ايــران، تصريح كرد: امــروز اين مجموعه با داشــتن 
توانمندى هاى گســترده در حوزه هاى مختلف علمى، فرهنگى، 

 ............ صفحه 3اقتصادى، پزشكى و داروسازى...

وزير سابق جهاد كشاورزى: نايب رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس: وزير ورزش و جوانان در گفت و گو با قدس:

دولت در برخورد با يك فساد 
زيرزمينى مشخص، ناتوان است

كارت هاى بازرگانى 
يك بار مصرف 

مجوز رسمى 
براى متخلفان

آيا بوى شكست 
يك طرح به مشام مى رسد؟

طرح تحول سالمت 
سالمت پزشكان 

و پرستاران را 
تهديد مى كند

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 9
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امام مهدى : هر كس در اجراى اوامر خداوند كوشا باشد، خدا نيز وى را در دستيابى به حاجتش يارى مى كند.  بحار- ج 51 - ص 331

حجت االسالم والمسلمين رئيسى: 

مردم با نداشتن 
مى سازند 

با تبعيض نه  
 

مصطفى ميرسليم:

احياى صنايع مادر 
هزاران شغل 

ايجاد مى كند  

حجت االسالم حسن روحانى: 

كشور نيازمند 
كسى است كه تحرك 

ديپلماتيك داشته باشد 

محمدعلى امانى: 

اين هفته شاهد 
بداخالقى هاى 

انتخاباتى خواهيم بود

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4



سرلشكر باقرى:سيد حسن نصراهللا:

اشراف اطالعاتى ما دشمن را سرگردان كرده استاسرائيل از حمله به لبنان مى ترسد
ايسنا: سيد حسن نصراهللا در جريان مراسم 
بزرگداشت سالروز شهادت مصطفى بدرالدين 
تصريح كرد: روسيه بيش از هر زمان ديگرى با 

محور مقاومت و سوريه هماهنگ است.
دبيركل حزب اهللا لبنان گفت: شهيد بدرالدين 
با خداوند عهد كرده بود كه از ميدان سوريه 
باز نگردد مگر پيروز شــده يا شهيد شود. او 
پيروز و شهيد از سوريه باز گشت و آرزوهاى 

تكفيرى هاى سوريه را بر باد داد.
وى تأكيد كــرد: در مواجهه هاى آينده، تمام 
سرزمين هاى اشغالى در تيررس موشك هاى 
مقاومت و زير پاى رزمندگان مقاومت خواهد 
بود. اسرائيل 10 ســال است كه از تجاوز به 
لبنان مى ترسد و سخنانش را عملى نمى كند. 
لبنان براى اســرائيل و ديگران محل تفريح 
نيست. مرزهاى شــرقى با سوريه بسيار امن 

شــده اســت.  وى در ادامه افزود: به اسراى 
فلسطينى اعتصاب كننده غذا در زندان هاى 
رژيم صهيونيستى احترام مى گذاريم. آيا اين 
اسيران در نشست ســران عربى-اسالمى با 

ترامپ در عربستان جايگاهى دارند؟
دبيركل حــزب اهللا لبنان ادامــه داد: متهم 
كردن حــزب اهللا به تغييــر بافت جمعيتى 
در ســوريه كذب است. اين گروه هاى مسلح 
تحت حمايت عربستان، تركيه، قطر و آمريكا 

هستند كه در اين زمينه تالش مى كنند.

مهر: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: 
اشراف اطالعاتى و قابليت هاى منحصر به فرد 
و كشف ناپذير توانمندى هاى دفاع دريايى ما، 
دشمنان را همچنان منفعل و سرگردان نگه 

خواهد داشت.
سردار سرلشكر پاسدار محمدباقرى در آيين 
افتتاحيه پنجمين همايش ملى شــناورهاى 
تندرو كــه با حضور جمعــى از فرماندهان، 
مسئوالن، صاحب نظران و فعاالن اين عرصه 
در دانشگاه صنعتى مالك اشتر برگزار شد با 
گراميداشت ياد و خاطره امام راحل، شهداى 
انقالب اسالمى، دفاع مقدس، مدافعان حرم 
و نيز شــهداى علم و فنــاورى و عرصه دريا، 
برخوردارى ازمزيت ها و ويژگى هاى ژئوپلتيك 
و ژئواســتراتژيك را از نقاط قوت كشورمان 
عنــوان و تصريح كــرد: در اين بين موضوع 

«دريا» جايگاه ويژه اى داشته و ايران اسالمى 
از ســواحل طوالنى در شمال و بويژه جنوب 
كشور كه حوزه اى تعيين كننده در هرم قدرت 

منطقه و جهان است، بهره مند مى باشد.
وى شــناورهاى تندرو را «معجزه نيروى دريايى 
سپاه» توصيف كرد و گفت: اين شناور تنها يك 
تجهيزات نيســت بلكه يك فرهنگ  اســت و 
رزمنده اى كه بر آن سوار مى شود با اعتقاد و ايمان 
به خدا و برخوردارى از روحيه شــهادت طلبى 

حاضر به گذشتن از تمامى هستى خود است.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

انتخاب «دولت مقاومت» پايان بخش تحريم هاست
مهر: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پيامى از مردم درخواست كرد با انتخاب دولت مقاومت به تحريم هاى فعلى و آينده پايان بدهند. محسن رضايى در اين پيام توييترى آورده است: 

«مذاكرات نتوانست همه تحريم ها را بردارد. انفعال و ضعف، تحريم هاى بيشترى را هم رقم خواهد زد. پس با انتخاب «دولت مقاومت» تحريم ها را مثل داعش پس بزنيم.»

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r آقاى روحانى پول اين همه شيرينى و شربت از كجا مى آيد كه ستاد تبليغاتى  
شما شبانه روز به مردم مى دهند؟ يعنى رياست اين همه ارزش دارد؛ اين ها از حق 

مردم است از خدا بترس. 9030002588
   همه نامزدها ادعاى رفع تمام مشــكالت جامعه را دارند، شما را به خدا اين 
قدر زير آب همديگر را نزنيد، اگر راست مى گوييد و براى خدمت نامزد شديد اين 
قدر شعار ندهيد، ملت خسته شدند، هر كدامتان كه رئيس شديد باهم ايران را 

بسازيد. 9150006422
  يعنى دستخوش بابا دمت گرم خيلى حال كردم كه در جواب حكام عربستانى 
كه آقاى وزير دفاع گفته است: مراقب باشيد و براى آيندگان عبرت نشويد. فكر 
كنم يك كيلو چاق شدم يعنى اگر خواستيد با اين عرب هاى سعودى بجنگيد، 

اولين نفر من ميام جلو. 9150003766
   دولتى كه از سهام داران عدالت اقدام به سوءاستفاده مى كند، تبصره و اقليم 

از اياديش بعيد نيست! 9390003589
  نمك خوردن و نمكدان را شكستند. هيچ دولتى مثل دولت احمدى نژاد براى 

ايران و هسته اى و قشر كارگر و ضعيف خدمت نكرد. 9150001342
   پيشــنهاد مى شود رسانه ها در مصاحبه با نامزدهاى محترم و حاميانشان، از 
آن ها قول بگيرند تا از وقوع آشوب احتمالى  توسط طرفدارانشان جلوگيرى كنند 

تا به طور قطع سيلى نخورند. 9120003114
  مسئوالن و دلسوزان واقعى مملكت! با تعامل و اتحاد در حول محور مقام معظم 
رهبرى فكرى براى لغو برجام بكنند با تعيين ضرب االجل و اخطار به شــيطان 
بــزرگ يا به تعهدات خود عمل كند يا ايران آن را يكجانبه لغو و به قول رهبرى 

آتش بزنند به اميد پنج كشور! مهره نفوذى هم نباشد. 9150000210
   آقاى روحانى و نامزد ضربه گيرشان چون هيچ دستاوردى در زمينه اشتغال، 
مسكن، امور زيربنايى و رونق اقتصادى نداشته همصدا با ضد انقالب و دشمنان 

نظام به تهمت زنى به رقيبان مى پردازند. 9150001495
   مى دانيد خواســت فتنه گران در فتنه 88 براندازى نظام و به حاشيه راندن 
مقام معظم رهبرى بود، كار روحانى نيز كمتر از آن ها نيست كه با چالش كشاندن 
اقتصاد مملكت خواست فتنه گران را محقق سازند و با فشار اقتصادى ملت شريف 

را نسبت به اين نظام مقدس بدبين كند! 9030003698
   از آثار بى مسئوليتى دولت تدبير همين بس كه وزارت كشور به جاى جوانان 
تحصيلكرده بيكار مديران ادارات دولتى را كه بايد پاسخگوى ارباب رجوع باشند 
با اصرار در روز ادارى به كالس توجيهى نظارت بر صندوق ها با وعده اضافه كارى 

باال دعوت كرده است. 9150006397
   به نامزدى رأى بدهيم كه ساده زيست و مردمى باشد، با رهبرى زاويه نداشته 
باشد، شجاع و قاطع باشــد، در جهت قطع دستان غارتگران از بيت المال با قوه 
قضائيه سر ناسازگارى نداشته و توجيه گر مفسدان اقتصادى نباشد. 9150001136
  آقاى روحانى بد اخالق، اينكه رهبر انقالب بگويند حضور مردم سايه جنگ را 
از اين سرزمين برداشته بعد هر وقت كه شما را در تلويزيون نشان مى دهند بگوييد 
من سايه جنگ را برداشتم! آخر كابينه اى كه ترسو و محافظه كار است، چطورى 

سايه جنگ را برمى دارد؟ 9110006820
   خدا كند حرفمان به عمل مان بخورد براى رياست هر حرف بى احترامى به 
مردم نزنيد! آقاى روحانى از لباســت كه لباس اولياست بترس. خدا به داد مردم 

برسد اگر رأى روحانى بياورد، كمر مردم مى شكند. 9150001751
  آقاى روحانى! خودت قضاوت كن در اين چهار سال چه كارى براى جوان ها 
و قشر پايين شهرى انجام داديد، پس انتظار رأى نداشته باشيد. 9030002588

   يارانه  45 تومانى  تخلف  بود،  درســت، حقوق  نجومى   هم  تخلف  دولت  وقت 
 بود.  چرا ؟9150000367

   آن نامزدهايــى كه گفته بودند اينكه مردم بدانند خانه من 200 يا300 متر 
اســت به چه دردشــان مى خورد، مى خواهم عرض كنم؛ به درد مى خورد! چون 
آن هايى كه مستضعف و محروم هستند به يك نفر كه زندگى اشرافى داشته باشد، 

رأى نمى دهند. 9150003660
   اى مــردم! اگر جمله قصار و پرمغز مرحوم حضرت امام را كه فرمود: «ميزان، 
حال فعلى افراد است» در ابعاد مختلف زندگى چهارساله اخيرتان محك بزنيد، 
آنگاه به راحتى مى توانيد در انتخاب رئيس جمهور براى بهبود اوضاع فعلى زندگى 

تان درست عمل كنيد. 9130009005 

خطيب جمعه تهران:
نامزدهاى انتخابات اخالق را 

رعايت كنند
فارس: خطيب موقت نماز جمعه تهران گفت: 
مجريان و ناظران انتخابات همگى بايد به مّر قانون 
عمــل كنند و بين خود و خدا، عمل به قانون را 

مصلحت سياسى و اجتماعى بدانند.
حجت االسالم والمســلمين كاظم صديقى در 
خطبه هاى ديروز با اشــاره به انتخابات رياست 
جمهورى اظهارداشــت: حضور مــا در صحنه 
سياسى كشور مظهر ايمان و اعتقاد ما به خداست، 
ما بر اساس اعتقاد دينى، به پاى صندوق هاى رأى 
مى آييم چرا كه دســتور واليت فقيه و مرجعيت 
است. وى افزود: تا زمانى كه انقالب اسالمى رخ 
نداده بود، اسالم به متن، سياست، جهاد، اقتصاد، 
فرهنگ و بازار نيامده بود. ما همه ســاله در پاى 
صندوق هاى رأى اعالم مى كنيم كه سكوالر باطل 

است و جدايى دين از سياست جهنمى است.
وى در ادامه با اشاره به توجه به اقشار مستعضف 
و فقير جامعه گفت: نامزدها به حاشــيه نروند و 
به مطالبى كه ربطى به انتخابات ندارد، متوسل 
نشوند. ما با سيل بيكاران و فقرا مواجه ايم. نامزدها 
اين مسائل را شعار خود قرار دهند و نسبت به آن 

شعور هم داشته باشند.
امام جمعــه موقت تهران در ادامه با اشــاره 
به توجه نامزدها به اســتقالل و عظمت ملى 
خاطرنشــان كرد: ملت ايران 10 ســال تمام 
اســت كه پنجه در پنجــه قدرت هاى اتمى 
شــرق و غرب انداخته و در اين حال احساس 
خستگى هم نكرده است. نبايد ملت را تحقير 

كنيم و دشمن را بزرگ نشان بدهيم.
حجت االسالم صديقى گفت: امنيت ملى براى 
مردم و مكتب ما بســيار مهم است. كسانى كه 
باعث سلب آرامش از مردم شوند قرآن از آن ها به 
عنوان محارب ياد كرده است. از بين بردن امنيت 

مردم هم محاربه و هم افساد فى االرض است.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به لزوم 
رعايت اخالق از ســوى نامزدهاى انتخاباتى نيز 
خاطرنشان كرد: هر نامزدى كه حرف مى زند، فكر 
نكند كه مانند كبك اســت و سرش را زير برف 
مى كند و كسى او را نمى بيند. حرف هاى ما بازتاب 
آخرتى، اجتماعى و برزخى و سياسى دارد. انسان تا 
حرف نزده، حرف در اختيار اوست اما وقتى حرف 

مى زنيم، ديگر ما در اختيار حرف هستيم.

خبر

صداى مردم   

 اخبار/ مرضيــه رضايى   امام جمعه 
مشــهد مقدس گفت: آن آزادى كه برخى 
شــعار مى دهند آزادى ضد استقالل است 
و قرار اســت حاكميت قطعى مردمى را از 
ما بگيرد و دشــمن را بر ما مسلط كند، ما 

طرفدار آزادى و فرهنگ مقاومتى هستيم.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى ظهر ديروز در 
خطبه هاى نماز جمعه مشهد 
مقدس در جــوار بارگاه منور 
رضوى با تبريك نيمه شعبان 
اظهارداشت: راهپيمايى نيمه 
شــعبان نماد واقعيتى است 
و آن اينكــه مــردم تا حرم 
امام رضا(ع) به عنوان عشــق 
بــه بقيــه اهللا راه افتادند، اين 
افتادن  راه  نمــاد  راهپيمايى 

دنبال امام زمان(عج) است.
وى خاطرنشــان كرد: رهبر معظم انقالب 
در ســخنان اخير خود فرمودند جمهورى 
اســالمى ايران دولت مقاومت است يعنى 
تسليم زورگويى نمى شود و با اقتدار ايستاده 

است؛ زيرا استكبار جهانى در برنامه كوتاه 
مدت به دنبال اين اســت كه ما را خسته 
كند و مقاومت را از ما بگيرد، در ميان مدت 
اقتصاد و معيشــت ما را هدف قرار داده و 
در درازمدت مى خواهد به اسم تغييرنظام 

را ريشه كن كند.
نماينده ولــى فقيه در خراســان رضوى 
افــزود: اقتصــاد، آزادى و فرهنگ ما بايد 

مقاومتى باشــد تا بتوانيــم انقالبمان را تا 
مرزهاى پيروزى پيش ببريم، معناى اقتصاد 
مقاومتى يعنى ما به گونه اى باشيم كه در 
معيشت وابســته به بيرون نباشيم و روى 
پاى خود بايستيم و نگاهمان به استعداد و 
توانمندى هاى خودمان باشد و آزادى ما نيز 

آزادى مقاومتى باشد و نه ملعبه  دشمن.
امام جمعه مشهد مقدس با بيان اينكه آزادى 

بايد همراه با استقالل باشد، تصريح كرد: آن 
آزادى كه برخى شعار مى دهند آزادى ضد 
استقالل است و قرار است حاكميت قطعى 
مردمى را از ما بگيرد و دشمن را بر ما مسلط 
كند، ما خواهان آزادى و فرهنگ مقاومتى 

هستيم.
آيت اهللا علم الهــدى تصريح كرد: نامزدهاى 
انتخابات بايد رابطه برنامه خود را با جريان 
مقاومت مشــخص كنند؛ زيرا وقتى رهبر 
معظــم انقــالب دولت را دولــت مقاومت 
مى نامد هر برنامه اى بايد رابطه اش با مقاومت 

مشخص باشد.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى ادامه 
داد: تحريــك عواطف دينى مردم توســط 
نامزدها ضد دولت مقاومت اســت. انقالب 
مــا براى امام زمان اســت از ايــن رو تمام 
برنامه هاى ما بايد متناســب با اين رسالت 
باشد، در كشورى كه قرار است سكوى فرج و 
ظهور امام عصر(عج) باشد نمى توان برنامه اى 
بــا رنگ و بوى الييك ريخــت و عده اى با 

شعارهاى ضدارزشى روى كار بيايند.

آيت اهللا علم الهدى:

تحريك عواطف دينى مردم توسط نامزدها ضد دولت مقاومت است

اقتصاد، آزادى و 
فرهنگ ما بايد 
مقاومتى باشد تا 
بتوانيم انقالبمان را 
تا مرزهاى پيروزى 
پيش ببريم

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

آيين شب زنده دارى و احياى نيمه شعبان در حرم رضوى   آستان: مراسم احياى شب نيمه شعبان با حضور زائران و مجاوران بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) در بارگاه منور رضوى برگزار شد. ويژه برنامه 
شب زنده دارى مشتاقان ظهور مهدى(عج) در حرم مطهر رضوى در شب نيمه شعبان از ساعت 12:30 بامداد با حضور خيل عظيمى از زائران در رواق امام خمينى(ره) با قرائت قرآن آغاز شد. بسيارى از زائران از 

ساعت 11 شب وارد حرم شده و ضمن زيارت امام رضا(ع) به عبادت مشغول شدند و پس از آن در مراسم باشكوه شب احياى نيمه شعبان حضور به هم رساندند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r برپايى دوازدهمين نمايشگاه قرآن و عترت
 در حرم مطهر رضوى

آستان: قائم مقام توليت آستان قدس رضوى گفت: با تفاهم صورت گرفته دوازدهمين 
نمايشگاه بين المللى قرآن و عترت مشهد مقدس همزمان با ماه مبارك رمضان در 
حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد. سيد مرتضى بختيارى در جلسه ستاد هماهنگى 
و برنامه ريزى دوازدهمين نمايشگاه قرآن و عترت ضمن تبريك اعياد شعبانيه اظهار 
داشت: نمايشگاه قرآن و عترت مشهد مقدس از 8 الى 15 ماه مبارك رمضان امسال 
در جوار مضجع شــريف امام رضا(ع) برگزار خواهد شد و برنامه ريزى هاى الزم براى 

اجراى اين نمايشگاه درحال پيگيرى است.

به همت خادمياران رضوى
بيماران محروم حاشيه شهر زاهدان رايگان ويزيت شدند

آســتان: معاون امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى از ويزيت رايگان 
بيماران حاشــيه شهر زاهدان توسط 

خادمياران رضوى خبر داد.
مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اينكه 
تيم هاى پزشكى خادمياران رضوى به 
همت دفتر نمايندگى آســتان قدس 
رضوى در استان سيستان و بلوچستان 

ايجاد شــده است، ابراز كرد: اين تيم پزشكى با حضور در مناطق حاشيه شهرستان 
زاهدان، خدمات درمانى و دارويى رايگان به بيماران ارائه دادند.

وى بيان كرد: كادر پزشكى خادمياران رضوى شهرستان زاهدان متشكل از گروه هاى 
متخصص قلب، اطفال، دندانپزشك، زنان و زايمان، پزشك عمومى، كادر پرستارى و 
دارويى در دو نوبت صبح و عصر و با حضور در مساجد و مدارس حاشيه شهر بيش از 
1000 بيمار محروم و نيازمند را ويزيت كردند. خاكسار قهرودى بيان كرد: اين كادر 
پزشكى هر جمعه به يكى از مناطق محروم شهرستان هاى سيستان و بلوچستان رفته 

و به ويزيت بيماران بى بضاعت و محروم مى پردازند.

ايستگاه صلواتى باب الجواد(ع) پذيراى زائران
آستان: همزمان با ميالد باسعادت منجى عالم بشريت حضرت مهدى موعود(عج)، 
ايستگاه صلواتى جواداالئمه(ع) در ورودى باب الجواد(ع)حرم مطهر رضوى پذيراى 

زائران شد.
در شــب نيمه شــعبان كه حرم مطهر امام رضا(ع) مملو از دوستداران و عاشقان 
اهل بيت(ع) بود، خادمان امام رضا(ع) در ايستگاه باب الجواد(ع) ميزبان زائران شدند.

مسئول ايستگاه اظهار داشت:با توجه به احداث ايستگاه قطار شهرى مدتى بود كه 
مشغول ساخت ايستگاه صلواتى جديد بوديم كه با همكارى كاركنان خدوم آستان 

قدس رضوى بحمداهللا در شب نيمه شعبان به اتمام رسيد.
وى تصريح كرد: ايســتگاه صلواتى جواداالئمه(ع) در تمامى مناســبت هاى سال، 

اعياد،مواليد و شهادت ائمه اطهار(ع) از زائران بارگاه منور رضوى پذيرايى مى كند.

جشن بزرگ «دختران فاطمى، كارگزاران مهدوى» 
در حرم رضوى

آستان: جشن بزرگ «دختران فاطمى، كارگزاران مهدوى»، به همت اداره علوم قرآنى 
آستان قدس رضوى، با حضور صدها نوگل قرآنى دختر در حرم مطهر رضوى برگزار شد.

اين جشن بزرگ و باشكوه همزمان با فرا رسيدن ميالد حضرت مهدى(عج) و با حضور 
صدها نوگل قرآنى دختر در رواق حضرت زهرا(س) حرم مطهر رضوى برگزار شد.

آشــنا كردن زائران نونهال با سيره و سبك زندگى امام زمان(عج) به زبان شعر، قصه، 
داستان كوتاه و نمايش از جمله برنامه هاى جشن ميالد حضرت صاحب الزمان(عج) در 
رواق بزرگ حضرت زهرا(س) بود. در اين مراسم همچنين نونهاالن قرآنى در كارگاه هاى 
نيايش، نقاشــى ديوارى، آداب زيارت و فعاليت هاى گروهى مهدالرضا(ع) نيز شركت 

كردند و از برنامه هاى فرهنگى ويژه كودكان آستان قدس رضوى بهره مند شدند. 

خـــبر

 آستان  قائــم مقام توليت آستان قدس 
رضوى گفت: آستان قدس رضوى به عنوان 
مجموعه اى كه برپايه موقوفات و نذورات 
مردمى اداره مى شــود، هر ســال ميزبان 

ميليون ها زائر از دورترين نقاط دنياست.
ســيد مرتضى بختيارى در ديدار با سفير 
اســتراليا در جمهــورى اســالمى ايران، 
تصريح كرد: امروز اين مجموعه با داشتن 
توانمندى هــاى گســترده در حوزه هاى 
مختلف علمى، فرهنگى، اقتصادى، پزشكى 
و داروسازى نقش مؤثرى در ايران اسالمى 

و كشورهاى منطقه ايفا مى كند.
وى تصريح كرد: اين آمادگى در مجموعه 
شــركت ها و مؤسســات آســتان قدس 
رضوى وجــود دارد كه با محوريت اقتصاد 
مقاومتى كه هدفش پيشــرفت، توسعه و 
تعالى توليدكنندگان داخلى است به تعامل 
سازنده و اثربخش با ساير كشورها بپردازد.

 پذيرايى ساالنه 30 ميليون زائر
بختيارى گفت: ســال گذشته حرم مطهر 
امام رضا(ع) پذيراى 30 ميليون زائر بود كه 
از اين تعداد 4 ميليون نفر از ساير كشورها 
بوده اند. بختيارى اظهار داشت: با توجه به 
اينكه آســتان قدس رضوى مجموعه اى 
موقوفاتى اســت و هيچ كمكــى از دولت 
دريافت نمــى كند، مورد توجــه مردم و 
ارادتمندان اهل بيت(ع) است كه اين نهاد 
مقدس را همواره تكريم و حمايت كرده اند.
وى تصريح كرد: از قرن ها و ساليان گذشته 
وقفنامه هاى متعددى وجود دارد كه مردم 
با عشــق و اعتقاد قلبى براى رسيدگى به 
امور زائران و گره گشــايى از كار محرومان 
امــوال و دارايى هاى خود را وقف اين بارگاه 
مطهــر كرده اند. وى افزود: ما نيز به عنوان 
خدمتگزاران اين حريم قدسى با تأكيدات 
آيت اهللا رئيسى، توليت آستان قدس رضوى، 
مهم ترين رســالت و وظيفه مان را خدمت 

رسانى شايسته به زائران عزيز مى دانيم.

 حرم مطهر، گنجينه هنرهاى اسالمى 
و ايرانى

بختيارى در بخش ديگرى از سخنانش با 

اشــاره به معمارى بى نظير و گنجينه هاى 
هنرى موجــود در كتابخانه ها و موزه هاى 
حرم مطهــر امام رضا(ع) اظهار داشــت: 
ميراث گران بهاى گذشــتگان ما كه نشان 
دهنده فرهنگ اســالمى و ايرانى است، با 

دقت و جديت صيانت و مراقبت مى شود.
وى افزود: متأســفانه در برخى كشورهاى 
منطقه گروه هاى تكفيرى و تروريســتى 
دست به اقداماتى مى زنند كه خالف اسالم 

و انسانيت است.
قائم مقــام توليت آســتان قدس رضوى 
با اشــاره به آيات و روايــات متعددى كه 
در منابع اســالمى در رابطه با حفظ جان 
انســان ها، نوع دوستى و محبت نسبت به 
نفوس بشرى وجود دارد، اظهار داشت: ما 
نيز از اين اقدام هاى خالف عقل، شــرع و 
وجــدان گروه هايى نظيــر داعش تعجب 
مى كنيــم و حمايــت آمريــكا و برخى 
كشــورهاى غربى از آن ها واقعاً تأسف آور 

است و جاى سؤال دارد.
 سفير استراليا در جمهورى اسالمى ايران 
نيز ضمن ابراز خرسندى از حضور در حرم 
مطهــر رضوى،گفت: ديــدن اين صحنه 
كه هزاران نفــر در امنيت و آرامش كامل 
مشــغول راز و نياز و عبادت در اين فضاى 

معنوى هستند برايم بسيار جالب بود.
 ايان بيگز با اشــاره به وجود ظرفيت هاى 
مشترك همكارى بين آستان قدس رضوى 
و مؤسسات علمى و اقتصادى و دانشگاه هاى 

كشور استراليا، اظهار داشت: اميدوارم كه 
بتوانيم سطح تعامالت و همكارى ها را در 

حوزه هاى مختلف گسترش دهيم.

 قدرت نرم ايران 
در سوريه قوى تر از قدرت نظامى 

نماينده ولى فقيه در كشور سوريه نيز در 
ديدار با معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى 
آســتان قدس رضوى و مديران فرهنگى 
حرم مطهر رضــوى به ارائه گزارشــى از 
وضعيت فعلى سوريه و حرم هاى مطهر در 

اين كشور پرداخت.
حجت االســالم والمسلمين سيدابوالفضل 
طباطبايى  اشــكذرى گفت: امروز حضور 
ايران در سوريه منحصر به حضور نظامى 
نيســت، بلكه قدرت فرهنگى جمهورى 
اسالمى ايران در اين كشور قوى تر از قدرت 

نظامى است.
وى با بيان اينكــه اكنون حرم هاى مطهر 
حضرت زينــب(س) و حضرت رقيه(س) 
در كمال امنيت قرار دارند، گفت: با حضور 
مدافعــان حرم كه با ايثــار و تمام توان از 
حرم هاى مطهر دفــاع مى كنند، به لطف 
الهى امروز خطرى اين آستان هاى مقدس 

را تهديد نمى كند.
نماينده ولى فقيه در كشور سوريه با اشاره 
به برگزارى برنامه هاى فرهنگى - تبليغى 
به صورت مســتمر در اين دو حرم مطهر 
برنامه هاى  برگــزارى  كرد:  خاطرنشــان 

سخنرانى، قرائت دعا و اقامه نماز جماعت از 
جمله برنامه هايى است كه به صورت ويژه 
و هر روزه در اين حرم هاى مطهر در حال 

برگزارى است.
طباطبايى اشــكذرى با اشــاره به حضور 
زائران برخى از كشورها و مردم سوريه در 
حرم مطهر حضرت زينب(س) بيان كرد: 
آن هســتند  درصدد  تكفيرى  نيروهاى 
كــه با تهديدهــاى خود حتــى يكى از 
برنامه هاى اين حرم هاى مطهر را تعطيل 
كنند و مانــع حضور زائران در حرم هاى 
مطهر شــوند، اما با حضور مدافعان حرم 

اين امر اتفاق نخواهد افتاد.
و  رشــادت ها  از  قدردانــى  وى ضمــن 
جانفشانى هاى رزمندگان و مدافعان حرم 
ابراز كرد: فرزندان ملت افغانستان، پاكستان، 
ســوريه، لبنان و جمهورى اسالمى ايران 
همــه فدايى حضرت زينب(س) و خاندان 
اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السالم) 

هستند و محور مقاومت را 
حفظ خواهند كرد.

نماينده ولى فقيه در سوريه 
با اشاره به حضور مدافعان 
حرم از گروه هاى اهل سنت 
بيان كرد: امروز دفاع از حرم 
اختصاص به شيعيان ندارد، 
بلكه اهل سنت نيز به عنوان 
مدافعان حــرم از حرم هاى 
اهل بيت(ع) بــا تمام توان 

دفاع مى كنند.
اين مقام مسئول خاطرنشان 
كرد: شــهداى مدافع حرم 
با خــود و خداى خود عهد 

بسته اند كه تا خون در رگ هايشان جريان 
دارد اجــازه ندهند حــرم مطهر حضرت 
دشمنان  دســت اندازى  مورد  زينب(س) 

اسالم قرار گيرد.
در ادامــه ايــن جلســه حجت االســالم 
والمسلمين ســيدجالل حسينى؛ معاون 
تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس 
رضوى به ارائــه گزارشــى از برنامه هاى 
فرهنگى- تبليغــى و مذهبى حرم مطهر 

رضوى در طول سال پرداخت. 

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در ديدار با سفير استراليا تأكيد كرد

 شرح كار و معرفى واحدها و شركت هاى تعامل سازنده آستان قدس رضوى و كشورهاى ديگر با محوريت اقتصاد مقاومتى
آســتان قدس براى اطــالع عموم مردم 
بايد در نشــريات از جمله روزنامه قدس 
مورد توجه قرار گيــرد. خيلى ها خدمات 
و كارهاى شــركت هاى آســتان قدس را 

نمى شناسند.
09190002845

 آيا كمك به ازدواج جوانان يك حســنه 
ماندگار نيست؟! بايد آستان قدس با كمك 
مردم و نهادهاى خيريه در زمينه اختصاص 

وقف و نذر به اين موضوع كمك كند.
09170007487

 آســتان قدس بايد با همــكارى دولت و 
شــهردارى ها جهت جذب توريسم مذهبى 

بيشتر تالش كند.
09190002204

 با توجه به اين توصيه كه مردم به خاطر 
محيط زيست كمتر از پالستيك استفاده 
نمايند، از آســتان قــدس تقاضامنديم به 
جاى پالســتيك دادن، بــراى كفش ها از 

كاور استفاده كنند.
09010001913

 ســالم. لطفاً جايى را مخصوص برادران 
بخصــوص در جمعه ها بعــد از نماز جمعه 
اختصــاص بدهيد. همه جا جــاى بانوان و 

شوهرانشان است. ما مجردها معذبيم.
09100007635

 تشــكر فراوان از مدير محترم مؤسسه 
امــام صادق(ع) كه امــكان زيارت بارگاه 
منــور رضوى و كســب فيــض از خوان 
گســترده ثامن الحجج(ع) را براى دانش 
آبمــال فراهم  آموزان محروم روســتاى 
نموده اند و موجب شادى دل اين عزيزان 

گشتند.
09370007746

 كوچه پس كوچه هاى خيابان طبرســى 
بافت فرسوده و نازيبا دارد و در شأن زوار امام 
رضا(ع) نيست. لطفاً آستان قدس با همكارى 
شهردارى سروســامانى به اين فرسودگى و 

نازيبايى اين خيابان بدهد.
09350002386

صداى مردم

اين آمادگى در 
مجموعه شركت ها 
و مؤسسات آستان 
قدس رضوى وجود 
دارد كه با محوريت 

اقتصاد مقاومتى 
به تعامل سازنده 

و اثربخش با ساير 
كشورها بپردازد

بــــــــرش

معاون امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى از ويزيت رايگان 
بيماران حاشــيه شهر زاهدان توسط 

مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اينكه 
تيم هاى پزشكى خادمياران رضوى به 
همت دفتر نمايندگى آســتان قدس 
رضوى در استان سيستان و بلوچستان 

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

این هفته شاهد بداخالقی های انتخاباتی خواهیم بود ایسنا: عضو شورای مرکزی و دبیر اجرایی حزب مؤتلفه گفت: هفته آینده قطعاً با جنگ روانی دشمنان علیه اصل انتخابات مواجه خواهیم 
شــد و حتماً شــاهد برخی بداخالقی های انتخاباتی و انتشــار شایعاتی درباره کناره گیری برخی نامزدها خواهیم بود. محمدعلی امانی با بیان اینکه هفتة پیش رو هفته سرنوشت سازی است، اظهار داشت: 

نظرسنجی ها حاکی از این است که رأی روحانی به آن میزان نیست که در دوره اول موفق شود لذا همه نامزدهای اصول گرا باید فعالیت خود را داشته باشند. 

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

تا انتخابات

مردم با نداشتن می سازند، با تبعیض نه 
ایســنا: حجت االســام والمسلمین 
رئیسی با بیان اینکه نباید هیچ کس به 
خاطر فقــر از آموزش و پرورش محروم 
باشد، اظهارکرد: جامعه باید زمینه رشد 
او را فراهم کند و عدالت آموزشی ایجاب 
می کند که محرومیــن از آموزش های 
استاندارد محروم نباشــند. وی با بیان 
اینکه باید به سطحی برسیم که فرهنگِی ما دنبال شغل دوم نرود، گفت: در دولت 
»کار و کرامت« قبل از هر چیز حفظ کرامت معلمان اولویت دارد. این کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: حقوق شهروندی این است که یک فرهنگی برای 
وام ازدواج فرزندش دچار دغدغه نباشد، مشکل ما رونمایی از حقوق شهروندی 
نیست، امروز میدان اقدام و عمل است. وی تصریح کرد: وضعیت فعلی با آنچه باید 
باشد خیلی فاصله دارد. مردم با نداشتن می سازند اما با تبعیض نخواهند ساخت. 
انتظار مردم این است که مشکل فقِر مطلق و بیکاری و فساد اداری حل شود. وی 
با بیان اینکه بسیاری از ساختارهای فساد قابل اصاح است، گفت: مردم تحمل 
این وضعیت فســاد را ندارند. »دزد دزد گفتن« اطمینان نمی آورد و دولت باید 
بگوید بخشی از ساختار فساد را اصاح کردیم. این برای مردم اطمینان ساز است 

نه اینکه بگویند لیستی داده ایم و قوه قضاییه بگوید به ما نرسیده است. 

کشور نیازمند کسی است 
که تحرک دیپلماتیک داشته باشد 

مهر: حسن روحانی گفت: کشور ما در 
شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت 
قوی برای خروج از شــرایطی است که 
در سال های گذشته ایجاد شده بود. این 
کار نیاز به فردی دارد که جهان و جامعه 
را بشناســد، تحرک دیپلماتیک داشته 
باشــد و بتواند با همه احزاب و گروه ها 
کار کند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: برخی فکر می کنند مسئله 
اشــتغال با دادن پول یا قول که ما فان قدر شغل ایجاد می کنیم، حل می شود. 
اما پمپاژ کردن پول در جامعه نتیجة خود را در سال های گذشته نشان داده است. 
کشــوراز سال ۸۶ تا ۹۱ بدون اشــتغال بوده است. ما اشتغال خالص نداشتیم و 
بیکارها انباشته شدند. وی تأکید کرد: یکی از برنامه ها ۱00 روزه من، فعال کردن 
طرح »کارورزی« است. صادرات غیرنفتی ما در دولت یازدهم ساالنه ۲۵ درصد 
رشــد داشته که باید ادامه یابد. تجربه ما در سال گذشته ۶۵0 هزار شغل بود و 

می توانیم تا ۹۵۵ هزار شغل، طبق برنامه ششم، افزایش دهیم. 

احیای صنایع مادر هزاران شغل ایجاد می کند 
فارس: مصطفی میرســلیم با اشاره به 
اینکه مسئله اشتغال و بیکاری از اواخر 
دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم 
شــدت گرفت، اظهار داشــت: مشکل 
بیکاری اهمیت بیشتری از مشکل تورم 
دارد زیــرا بیکاری باعث ناهنجاری های 
اجتماعــی و حتی معضــات امنیتی 
می شود و ارکان جامعه را تضعیف می کند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
با بیان اینکه فراموش کردن بیکاری و پرداختن به مسئله تورم چاره ساز مشکات 
جامعه نیست، افزود: باید موانع اداری و مشکات بانکی از پیش پای کارگاه های 
تولیدی برداشــته شود تا آن ها بتوانند شاغلین خود را بازگردانند. در این زمینه 
نیازمند سرمایه گذاری نیستیم زیرا سرمایه های این کارگاه ها موجود است و فقط 
باید آن ها را احیا کرد. میرسلیم افزود: دولت باید برخی اشتغاالت اصلی و »مادر« 
را احیا کند تا در کنار آن هزاران شغل فرعی دیگر ایجاد شود. بنابراین باید صنایع 

تولیدی مادر افزایش یابد تا اشتغاالت جانبی و فرعی رونق بگیرد.

 سیاســت/ آرش خلیل خانه   رهبر معظم 
انقاب اخیراً  نامزدهــای انتخابات را به موضوع 
معیشــت مردم و مستضعفین توجه ویژه داده و 
تأکید کردند: هدف دشمن لَنگ ماندن معیشت 
مردم اســت و نامزدها باید بگویند اولویتشــان 
اقتصاد و معیشــت است. در واقع ایشان موضوع 
محرومان و قشــر کم بضاعت را به آنها گوشزد 
کردند. دیروز هم این مسئله در صحبتهای برخی 
کاندیداها نمود مشخصی داشت ولی گویا بعضی 
از آنها بیشتر ترجیح دادند مناظره را به یک چالش 
جمع آوری رای بدل کنند. جهانگیری البته پیش 
از این گفته بود که در مناظره سوم تهاجمی ظاهر 
خواهد شــد و تأکید کرده بود اگر بقیه به جاده 
خاکــی بزنند او هم جواب خواهــد داد اما دیروز 
خود او اولین کسی بود که در همان فرمان اول به 

خاکی زد و مناظره را به حاشیه کشاند. 
وی قــوه قضاییه و نیروی انتظامــی را در مورد 
مبارزه با قاچاق مــورد هجمه قرار داد و با تأکید 
بر اینکه دولت یازدهم قاچاق کاال را از ۲۵ میلیارد 
به ۱۲ میلیارد دالر رسانده مدعی شد ضعف این 

دستگاه ها سبب شده پدیده قاچاق تشدید شود.

سیدابراهیم رئیسی اما در مواجهه با این تاکتیک 
فرافکنی جهانگیــری موضوع توجه به محرومان 
را مــورد توجه قرارداد ودراولین گام پیکان توجه 
افکار عمومی را به موضوع مسئولیت پیشگیری 
و تقدم آن بر برخورد و درمان ســوق داد و یادآور 
شد: دستگاه اجرایی به جای جلوگیری از قاچاق 
به وفور پرونده تشــکیل می دهد و به دســتگاه 
قضایی می فرســتد و بعد می گوید دستگاه قضا 
مسئول است و کاری نمی کند!.وی افزود: آنچه ما 
گفتیم این اســت که آیا زندگی فقرا برای دولت 
مهم است یا خیر؟ چرا یارانه محرومان را سه برابر 
کردید در روزهای انتخابات؟ اگر نیاز بود چرا کار 
تبلیغاتی کردید؟ می گوییم چرا 4 سال به زندگی 
فقرا بی توجهی کردیــد؟ این کارها کار تبلیغات 

انتخاباتی است نباید این کار صورت گیرد.

واردات غیر قانونی جلوی پیشگیری را 
می گیرد

محمدباقــر قالیباف هم  با بیــان اینکه راه حل 
مبارزه با قاچاق تقدم پیشگیری است گفت: وقتی 
وزرا پایه گذار حقوق های نجومی می شوند و وزیر 

دولت واردات غیرقانونی انجام می دهد پیشگیری 
سخت می شــود. وی با بیان اینکه حوزه اقتصاد 
امروز یکی از دغدغه های مهم مردم است، افزود: 
امــروز کارخانجاتی داریم که تعطیل شــده اند و 
حــوزه اقتصاد با بحث فقر و محرومان و کارگران 
و اقشــار مختلف که در حوزه تولید فعال بوده اند 
و تولیدشــان تعطیل شده، ارتباط دارد. مصطفی 
میرســلیم هم با بیــان اینکــه ۱۲ میلیارد دالر 
قاچاق چیز کمی نیســت گفت: چرا دولت تا به 
امروز خواب بوده و امســال به این فکر افتاده که 
می تواند مبــادی ورودی را کنترل و نظارت کند 
و چه مستندی دارد که قاچاق فقط ۱۲ میلیارد 

دالر است.

تاکتیک حاشیه و فراموشی محرومان
روحانی هم در ادامه ایــن بحث دنباله تاکتیک 
جهانگیری را گرفت و با طرح مباحث حاشیه ای 
و کلیدواژه های تخریبی جریان حامی دولت این 
پروژه را جلو برد. روحانی  با تأکید بر اینکه در دنیا 
قاچاق کاال دیگر معنا ندارد و قاچاق فقط منحصر 
به مواد مخدر، اسلحه و انسان است گفت: با ایجاد 

فضای آزاد و رقابتی و کنار زدن خصولتی ها و باال 
بردن تولید می توان قاچاق کاال را از بین برد.

جهانگیری ســپس در وقت دوم خــود به جای 
پاسخگویی به انتقادها به ادامه حاشیه سازی خود 
پرداخت و خطاب به قالیباف افزود: شما می دانید 
در بانک شــهر چه می گذرد بانک سرمایه را که 
سهامش متعلق به شهرداری بود به چه قیمت و به 

چه شیوه ای به یک مفسد اقتصادی دادید.
محمدباقر قالیبــاف در موضوع 
اماک واگذار شده در شهرداری 
هم گفــت: در موضــوع اماک 
من به دادســتان نامه نوشتم و 
اعام شد جرم و تخلف سازمان 
یافته ای نبود، مجلس و شــورای 
شهر هم تحقیق را وارد ندانست 
چون سیاسی کاری کردید. وی 
افزود: اگر تخلفی شده در بانک ها 
برخورد کنید با بانک گردشگری 

برادر خودتان برخورد کنید.
وی به جهانگیری و روحانی گفت: 
دروغ واگذاری ۲۲00 میلیارد از 

اماک شهرداری را باید ثابت کنید و اگر هم این 
اتفاق افتاده شما جزو آن هستید زیرا هر دو از این 
زمین ها به قیمت متری 3 هزار تومان و به متراژ 

۸00 متر در شهرک غرب تهران گرفته اید.

دولت پاسخگوی عملکرد خود باشد
حجت االسام والمســلمین رئیسی اما در بخش 
دیگری از صحبت خود گفت: یکی از گابی های 
برجام که باید چیده می شــد ســرمایه گذاری 
خارجــی بود اما این رقم در ســال ۹۵ فقط نیم 
میلیارد دالر بوده اســت و صادرات غیر نفتی اگر 
دولت میعانــات گازی را که به غلط به آن اضافه 

کرده حذف کند ۱0 درصد کاهش داشته است.
حســن روحانی در بخش دیگری از این مناظره 
در فرار به جلو برای شانه خالی کردن از انداختن 
مشــکات به گردن دولت قبل به حجت االسام 
رئیســی پیشــنهاد داد تا با هم مناظره کنند  و 
تاش کرد این نامزد را نماینده تفکر دولت قبل 
جلوه دهد، اما حجت االسام والمسلمین رئیسی 
در پاســخ به روحانی گفت: ما به شما می گوییم 
با صداقت عملکرد 4 ســاله دولتت را پاســخگو 
باش. من به عنوان نماینده کارگر، کشاورز، زنان 
بی سرپرست بســیاری از خانواده هایی که حرف 
دارند و تریبون ندارند، اقشاری که حرفشان شنیده 
نمی شود و از جایگاه خودم حاضرم با شما مناظره 
کنم.شما 4 ســال وقت داشتید وکشور را به این 
روز انداختید. قالیباف هم با اشاره به اینکه ۵00 
هزار میلیارد تومان وام به افراد خاص در کشــور 

داده شده و مردم برای یک وام ۱0 میلیون تومانی 
در فشار هستند گفت: دولت مدعی است وام ۱0 
میلیونی ازدواج داده و آنرا افتخار خود می داند در 
حالی که دولت در هنگام تصویب این وام مخالف 

بود و با اصرار مجلس تصویب شد.
در موضوع یارانه ها که سوال مطروحه برای سید 
ابراهیم رئیسی بود این نامزد انتخابات با اشاره به 
رشــد ۱0 درصدی فقر و فشــار به محرومان در 
کشور طی 4 ســال گذشته با 
وجود پرداخــت یارانه ها گفت: 
قیمت اقام غذایی مردم در این 
دولت تا ۱33 درصد رشد داشته 
و ســفره مردم هر روز کوچکتر 
شده اســت.لذا الزم است برای 

مردم فکری کرد.
نقد  در  هاشــمی طبا  مصطفی 
ابراهیم رئیسی  سخنان ســید 
یارانه هــا را موجــب تــورم و 
برداشــتن چند برابــر از جیب 
مردم خواند و تصریح کرد: برای 
افزایش یارانه راهی جز افزایش 
قیمت ها یا کاهش حقوق کارمندان یا استقراض از 
بانک مرکزی نیست و  روحانی هم اظهار داشت 
دولت یارانه افراد نیازمند را 3 برابر افزایش داده و 
قدم دومش این است که کسانی که در فقر مطلق 

هستند ثبت نام کنند و حقوقی به آنها بدهد.
قالیباف اما با طرح این سوال که آیا ریشه در همین 
بحث 4 درصدی ها نــدارد که فقط افراد خاصی 
بتوانند بیایند استفاده کنند و بقیه نتوانند استفاده 
نکنند، گفت: منظور آقای رئیســی این است که 
رسیدگی به محرومین وظیفه همه ماست و این 
توقــع هم مردم و هم انقاب و هم نظام اســت، 
اما واقعیت این اســت که ما باید کار تولید کنیم 
تا بتوانیم آنها را به مســیر خودشان بازگردانیم. 
حجت االسام والمسلمین رئیسی به عنوان آخرین 
کسی که درمناظره دیروز سخن گفت ضمن گایه 
از برخی تهمت زنی ها و افشاگری ها خواستار توجه 
دولت به همه جمعیت ایران شــد و گفت: آقای 
روحانی! نزدیکترین فرد شما دارد فساد می کند؛ 
چرا برای پیگیری مقاومت می کنید. وی ادامه داد: 
شما نسبت به مسئله آزادی های سیاسی و مدنی 
دارید مردم را می ترسانید. آزادی سیاسی و مدنی 
وظیفه هر دولتی است و باید تضمین کنیم. مگر 
آقای روحانی شما زبان را برای کردها آزاد کردید 
خدا آزاد کرد، قانون اساسی اجازه داد که از زبان 
و لباسشان استفاده کنند. اینها حقوقی است که 
خداوند بــه آنها داده که فقط دولت باید حمایت 
کند. ما شهروند درجه یک و دو سه نداریم دولت 

موظف است که به ۸0 میلیون خدمت ارائه کند.

مناظره دیروز 
چالشی ترین 
رویارویی نامزدها 
بود که درآن 
موافقان حمایت 
از محرومان در 
برابر حاشیه سازی  
مخالفان قرار 
گرفتند

بــــــــرش

در آخرین مناظره چالشی نامزدها رقم خورد

رقابت گفتمان  محرومان و اشرافی گری
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عقالنيت مدرن به دين وفادار نيست   مهر: حجت االسالم مرتضى جوادى آملى گفت: عقالنيت مدرن كه نام روشنفكرى دينى بر خود گذاشته، به دين وفادار نيست و فقط آن را يدك 
مى كشد.  جوادى آملى با اشاره به اينكه عقالنيت وحيانى يك شيوه معرفتى است، گفت: عقالنيت وحيانى نه نقص  هاى عقالنيت سنتى را دارد و نه نقص هاى عقالنيت مدرن را.   رئيس بنياد بين المللى 

علوم وحيانى اسرا افزود: درعقالنيت مدرن، عقل ميزان دين معرفى مى شود و دين بايد خود را با عقالنيت مدرن منطبق كند.

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

 معارف/ حامد خردپيشه  مسئله تحول 
علوم انسانى و توليد علوم انسانى اسالمى 
كه با ارزش هاى دينى بومى ما مطابق بوده 
و بتواند مسير تحقق چشم اندازهاى كالن 
نظام همچون ساخت تمدن نوين اسالمى 
را هموار كند، مســبوق بــه عمر انقالب 
اسالمى اســت و طى اين سال ها با همه 
فراز و فرودهايى كــه پيموده، داعيه داران 
مختلفى از حوزه و دانشــگاه داشته است. 
ازجمله داعيــه داران و دنبال كنندگان اين 
پروسه، فرهنگستان علوم اسالمى قم است 
كه نظريات جالبــى را در اين باره دنبال 
مى كند؛ ازجملــه تحول رياضى و فيزيك 
و شيمى در كنار علوم انسانى و... ازاين رو 
و بــه منظور مرورى بر عملكرد و نگاه اين 
فرهنگستان به پرونده مفتوح تحول علوم 
انسانى، با عليرضا پيروزمند، عضو هيئت 
علمى و قائم مقام اين فرهنگستان گفت وگو 

كرده ايم.
 فرهنگســتان علوم قــم با چه 
استداللى و با تكيه بر كدام ضرورت ها 
مســئله تحــول علوم انســانى و 
اسالمى سازى علوم را نتيجه گرفته و 

دنبال مى كند؟
موضوع اسالمى ســازى علوم انســانى از 
منظر فرهنگستان علوم قم به دليل ارتباط 
زيرســاختى  اين علوم براى شكل دهى به 
تمدن اسالمى، اهميت ويژه مى يابد؛ زيرا 
تمدن اسالمى نيازمند مهندسى اجتماعى 
و در اختيار داشتن نقشه راه اسالمى سازى 
جامعه است و علوم انســانى و اجتماعى 
وظيفه علمى سازى و معادله سازى مسير 
پيشرفت و آينده نگرى و آسيب شناسى در 
اين مسير را بر عهده دارند و اين مجموعه 
علوم انســانى و اجتماعى اند كه پيشرفت 
انسان و جامعه را مورد توجه و تفسير قرار 

داده اند.
ازاين رو، اگر بخواهيم جامعه اى پيشــرفته 
داشته باشــيم، اين علوم انسانى است كه 
مســائل جامعه را مورد تحليل و بررسى 
قرار داده و امــكان و چگونگى حركت به 
ســمت تمدن مطلوب را ترسيم مى كند؛ 
نقش  مهم ترين  بدين جهت 
انسانى، امكان حركت  علوم 
در مســير تمدن اســالمى 
اســت. البته آنچــه به اين 
مســئله اهميت بيشــترى 
به عنوان  مى توان  و  مى دهد 
محــور دوم از آن ياد كرد، 
مســئله مقاوم سازى جامعه 
اسالمى مقابل جهانى سازى 
غربــى و فراتــر از آن ايجاد 
امكان جهانى سازى اسالمى 
است كه البته به تدبيرى نياز 
دارد تا اين اسالمى سازى رخ 

بدهد.
 آيا فرهنگســتان در 
مسئله  پيگيرى  و  طرح 
تحــول علوم انســانى 
را  موجود  علــوم  همه 
اومانيستى مى داند يا براى اطالق اين 
حكم به علوم جديد قائل به تفكيك 

علوم است؟
در اين باره بايد دو مسئله را از يكديگر جدا 
كرد؛ نخســت آنكه اولويت اسالمى سازى 
و تحول در مقطع كنونى، علوم انســانى 
اجتماعى اســت و قــدم دوم اينكه علوم 
اجتماعى انسانى يك بخش تعقلى دارند 
كه اگر بخواهيم اسالمى سازى را به بخش 
غيرتجربــى علوم انســانى محدود كنيم، 
به نظر مى رســد در نتيجه مــورد نظر و 
استفاده اى كه از علوم انسانى مى خواهيم 
داشته باشيم دچار نقص و تنگنا مى شويم؛ 
بنابرايــن اگر اين حرف پذيرفتنى باشــد 
كه بخش تجربى علوم انسانى تحت تأثير 
بخش غيرتجربى آن مى تواند به معيارها 
و محاســبات متفاوتى منجر شود، زمينه 
را براى طرح موضوع نســبت بين علم و 
دين در غير حوزه علوم انسانى نيز فراهم 

مى كند.

آنكه علوم  نكته ديگــر 
غيرانســانى يعنى علوم 
طبيعى، مهندســى و... 
مطلوبيت  به خودى خود 
در خدمت  بلكه  ندارند، 
بــه پيشــرفت و تعالى 
فرد اســت كه اين علوم 
و  ضــرورت  اهميــت، 
و  مى يابند  مطلوبيــت 

بشر به ميزانى كه اين علوم مسير تكامل 
مطلوب را برايش تأمين مى كند، نســبت 
بــه آن ها اعتبار قائل اســت و برايشــان 
هزينه مى كند؛ ازاين رو، مى توان ادعا كرد، 
جهت گيرى پيشرفت غيِر علوم انسانى بر 
عهده علوم انســانى اســت؛ به دليل آنكه 
خط  مشــى ها و سياســت ها را اين علوم 
تعيين مى كند. البته طبيعى است، ما در 
مطلوبيت هاى  معتقديم  اسالمى  فرهنگ 
علوم انســانى را معــارف دينى و فرهنگ 
متخذ از وحى مشــخص مى كند و البته 
همين مسئله اسالمى سازى علوم انسانى 
را معنــادار مى كند. اين دو نكته اگر مورد 
توجه قرار بگيرد، ديگر بررسى اينكه آيا در 
غيِر علوم انسانى تأثير جهان بينى اسالمى 
بر توليد علم مى تواند مورد بررسى باشد يا 

خير، مورد تأمل قرار خواهد گرفت.
نكته آخر در موضوع غيِر علوم انسانى اين 
است كه علم را به دو گونه مى توان تفكيك 
كرد؛ زمانى موضع انسانى و غيرانسانى دارد 
و گاهى علم را از منظر هستى شناســانه و 
معرفت شناسانه مورد توجه قرار مى دهيم. 
از منظر هستى شناسانه و معرفت شناسانه 
تفكيك موضوعى تأثير و دخالتى در تعيين 
سرنوشت علم ندارد؛ از اين  جهت هم اگر به 
علم بنگريم، به نتيجه كامل ترى از ارتباط 

علم و دين دست پيدا مى كنيم.
 اگرچه مسئله تحول علوم انسانى 
و اسالمى ســازى علوم از نخستين 
مطالبــات انقالب اســالمى از بدو 
استقرار است و اين مهم بارها بويژه 
از سوى رهبر انقالب مورد تأكيد قرار 
گرفته و به عنــوان دغدغه اى جدى 
مطرح شده است، پس چرا با گذشت 
بيش از 3 دهه از عمر آن هنوز شاهد 

كم توجهى به مسئله تحول هستيم؟
در پاسخ به اين پرســش و چرايى جدى 
گرفته نشــدن ميزان تأثير و اهميت اين 
علوم بايد گفت شايد تصور و تجربه مديران 
بر اين بوده كه همين علوم كافى اســت و 
دليل مهم تــر و اثرگذارتر آنكه پيوند بين 
علم و دين و تأثيرگذارى تحول بينشــى  
كه در غرب پس از رنسانس در شكل گيرى 
علم جديد رخ داد، مورد غفلت واقع شده 
است و به اليه سطحى علم توجه مى شود 
و مسائل گوناگونى كه ما هم به آن ها مبتال 
هســتيم در علم جديــد و در حوزه هاى 
گوناگون مورد پرداخت است؛ براى مثال در 
علوم سياسى ما نيازمند مشاركت هستيم، 
در علوم اقتصادى به خصوصى سازى نياز 

و  صــادرات  در  و  داريــم 
واردات بــه عرضه و تقاضا 
و بهــره ورى توليــد، يا در 
انسان هاى  به  روان شناسى 
شاد و بانشــاط نيازمنديم 
و... يعنى علم جديد درباره 
همه اين مســائل مشترك 
تأمل كرده و طبيعى است 
كه به دستاوردهاى مثبتى 
براى حل مسائل دست يافته و عقل حكم 
مى كند ما از اين تجربيات انباشــته براى 
حل مسائل استفاده كنيم. به عبارت بهتر، 
اين تحليل نســبت به علوم موجود سبب 
شــده احساس شــود، اين علوم پاسخگو 
هســتند و به تحول آن ها و اسالمى سازى 

نيازى وجود ندارد!
 اين سخن كه «علوم انسانى موجود 
به دليل آنكه بر چارچوبى غيرمعنوى 
نيازهاى  نمى توانند  شده اند،  استوار 
اساسى بشر را پاسخ دهند»، درباره 
همه اين علوم صادق است و به واقع 
نمى توان هيچ گونه مــددى از آن ها 

گرفت؟
تصور من نيســت كه اين علــوم نتوانند 
پاســخگو باشند. البته شــايد افرادى كه 
اين چنين ســخن مى گويند هم نظرشان 
اين باشد. علوم انسانى موجود از نگاه خود 
چيزى را بدون پاســخ نگذاشته و معتقد 
است حتى براى جنبه هاى معنوى نياز بشر 
هم برنامه و پاسخ دارد و اين مسئله را مورد 
اهتمام قرار مى دهد، چه در روان شناسى، 
چه مباحث معنويت گرايى و عرفانى و... اما 
نكته اين است كه فرهنگ مادى ضعيف تر 
از آن اســت كه بتواند نياز فطرى بشرى 
بويژه در جامعه اســالمى (چون اســالم 
تعريف خاصى از معنويت يعنى بر اساس 
نگرش هاى توحيدى دارد) را پاسخ دهد؛ 
بنابراين از اين  جهت صحيح اســت و من 
نيز تصديق مى كنم كه علم جديد پاســخ 
نيازهاى طبيعى، معقول، الهى و فطرى بشر 
را در زمينه هاى فكرى و معنوى نمى دهد و 
در اين باره با تنگنا روبه روست؛ و اصالً يكى 
از عوامل ضرورت ســاز در امر تحول علوم 
انســانى همين ضعف و ناتوانى آن در اين 

باره محسوب مى شود.
 به نظر شما در اين فرايند كدام يك 
از دو نظام علمى و مديريتى حوزه و 

دانشگاه بيشتر به تحول نياز دارند؟
طبعاً دانشگاه به تحول نياز بيشترى دارد؛ 
زيرا در دانشــگاه انتظار اين است كه علوم 
موجود در كليت تغيير محتوا و تغيير جهت 
دهند، البته اين با استفاده از برخى اجزاى 
علم و تجربيات گذشته منافاتى ندارد؛ اما 
در حوزه علميه و علوم دينى مسئله بدين 
شكل نيست كه تصور كنيم دانش فقه و 
تفسير و ســاير دانش هاى حوزوى كارآمد 
نيستند، يا بنيان هاى ضعيف دارند و بايد 
متحول شوند، بلكه تحولى كه بايد در حوزه 
علميه رخ دهد، تكامل بخشى، به روزرسانى 

و اســتفاده مفيدتر از معارف دينى براى 
پاسخگويى به نيازهاست.

 تكليف دانشگاه تا زمان تحول علوم 
انسانى و توليد علوم انسانى اسالمى 
چيست، آيا بايد روند كنونى متوقف 
شود يا راهى ديگر مى توان در پيش 

گرفت؟
طبيعى اســت كه نبايد بى تفــاوت بود. 
متأســفانه يكــى از آســيب هاى ما اين 
اســت كه به ميزان زيادى مســئله را به 
حال خــود واگذار كرده ايــم تا جايى كه 
دانش هاى موجود علوم انســانى، دانشگاه 
و فرهنگ دانشــجو و استاد ما را تسخير 
كرده است. طبيعى اســت، بايد در چند 
ســطح اين فعاليت پيگيرى و انجام شود؛ 
نخست شــناخت صحيح و عميق از علم 
جديد ايجاد شــود تا آن اعتبار، قداســت 
و جهانشــمولى كه براى اين علوم جديد 
بويــژه علوم انســانى مفروض اســت، در 
ذهن دانشمندان و استادان شكسته شود، 
افزون بر اين، بايد نگاه انتقادى، روشمند و 
منطقى نسبت به اين علوم شكل بگيرد و 
نيز به ميزان ظرفيت موجود معارف دينى و 
مسئله شناسى صحيح در جامعه اسالمى به 
نظريه پردازى در زمينه هاى مختلف اهتمام 
شود تا برسيم به مراحل عميق تر كه تحول 
بنيادين از مبنــا تا بنا در اين علوم اعمال 

شود.
 فرهنگســتان علوم فراتر از علوم 
انسانى اســالمى از رياضى، فيزيك، 
شيمى و زيست شناسى دينى اسالمى 
نيز صحبت مى كنــد، اين در حالى 
است كه شــرايط جامعه علمى براى 
پذيرش آن مســتعد نيست و چنين 
نظرگاهى، جامعه دانشــگاهى را به 
موضع گيرى هايى وا داشته است. لطفًا 
ضمن تشريح اين بحث، پاسخى هم به 

انتقادها بدهيد.
پاسخ به اين پرسش مجالى ديگر و بحثى 
مبسوط  تر مى خواهد و به نظر مى رسد در 
پرســش هاى قبلى هم تا حدودى به آن 
پرداخته شــد؛ اما به صورت مختصر بايد 
بگويم اگر علم را از موضع هستى شناسى 
و معرفت شناسى بنگريم و هستى شناسى 
توحيدى و معرفت شناســى متناســب با 
واقعيت شناسى اسالمى را مورد توجه قرار 
دهيم، آنگاه مى توان به درك درست ترى 
از ارتباط بين دين، علوم انســانى و علوم 

طبيعى دست يافت.
مهم آنكه آن ها كه به سرنوشت انقالب و 
نظام معتقدند، بايد اقتدار علمى و جسارت 
علمى را در خود تقويت كنند و توان ها را 
روى هم بگذارند؛ نبايد با كمترين تفاوت 
نظر و نگاه در حوزه تحول علوم انســانى 
عليه هم جبهه بگيريم، بايد تالش كنيم 
هريك ظرفيتمان را در برابر تالش عظيم 
فرهنگى كه در دنياى غرب انجام مى شود 
به ميدان بياوريم تا بتوانيم بهتر و قوى تر 

پيش برويم.

عضو فرهنگستان علوم اسالمى قم در گفت و گو با قدس تأكيد كرد

اسالمى سازى علوم انسانى، مقدمه جهانى سازى اسالمى

مجرايى براى ورود به قلمرو پهناور معرفت
نگاهى به كتاب «نظريه معرفت» نوشته نوح لموس

مينا قاجارگر
معرفت يا دانش چيست؟ چه وقت مى توانيم بگوييم كه به امرى معرفت داريم يا 
چيزى را «مى دانيم»؟ آيا معرفت همان باور صادق موجهى اســت كه از ديرباز در 
تعريف معرفت به آن اشاره شــده است يا مى توان باور صادق موجهى داشت كه 
مستلزم هيچ گونه معرفت گزاره اى نباشد (مسئله گتيه)؟ اصالً باور يعنى چه؟ صدق 
چيست و توجيه به چه معناست؟ معرفت شناسى يا اپيستمولوژى دانشى است كه 
پرداختن به اين  دست پرسش ها را وجهة همت خود قرار داده است؛ به عبارت ديگر، 

شناختِن شناخت يا معرفت به معرفت غايت معرفت شناسى است.
كتاب «درآمدى به نظريه معرفت» نوح لموس همان طور كه از نامش پيداســت، 
مقدمه و مدخلى مقدماتى براى ورود به قلمرو پهناور اين دانش پرشاخ وبرگ است. 
نخستين چيزى كه در مواجهه با اين كتاب نظر خواننده را جلب مى كند، پيراستگى 
و ساختار منظم آن است. نويسنده مى داند كجاست، از كجا بايد آغاز كند و به كجا 
بايد برسد؛ مى داند كه خواننده مبتدى از كتاب چه مى خواهد و نبايد در آغاز كار او 
را در وادى گسترده ريزه كارى هاى تخصصى نظريه معرفت به دام انداخت. از سوى 
ديگر نبايد چنين پنداشت كه با كتابى ابتدايى و كم وزن مواجهيم كه خواندنش 
ماحصل دندان گيرى نصيبمان نمى كند. شايد مهم ترين ويژگى كتاب اين باشد كه 
نقشه ذهنى شسته  رفته اى از حوزه اى كه به آن وارد شده ايم به دستمان مى دهد. 
خواننده پس از خواندن كتاب با اصلى ترين نظريه هاى معرفت شناسى آشنا مى شود 

و مى تواند بر اين مبنا به مطالعات بعدى خود در اين حوزه جهت بدهد.
كتاب پس از بيان تمايز ميان معرفت گزاره اى و معرفت از راه آشنايى و معرفت به 
چگونگى (به عبارت سرراست تر «بلد بودن»)، تعريف متداول معرفت گزاره اى را 
مطرح مى كند و به طور مختصر به بيان برخى 
نظرات در باب صدق و توجيه مى پردازد و سپس 
به سراغ مسئله گتيه مى رود. يكى از مسائلى كه 
نقشــى تعيين كننده در سير معرفت شناسى 
داشته، مسئله اى است كه گتيه در مقاله كوتاه 
و مشهور خود به آن پرداخته است. اين مسئله 
انديشمندان و صاحب نظران بسيارى را بر آن 
داشت كه بكوشند پاسخ هايى قانع كننده براى 
اين بحران اپيستمولوژى ارائه دهند؛ اما تاكنون 
تمامى تالش ها بى نتيجه بوده و در حال حاضر 
هيچ تعريفى از معرفت وجود ندارد كه همگان 
بر سر آن به اجماع رسيده باشند. گتيه در مقاله 
خود نشان داد كه مى توان باور صادق موجهى داشت كه معرفت به شمار نيايد. اين 
كشف مهم گتيه كه نقطة عطفى در مسير معرفت شناسى است، معرفت شناسان 
را بر آن داشــت كه بكوشند مؤلفه هاى تشكيل دهنده اين تعريف از معرفت را كه 
قديمى ترين و مستحكم ترين تعريف در طول تاريخ به شمار مى آمد واكاوى كنند. 
بســيارى از نظريه ها درباره باور و صدق و توجيه پس از زلزله  و پس لرزه هايى كه 
گتيه در زمينه معرفت شناختى به پا كرد، پديد آمدند. موضع نوح لموس در برابر 
مسئله گتيه اين است كه نبود تعريفى خرسندكننده از معرفت بدان معنا نيست 
كه نتوانيم مصاديق معرفت را تشخيص دهيم. ما مصاديق امور بسيارى را تشخيص 
مى دهيم بدون آنكه تعريفى دقيق از آن ها داشته باشيم. پس نظريه معرفت در برابر 

مسئله گتيه كيش و مات نمى شود و همچنان به راه خود ادامه مى دهد.
بدين ترتيب كتاب پس از طرح مســئله گتيه در فصول بعد به بررسى نظريه هاى 
توجيه (مبناگرايى، نظريه انســجام و وثاقت گرايى فضيلت محــور)، درون گرايى، 
برون گرايى و دورمعرفتى، شــك گرايى، مســئله معيار معرفت، توجيه و معرفت 

پيشينى و معرفت شناسى طبيعى شده مى پردازد.
به پايان رســاندن كتاب با فصلى درباره معرفت شناســى طبيعى شده را مى توان 
يك حســن ختام در نظر گرفت. در پى مسائل و مشكالت فراوانى كه گريبانگير 
معرفت شناســى سنتى اســت، برخى فيلســوفان همچون كواين و كرنبليت به 
اين نتيجه رســيدند كه معرفت شناسى سنتى شكست خورده است و ما بايد به 
سراغ يك معرفت شناسى طبيعى شده برويم. به طوركلى مدافعان معرفت شناسى 
طبيعى شده بر اين باورند كه ميان روان شناسى و معرفت شناسى ارتباطى وجود 
دارد. طرفداران افراطى اين رويكرد خواهان آن هستند كه روان شناسى را جايگزين 
معرفت شناسى كنند و پيروان ميانه روتر بر آن هستند كه روان شناسى دست كم 

مى تواند در حل بسيارى از مسائل به كمك معرفت شناسى بيايد.

نيچة جوان
كارل پليچ/ مترجم: رضا ولى يارى/ ناشــر: مركز/ شمار 

صفحات: 302 صفحه
قيمت: 24 هزار و 200 تومان

زمانى كه نيچه پسر بچه اى بيش نبود گوته به قهرمان 
ملى آلمان بدل شــده بود. در سال 1850 مفهوم نبوغ 
تنها يك قرن قدمت داشــت، اما در بين افراد فرهيخته 
قهرمانان خالقى چون گوته و شيلر، در مقام چهره هايى 
مورد احترام، جاى بلند مرتبگان و پادشــاهان را گرفته 
بودند. مفهوم نبوغ محصول جنبش فكرى پيشرو قرن 
هجدهم، يعنى روشنگرى، بود. نويسندگان راديكال راه را براى انقالب دموكراتيك 
بــاز كرده و در همان حال عرصه را براى ظهــور قهرمانان رمانتيك قرن نوزدهم 
و كيش نبوغ مهيا مى كردند. آن ها خود را به عنوان نمايندگان طبقات متوســط 
معرفى مى كردند و حتى خودشان را «حزب انسانيت» مى ناميدند. اما خيلى زود 
اين ايده ها در آن ها پيدا شد كه يك جور اشراف ساالرى فكرى به وجود بياورند و 

اين به يكى از بنيادهاى نظريه نبوغ تبديل شد.

يادداشت هايي درباره كافكا
تئودور آدورنو/ مترجم: سعيد رضوانى/ ناشر: آگاه/ شمار 

صفحات: 98 صفحه
قيمت: 8 هزار تومان

كافكا را شــايد تاكنون هيچ كس به گســتردگي آدورنو 
تفسير نكرده باشد. فارغ از آنكه تا چه اندازه با گفته هاي 
او درباره  نويسنده  نامور آلماني زبان موافق باشيم، وسعت 
پهنه اي كــه وي در آن، معنا و تا حــدودي صورت آثار 
كافكا را شرح مي دهد، تحسين برانگيز است. تصويري كه 
«يادداشت هايي درباره كافكا» در مجموع از خالق محاكمه 
و قصر مي سازد، متشّكل است از قطعاتي پرشمار كه هر يك وجهي از هنر و انديشه   
وي را بازتاب مي دهد و او را با شــخصيت يا مكتبي مرتبط مي كند. مشكل بتوان 
خواننده   صاحب نظري يافت كه براي همه   اين قطعات اصالت قائل باشد، اّما - كم و 
بيش- كثرت آن ها نزد هيچ يك از شارحان و مفّسران كافكا يافت نشود. همين نكته 

از اسباب شهرت و اهّميت كم نظير متن حاضر در تاريخ نقد كافكاست.

حديث انتخاباتى
*آيت اهللا رحيم توكل

شخصى از امام صادق(عليه السالم) پرسيد:بين 
دو حاكم درترديدم چه كنم؟

  امام فرمود: عادل، صادق، فقيه و با تقواترين 
را انتخاب كن. اگر به تشخيص نرسيدى، ببين 

افراد متدين به كدام متمايلند.
 اگر نفهميدى، بنگر مخالفان آيين ما كدام را 
بيشتر مى پسندند او را كنار بگذار و ببين كدام 

بيشتر خشمگينشان مى كند او را برگزين.
 (اصول كافى، جلد 1، ص 68)

با حضور آيت اهللا جوادى آملى
همايش بين المللى 

«دكترين مهدويت» برگزار شد
معارف: ســيزدهمين همايــش بين المللى 
«دكتريــن مهدويت» با ســخنرانى آيت اهللا 

جوادى آملى در قم آغاز به كار كرد. 
اين همايش كه روزهاى پنجشــنبه و جمعه، 
همزمان با ميــالد حضرت وليعصر(عجل اهللا 
تعالى فرجه) برگزارشد، ميهمانانى از كشورهاى 
كانادا، هنــد، آرژانتين، انگليس، عراق، لبنان، 
تونس، بنگالدش، پاكســتان، مصر، الجزاير و 

آفريقاى جنوبى داشت. 
آيت اهللا جوادى آملى از مراجع تقليد شيعه، 
توليت  حجت االسالم والمســلمين رحيميان 
مســجد مقدس جمكران، آيت اهللا مسعودى 
خمينى عضو جامعه مدرســين حوزه علميه 
قم، نمايندگان بيوت مراجع، ميهمانان خارجى 
از 31 كشــور، 51 نفر از دانــش آموختگان 
بين المللــى حوزه علميه خواهــران، طالب، 
روحانيون و اقشــار مختلــف در اين همايش 

حضور يافتند.  
در بخشى از اين همايش از چهره هاى داخلى و 

بين المللى مهدى ياور تجليل شد. 
آيت اهللا شــيخ عيسى قاســم به عنوان مروج 
اســالم ناب محمدى، حجت االسالم محمود 
رضا جمشــيدى مديــر حوزه هــاى علميه 
خواهران به عنوان مدير مهدوى، حجت االسالم 
بهرامى نماينده ولى فقيه در نيروى انتظامى 
به عنوان ولى ياور، مرتضى سقائيان نژاد شهردار 
قم به عنوان مدير جهادى، حسن تهرانى مقدم 
به عنوان شــهيد فناورى موشكى جمهورى 
اســالمى ايران و بهنــام ميرزاخانى به عنوان 
شهيد آتش نشان در ســيزدهمين همايش 
بين المللى «دكترين مهدويت» مورد تجليل 

قرار گرفتند.
همچنين حجت االسالم  والمسلمين نيلى پور 
مدير مؤسســه فعال مهدوى، حجت االسالم 
اباذرى، زهير احمدى و حجت االســالم اميد 
درويشى پژوهشگران مهدوى، حجت االسالم 
حســين پور مبلغ مهدوى، محمد يوسفيان و 
حســن ماليى مؤلفان مهدوى، عبدالمجيد 
ركنــى تهيه كننــده برنامه مهدوى، ســيد 
حميدرضا برقعى شاعر مهدوى، حجت االسالم 
آيتى دارنده مقاله برتر داخلى و عمار عبودى 
نصار دارنده مقالــه برتر خارجى از ديگر افراد 

تجليل شده در اين همايش بودند.
همچنين در بخش ديگرى از اين مراسم از آثار 

مهدوى رونمايى شد.

عضومجلس خبرگان رهبرى:

 با ظهور حضرت مهدى
حاكميت اخالق آغاز مى شود

معارف- رستمى: نخستين همايش از سلسله 
همايش هاى اخالق و تهذيب با عنوان پيوند 
مهدويت با اخالق و تهذيب در مدرسه علميه 
عالى نواب با حضور طــالب و فضالى حوزه 
علميه خراسان و مديران و مسئوالن حوزوى 
برگزار شد و در پايان 50 تن از طالب مفتخر 

به عمامه گذارى شدند.
 آيت اهللا سيد احمد حسينى خراسانى با اشاره 
به آيه وراثت حكومت جهان به مستضعفان، 
گفت: در هيچ دوره اى از ادوار اين وعده الهى 
به طور كامل تحقق پيدا نكرده، اما در نهايت به 

بهترين شكل محقق مى شود.
عضو مجلس خبرگان رهبرى، حاكميت دين 
بــر جهان را در درجــه اول، حاكميت اخالق 
اسالمى دانست وافزود: حاكم شدن اسالم به 
معناى حاكم شدن فرهنگ اسالم است، يعنى 
اخالق نبوى در همه جاى عالم فراگير شــود. 
مســئله اخالق آن قدر مهم است كه با وجود 
فضائل انسانى بى شمار در پيامبر اكرم(صلى 
اهللا عليــه و آلــه) نظيــر عبــادت، عدالت و 
خدمتگزارى، خداوند در قرآن به خلق و خوى 
عظيم وى و اخالق و رفتار نيكوى ايشان اشاره 

مى كند.
وى در بيان پيوند مهدويت با اخالق و تهذيب 
با اشاره به آياتى كه وعده ظهور منجى را داده 
اســت، اظهار داشت: با ظهور امام زمان(عجل 
اهللا تعالى فرجه) ادب و فرهنگ اســالمى كه 
همان اخالق نبوى است روزى بر جهان حاكم 
خواهد شــد و به طور كلى اسالم جامع كامل 

نبوى جارى مى شود.
وى در پايــان به موضوع انتخابات رياســت 
جمهورى و شــوراها اشــاره كرد و گفت: اين 
روزها شاهد يك پديده مهم و سرنوشت ساز 
سياسى اجتماعى به نام انتخابات هستيم كه 
حضور جدى و مشــاركت فعال در آن سبب 
رضايت الهى و خشــنودى وجود مقدس امام 

زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) از ما خواهد شد.

يك حديث / يك تصوير

معرفى كتاب

تازه هاى نشر

علم جديد پاسخ 
نيازهاى طبيعى، 
معقول، الهى و فطرى 
بشر را در زمينه هاى 
فكرى و معنوى 
نمى دهد و در اين باره 
با تنگنا روبه روست؛ 
و اصالً يكى از عوامل 
ضرورت ساز در امر 
تحول علوم انسانى 
همين ضعف و ناتوانى 
آن در اين باره 
محسوب مى شود

بــــــــرش

بر شاخ نشسته ايم و بن مى بريم!

نگاه

فارس - حجت االسالم آقاجانلو استاد حوزه علميه: آن 
چيزى كه وظيفه حوزه اســت، اوالً و بالذات مواجهه فكرى و 
فرهنگى اســت. امور مختلفى در نحوه مواجهه حوزه با غرب 
تعيين كننده هستند. گاهى چون ما غرب را ديگرى خودمان 
مى دانيم از همان ابتدا يا مى گوييم حرفى براى گفتن ندارد و 
آن را جــدى نمى گيريم و يا از همان ابتدا مى خواهيم آن را رد 
كنيم كه در اين صورت نه فهمى از فلسفه غرب به دست مى آيد 
و نه نتيجه اى در بر خواهد داشت. حوزه بايد غرب را تا آنجا كه 
ممكن است دقيق و عميق بشناسد، بعد به سنت خود برگردد 

و آن را به استنطاق بياورد.
در مسئله مواجهه فلسفى ما با غرب، در پنج - شش دهه اخير 

اتفاقات خوب و بد زيادى افتاده است.

اتفاقات خوب مانند عده اى از نسل جديد طالب جوان كه اين 
فلسفه ها را به خوبى ياد مى گيرند و با پايبندى به سنت خودمان 
كارشان را ادامه مى دهند؛ اما اشتباهات و آسيب هايى هم وجود 

داشته است.
يكى از اشتباهات ما در فهم فلسفه غرب، جايگزينى فلسفه علم 
به جاى فلسفه غرب بوده است. آسيب ديگر اين است كه ما فكر 
مى كنيم تمام مباحثى كه در غرب، به نقد غرب مى پردازد به ما 

كمك مى كند.
به عنوان مثال تمام آثار فوكو كه فيلسوفى پست مدرن است، در 
ايران ترجمه شده است. غافل از اينكه آنگونه كه فوكو مدرنيته را 
نقد مى كند، از دين و سنت ما هم چيزى باقى نمى ماند. بر شاخ 

نشسته ايم و بن مى بريم!

اخالق

خبر

آنكه علوم  نكته ديگــر 
غيرانســانى يعنى علوم 
طبيعى، مهندســى و... 
مطلوبيت  به خودى خود 
در خدمت  بلكه  ندارند، 
بــه پيشــرفت و تعالى 
فرد اســت كه اين علوم 
و  ضــرورت  اهميــت، 

و قصر مي سازد، متشّكل است از قطعاتي پرشمار كه هر يك وجهي از هنر و انديشه   

معارف

 اشتباهات ما در فهم فلسفه غرب
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

بار گندم هاى وارداتى گم شد!   فارس: وزير سابق جهاد كشاورزى گفت: اقتصاد بازار در مقابل بازار به درستى اجرا نشده، چرا كه برخى مديران دولتى در كار واردات دست دارند. محمدرضا اسكندرى افزود: تنظيم 
بازار رها شده و علت اصلى آن فعاليت مديران دولتى و متوليان دولتى تنظيم بازار در واردات است كه قطعاً سودشان اجازه نمى دهد، تا يك سرى قيمت ها تغيير كند. وى با اشاره به اينكه بيشترين ميزان گندم در سال 93 

وارد كشور شده گفت: فقط بگويند گندم هايى كه طى سال هاى 93 تا 95 در كنار توليد داخل وارد شده كجا رفته است. وى خاطرنشان كرد: دوست داشتم مناظره اى برگزار شود كه پشت پرده خودكفايى گندم را بگويم.

سخنگوى سابق وزارت صنعت:
آمار بيكارى گروه جوانان بيش از 12/5 درصد است

باشــگاه خبرنگاران: سخنگوى 
اسبق وزارت صنعت گفت: بر اساس 
برنامه ششــم توسعه دولت موظف 
اســت كه نرخ بيــكارى را از 12/5 
درصد به 8 درصــد كاهش دهد و 
حتى اگر بر فرض مثال دولتمردان 
بتوانند 4 تا 5 ميليون شغل جديد 
هم ايجاد كنند،فقط توانسته اند نرخ 

بيكارى را روى عدد 12/5 ثابت نگه دارند و در واقع براى رسيدن به آنچه در برنامه 
ششم توسعه تعيين شده، حداقل بايد 6 ميليون شغل جديد در كشور ايجاد شود. 
عليرضا شجاعى، مشاور مديرعامل سازمان مديريت صنعتى تصريح كرد: در حال 
حاضر متأسفانه آمار بيكارى گروه جوانان از 12/5 درصد بيشتر بوده و بايد بگوييم 

كه اشتغال جوانان در حالت بحران قرار دارد.

دستگاه هاى نظارتى برخورد كنند
انتقاد از گرانى گوشت قرمز در آستانه ماه رمضان 

اقتصاد - رضاطلبى: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: نهاد هاى 
نظارتى نبايد به متخلفان و دالالن اجازه دهند كه قيمت كاالهاى اساسى مردم را 

افزايش دهند و سبد غذايى آن ها را دچار مشكل كنند.
حميــد گرمابى در گفت و گو با قدس افــزود: افزايش قيمت برخى محصوالت 
همچون گوشــت، در آستانه ماه مبارك رمضان، به طور غير عادى افزايش پيدا 
كرده و مجلس براى تنظيم و تثبيت قيمت هاى اين كاالها ورود پيدا خواهد كرد. 
وى خاطرنشــان كرد: گرانى قيمت گوشــت، اقشــار كم درآمد جامعه را تحت 

فشارهاى اقتصادى قرار داده است.
 

با حقوق 11هزار دالرى
«هما» خلبان خارجى استخدام مى كند! 

مهر: شــركت هواپيمايى جمهورى 
اسالمى ايران(هما)، آگهى استخدام 
خلبان براى پرواز بــا  اى تى آر 72 
با حقــوق ماهانه 11 هــزار دالر را 
منتشــر كرد. در اين زمينه كاپيتان 
بهزاد صداقت نيا، عضو هيئت مديره 
انجمــن خلبانان ايران با اشــاره به 
وجود 400 تا 480 خلبان بيكار در 

كشور از مجموع 1400 خلبان آموزش ديده، درباره مشكل پرداختى اين خلبانان 
گفت: ميزان حقوق پرداختــى در ايران به يك خلبان مجرب ايرانى در بهترين 

حالت كه معموالً از سوى هما پرداخت مى شود، كمتر از 2 هزار دالر است.
 

عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم خبر داد 
استنكاف دولت از ابالغ برنامه ششم 

تسنيم: عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه با بيان اينكه دولت تمايلى به 
تصويب برنامه ششم توسعه در مجلس شوراى اسالمى نداشت، گفت: اما به هر حال 
اين برنامه تدوين، تصويب و توسط رئيس مجلس ابالغ شده و اجراى آن ضرورى 
اســت. وى تصريح كرد: رئيس جمهور 15 روز فرصت براى ابالغ داشته، اين ابالغ 
انجام نشــده و رئيس مجلس آن را ابالغ كرده است. عبدالرضا مصرى با اشاره به 
اختالفات بزرگى كه بين نمايندگان و اعضاى دولت در زمان تدوين برنامه رخ داد، 
گفت: تدوين برنامه با حضور دولت كار ساده اى نبود و بعضاً مشكالتى در جلسات 
پيش مى آمد و در يك مورد نيز آقاى نوبخت به حالت قهر جلسه كميسيون تلفيق 

برنامه ششم را ترك كرد.

خـــبر

 اقتصاد/ زهرا طوسى   واردات پوشاك 
مسئوالن  برخى  قول  به  گرچه  ايتاليايى 
دولتى فقط200ميليون تومان ناقابل بود و 
توسط دختر مظلوم يك وزير وارد شد، اما 
اين مسئله يك بار ديگر پاى تخلف و فرار 

مالياتى و عوامل آن را به رسانه ها كشاند.
اين اتفاقات و به عبارتى واردات بى رويه در 
حالى به روش هاى مختلف صورت مى گيرد 
كه استفاده از كارت بازرگانى يك بارمصرف 
هــم از ابزارهاى مؤثر افزايــش واردات در 
كشور و ســودهاى كالن براى افراد خاص 

شده است.
با مصــداق دقيق تــر، افــرادى كه نيت 
فرار مالياتى و پولشــويى در ســر دارند با 
ســوء اســتفاده از ســادگى افراد گرفتار 
مشكالت اقتصادى، با مدارك آن ها اقدام به 
دريافت كارت بازرگانى و واردات مى كنند، 
مســئله اى كه به دهه 80برمى گردد، اما 

هنوز حل نشده است!
محســن بهرامــى ارض اقــدس رئيس 
كميسيون توسعه تجارت وتسهيل صادرات 
اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار ما درباره 
بازرگانى مى گويد:  ضوابط صــدور كارت 
اشــخاص حقيقى و حقوقى بــا حداقل 
شرايط مثل داشتن شركت يا حتى دفتر 
اجاره اى و سرمايه حداقلى و البته نداشتن 
ســوء پيشــينه، بدهى بانكــى و تأمين 
اجتماعى بسته به نوع فعاليت شركتشان 

مى توانند اين كارت را دريافت كنند.

  علت تمايل به اخذ 
كارت هاى يك بار مصرف 

وى مى افزايد: اگر افراد و تجار از كارت هاى 
بازرگانى بــه صورت اجــاره اى يا يك بار 
مصرف اســتفاده مى كنند بايد پرســيد 
چرا گرايش به سمت اســتفاده از چنين 
كارت هايى به وجود آمده اســت. مشكل 
اينجاست كه همه صاحبان كارت هنگام 
تمديد بايد يــك در هزار فروششــان را 
به عنوان هزينه دريافــت كارت بازرگانى 
بدهند، مثالً اگر شركتى 25 هزار ميليارد 
تومان فروش داشت، بايد 25 ميليارد تومان 

براى تمديد كارتش بپردازد، اين امر براى 
شركت هاى ديگر هم صادق است و باعث 
شده كه بســيارى از شركت هاى قديمى 
در شــرايط ركود (چون عوارض از فروش 
دريافت مى شــود) به جاى تمديد كارت، 
يك شركت صورى فاقد سابقه تاسيس و 
با كارت جديد به اصطالح يك بار مصرف 
فعاليت تجارى خود را انجام بدهند بدون 
اينكه مالياتــى بابت فعاليت فعلى و قبلى 

بپردازند.

 كارت هايى به نام چوپان
به كام تاجر

بهرامى تصريح مى كند: موضوع بعد عده اى 
هستند كه از كارت هاى اجاره اى استفاده 
مى كنند، اين ها به جاى اينكه خودشــان 
دوباره شــركت ثبت كنند بــا مراجعه به 
افراد ديگر كه با ســهولت كارت بازرگانى 
گرفته انــد، در مقابل پرداخت مبلغ ناچيز 
از كارت آن ها استفاده مى كنند، مانند وارد 
كنندگان خــودرو در دولت قبل كه پول 

داروى خاص را پورشه وارد كردند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران 
در پاسخ به اينكه اين چوپان بى سواد فاقد 
شرايط چطور توانسته كارت بگيرد، توضيح 

مى دهد: اين معلوم نيست ولى در آن زمان 
دقت الزم براى احراز شرايط نمى شد ولى 
در حــال حاضر كنترل مى شــود تا افراد 

حداقل ها را دارا باشند.

 رد پايى از وارد كننده اصلى نيست
مى پرسم يعنى در حال حاضر ديگر افرادى 
با اين مشخصات كه مثالً در روستا زندگى 
مى كنند و از بازرگانى هم سررشته ندارند 
نمى توانند كارت بگيرند كه وى مى گويد: 
نمى توان گفت كه االن نيست، همين االن 
ممكن است كســانى كارت بگيرند، كما 
اينكه يك عده اى از سال قبل اين كارت ها 
را گرفتــه و كاال را هم ترخيص كرده اند و 
حاال كه گمرك سراغشان مى رود مى بيند 
ردپايى از وارد كننده اصلى نيست و كارت 
به نام يك چوپان اســت كــه در ازاى 3 
ميليون تومان اجــازه داده با مدارك وى 

كارت بازرگانى اخذ و كاال وارد شود.
وى در پاســخ به اينكه براى واردات كاال 
سقفى وجود دارد نيز خاطرنشان مى كند: 
قبالً هر كسى كاالهاى مجاز را در هر سقفى 
مى توانست وارد كند اما اكنون در آيين نامه 
جديد طرح درجه بندى داريم كه در سال 
اول يك مقدار مشخص مى تواند وارد كند 

و درصــورت پرداخت حقوق مربوط اجازه 
واردات بيشتر در سال دوم نيز به وى داده 
مى شود كه با اين كار اميدواريم جلوى فرار 

مالياتى هم گرفته شود.

 8 هزار ميليارد تومان فرار مالياتى
پرويز حسابى عضو اتاق بازرگانى تهران نيز 
در گفت و گو با خبرنگار ما وجود كارت هاى 
يك بار مصرف را ناشى از خأل هاى قانونى 
در فراينــد صدور مى داند كه باعث 8000 
ميليارد تومان فرار مالياتى در سال گذشته 
شــده، سخنى كه ســيد كامل تقوى نژاد 
رئيس سازمان امور مالياتى نيز آن را تأييد و 
گفته اين حجم فرار مالياتى از ابتداى سال 
95 تا تيرماه همان سال اتفاق افتاده است.

حســابى با اشــاره به اينكه هم اكنون در 
روزنامه هــا مى توانيد آگهى دريافت كارت 
بازرگانــى را ببينيد، مى گويــد: افراد وارد 
و ســودجو كه براى خــود مافيايى دارند 

مى توانند با مــدارك افراد 
و دريافــت وكالت بالعزل، 
نسبت به دريافت كارت براى 
وى اقدام كنند، در حالى كه 
طبق قانون بــراى دريافت 
كارت بايــد خود فرد حتماً 
مراجعه  بازرگانى  اتــاق  به 
كند، ولى مى بينيم كه اين 
افراد همچنــان دارند براى 
خودشان كاسبى مى كنند و 
در اين ميان تقلب هايى هم 

انجام مى دهند.
اقتصــادى  كارشناســان 
معتقدند كه با وجود محرز 
بــودن اين فســاد تجارى 
زيرزمينــى كه بــه راحتى 

قابل كنترل و مقابله است، دولت تاكنون 
حركتى براى قطع دســت متخلفان كه از 
افراد بى سواد ويا فاقد آگاهى سوء استفاده 
مى كننــد، انجام نداده وهمچنان در حوزه 
تجارت اين كارت ها حوزه اقتصاد كشــور 
بخصوص بحــث ماليات هــا را به چالش 

كشيده است.

دولت در برخورد با يك فساد زيرزمينى مشخص، ناتوان است

دو بسته اقتصادى دولت كارت هاى بازرگانى يك بار مصرف مجوز رسمى براى متخلفان
شكست خورد 

فارس: صمصامى، اقتصاددان ضمن بررسى 
دو بســته خروج از ركود در دولت يازدهم، 
گفت: بررسى نتايج نشــان مى دهد اين دو 
بســته نتوانســت اقتصاد را از ركود خارج 

كند.
 

خودروسازان 3 برابر نياز 
خود نيروى انسانى دارند

مهر: پورقاضى، رئيس كميسيون صنعت اتاق 
تهران گفت: خودروسازان از لحاظ بهره ورى 
كاركنان در سطح بسيار پايينى قرار دارند و 
بيش از 3 برابر نياز خود نيروى انسانى دارند 
كه اين يعنى افزايش هزينه و افزايش قيمت 

تمام شده كاالست.
 

نمك اروپايى
سر سفره ايرانى ها

تسنيم: يورو اســتات اعالم كــرد، ايران در 
14 ماهه پس از برجــام 80 ميليون تومان 
نمك خوراكى و 570 ميليون تومان عســل 

از اتحاديه اروپا وارد كرده است.
 

 از 2000 تومانى ها
خريد نكنيد

ايســنا: ســيد رحيم مقيمى اصل رئيس 
اتحاديه سازندگان و فروشندگان پالستيك 
و نايلــون گفت: توصيه اكيد ما اين اســت 
كه از برخــى واحدهاى صنفى مانند 2000 
تومانى ها خريد نكنند، چراكه به احتمال زياد 
مواد استفاده شده در اين كاالها، ضايعاتى و 

غيربهداشتى است.
  

انتقاد 85درصدى از عملكرد 
بانك مركزى 

مهر: بر اساس نظرسنجى انجام شده از 476 
نفر از كاركنان بانك مركزى، 85 درصد آن ها 
عملكــرد اين بانك در ســال 95 را ضعيف 

ارزيابى كرده اند. 

بسته خبرى

همين االن
ممكن است

كسانى كارت 
بازرگانى  بگيرند 

كما اينكه
يك عده اى

از سال قبل اين 
كارت ها را گرفته و 
كاال را هم ترخيص 

كرده اند

بــــــــرش

سخنگوى 
اسبق وزارت صنعت گفت: بر اساس 
برنامه ششــم توسعه دولت موظف 

 درصــد كاهش دهد و 
حتى اگر بر فرض مثال دولتمردان 
 ميليون شغل جديد 
هم ايجاد كنند،فقط توانسته اند نرخ 

 شــركت هواپيمايى جمهورى 
اسالمى ايران(هما)، آگهى استخدام 

 هــزار دالر را 
در اين زمينه كاپيتان 
بهزاد صداقت نيا، عضو هيئت مديره 
انجمــن خلبانان ايران با اشــاره به 
 خلبان بيكار در 

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

  تجارت  



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

حضرت آيت اهللا خامنه اى:
انتخابات واقعاً نعمت بزرگى است، اين هم از بركات نگاه 

روشن و عميق امام بزرگوار ما بود.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا رب العالمين
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اشپيگل
هفته نامه اشپيگل- چاپ آلمان- با اختصاص 
دادن طــرح روى جلــد خــود بــه «اورزوال 
فن درالين» با كالهى با نشان نازى ها، به انتقاد 
شديد از وزير دفاع آلمان مى پردازد. فن درالين 
كه از انگشت شمار وزيران كابينه آنگال مركل 
است كه از زمان صدراعظمى او از سال 2005 
در كنار او مانده، با انتقاد شــديد اشپيگل روبه 
رو است، زيرا براى تجارى كردن وزارت دفاع و 
افزايش هزينه ها در حوزه  هاى نظامى اين كشور، 

كوشيده است. 

تايم
هفته نامــه تايم- چاپ آمريــكا- با تيتر «براى 
بيمــارى همه گيــر بعدى آماده نيســتيم» از 
ســنگ اندازى هاى سياســى در راه توليد علم 
پزشكى انتقاد مى كند و معتقد است، با اينكه علم 
براى رويارويى با گسترش چنين بيمارى هايى 
آماده اســت، امــا درپى سياســتگذارى هاى 
نادرست، اين كار هنوز فراهم نشده است. تايم 
مقاله اى مرتبط نيز با تيتر «چگونه جهان را امن 
نگاه داريم؟» به قلم بيل گيتس- ثروتمندترين 
فرد جهان كه صدها ميليون دالر در كمك به 

علم پزشكى هزينه كرده- چاپ كرده است.

هفته نامه اشپيگل- چاپ آلمان- با اختصاص 
دادن طــرح روى جلــد خــود بــه «اورزوال 
فن درالين» با كالهى با نشان نازى ها، به انتقاد 
شديد از وزير دفاع آلمان مى پردازد. فن درالين 
كه از انگشت شمار وزيران كابينه آنگال مركل 

در كنار او مانده، با انتقاد شــديد اشپيگل روبه 
رو است، زيرا براى تجارى كردن وزارت دفاع و 
افزايش هزينه ها در حوزه  هاى نظامى اين كشور، 

هفته نامــه تايم- چاپ آمريــكا- با تيتر «براى 
بيمــارى همه گيــر بعدى آماده نيســتيم» از 
ســنگ اندازى هاى سياســى در راه توليد علم 
پزشكى انتقاد مى كند و معتقد است، با اينكه علم 
براى رويارويى با گسترش چنين بيمارى هايى 
آماده اســت، امــا درپى سياســتگذارى هاى 
نادرست، اين كار هنوز فراهم نشده است. تايم 
مقاله اى مرتبط نيز با تيتر «چگونه جهان را امن 
نگاه داريم؟» به قلم بيل گيتس- ثروتمندترين 
فرد جهان كه صدها ميليون دالر در كمك به 

گزارش از شخص

يكى از اخراجى ها
«جيمز كومى» ديگر نمى خواهد در باره بركنارى اش حرفى بزند

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  يك چشم و 
يك گوش حاضران به سخنان «جيمز كومى» و 
چشم و گوش ديگرشان به خبر فورى تلويزيون 
بود. گوينده خبر گفت: « رئيس جمهور ترامپ، 
جيمز كومى،رئيس اف.بى.آى، را بركنار كرد...»! 
چند لحظه ســكوت برقرار شد. «كومى» چشم 
در چشــم حاضران دوخت و با لبخند ادامه داد: 
« اووووم... شــوخى با مزه اى بود... خب داشــتم 
مى گفتم كه...». دســتيارش اما با ايما و اشــاره 
صحبت هايش را قطع كرد... بيرون كه رفتند با 
نگرانى گفت:...متأسفم جيمز...بچه ها االن اطالع 
دادن نامــه رئيس جمهــور رو دريافت كردن... 

ميشناسيش كه... ماجرا فراتر از يه شوخيه...!

 جيمز گرامى!
 با حســاب و كتاب خودش، حاال حاالها رئيس 
بود. « جيمز كومى» هنوز دست كم 6 سال ديگر 
از دوران رياســت 10 ساله اش در « اف. بى. آى» 
را پيش رو داشت. وكيل 56 ساله آمريكايى كه 
مدرك تحصيلى اش را از مدرسه حقوق دانشگاه 
شيكاگو گرفته بود، پيش از اين ها نزديك به دو 
ســال در دولت «جورج دبليو بوش» قائم مقامى 
دادستان كل آمريكا را كرده بود و از سال 2013 
هم رياست «اف.بى.آى» را به عهده داشت. با همه 
اين ها چنــد روز پيش «ترامپ» حكم اخراجش 
را صادر كرد: «جيمز گرامى.... من به اين نتيجه 
رسيدم كه نظر وزير دادگسترى راجع به اينكه 
شما مدير شايســته اى براى هدايت اف.بى.آى 
نيستيد و بدين وسيله اطالع مى دهم كه دوران 
مديريت تان به پايان رســيده و شــما از همين 

لحظه اخراجيد...»! 

 حكم ناغافل
اينكه گفتيم: با حســاب و كتاب خودش حاال 
حاالها رئيس بود، حرف بيراهى نيست. «جيمز 
كومى» با ماجراى افشــاى ايميل هاى «هيالرى 
كلينتون» در اوج رقابت هاى انتخاباتى در آمريكا 
از ســوى بســيارى از تحليلگران متهم شد كه 

به نفــع «ترامپ» كار كرده اســت. خود رئيس 
جمهورآمريكا نيز بعدها با تعريف و تمجيد گفته 
بود: او در اين ماجرا شجاعانه عمل كرد. بنابراين 
«كومى» شايد يك درهزار هم به ذهنش خطور 
نمى كرد كه ترامپ يكبــاره خالف تعريف هاى 
ســابق، به توصيه ديگران عمل كرده و ناغافل 

حكم اخراجش را بدهد.

  ياد «فلين» بخير
 البته رئيس جمهور غير مترقبه آمريكا دو سه روز 
پس از اين تصميم جنجالى يادش آمد كه اعالم 
كند: «من خودم اين تصميم را گرفتم...«كومى» 
يك خودنمــا بود كه توجه ديگــران را گدايى 
مى كرد...». سخنگوى كاخ سفيد نيز اعالم كرد: 
ترامپ از نخستين روز رياست جمهورى تصميم 
داشــت «كومى» را كنار بگــذارد... اعتماد به او 
بتدريج از بين رفته بود. مديونيد اگر فكر كنيد 
اين واكنش كاخ سفيد و سخنان سخنگو درست 
مشــابه واكنش و حرف هاى زمان اخراج مشاور 

امنيت ملى - مايكل فلين - است !

  اما اصل ماجرا
همه ماجرا اين نيســت. «جيمــز كومى» عالوه 
بر پيگيرى ماجراى ايميل هــاى رقيب ترامپ 
- كلينتــون - مدت ها بود دنبال قضيه دخالت 
روس هــا در انتخابات آمريكا نيــز بود. هرچند 
منتقدانــش گفتــه بودنــد او آن قــدر كه در 
ماجراى ايميل ها دقت داشته در پيگيرى روابط 
دولتمردان ترامپ بــا روس ها، جديت ندارد. اما 
شواهد از اين حكايت دارد كه اخراجش درست 
پس از آن انجام شد كه او براى توسعه تحقيقات 
اف.بــى.آى در ايــن زمينه تقاضــاى بودجه و 
امكانات بيشــترى كرده بود. يعنى اين اواخر به 
روابط اعضاى تيم ترامپ با روس ها گير سه پيچ 

داده بود!

  نشانه نابخردى
پيامد تصميم عجيب و غريب و ناگهانى ترامپ 

تنها همان اعتراض هــاى خيابانى و تأثير روى 
قيمت دالر و بازار سهام نيست. بيشتر كاركنان 
اف بى آى در شبكه هاى اجتماعى به اين ماجرا 
واكنــش نشــان داده و از رئيس ســابق خود 
دفاع كرده اند. ســى ان ان نيز گفته اســت اين 
بركنارى بيش از همه به زيان ترامپ و نشــانه 
نابخردى اوست. ســخنگوى كاخ كرملين نيز 
اظهار اميدوارى كرده، ايــن بركنارى به روابط 
آينده آمريكا و روسيه لطمه نزند. «پوتين» البته 
برخالف نظر ســخنگو به خبرنگاران گفت: اين 
ماجرا بر روابط دو كشــور تأثيــرى ندارد و اين 
سؤال شــما به نظر من بسيار خنده دار است...

ترامپ بر اســاس قانون اساسى كشورش عمل 
كرده است.

   بدبينانه... خوشبينانه
اينكه بگوييم اخــراج « كومى» مى تواند به يك 
بحران در آمريكا تبديل شود، شايد خيلى بدبينانه 
باشد، اما نمى شود خيلى هم به آرامش ظاهرى 
موجود در نامه خداحافظى رئيس بركنار شــده 
اف.بى.آى خوشبين بود. او در نامه به همكارانش 
نوشت: «ديگر نمى خواهم در باره تصميم ترامپ 
و نحوه بركنارى ام حرف بزنم... حالم خوب است 
و دلــم براى اف.بــى.آى و عمليات هايش تنگ 
مى شــود...». ديروز يك نماينده سناى آمريكا - 
ريچارد بلومنتال -تقاضا كرد بازرس مســتقلى 
براى رسيدگى به پرونده «ارتباط تيم ترامپ» با 
روس ها تعيين شود و جانشين «كومى» نيز قول 

داد اين ماجرا را با جديت پيگيرى كند.
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  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

خانه 50 ميلياردى! 
فارس/ جمعى از جوانان تهرانى با حضور در 
خيابــان مقدس اردبيلى در ولنجك تهران با 
اهــداى گل به عابران به خانه هاى ميلياردى 
برخى دولتمردان اعتــراض و تأكيد كردند: 
مقام هاى دولتى بايد شبيه مردم زندگى كنند.

اعتراض فيسبوكى 
باشــگاه خبرنگاران/ روزنامــه آمريكايى 
نيويورك تايمز گزارش داد بسيارى از كاركنان 
اف بى آى در اعتراض بــه اخراج رئيس خود 
-جيمز كومى- با دستور ترامپ، عكس  او را به 
عنوان تصوير پروفايل خودشان در فيسبوك 

برگزيدند. 

ارتش اشغالگر فارسى !
عصرايــران/ حكومت ســعودى در ادامه 
سياســت ضدايرانــى اش و پــس از حادثه 
ميرجاوه، تروريســت ها را در جنوب شــرق 
ايــران، «مقاومــت» و گارد مــرزى ايران را 

«ارتش اشغالگر فارسى» ناميد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2813/01

 23/3800/12 3/474/22

19/2920/01

5/266/00

19/5020/21
همشهرى! خوش گمان باش...

ايســتگاه/ بهروز جامه كن: 
پنجشــنبه شــب به مناسبت 
شــب عيد ميالد نيمه شعبان 
در سراسر شــهر، مردم شربت 
و شــيرينى و بستنى مى دادند؛ 
شــان  كام  و  گــرم  دم شــان 
شــيرين.... جلو يكى از همين 
تا  ايســتادم  مردمى  غرفه هاى 
براى دختــرك بادكنك بگيرم. 

كمى آن سو تر بستنى ليوانى مى دادند. رفتم و گفتم بى زحمت دو تا.... خانمى 
كه توزيع مى كرد، نگاهى به من انداخت و گفت: چرا دوتا ؟... گفتمش: يكى هم 
براى دخترم!... ابروهايش را درهم كشيد و گفت: دخترتان االن كجاست؟... اول 
نفهميدم براى چه اين را مى پرسد. گفتم، در خودرو نشسته...  و با انگشت اشاره، 

كنار خيابان را نشانش دادم.
اخمى كرد و با اكراهِ آشــكار، دوتا بستنى داد.... تازه اينجا بود كه فهميدم اكراه و 

منظورش براى چه بوده. 
آن خانم كه -به گمانم- نذركننده بستنى هم خودش بود، دچار شك شده بود كه 
آيا نفر دومى هم هست يا اينكه من هردو بستنى را براى خودم مى خواهم؟... چند 
قدمى رفتم و خواستم برگردم و بستنى ها را -با احترام- بگذارم جلويش و بگويم؛ 
پيشكش تان و بروم. اما نگاه دخترك كه برايم دست تكان مى داد و بابت بادكنك و 
بستنى شادى مى كرد، منصرفم كرد.... افسوس! شما خانم يا آقايى كه براى جشن 
تولد آقا امام زمان(عج) جشن مى گيرى و هزينه مى كنى و شيرينى و بستنى به 
مردم مى دهى، كمى هم خوش گمان باش... نه به آن دست و دلبازى ات، نه به اين 

بدگمانى و حس مچ گيرى ات!

روزمره نگارى

طرح  روز

مبارزه قاطعانه دولت با فساد ادارى!

 نيشتر / مازيار بيژنى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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