
 پاسخ به شبهه افکنى در مناظره 

رسیدگى به محرومان وظیفه یا تبلیغات انتخاباتى؟
 آســتان  با پایان یافتن مناظره سوم- که مناظره آخر نیز بود- برخى مخاطبان نکته 
سنج در نوشته هایشان، حسن روحانى را مخاطب قرار دادند و از او پرسیدند: رئیس دولت 
که در سه چهار ماه اخیر- به شکل محسوس- حجم پرداخت هاى مالى را به کارکنانش 
افزایش داده و در همین مدت به رونمایى از پروژه ها و ســاخت و ســازهاى کشورى و 
استانى پرداخته است، اکنون چگونه حجت االسالم والمسلمین رئیسى را به بهره بردارى 
انتخاباتى از بارگاه حضرت رضا(ع) متهم مى کند و از « بردن نبات و پارچه متبرك» به 

روستاها سخن مى گوید؟...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مالک شریعتى

مردم در انتخابات ریاســت جمهورى با دو گفتمان دفاع از محرومان و کاســبى 
اشــرافى گران مواجه هســتند. به طورى که گفتمان اول به دنبال تحقق اقتصاد 
مقاومتى، حمایت از تولید داخلى، اشــتغال جوانان و منویات رهبر معظم انقالب 
است و گفتمان دیگر به دنبال اقتصاد مناسبتى، رانت و کاسبى است یعنى هر موقع 

فضاى سیاسى اقتضا کرد...

محرومیت زدایى یا اشرافى گرى؟ 

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3

درگیرى هاى خیابانى ونزوئال 
براى فشار  به «مادورو»

قدس خراسان/  مجلس، بانک مرکزى  
را در پرونده کاسپین مقصر مى داند

شجاع خلیل زاده: تاب نیمکت نشینى 
در پرسپولیس را ندارم
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تحمیل فراورده هاى سکوالرى 
برخالف حقوق انسانى و آزادى است

 معارف  سخنان قاطع و باصالبت مقام معظم رهبرى مدظله العالى هشدار عضو خبرگان رهبرى به پیامدهاى امضاى سند 2030
در ارتباط با ســند 2030 یونسکو هشدارى است براى مسئوالن و 
نوید آرامبخشى است براى ملت انقالبى ایران که اگر برخى غفلت 
ورزنــد یا کژراهه روند، رهبر فرزانــه خط بطالن بر کار غلط آن ها 

مى کشــد.همان طورى کــه ملت ایران هم زیر بار ننگین اســناد 
استعمارى نمى رود و با تمام وجود به پیروى از رهبرش از ارزش هاى 
انقالبى دفاع مى کند، بدین وسیله بار دیگر هم نقش والیت فقیه در 

 ............ صفحه 6نظام جمهورى اسالمى مبرهن گردید...

سفیر پیشین ایران در این کشور عنوان کرد مدافع جدید سرخ ها در گفت و گو با قدس: نماینده مجلس با اشاره به اظهارات معاون سیف:

بى تدبیرى مسئوالن 
سالمت مردم را تهدید مى کند

دولت 
توان کنترل هاى 
زیست محیطى 

را ندارد

بودجه خرج هزینه هاى 
جارى دولت شد

بحران 180 هزار 
میلیاردى 

طرح هاى نیمه تمام 
در سایه بى تدبیرى
 ............ صفحه 9 ............ صفحه 7
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امام هادى : براى نعمت ها همسایه خوبى باشید و با سپاسگزارى و قدردانى از آن ها، بر نعمت هاى خویش بیفزایید.  اعالم الدین - ص 312

نگاهى به آخرین وضعیت رقابت 
نامزدهاى ریاست جمهورى 

آماده باش ستاد 
نامزدها براى رفتن 

به دور دوم انتخابات

حجت االسالم و المسلمین رئیسى:

سینه ام پر از اسرار است 
اما اخالق اجازه نمى دهد 

حرف ها را بزنم

محمدباقر قالیباف:

جهانگیرى در مناظره 
اعدادى را گفت که 

دادستان کل کشور آن 
را رد کرده بود

محمد رضا باهنر:

به برخى نامزدها باید 
دروغ سنج وصل کنیم

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

تشرف زیارت اولى ها به حرم امام رئوف  ساخت زائرسراى ارزان قیمت براى محرومان 

توزیع سبـد غذایى میان مردم زلزله زده  توزیع غذاى متبرك میان سـیل زدگان 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

عيادت رهبر معظم انقالب از آيت اهللا هاشمى شاهرودى  پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى: رهبر معظم انقالب اسالمى صبح ديروز با حضور در يكى از بيمارستان هاى تهران 
از آيت اهللا هاشمى شاهرودى نايب رئيس مجلس خبرگان رهبرى عيادت كردند. حضرت آيت اهللا خامنه اى در اين عيادت، با گفت و گو با تيم پزشكى در جريان روند معالجه قرار گرفتند و براى 

آيت اهللا هاشمى شاهرودى دعا و آرزوى سالمت كردند.

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

 سپاه نيوز   فرمانده نيروى دريايى سپاه 
گفت: در سال هاى پس از پيروزى انقالب، 
روند ارتقاى تــوان دفاعى ما همواره ادامه 
داشــته و قدرت بازدارندگى امروز ما قابل 

قياس با گذشته نيست.
پنجمين همايش ملى شــناورهاى تندرو 
توســط انجمن علمى پژوهشى دريايى، 
دانشــگاه صنعتى مالك اشــتر و سازمان 
صنايع دريايــى و با حضور 
فرماندهــان،  از  جمعــى 
پژوهشــگران  مســئوالن، 
شــركت هاى  مديــران  و 
خصوصى و دانش بنيان در 
دانشگاه صنعتى مالك اشتر 

برگزار شد.
دريادار پاسدار على فدوى فرمانده نيروى 
دريايــى ســپاه در آييــن اختتاميه اين 
همايش، ماهيت دعواى ايــران و آمريكا 
را حــق و باطلى توصيف و تصريح كرد: تا 
زمانى كه جبهه حق بر آرمان ها و اهداف 
خود پافشــارى كند و باطل بر روال غلط 

خود باشد، اين تقابل پايان نمى پذيرد.

وى با بيان اينكــه تا وقتى حق و باطل 
وجــود دارد، تهديد براى جبهه حق نيز 
وجــود دارد، گفت: بــه همين دليل در 
ســال هاى پس از پيروزى انقالب روند 
ارتقاى تــوان دفاعى ما همــواره ادامه 
داشته و به فضل الهى توان بازدارندگى 
امروز ما بــه هيچ وجه قابــل قياس با 

گذشته نيست.

دريادار فدوى خاطرنشان كرد: ايجاد قدرت 
بازدارندگى ما به گونه اى بوده اســت كه 
آمريكايى ها از مدتى پيش اعالم كردند كه 
به دنبال ايجاد توانى هســتند كه در برابر 

ايران بازدارنده باشد.
وى افزود: اذعان به توان بازدارنده ايران 
كالمى نيســت كه از زبان يك انســان 
عادى جارى شود، بلكه وزير دفاع وقت 

آمريكا اين سخن را بيان كرده است.
دريادار فــدوى در ادامه تأكيد كرد: در 
موضوع شناورهاى تندرو ما در سال هاى 
65 و 66 كار خود را با ســرعت 20 نات 
آغاز كرديم، اما در اين سال ها با همت و 
كار جهادى صورت گرفته به سرعت هاى 

بسيار باالتر رسيده ايم.
فرمانده نيروى دريايى ســپاه از شناور 
بالگردبــر شــهيد ناظــرى بــه عنوان 
شــناورى بومى با قابليت هاى عملياتى 
قابليــت  و  كاربــردى  ويژگى هــاى  و 
دريانــوردى باال ياد كــرد و گفت: اين 
شــناور در ســازمان جهاد خودكفايى 
طراحى و با استفاده از ظرفيت نيروهاى 
جــوان خــالق و صاحــب ايده هاى نو 

ساخته شده است.
دريادار فدوى افزود: ما در يك مســابقه 
پرســرعت بــا دشــمن قــرار داريم كه 
توقف پذير نيست و براى تحقق اهدافمان 
بايد راه هاى ميان بر را پيدا و طى كنيم كه 
بحمداهللا در بسيارى از روندها اين مسير را 

دنبال كرده و جلو افتاده ايم.

دريادار فدوى:

قدرت بازدارندگى  ايران  قابل قياس با گذشته نيست

   آقاى وزير آموزش و پرورش! چرا ذره بين روى كار خانوادگى ما گذاشته اند. 
حرف ما مردم اين اســت كه شــما هم به كار خانوادگــى ات برس. چه كار به 
آموزش و پرورش بچه هاى ما داريد، آن هم با دستور يونسكو نه با دستور اسالم 
و انقالب. استعفايت از شركت ها طول كشيد ان شاءاهللا استعفايت از وزارت زودتر 
قبول شود، نشود، مردم در انتخابات پيش رو استعفايتان را به دست تان مى دهند. 

9150004644
   ديگر دوره اين ترفندها گذشــته و جواب نمى دهد كه حاميان دولت هم در 
نقش مخالف و هم در نقش موافق دولت عمل كنند كه خواسته باشند جوانانى با 
پوشيدن تى شرت هايى كه انتقاد از عملكرد دولت داشته و با نوشتن شعارهايى 
همچون «خداحافظ دولت حرف»، «چهار سال ركود و بيكارى». جوانانى به عنوان 
مخالف دولت اين لباس ها را بپوشند و نيز با هماهنگى خودشان عده اى به عنوان 
موافق دولت با آنان درگير شــوند و فيلم اين برخورد را در فضاى مجازى پخش 

كنند! 9150000233
   هركسى مطمئن است حرف هاى نامزدها را براى اولين بار مى شنود و يا اين ها 

با بقيه فرق دارند به سالمت من شك كند و برايم دعا كند. 9390003589  
   اگــر روحانى نبود اين همه فقر، ركود اقتصادى، تنگدســتى، شــكاف 
طبقاتى، رانت خوارى، اختالس، حقوق  نجومى، وزيران كهنســال نا كارآمد 
و نااليق، دالل قانون شــكن و رياكار نبود، شــايد بيمه ايران كه اموال بيمه 
توســعه را از ســال 93 تصاحب كرده مجبور به جوابگويى به زيان ديدگان 
مى شــد و امثال من كه از بد زمانه گرفتار شــديم اين چنين شرمنده زن و 
فرزندان، دوست و غريبه نمى شــديم. پس براى داشتن جامعه اى به دور از 
دروغ، تزوير و ريا، سفســطه، مغلطه و مردم فريبى و رانت خوارى و فردايى 

بهتر، او را طرد كنيد، ان شاءاهللا. 9150007621
   شــب تا صبح از شدت مريضى درد مى كشيم، آرامش نداريم آقاى روحانى 
طرح ســالمت تو به چه دردى مى خورد كه 90 درصد پزشكان قبول ندارند كه 
بماند پولى هم نداريم برويم دكتر! 90درصد حقوقمان اقســاط بانك ها مى شود. 
خودت و معاونانت 20 تا 30 ميليون مى گيريد اما به ما 2 ميليون هم نمى دهيد. 

از خدا خجالت بكشيد! 9350007054
  چرا اعضاى ستادهاى انتخاباتى آقاى روحانى به امام رضا(ع) توهين مى كنند؟

9150007855
   مــردم و جوانان غيور ايرانى، اگر مى خواهيد رئيس جمهورى مقتدر، جوان، 
قاطع در مبارزه با كانون هاى فساد، سالم، ساده زيست در ايران و نيز در مجامع 
بين المللى همچون پوتين رئيس جمهور روســيه، خوش تيپ و با ابهت داشته 

باشيد به آقايان رئيسى يا قاليباف رأى دهيد. 9150009462
   شــوراى نگهبان با همه افتضاحى كه به بار آورد با تأييد هاشــمى طبا 
باعث تفريح و انبساط خاطر شده و هرموقع صحبت مى كنند ما همه برنامه 
خندوانه را قطع و به حرف هاى ايشــان گــوش مى كنيم و كلى مى خنديم. 

9380002461
   اگر ســابقه و تاريخ اصالح طلب ها و فتنه هاى آمريكا توســط سرمايه داران 
و مهره هــاى نفوذى اصالح طلبش در ايران و جهان بر پا شــده و براندازى هايى 
كه صورت گرفته به مردم درســت اطالع رسانى شــود باندها و احزاب سرمايه 
دار و اصالح طلب در جامعه اى اســالمى توان و حق فعاليت سياسى را ندارند؟ 

 9150000210
   وقتى با مخفى كارى و شــيادى2030 و ده ها قرار كثيف را در معرض 
اجرا گذاشــتند، مشخص است منظور مســئوالن و نخبگان از كار فرهنگى 
يعنى رها كردن ملت در چنگال گرگ هاست و سهم آن ها رسيدن به حقوق  
نجومى و دادن وعده هاى دروغين و بعد انكار آن ها و ذبح آرمان هاى انقالب 

اسالمى. 9190008895
   آفرين بر آقاى مهندس هاشمى كه اخالق را در مناظره ها برد. 9150000943

   آقاى جهانگيرى شما برى كنار بهتر است، آخرش به نفع روحانى بايد بروى 
كنار چون شما و هاشمى را روحانى ساپورت كرده، حرف هاى قاليباف و رئيسى 

حقيقت دارد. 9030002588
   دولت فعلى چگونه ادعا مى كند تورم26 درصدى را كنترل كرده درحالى كه 
همين آب، برق، گاز و... چند برابر شده، بيكارى بيداد مى كند و بسيارى از مردم 

حتى قادر به پرداخت همين قبض ها نيستند. 9150007992

رأى به كدام گفتمان
 محروميت زدايى يا اشرافى گرى؟ 
مردم در انتخابات رياست جمهورى با دو گفتمان 
دفاع از محرومان و كاســبى اشرافى گران مواجه 
هستند. به طورى كه گفتمان اول به دنبال تحقق 
اقتصاد مقاومتى، حمايت از توليد داخلى، اشتغال 
جوانــان و منويات رهبر معظم انقالب اســت و 
گفتمان ديگر به دنبال اقتصاد مناسبتى، رانت و 
كاسبى است يعنى هر موقع فضاى سياسى اقتضا 
كرد مســائل اقتصادى را در رأس توجه خود قرار 
مى دهد. از اين رو، براى اين گفتمان معيشــت و 

سفره مردم در اولويت نيست. 
گفتمان اول به دنبــال خدمت و گفتمان دوم به 
دنبال قدرت است، به طورى كه تمام كسانى كه 
در طول اين چهار ســال دنبال كاسبى خودشان 
از واردات، صــادرات، قاچاق كاال و حذف خوراك 
پتروشــيمى ها از بورس بودند با رانــت و رابطه 
قيمت هاى پايين ترى را ارائه دادند تا با شركت هاى 
خودشان بتوانند به راحتى كاسبى كنند. در گفتمان 
اول افرادى حضور دارند كه درصدد هستند شبانه 
روز براى مردم كار و خدمت كنند و با ايجاد اشتغال 
براى جوانان و ارائه عزت و كرامت براى آن ها، نشاط 
و پويايى حقيقى را براى خانواده ها فراهم آورند و در 
گفتمان ديگر كسانى كه به دنبال اشتغال و مطرح 
كردن مسائل غير ضرورى و ايجاد تنش در جامعه 

و تخريب منتقدين هستند، حضور دارند. 
مــردم در انتخابات پيش رو افــرادى را انتخاب 
خواهند كــرد و در مناصب اجرايى كشــور وارد 
خواهند كرد كه به دنبال نگاه به آينده و تغيير به 

نفع مردم باشند. 
گفتمــان دوم از تغيير واهمــه دارند زيرا مردم 
امروز با شعارها و تخريب هاى تكرارى اين گروه 
آشنا هســتند؛ البته اين گروه چون عملكردى 
بــراى دفاع كــردن ندارند مجبور هســتند به 
بداخالقى هاى انتخاباتى متوسل شوند اين گروه 
هميشــه مى گويند براى تغييرات به نفع مردم 

سال هاى طوالنى نياز داريم.
مــردم به عنــوان مهم تريــن مؤلفه قــدرت در 
نظام جمهورى اســالمى ايران، بدون ترديد 29 
ارديبهشت گفتمانى را انتخاب خواهند كرد كه با 
اراده اى جدى و برخواسته از متن مردم به دنبال 
رفع مشكالت و دغدغه هاى معيشتى مردم هستند.

صداى مردم   

 در يك مسابقه 
پرسرعت با دشمن 
قرار داريم كه 
توقف پذير نيست

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

فالحت پيشه :وبسايت «گلوبال فايرزپاور» اعالم كردتوسط سربازان گمنام امام زمان(عج)

تالش تروريستى 
براى اقدامات انفجارى خنثى شد

اشــراف  با  اطالعات:  وزارت  رســانى  اطالع  پايگاه 
اطالعاتى ســربازان گمنام امام زمان(عج) در يك عمليات 
تخصصى و دقيق، برنامه ريزى يك گروهك تروريســتى 
ضد انقالب براى اقدامات انفجارى و تروريســتى، كشــف 

و خنثى شد.
از اين گروهك نفاق كه دســتش به خــون هزاران نفر از 
مردم مظلوم و بيگناه كشور آغشته و مزدورى و جاسوسى 
آن ها براى بيگانگان ادامه دارد، تجهيزات و اقالم انفجارى 

متنوع و متعددى كشف و ضبط شد.
شــايان ذكر است، گروه هاى تروريستى ضد انقالب تالش 
دارند، از طريق فضاى مجازى با افراد ناآگاه ارتباط برقرار 
و آنان را تحريك به اقدامات تروريستى و خرابكارانه كنند 
كه هوشيارى شهروندان عزيز در زمينه خنثى سازى اين 

توطئه ها مورد انتظار است.

خبرگزارى صدا وسيما: تازه ترين رده بندى تحليلگران مسائل 
نظامى در وبسايت گلوبال فايرز پاور نشان مى دهد، ارتش جمهورى 

اسالمى ايران جزو 25 ارتش قدرتمند نخست جهان قرار دارد.
نشريه «آلگماينر» نوشت، تازه ترين رده بندى كه تحليلگران مسائل 
نظامى در وبسايت «گلوبال فايرپاور» در روز جمعه منتشر كردند 
نشان مى دهد ارتش ايران جزو 25 ارتش قدرتمند نخست جهان 
قرار دارد. اين پايگاه اينترنتى نوشــت: ايران در اين فهرست در 
جايگاه بيســتم قرار دارد. بودجه نظامى ساالنه تهران، 6 ميليارد 
و 300 ميليون دالر است. قابليت هاى نظامى ايران شامل 4000 
دستگاه وسيله زمينى از جمله تانك هاى تهاجمى و سامانه هاى 
راكتــى و يك نيروى هوايى رو به رشــد اســت.اين وبســايت، 
توانايى هاى نظامى كشورها را بر اساس 50 فاكتور بررسى مى كند.

در اين فهرست، آمريكا با 600 ميليارد دالر بودجه نظامى ساالنه 
در صدر و روسيه و چين در جايگاه هاى دوم و سوم قرار دارند.

مهر: عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، 
با بيان اينكه گزارش 6 ماهه دوم اجراى برجام منصفانه تهيه 
شده است، گفت: روند برداشته شدن تحريم ها با روى كار آمدن 

ترامپ، كند شده است.
حشمت اهللا فالحت پيشه، با اشاره به تدوين شدن گزارش 6 ماهه 
دوم اجراى برجام از ســوى كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس، اظهارداشــت: اين گزارش شباهت زيادى به 
گزارش اول دارد و در آن، يكسرى از تحريم هاى برداشته شده، 
تكاليف پذيرفته شده از سوى ايران و بخشى از برنامه هايى كه 

ايران در دور جديد پسابرجام پيش گرفته، آمده است.
وى افزود: اين گزارش يك ترجيع بند دارد كه عبارت اســت از 
تداوم بدعهدى ها و كارشكنى هاى آمريكايى ها كه مشخصاً با 
روى كار آمدن ترامپ و فضاى چالشى ناشى از روى كار آمدن 

وى افزايش يافته است.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

مالك شريعتى
 كارشناس مسائل سياسى 

ارتش ايران 
در رده بيستم جهان قرار دارد

گزارش 6 ماهه دوم برجام 
منصفانه است
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

موقوفه نیمه شعبان در حرم مطهر رضوی اجرا شد   آستان: همزمان با زادروز حضرت مهدی موعود)عج( آیین ویژه موقوفه نیمه شعبان در رواق دارالزهد حرم مطهر رضوی اجرا شد. در این 
مراسم آیت اهلل علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، آیت اهلل موحدی کرمانی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، حجت االسالم و المسلمین طباطبایی اشکذری، نماینده ولی 

فقیه در سوریه، سید مرتضی بختیاری، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، علما و فضالی حوزه علمیه خراسان، جمعی از جانبازان دفاع مقدس، خانواده های معظم شهدا و مدیران استانی حضور یافتند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r جزئیات پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی
آستان: در پاسخ به اظهارات مطرح شده مبنی بر پرداخت نشدن مالیات توسط آستان 
قدس رضوی، ضمن رد این ادعا به منظور شــفاف ســازی و تنویر افکار عمومی به 

استحضار مردم عزیز ایران اسالمی می رسانیم:
همان طور که پیش از این بارها اعالم شــده اســت، به استناد بند الف ماده 139 
قانون مالیات های مستقیم »موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی 
نقدی و غیر نقدی آســتان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، 
آســتانه حضرت معصومه)س(، آســتان حضرت احمدبن موسی)ع()شاه چراغ(، 
آستان مقدس امام خمینی)ره(، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از 

پرداخت مالیات معاف می باشند.«
 در مورد شرکت ها و مؤسسات اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی نیز بر اساس 
حکم حکومتی امام راحل در پاسخ به استفسار تولیت فقید آستان قدس رضوی در 
مورخه 1/20/ 1368 »آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته از پرداخت 

هرگونه مالیاتی معاف می باشند.«
متعاقب آن رهبر معظم انقالب نیز طی نامــه31210/1 مورخه 1395/9/13 ضمن 
تأکید بر اســتمرار نظر امام راحل مرقوم فرمودند: »در خصوص معافیت مالی آستان 
قدس و شــرکت ها و مؤسسات وابسته نظر همان است که قبالً نیز گفته شده، نظر 
مبارک امام راحل نیز بر همین نهج بوده که در آمدهای آستان و شرکت ها و مؤسسات 
وابسته از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند. البته این حکم شامل مالیات های 
تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالیت های اقتصادی باید شفاف 
و رقابت پذیر باشد، توصیه می شــود که مالیات شرکت ها و مؤسسات برابر مقررات 

محاسبه و پرداخت و به صورت »جمعی- خرجی« عیناً به آستان برگشت داده شود.«
بر این اساس آستان قدس رضوی در تمام این سال ها خود را مکلف به شفافیت مالی 
و پرداخت دقیق مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده می دانسته و به عنوان 
نمونه در سال 1395، آستان قدس رضوی )شامل سازمان مرکزی، مؤسسات فرهنگی 
و شرکت های اقتصادی( مجموعاً مبلغ 532 میلیارد ریال به شرح ارقام جدول زیر به 

عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نموده است:

بنابراین اینکه گفته می شود آستان قدس مالیات پرداخت نمی کند، خالف واقع بوده 
و آستان قدس رضوی در زمینه رعایت قوانین و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی 
ملزم به رعایت قوانین می باشد. اما در حالی ادعاهای مربوط به وضعیت پرداخت مالیات 
آســتان قدس رضوی مطرح می شود که در حال حاضر از محل حق اجاره امالک در 
اختیار دستگاه های اجرایی، دولت در مجموع بیش از 3000 میلیارد تومان به آستان 

قدس رضوی بدهکار می باشد.

معافیت مالی آستان قدس در طول تاریخ
اما معافیت مالیاتی آســتان قدس رضوی امری مســبوق به سابقه بوده و مؤسسات 
و نهادهای عام المنفعه و خیریه در بســیاری از کشورهای جهان از معافیت مالیاتی 
برخوردارند. پیش از پیروزی انقالب اسالمی نیز مطابق قوانین و مقررات رسمی این 

مجموعه از پرداخت مالیات معاف بوده است.
بر این اساس به خاطر قید غیر انتفاعی بودن، این تشکیالت مقدس از آغاز حیات 
خود در هیچ دوره و مقطع تاریخی مشمول پرداخت مالیات نبوده است و از سال 
998 هجری قمری تا زمان آغاز قانون گذاری، توســط سالطین که عماًل تولیت 
آســتان قدس را بر عهده داشــته اند، معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی مورد 

تأکید قرار گرفته و اجرا شده است.
در بند ج ماده 3 قانون مالیات بر درآمد مصوب مورخه 1328/4/29 نیز آستان قدس 

رضوی از پرداخت مالیات معاف شده است.
همچنین در قوانین مالیات بر درآمد سال های 1334 و 1335 مجدداً آستان قدس از 

معافیت مالیات توسط قانونگذار برخوردار شده است.
تولیت محترم آستان قدس رضوی از بدو قبول این مسئولیت، در راستای تحقق مفاد 
حکم رهبر معظم انقالب)مّد ظله العالی( مبنی بر ساماندهی فعالیت های اقتصادی 
آســتان قدس رضوی، نسبت به این امر و شفافیت کامل در موضوعات مالی اهتمام 

ورزیده و اقدام های بسیار مؤثری در این جهت انجام شده است.

بازدید سفیر استرالیا از ورزشگاه امام رضا)ع( 
آستان: سفیر استرالیا از مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی و ورزشگاه امام رضا)ع( 

بازدید کرد.
»ایان بیگز« در ســفر دو روزه خود به مشهد مقدس در مؤسسه تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی حضور یافت و از ورزشگاه امام رضا)ع( و دیگر مجموعه های ورزشی این 
مؤسسه بازدید کرد. وی در حاشیه بازدید از ورزشگاه امام رضا)ع( گفت: این مجموعه 
ورزشی با بهترین امکانات روز طراحی و ساخته شده است. نمونه این ورزشگاه در شهر 
کانبرا پایتخت استرالیا وجود دارد. سفیر استرالیا در پایان این بازدید افزود: استرالیا این 
آمادگی را دارد تا پس ازانجام هماهنگی های الزم یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال 

ایران در این ورزشگاه برگزار کند.

خـــبر

 قدس  مناظره ســوم که تمام شد، فردایش چند 
روزنامه جریان اصالحات، دست افشانی و پای کوبی 
کردند و در یک هفته مانده به شروع روز رای گیری، 
از پیروزی نوشــتند! آنها بی گمــان-  از زاویه نگاه 

خودشان- به ماجرا نگاه می کردند. 
از زاویه نگاه آنها، نامزدشان- حسن روحانی- مجوز 
داشــته - و البد دارد- یک رقیبــش را با واژه لوله 
کردن از میدان بیرون کند و رقیب دیگرش را - که 
دســت برقضا هم روحانی است و هم حقوقدان- با 

اتهام دادن نبات و پارچه متبرک به روستاییان! 
روحانی شــاید- به گمان خود- دوست داشت، در 
مناظره آخر، کار این رقیِب هم کسوت و هم لباس 

را یکسره کند، آن هم به سبک و سیاق خودش!  
پس اتهام زدن را در دستور کار خود قرار داد، همان 
ترفندی که مشــاوراِن آشــنا و ناآشنایش پیش از 
شــروع مناظره سوم، نسخه اش را برای او پیچیده 
بودند. او ســیدابراهیم رئیســی را متهم کرد که با 
فقیران و مستمندان عکس تبلیغاتی می گیرد و - 
بصورت تلویحی- گفت که بودجه آستان قدس برای 

کارهای انتخاباتی هزینه شده است. 
مناظره ســوم- که مناظره آخر نیز بود- تمام شد 
و شــش رقیِب خندان بــا یکدیگرعکس یادگاری 
شــان را هم گرفتند و رفتند تا به ادامه برنامه های 
تبلیغاتی شان برسند.  در این میان، مردم که هر سه 
مناظره را در ســه هفته پیاپی دنبال کرده بودند، 
ارزیابی ها و حرف و حدیث هایشان را خاصه درباره 
مناظره آخر- در این سو و آن سو بر زبان آوردند و 

در فضای مجازی نوشتند و بازنشر دادند. 
برخی مخاطبان نکته سنج در همین نوشته هایشان، 
حسن روحانی را مخاطب قرار دادند و از او پرسیدند: 
رئیس دولت که در ســه چهار ماه اخیر- به شکل 
محسوس- حجم پرداخت های مالی را به کارکنانش 
افزایش داده و در همین مدت به رونمایی از پروژه ها 
و ساخت و سازهای کشوری و استانی پرداخته است، 
اکنون چگونه حجت االسالم والمسلمین رئیسی را 
به بهره برداری انتخاباتی از بارگاه حضرت رضا)ع( 
متهــم می کند و از بردن نبات و پارچه متبرک به 
روستاها سخن می گوید؟ آن ها می پرسند: اگر نام 
ایــن کار، بداخالقی انتخاباتی نیســت، پس آن را 
باید چه بنامیم؟ ... این پرسشــی است که در این 
مجال باید بیشتر با آن پرداخت. این پرسش که آن 
گونه که برخی ادعا می کنند، رویکرد رسیدگی به 
مستمندان در آستان قدس رضوی، آیا یک پروژه 
انتخاباتی است یا یک برنامه بنیادین بر اساِس تکلیِف 

ذاتی آن آستان مقدس؟ 

 منشور هفتگانه
روز هفدهم اســفند 1394 خورشیدی/ روزی که 
رهبر معظم انقالب، حکم انتصاب حجت االســالم 
ســید ابراهیم رئیســی را به عنوان تولیت آستان 
قدس رضــوی صادر کردند. حکمی کــه از آن به 
عنوان منشور هفتگانه خدمت یاد می شود. منشور 
هفت گانه ای که در یک یــک بندهای آن، بر لزوم 
رســیدگی به محرومان و مستضعفان تاکید شده 
است. در بخشــی از آن حکم آمده است: »خدمت 
به زائران آن بارگاه مقدس بویژه ضعفا و نیازمندان 
را از رئــوس برنامه های خود قرار دهید. خدمت به 
مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه  
دیگری است که شایسته است به آن اهتمام ورزید... 
حفاظت از موقوفــات و بهره گیری بهینه از آن در 
مصارف خود کــه متولی فقید بدان اهتمامی ویژه 
داشتند و بویژه بهره مند ساختن تهیدستان نقاطی 
از کشور که آن موقوفات در آن قرار دارند، بر حسب 
گنجایش وقفنامه ها نیز وظیفه  بزرگ دیگری است.«

 اسفند 94/ شروع نهضت خدمت رسانی 
در آن روزهــا هیچ خبری از انتخابــات و نامزدها 

و آرایش سیاســی گــروه ها نبود. 26 اســفندماه 
94 آســتان قدس رضوی، بخشــی از گروه های 
هدف- مســتمندان و دهک های پایین جامعه- را 
شناسایی کرد و برای شــروع، برنامه هایی را برای 
توزیع محصوالت غذایی در نزد دانش آموزان یتیم 
مدارس مناطق محروم شهر مشهد در آستانه نوروز 
تدارک دید. این تنها یکی از کارهای بی شــمار بود 
که در زمره  نهضت خدمت رسانی می گنجید. بن 
پوشاک و نوشت افزار در قالب بسته های فرهنگی 
میان دانش آموزان یتیم و بی بضاعت توزیع شــد. 
کاری را که - از مدت ها پیش- باید مجموعه های 
دولتی برعهده می گرفتند، آســتان قدس رضوی 
متولی شده بود. در آن روزها هیچ یک از دولتی ها و 
سیاسیون و رسانه هایشان نپرسیدند: بهای لبخندی 
که بر لب کودکان یتیم و مستمند- در آستانه سال 
نو- می نشیند، آیا یک رای است؟! ... آن روزها هنوز 

هیچ خبری از انتخابات نبود.
 

 یازده اردیبهشت 95/ تشکیل معاونت امداد 
کمتــر از دو ماه پس از صدور منشــور هفتگانه- 
یازدهم اردیبهشت 95- تولیت آستان قدس رضوی 
در یک رویکرِد راهبردی، معاونت امداد آستان قدس 
رضوی را تشکیل داد. لزوم ساماندهی به فعالیت-

های پراکنده در رسیدگی محرومان، تشکیل این 
معاونت را اجتناب ناپذیر کرده بود.

حجت االســالم و المسلین رئیســی در حکمی 
به مصطفی خاکســار قهرودی مأموریــت داد تا 
معاونتی تشکیل بدهد که وظیفه آن کمک فوری 
به مستمندان و مستضعفان جامعه است. خاکسار 
قهرودی تا پیش از آن، ریاست سازمان حج و زیارت، 
معاونت مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام 

خمینی )ره( و فرماندهی سپاه سیستان و بلوچستان 
را در کارنامه داشت. 

آســتان قدس رضوی پیش از آن، شــش معاونت 
شامل معاونت اماکن متبرکه و امور زائران، معاونت 
تبلیغات و ارتباطات اسالمی، معاون توسعه مدیریت 
و پشتیبانی، معاونت امالک و اراضی، معاونت امور 
حقوقی و موقوفات، معاونت فنی و عمران موقوفات 
داشت که معاونت امداد مستضعفان نیز به آن افزوده 
شد. ... آن روزها هنوز هیچ خبری از انتخابات نبود.

 نیمه اردیبهشت 95/ زیارت اولی ها آمدند
مدیریت زائران معاونت امداد مستضعفان در راستای 
تحقق بخشیدن به رسالت معاونت امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضــوی از نیمه دوم اردیبهشــت 
امسال، کار مطالعه و شیوه جذب زائران سفر اولی 
و محرومان را در دســتور کار قــرار داد.  نگارش 
تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی)ره(، بسیج 
سازندگی، بسیج مستضعفان، هیئت رزمندگان و 
خیریه های فعال، آغازی برای جذب زائران ســفر 
اولی بود. ســپس نخســتین گروه زائران به شمار 
2000 تن وارد مشــهد شــدند و تغذیه، اسکان و 
حمل و نقل درون شهری آنان در آن مدیریت انجام 
شد. از کارهای دیگر این حوزه، هماهنگی با معاونت 
اماکن متبرکه آستان قدس بود که به اجرای طرح 
»مهر درخشــان رضوی« انجامیــد. در قالب این 
طرح، بسیج در هفته 1500 نفر، کمیته امداد امام 
خمینی)ره( در هفته 700 نفر، هیئت رزمندگان در 
هفته بیش از 300 نفر و خیریه ها بیش از 1000 
نفر را به مشــهد مقدس آوردند تا از فیض زیارت 
حرم مطهر رضوی بهره مند شوند. ... آن روزها هنوز 

هیچ خبری از انتخابات نبود.

 سوم تیرماه 1395/ شروع ساخت زائرشهر
سوم تیرماه پارسال، کلنگ ساخت مرحله نخست 
زائر شهر آستان قدس رضوی با انگیزه آسان کردن 
شــرایط زیارت و اقامت در مشــهد- برای زائران 
محروم- بر زمین زده شد. »زائر شهر« در سه مرحله 
اجرایی و برای اســکان 20 هــزار نفر در زمینی به 
گســتره 35 هکتار در ورودی مشــهد از ســمت 
بزرگراه باغچه در دست ساخت است که در مرحله 
نخست، عملیات اجرایی در 10 هکتار برای ایجاد 
فضای اســکان چهار هزار و 500 نفر شروع شد و 
بخش هایی از این پروژه بزرگ تا 70 درصد رشــد 
داشته اســت. در همان روزها تولیت آستان قدس 
رضوی از مردم دعوت کرد در ســاختن زائر شــهر 
همراهی کنند. حجت االسالم و المسلمین رئیسی 
با بیان اینکه »خدمت به مردم، با مشــارکت مردم« 
شعار محوری آستان قدس رضوی است، یادآور شد:  
در مقوله مبارک احســان و کمک به محرومان نیز 
آستان قدس رضوی نقش محور و میانجی را دارد 
که خدمات را از مردم گرفته و در اختیار نیازمندان و 
محرومان قرار می دهد. وی وجود زائر سراهای ارزان 
قیمت در مشهد را ضروری خواند و گفت: باید برای 
زائران کم درآمد شرایط اسکان مطلوب و در شأن 
میهمانان حضرت امام الرئوف)ع( را فراهم کرد. ... آن 

روزها هنوز هیچ خبری از انتخابات نبود.

 رمضان 1438/ توزیع غذا برای مستمندان 
معاونت تازه تأســیس امداد آستان قدس رضوی، 
در ماه رمضان پارســال، 3 هزار ســبد مواد غذایی 
به نیازمندان و خانواده های بی سرپرســت و ایتام 
مشــهد تقدیم کرد. افزون بر این، در هفته اطعام و 
اکرام نیازمنــدان - از 15 تا 22 ماه مبارک رمضان 

- به گواهی آمارمنتشر شده، روزانه 100 بسته مواد 
غذایی در قالب سبد کاال در محل سکونت نیازمندان 
توزیع شــد. در روزعید ســعید فطر نیز حدود 3 
میلیارد ریال فطریه نمازگــزاران در صندوق های 
تعبیه شــده در رواق هــا و صحن های حرم مطهر 
ریخته شد و به وسیله بانک های عامل و کمیته های 
امداد امام استان، در مدت کوتاه مدت 24 ساعت به 
نیازمندانی که از پیش شناسایی شده بودند، تقدیم 
شد. همچنین از اولین روز تشکیل معاونت امداد تا 
رمضان پارسال از نذورات مردم در رابطه با موضوع 
عقیقه 1594 گوســفند خریداری، ذبح و از سوی 
ســازمان های حمایتی و موسسات خیریه در میان 
نیازمندان توزیع شد. همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید نیز 20 هزار بسته نوشت افزار خریداری و با 
واســطه آموزش و پرورش و خیریه ها میان دانش 
آموزان مناطق مستمند شهر توزیع شد. ... آن روزها 

هنوز هیچ خبری از انتخابات نبود.

 شهریور 95/ ساماندهی گروه های جهادی 
سامان دادن به گروه های جهادی، خدمت دیگری 
بود که در کوران نهضت خدمت رسانی به محرومان 
شــکل گرفت. نخســتین گروه از پزشکان عاشق 
خدمت، شهریورماه 95،  روانه مناطق محروم استان 
خراسان جنوبی شدند. بیش از 140 جهادگر رضوی 
شــامل 120 دندان پزشک، 5 پزشک متخصص و 
10 نیروی فرهنگی، به منطقه محروم روســتای 
»النو« خراســان جنوبی در شهرستان »سربیشه«، 
بخش »درح« رفتند و به مدت هشت روز به خدمات 
پزشکی و دندانپزشــکی به روستاییان پرداختند. 
همزمان نخستین گروه پزشکی تخصصی خیران 
سالمت، از سوی آستان قدس رضوی- با مشارکت 
بسیج جامعه پزشکی و سپاه پاسداران- به مناطق 
و کم برخوردار مشهد روانه شدند و خدمات رایگان 
پزشکی را در 12 منطقه محروم شهر به شهروندان 
کم برخوردار ارائه دادند.... راســتی آن روزها هنوز 

هیچ خبری از انتخابات نبود!  

 بازسازی 258 خانه تخریب شده 
در سیل تایباد و خواف 

وقتی 258 واحد مسکونی در سیل اسفند پارسال 
در شهرســتان تایبــاد و خواف تخریب شــدند و 
آســیب دیدند، این آستان قدس رضوی بود که در 
کنار دســتگاه های اجرایی، وارد گود شد و وظیفه 
بازسازی خانه های مردم را برعهده گرفت. کاری که 
در مدت زمان یک ماه انجام شــد و در آن، کمیته 
امداد، قرارگاه ثامن االئمه)ع(، نیروی زمینی سپاه و 
گروه های جهادی هم مشارکت داشتند.  ... آن روزها 

هنوز هیچ خبری از انتخابات نبود.

 زلزله خراسان رضوی
معاونت امداد مســتضعفان آستان قدس رضوی در 
کمک رســانی به زلزله زدگان خراسان رضوی که 
مرکز آن سفیدســنگ فریمان بود نیز نقش موثر و 
بی بدیل داشت.  ادامه پس لرزه ها و افزایش تخریب ها 
موجب در ماندگی و هراس مردم منطقه شــده بود 
و آســتان قدس رضوی تالش داشت- در حد توان 
خودش- بر درد مردم مرهم گذارد. در این راســتا  
توزیع بســته های غذایی برای زلزله زدگان مناطق 
»دو قلعه«، »تربت جام« و »رضویه« در دستور کار قرار 
گرفت. به موجب این ماموریت، خادمان بارگاه رضوی 
به مناطق زلزله زده رفتند تا هم بسته های غذایی را 
تقدیم کنند و هم نیازهای مردم را شناسایی کنند 
و به معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی 
گزارش دهند تا اقدامات بعدی- با ســرعت- انجام 
شود. گفتنی اســت، در سیل خوزستان نیز آستان 
قدس رضوی به کمک هموطنان سیل زده شتافت.  

... آن روزها هنوز هیچ خبری از انتخابات نبود.

پاسخ به شبهه افکنی در مناظره 

رسیدگی به محرومان،  وظیفه یا تبلیغات انتخاباتی؟

خبر

28 موقوفه آستان قدس رضوی به فقرا و مستمندان اختصاص دارد
در کنار همه این موارد برشمرده، بد نیست، به سرفصل چهاردهم از سرفصل های موقوفاتی آستان قدس رضوی نیز اشاره کرد که بصورت خاص- به 
فقیران و مستمندان اختصاص دارد. در این سرفصل آمده است: موقوفه 28 واقف خیراندیش در آستان قدس رضوی به فقیران و مستمندان اختصاص 

یافته تا برابر مفاد وقف نامه و نیات واقفان به مصرف برسد.
این سرفصل دارای 55 رقبه موقوفاتی شامل مزرعه، قنات و باغ زمین است که برای تامین نیازمندی های نیازمندان اختصاص داده شده است. موقوفه 
»مرحوم عتیقی« از قدیمی ترین موقوفات آستان قدس رضوی است که در سال 931 هجری قمری وقف شد. آن مرحوم 22 رقبه را برای مصارف گوناگون 
مانند روشنایی و سوخت حرم مطهر رضوی، خادمان، حفاظ و دارالشفا و بیمارستان های وابسته وقف کرد و اطعام فقرا و مساکین از دیگر مصارف این 
موقوفات است. براساس وقف نامه، درآمد این موقوفات پس از کسر مخارج عمارات موقوفات و حق التولیه، در جهات تعیین شده، مصرف می شود. موقوفه 
وراث مرحوم »سید نورالدین الحسینی زارعی« نیز از جدیدترین موقوفات این حوزه است که در سال 1391 هجری شمسی وقف آستان قدس رضوی 
شد. در وقف  نامه مرحوم »سید نورالدین الحسینی زارعی« تاکید شده تا درآمد مزرعه محمدآباد، در استان فارس پس از کسر هزینه و سایر مصارف به 

مصرف مستمندان برسد.

مالیات تکلیفی عنوان 
به ریال

مالیات 
بر ارزش افزوده

سازمان مرکزی آستان 
36/604/435/50645/490/653/539قدس رضوي

مؤسسات فرهنگی و 
89/561/278/38068/646/789/197اجتماعی

شرکت ها و مؤسسات 
84/126/118/136207/924/526/222اقتصادی

210/291/832/022322/061/968/958جمع

532/353/800/980جمع کل
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ايـران

به برخى نامزدها بايد دروغ سنج وصل كنيم  فارس:محمدرضا باهنر بابيان اينكه بايد مراقب باشيم برخى كشش هاى نفسانى حركت ما را تحت تأثير قرار ندهد، گفت: وقتى مناظره ها را نگاه 
مى كنيم على رغم اينكه شــوراى نگهبان تالش كرده كســانى انتخاب شــوند كه صالحيت هاى عمومى را داشــته باشند اما باز مى بينيم هواى نفس برخى از اعتقاد آن ها قوى تر است و لگام در دست هواهاى 
نفسانى گرفتار مى شود. وى افزود: كاش به برخى از نامزدها در مناظره ها دروغ سنج وصل مى كردند چون بعضاً عمداً اشتباه مى گفتند مثل اينكه گفتند ما در سال گذشته رشد اقتصادى 8 درصدى داشتيم.

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

تا انتخابات

سينه ام پر از اسرار است 
اما اخالق اجازه نمى دهد حرف ها را بزنم

والمسلمين  االســالم  حجت  تسنيم: 
رئيسى گفت: من حرف مردم را مى زنم 
ولى آقايان تهمت و افترا مى زنند؛ اينها 
عقل مردم را دســت كــم گرفته اند كه 
فكر مى كنند با رقيب هراسى مى توانند 
موفق شوند، دولت بايد شفاف سازى كند؛ 
محرمانه گرى موجب فســاد شده است 
مردم را در جريان بگذاريد كه چه كســانى اجــازه واردات و صادرات دارند؟ وى 
اظهار داشت: آقايان كه مى گويند فالن كار را مى كنيم يعنى چه؟ اينها بايد بگويند 
در اين 4 ســال چه كرده اند؟ مردم را نترســانند مردم نه بازگشت به گذشته را 
مــى خواهند و نه تحمل وضع موجود را، بايد تغيير به نفع مردم رقم بخورد. اين 
كانديداى انتخابات رياست جمهورى افزود: آقايان بدانند سينه من پر از اسرار است 
اگر قرار باشــد لب به ســخن باز كنم هيچ كس نمى تواند حرفى بزند؛ اما اخالق 
به من اجازه نمى دهد. كانديداى انتخابات رياست جمهورى تصريح كرد: اينكه از 
ركود عبور كرده ايم را بايد مردم و توليد كنندگان ما بگويند. توليد كنندگان ما 
شــده اند توزيع كننده. امروز جوان با پدرش بيكار شده چون 17 هزار كارگاه در 
كشور تعطيل شده است رئيسى اظهار داشت: من به زبان مردم سخن مى گويم؛ 
افتخار مى كنم زبان كارگران، كشــاورزان، محرومان و بسيارى از فرهيختگان و 

دختران و پسران دردمند باشم؛ فرياد اين دختران وپسران را بايد شنيد.

جهانگيرى در مناظره اعدادى را گفت كه دادستان 
كل كشور آن را رد كرده بود

فارس: محمدباقر قاليباف كانديداى دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: قرار نيست در مناظرات حرف هايى زده شود كه 
سنديت ندارد. آقاى جهانگيرى عدد و رقمى را در مناظره گفتند و حرفى زدند 
كه دادستان كل كشور و دادستان تهران قبال آن حرف را رد كرده بودند و گفته 
بودند كه اين عدد و رقم وجود ندارد. با اين وجود ايشان مجددا آن عدد و رقم را 
تكرار كردند كه طبيعتاً يك تخلف آشكار و دروغ بزرگ است. وى افزود: عددى 
كه آقاى جهانگيرى در مناظره مطرح كردند يك حرف غيرمنطقى بود؛  ايشان نه 
تنها سندى ارائه ندادند، بلكه خالف نظر دادستان كل كشور نيز صحبت كردند 
كه طبيعتاً  اين موضوع را پيگيرى قضايى خواهم كرد. كانديداى دوازدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهورى تصريح كرد: مى گويند امكان ايجاد 5 ميليون شغل 
وجــود ندارد و نمى دانيم اين عددها را از كجا مى آورند؟ بنده مى گويم در برنامه 
ششــم عنوان شده وقتى مى خواهيم نرخ بيكارى 12/5 را به 8 برگردانيم بدين 

معنى است كه بايد سالى يك ميليون شغل ايجاد كنيم.

« رئيسى» رسماً « روحانى» را به مناظره فرا خواند
مهر:نماينده حجت  االسالم و المسلمين 
ســيد ابراهيم رئيسى در نامه اى به رئيس 
ســازمان صدا وسيما، خواســتار برگزارى 
مناظره بين «رئيســى» و حجت االســالم 
حسن روحانى شــد. در نامه محمدامين 
زاده آمده است: احتراماً با توجه به  توكلى 
برگزارى مناظره سوم و عدم پاسخگويى به 
ســواالت و مطالبات واقعى مردم عزيز و طرح مطالب خالف واقع در اين مناظره از 
كميسيون نظارت بر تبليغات و رسانه ملى درخواست داريم مناظره اى با حضور جناب 
آقاى سيدابراهيم رئيسى و جناب آقاى حسن روحانى برگزار شود تا در فضاى شفاف، 
صريح و بدون واسطه مباحث الزم طرح و امكان شناخت و تصميم گيرى را براى مردم 
عزيز ايران فراهم نمايند. اين مهم مى تواند تاثير به سزايى در فرآيند آشنايى بيش از 
پيش ملت ايران با آرا و نظرات نامزدهاى رياست جمهورى داشته باشد تا با شناخت 
دقيق ترى بتوانند آراى خود را به صندوق هاى رأى بيندازند و فضاسازى ها، تهمت ها و 

تخريب هاى غيراخالقى صورت گرفته در افكارعمومى را جبران نمايد.

مردم را در جريان بگذاريد كه چه كســانى اجــازه واردات و صادرات دارند؟ وى 

ســواالت و مطالبات واقعى مردم عزيز و طرح مطالب خالف واقع در اين مناظره از 

 سياست/ آرش خليل خانه   بازخورد 
برنامه هــاى تبليغاتى نامزدها و به ويژه 3 
مناظره زنده تلويزيونى كه بيشترين تأثير 
را در قضاوت عمومى نســبت به روحيه و 
نوع نگاه چهره هاى حاضر در انتخابات به 
دغدغه هاى مردم و مشكالت آنها به ويژه 
موضوع محورى اقتصاد و معيشت را داشت 
حاكى از آنست كه آنچه جناح دولتى از آن 
واهمه داشت يعنى رفتن انتخابات به دور 

دوم، در حال رخ دادن است.
حســن روحانى در انتخابات 92 با همه 
تالش هــا و جو ســازى هاى سياســى و 
رسانه اى وتاكتيك تخريب وجهه رقبا در 
نهايــت 50/71 درصد آرا را 
بدست آورد و با يك پيروزى 
ناپلئونى به كرســى رياست 
چندين  رســيد.  جمهورى 
مؤلفــه در آن انتخابات به 
كمك روحانى آمد تا او خود 
را به مرز پيروزى برســاند و 
با اختالفى مويى در مرحله 
انتخابات شــود.  پيروز  اول 
حال آنكــه در ايــن دوره 
او از ايــن امتيازها بى بهره 
است. به همين دليل تالش 
تاكتيك ها  با  تا  زيادى كرد 
و ترفندهاى جايگزيــن بتواند اين خأل را 
پركند، اما روند امور نشان مى دهد در اين 

مسير چندان موفق نبوده است.

برگ هاى سوخته دولت
روحانى در انتخابات 92 با پشتوانه حمايت 
هاشــمى رفســنجانى به ميدان آمد و از 
سوى ديگر در انتخابات 92 آراى پراكنده 
اصالح طلبــان، كارگزاران و طيف ميانه با 
كناره گيرى محمدرضا عارف سرازير شد و 

به او كمك كرد تا خود را باال بكشد.
سومين مؤلفه روحانى اين بود كه در پايان 
2 دوره دولت احمدى نژاد به ميدان آمده 
بود و در عمل همــه نامزدها در آن دوره 
كارنامه سابقه اجرايى در دولت نداشتند و 

با كارنامه سفيد رقابت مى كردند.
در ايــن دوره اما هيچ يك از اين مؤلفه ها 

وجود ندارد. دولت روحانى خالء حمايت 
هاشــمى رفســنجانى را در عقبــه خود 
احســاس مى كند، اصالح طلبان گاليه و 
اعتراض خود را از دولت روحانى آشــكارا 
نشــان داده اند و ترجيــح مى دادند نامزد 
مستقل خود را در انتخابات داشته باشند 
اما با فشار و مقاومت روحانى ناكام ماندند 
و عمال وادار به حمايت از روحانى شده اند.

اما مهمتــر اينكه در ايــن دوره روحانى 
ديگر همتراز ديگر نامزدها نيست. او بايد 
از عملكرد 4 ســاله خود كه همگان آنرا 
ضعيف و ناموفــق ارزيابى مى كنند دفاع 
كند. تجربــه انتخابات به جز در يك مورد 
نشــان داده كه آراى رؤســاى جمهور در 
دور دوم با ريزش همراه خواهد بود و اين 
موضوع براى روحانــى كه آرايش در دور 
قبل درســت بر لبه مرز قرار داشت بدين 
معناســت كه بايد خود را براى دور دوم و 

رقابتى بسيار دشوار آماده كند.

سبد 3 درصدى نامزد پوششى
او در ايــن دور بــا آوردن جهانگيرى به 
ميدان كوشــيد تا به نحوى اصالح طلبان 
و عقبه اجتماعــى آنها را به خود متمايل 
كند و سبد رأى آنها و جهانگيرى را براى 

خود بخرد. 
اســحاق جهانگيرى ديروز اعالم كرد كه 
رايزنــى نامزدها براى ائتالف آغاز شــده 

اســت. اين جمله را بايــد مقدمه اعالم 
انصراف او به نفــع روحانى تلقى كرد،اما 
نظر سنجى ها بيانگر سبد 2 تا 3 درصدى 
آراى جهانگيرى است كه نمى تواند تغيير 
چندانى در ســبد كل آرا بوجــود آورد. 
از ســوى ديگر تمامى نظر سنجى ها در 
هفته هاى اخيــر محدوده آراى روحانى را 
حول 35 درصد نشان مى دهند كه در اين 
مدت با چنــد درصدى كاهش نيز همراه 

شده است.

آراى خاكسترى به سود اصولگرايان
نتيجه افكارســنجى ها در دو روز گذشته 
بيانگر آنست كه حركت اين آرا در نتيجه 
بداخالقى هــا و مشــى تخريبى دو نامزد 
دولــت كــه در مناظره ســوم بر خالف 
اظهارات و توصيه هاى اخالقى پيشــين 
خود آمده بودند تا مناظره را به حاشــيه 
و جنجال بكشانند، بيش از آنكه به سوى 
روحانى شــكل بگيرد به ســبد آراى دو 
نامزد اصولگرا گرايش يافته است. اگرچه 
آراى نامزدهاى اصولگرا هنوز به روحانى 
نرسيده و بين دو نامزد اين جريان تقسيم 
شده، اما جمع آن بيشتر و باالتر از آراى 

روحانى است.
مى گويــد:  خراســانى  شــيران  رضــا 
نظرسنجى ها تا اين مرحله بيانگر آنست 
كه نامزدها هيچ كدام نتوانسته اند خود را 

به مرز 50 درصد آرا برسانند  و اين بدان 
معناست كه تا اين لحظه انتخابات به دور 

دوم كشيده خواهد شد. 
كميســيون  عضو 
مجلس  اجتماعى 
با اشــاره به اينكه 
دور  در  روحانــى 
بهترين  كــه  قبل 
شرايط را داشــت حتى نتوانست به 51 
درصد آرا برســد مى افزايد: در اين دوره 
روحانى با كارنامه اى ضعيف و ريزش آراى 
مشهود به ميدان آمده و اگر انتخابات به 
دور دوم بــرود او رأى افزوده اى نخواهد 
داشــت زيرا سبد آراى او تجميع شد، اما 
جريان اصولگرا با دو نامزد قوى در ميدان 
حضور دارد و در دور دوم نامزد نهايى اين 
جريان با جلب بخــش عمده آراى نامزد 
ديگر اين جريــان و توفيقى كه در جلب 
آراى خاكسترى داشته اند، موقعيت برترى 
پيــدا خواهد كرد و رقابتــى نفس گير و 
تنگاتنگ در دور دوم شكل خواهد گرفت.
حاجى  حسينعلى 
در  هم  دليگانــى 
خبرنگار  با  گفتگو 
بر  تأكيــد  بــا  ما 
دو  قطعيت  اينكه 
مرحله اى شــدن انتخابات تا دو سه روز 
آينده مشــخص خواهد شــد مى گويد: 
روحانى نــه تنها بخش بزرگــى از آراى 
حاميان خودش را در جامعه از دست داده 
كه 50 درصد از آراى خاكسترى را هم تا 
اين لحظه واگذار كرده است و با يك «نه» 
بزرگ در افكارعمومى روبروست. به همين 
دليل اگر انتخابات به دور دوم كشــيده 
شود و مردم افت آراى او را ببينند بيشتر 
به جريان تغيير گرايش پيدا خواهند كرد.
نماينده مردم شاهين شهر با اشاره به اينكه 
تجميع آرا در دور دوم عمًال در سبد آراى 
روحانى نخواهــد بود و رقم قابل توجهى 
نيست افزود: تحرك و پويايى آرا در سبد 
آراى نامزدهاى اصولگرا بســيار بيشتر و 
قابل توجه اســت و اين موضوع مى تواند 
مسير انتخابات را در دور دوم تغيير دهد. 

در اين دوره 
روحانى ديگر 
همتراز ديگر 
نامزدها نيست. 
او بايد از عملكرد 
4 ساله خود كه 
همگان آنرا ضعيف 
و ناموفق ارزيابى 
مى كنند دفاع كند

بــــــــرش

انصراف و تكذيب و شايعه
سياست: ديــروز خبر انصراف هاشمى طبا 
در فضاى مجازى منتشر شد و حتى نامه اى 
هم از جانب او بين مخاطبان پخش شد اما 
ســاعتى بعد او در گفت و گو با خبرگزارى 
تســنيم اين خبر را تكذيب كــرد. اما اين 
تنها خبر انصراف نبود، چرا كه برخى منابع 
خبرى از آغاز شمارش معكوس براى كنار 
كشــيدن جهانگيرى به نفــع روحانى هم 
خبر مى دهند. گفته مى شود اصالح طلبان 
همانطور كه وى را وارد عرصه انتخابات كرده 
بودند، متنى را هم براى وى نوشــته اند كه 
در آن جهانگيرى به نفع حســن روحانى از 
انتخابات انصراف مى دهد كه براى اين اقدام، 

همچنين فيلمى نيز تهيه شده است.

فساد از سرچشمه 
بايد خشك شود

فــارس: مصطفــى ميرســليم در جمع 
دانشجويان در اهواز گفت: فساد از سرچشمه 
بايد خشــكيده شــود چرا كه وقتى وزير و 
مديركل اصالح بشــوند و مفســد نباشند، 

كارمندان آن هم درست مى شوند.
كانديداى دوازدهمين دوره انتخابات رياست 
جمهورى، گفت:  اگر در اين كشور بخواهيم 
طبق اهداف چشم انداز پيشرفت كنيم، نيرو 
كم خواهيم آورد. دولت يازدهم با سياست 
مهار تــورم صنايع و توليد را راكد و جوانان 
مــا را بيكار كرد. هنر اين بود كه جوانان در 
كار بمانند و توليد پر رونق باشــد و توام با 
آن تورم مهار شــود. وى افزود: در سال 54 
وقتى دانشــجويان به تشــكيالت طاغوت 
اعتــراض مى كردند، گارد وجود داشــت و 
دانشــجويان را فلك مى كرد و آنها را سر به 
نيســت مى كرد. از اينكه امروز مى توانيد به 
راحتى عقيده خود را مطرح كنيد، قدردان 
باشيد. قدر اينكه امروز مى توانيد نعره و فرياد 

بزنيد را بدانيد.

نگاهى به آخرين وضعيت رقابت نامزدهاى رياست جمهورى رويداد

آماده باش ستاد نامزدها براى رفتن به دور دوم انتخابات



 بين الملل   ونزوئال داراى يك جامعه 
دو قطبى است و به دليل اينكه وابستگى 
شــديد به صنعت نفت از گذشته در اين 
كشور وجود داشته اســت، بيشتر از 80 
درصد كاالهاى مصرفى اين كشور وارداتى 
اســت، در حالى كه شرايط كشاورزى در 

اين كشور بسيار مطلوب است. 
اين كشــور داراى احزاب و دســته هاى 
تندرو و ليبرال است كه هر كدام - به باور 
خود- به دنبال تحقق حقوق شــهروندى 
هستند. به گونه اى كه پيش از دولت هوگو 
چاوز در سال 1989، افراد طبقه فرودست 
اين كشــور دست به اعتصاب زدند و نزاع 
خونينى شكل گرفت كه طى آن ده ها نفر 
كشته شــدند. در همين خصوص سراغ 
«احمد سبحانى» سفير پيشين كشورمان 
در ونزوئال رفتيم تــا در گفت و گويى با  
وى با اوضاع و شــرايط داخلى اين كشور 
و هــدف اعتراض ها عليه دولت « مادورو» 

بيشتر آشنا شويم. 

  اصلى ترين دليل بروز اعتراض هاى 
خيابانى در ونزوئال را چه مى دانيد؟

انتخاب چاوز نقطــه عطفى در ونزوئال 
بود، زيرا او نماينده طبقه فرودســت و 
متوســط رو به پايين اين كشور كه از 
قضا در اكثريت نيز بودند و به حســاب 
نمى آمدنــد، بــود. در طــرف مقابــل 
مخالفان وى نيــز از ابتدا آزاد بودند در 
مقابــل حكومت چــاوز و نهضت او هر 
گونه اقدامى انجام دهنــد، به گونه اى 
كه با كودتــاى نظامــى در ابتدا همه 
دســتگاه هاى دولتــى و عمومى اين 
كشــور را تعطيل كردند، ولى به همت 
مــردم اين كودتا شكســت خورد و به 
دنبال آن اعتصاب هاى نفتى و عمومى 
شــكل گرفت كه با حضور مردم آن ها 
نيز شكســت خورد. در ارتبــاط با دور 
جديد خشــونت ها و اعتصاب ها در اين 
كشــور بايد گفت، پــس از مرگ چاوز 
كه عده اى معتقدند وى كشــته شــد، 
زيرا داراى چهــره كاريزماتيك بود، به 
داليلى مانند وابستگى شديد اين كشور 
به نفت و افت شــديد قيمت نفت، نبود 
شــخصى مانند چاوز با قدرت رهبرى 
باال، دخالت هاى بيش از حد آمريكا در 
اين كشــور بويژه در مسائل اقتصادى و 
نرخ ارز، شــرايط اين كشور شكننده و 

موجب شد گروه هاى تندرو مردم را به 
خشونت دعوت كنند . 

 مســائل اقتصــادى در بروز اين 
اعتراض ها چه نقشى دارد؟

آنچه مسلم اســت مادورو رئيس جمهور 
قانونى ونزوئال تا ســال 2018 است، زيرا 
با يــك انتخابــات دموكراتيك به قدرت 

رسيده است. از طرفى شمار 
وى  مخالفــان  و  موافقــان 
نيــز در ابتدا بســيار به هم 
نزديك بودند، امــا با توجه 
به شــرايط اقتصــادى اين 
مادورو  محبوبيت   ، كشــور 
مقدارى كاهــش پيدا كرد. 
در هرصورت مردم اين كشور 

بايد تا سال 2018 صبر كنند تا انتخابات 
مجدد در اين كشور انجام شود، مگر اينكه 
قانون اساسى اين كشور تغيير پيدا كند و 
انتخابات زودهنگام انجام شود. اگرچه تا 
زمانــى كه قيمت نفت افزايش پيدا نكند 
اين اعتصاب ها ادامه خواهد داشت و دولت 
جديد نيز نمى تواند با شرايط كنونى كشور 
را اداره نمايد، به گونه اى كه شــايد با لغو 
يارانه ها كاالها را در فروشــگاه ها افزايش 
داده و بــه صورت آزاد بــه مردم عرضه 
نمايد، امــا در اين حالت نيز مردم قدرت 
خريد خود را از دست خواهند داد و آتش 

زير خاكستر در ونزوئال باقى خواهد ماند 
و اختالفات به شكل ديگرى بروز خواهد 

كرد.

 وضعيــت مــادورو در مجلــس 
نمايندگان اين كشــور به چه صورت 

است؟
در مجلس ونزوئال شمار طرفداران مخالف 
ازموافقان  بيشــتر  مــادورو 
است، البته اين اعتراض ها از 
اولين روز سركارآمدن چاوز 
شروع شد و در خيابان هاى 
مختلــف از جمله كاراكاس 
تظاهرات وجود داشت، اصوالً 
مى توان اين كشور را كشور 
يك  زيرا  ناميــد،  تظاهرات 
كشور دوقطبى اســت. اگرچه در گذشته 
اين تظاهرات بيشــتر به صورت مسالمت 
آميز انجام مى شــد، اما آنچه امروزه اين 
تظاهرات را به خشونت كشانده عصبانيت 
مردم از وضعيت اقتصادى نامناســب اين 
كشــور اســت، از طرفى گروه هاى تندرو 
تصور مى كنند از اين عصبانيت و وضعيت 
نامناسب اقتصادى مى توانند نهايت سوء 
اســتفاده را انجام و دولت را تحت فشــار 
قرار دهند. بحث مجلس مؤسســان هم 
بهانه اى براى اين اســت كــه مردم را به 
خيابان ها بكشــانند، زيرا در اين كشــور 

بحث مشت آهنين دولت مطرح نيست و 
نيروهاى نظامى و انتظامى سعى مى كنند 
از مراكزمربوط بــه دولت و اموال عمومى 

حفاظت كنند و دراين بين 
اگر درگيــرى هايى هم به 
منظور  بــه  مى آيد،  وجود 
معترضان  كــردن  متفرق 

است .

  چرا نحــوه مخالفت 
معترضان تــا اين اندازه 
زشت و زننده شده است؟

موضوع نامناســبى كه اين 
ونزوئــال پديد  روزهــا در 
آمده اين است كه مخالفان 
در  را  انســانى  فضــوالت 
بطرى به ســمت نيروهاى 
ســعى  و  پرتاب  نظامــى 

مى كنند آن هــا را عصبانى كنند كه اين 
حركت بدون ترديد از ســوى گروه تندرو 
انجام مى شود تا آتش تظاهرات را از اين 
طريق شــعله ورتر نمايند و سعى بر اين 
دارند كه در تظاهرات پيش آمده چند نفر 
از معترضان توسط نيروهاى پليس كشته 
شــوند تا از اين طريق بتوانند براى خود 
مســتندات محكمى براى مقابله با دولت 
مادورو جمع آورى و بر طبل مخالفت خود 

محكم تر بكوبند.

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

تيراندازى در بندر گوادر پاكستان 10 كشته بر جاى گذاشت
افراد  تيرانــدازى  اثــر  بر  فارس: 
ناشــناس 10 نفر از كارگران پروژه 
راه ســازى كريدور چيــن در بندر 
گوادر كشــته و شــمارى زخمى 
شــدند. بيش از 8 كارگــر كه در 
منطقه پشــگان گوادر مشغول كار 
بودنــد در دم كشــته و دو كارگر 
پيش از رسيدن به بيمارستان بر اثر 

شدت جراحات جان باختند. «سرفراز بكتى» وزير ايالت بلوچستان كشته شدن 
كارگران پروژه راه سازى كريدور چين در گوادر را تأييد كرد.

انتخابات محلى در فلسطين 
الوطن: انتخابات شوراهاى محلى فلسطين فقط در كرانه باخترى و بدون نوار 
غزه و قدس اشغالى آغاز شد. سه گروه فلسطينى حماس، جهاد اسالمى و جبهه 

مردمى اين انتخابات را تحريم كرده اند.

نگاه مسكو درباره پرونده هسته اى كره شمالى 
اســپوتنيك: «ميخائيل اوليانوف» رئيس دپارتمان كنترل تسليحات وزارت 
خارجه روســيه تأكيد كرد، حل مســئله هسته اى كره شــمالى با استفاده از 
روش هاى ديپلماتيك مانند آنچه در خصوص برنامه هسته اى ايران اتفاق افتاد، 

غيرممكن است.
اوليانوف اعالم كرد، «مثال ايران نشــان داد يك احتمال واقعى براى حل حتى 
دشوارترين مسائل نيز از طرق سياسى و ديپلماتيك وجود دارد، البته اگر اراده 

سياسى و همچنين خالقيت كافى براى انجام اين كار وجود داشته باشد».

سعد حريرى:
در خصوص حزب اهللا بايد واقع نگر باشيم

فارس: «سعد الحريرى» نخست وزير 
لبنــان در گفت وگويى با شــبكه 
«روتانا» در خصوص حزب اهللا و اينكه 
برخى تعجب مى كنند چگونه سعد 
الحريرى، نخست وزيرى حكومتى را 
بر عهده دارد كه حــزب اهللا در آن 
حضور دارد، گفت: ســخنرانى هاى 
سيد حســن نصراهللا دبير حزب اهللا 

ارتباطى با لبنان ندارد، اما حزب اهللا بخش بزرگى از برادران شيعه ما را تشكيل 
مى دهند، حزب اهللا و جنبش امل نماينده شيعيان هستند يا نه؟ آيا بايد واقع نگر 
باشيم يا نه؟ به تمام كسانى كه از ما در سياست انتقاد مى كنند مى گويم فرض 
كنيم امروز سعد الحريرى تصميم به كناره گيرى مى گيرد، شما بفرماييد دولت 
تشكيل دهيد با چه كسانى اين دولت را تشكيل خواهيد داد؟ پس بهتر است 

سكوت كنيد و به خود احترام بگذاريد.

انفجار در «كابل» 4 كشته و زخمى برجا گذاشت
افق: رئيــس اداره تحقيقات جنايى كابل اعالم كــرد، بر اثر انفجار يك بمب 
در خودرويى در منطقه «مكرويان» در شــهر كابل، 2 نفر كشته و 2 نفر ديگر 

زخمى شدند.
«محمد ســالم الماس» افزود: اين حادثه در مقابل وزارت كار و امور اجتماعى 
كابل به وقوع پيوسته و تمام قربانيان آن نيز افراد غير نظامى بوده اند. هنوز هيچ 

شخص يا گروهى مسئوليت اين انفجار را به عهده نگرفته است.

اهداف سفر «ترامپ» به خاورميانه چيست؟
رويترز: ژنرال «هربرت مك مستر» 
مشاور امنيت ملى آمريكا در نشست 
مطبوعاتى كاخ ســفيد درباره سفر 
رئيس جمهور آمريكا به خاورميانه 
و اروپــا، گفت: ترامپ در ســفر به 
عربســتان، كشــورهاى منطقه را 
تشويق خواهد كرد گام هاى جدى 
براى مقابله با ايران، داعش، القاعده 

و حكومت بشار اسد، بردارند. ژنرال مك مستر اضافه كرد، دونالد ترامپ عالوه بر 
عربستان از رژيم صهيونيستى و ايتاليا ديدار خواهد كرد و با بازديد از سه مركز 

مهم مسلمانان، يهوديان و مسيحيان پيام آور وحدت خواهد بود.

حمله سايبرى به بيمارستان هاى انگليس
خبرگزارى فرانسه : حمله سايبرى به سامانه هاى مربوط به مراكز بهداشتى 
انگليس از جمله شمارى از بيمارستان ها باعث ايجاد اختالل در سيستم هاى 
وقت دهى به بيماران شــد. خبرگزارى رويترز نيز گزارش داد، ويروسى موسوم 
به «وانا ديكريپتور» وارد رايانه هاى چندين بيمارســتان دولتى انگليس شده و 

سامانه هاى مربوط به خدمات اورژانس را با اختالل روبرو كرد.

انگليس: روسيه احتماال براى دخالت در انتخابات 
تالش خواهد كرد

رويترز: بوريس جانسون وزير خارجه بريتانيا در مصاحبه با  روزنامه تلگراف ، 
تاكيــد كرد: يك احتمــال واقعى وجود دارد كه روســيه بخواهد براى نفوذ و 
دخالت در انتخابات سراسرى ماه آينده بريتانيا تالش كند. وى در ادامه تصريح 
كرد: والديمير پوتين رئيس جمهور روســيه احتماال خوشــحال خواهد شــد
 اگر جرمى كوربين رهبر حزب كارگر در انتخابات سراسرى بريتانيا به پيروزى 

برسد.

خـــبر

سفير پيشين ايران در اين كشور در گفت وگو با قدس عنوان كرد

موگرينى تأكيد كرددرگيرى هاى خيابانى ونزوئال براى فشار  به «مادورو»
همسويى اروپا و روسيه 
درخصوص اجراى برجام

خبرگزارى صدا و ســيما:  مقام بلندپايه 
اروپايى از همسويى اروپا و روسيه درخصوص 
اجراى برجام خبر داد. فدريكا موگرينى مسئول 
سياست خارجى و معاون كميسيون اروپا در 
كنفرانس خبرى مشترك با سون ميكسر وزير 
امورخارجه استونى در بخشى از اظهاراتش به 
ايران اشاره كرد.  موگرينى در پاسخ به سوالى 
درباره مناسبات اتحاديه اروپا و روسيه گفت: 
ما همواره با هم درباره مسائلى از قبيل بحران 
در ســوريه و ليبى و افغانستان يا مسئله كره 
شمالى همكارى مى كنيم. در مورد مسائلى، 
اتحاديه اروپا و روســيه كامال نگاه مشــترك 
دارند ازجمله اجراى توافق هســته اى با ايران 
يا مناقشه اســرائيل و فلسطين. بنابراين مى 
بينيم كه روابط اتحاديه اروپا و روسيه پيچيده 
اســت. تا وقتى وضعيت اوكرايــن به صورت 
كنونى باقى بماند، روابط ما با روسيه به حال 
عادى بازنخواهد گشت. درعين حال، روابط ما 
به تعامل گزينشى درباره مسائلى كه همكارى 

درخصوص آن الزم است نيز توجه دارد.

خطر حضور داعش در پاكستان
خبرگزارى صداوســيما: گــروه تكفيرى-

صهيونيستى داعش، مسئوليت حمله به كاروان 
معاون رئيس ســناى پاكســتان، در منطقه 
«مستونگ» در جنوب غربى پاكستان را برعهده 
گرفت. حمله تروريستى داعش زمانى روى داد 
كه مقامات نظامى پاكستان، افغانستان و آمريكا 
براى بررسى راه هاى مبارزه با داعش نشستى را 
در مقر ارتش پاكستان در شهر راولپندى برگزار 
كرده بودند. مقامات پاكســتان  ادعا مى كنند 
كه برخى از گروه هاى تروريستى براى افزايش 
ترس و وحشت در ميان مردم از نام داعش در 

عمليات هاى خود استفاده مى كنند.

«اسپايسر» هم از تيم ترامپ 
خارج مى شود؟

ديلى تلگراف: گمانه زنى درباره آينده «شون 
اسپايسر» سخنگوى كاخ سفيد افزايش يافته و به 
احتمال زياد وى نفر بعدى است كه از تيم ترامپ 
جدا مى شود. اسپايسر تا چندى پيش از حمايت 
تام و تمام «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 
برخوردار بود، اما مدتى اســت ترامپ ديگر آن 
حمايت همه جانبه را از اسپايسر انجام نمى دهد، 
براى مثال ترامپ در مصاحبه اخير خود با فاكس 
نيوز در مورد اسپايسر به گونه اى سخن گفت كه 

احتمال خروج وى از كاخ سفيد قوت گرفت.

پسر بن الدن مى خواهد 
انتقام پدرش را بگيرد

ديلى ميل: حمزه بن الدن، پســر اسامه بن 
الدن براســاس نامه هاى يافت شده در جريان 
يورش ســال 2011 براى كشــتن پدرش در 
پاكستان ممكن است رهبر بعدى القاعده باشد. 
نامه هاى شخصى يافت شده از سكونتگاه اسامه 
بن الدن، رهبر كشته شده القاعده در پاكستان 
نشان مى دهد كه پسر او يعنى حمزه كه اكنون 
حدود 28 ســال ســن دارد در آستانه تصدى 
رهبرى القاعده چند سال بعد از مرگ پدرش  
است. يكى از نامه هايى كه او به پدرش نوشته 
مربوط به زمانى است كه 22 سال سن داشت.

خبر

اين كشور داراى احزاب 
و دسته هاى تندرو و 

ليبرال است كه هر كدام 
- به باور خود- به دنبال 
تحقق حقوق شهروندى 

هستند. به گونه اى كه 
پيش از دولت هوگو 

چاوز در سال 1989، 
افراد طبقه فرودست 

اين كشور دست به 
اعتصاب زدند

بــــــــرش

افراد  تيرانــدازى  اثــر  بر   
 نفر از كارگران پروژه 
راه ســازى كريدور چيــن در بندر 
گوادر كشــته و شــمارى زخمى 
 كارگــر كه در 
منطقه پشــگان گوادر مشغول كار 
بودنــد در دم كشــته و دو كارگر 
پيش از رسيدن به بيمارستان بر اثر 

 «سعد الحريرى» نخست وزير 
لبنــان در گفت وگويى با شــبكه 
«روتانا» در خصوص حزب اهللا و اينكه 
برخى تعجب مى كنند چگونه سعد 
الحريرى، نخست وزيرى حكومتى را 
بر عهده دارد كه حــزب اهللا در آن 
حضور دارد، گفت: ســخنرانى هاى 
سيد حســن نصراهللا دبير حزب اهللا 

ژنرال «هربرت مك مستر» 
مشاور امنيت ملى آمريكا در نشست 
مطبوعاتى كاخ ســفيد درباره سفر 
رئيس جمهور آمريكا به خاورميانه 
و اروپــا، گفت: ترامپ در ســفر به 
عربســتان، كشــورهاى منطقه را 
تشويق خواهد كرد گام هاى جدى 
براى مقابله با ايران، داعش، القاعده 

و حكومت بشار اسد، بردارند. ژنرال مك مستر اضافه كرد، دونالد ترامپ عالوه بر 
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حاشيه

پيونگ يانگ: 
اگر شرايط مناسب باشد، با آمريكا مذاكره مى كنيم

رويترز: مديركل بخش آمريكا 
در وزارت خارجه كره شــمالى 
بر آمادگى پيونــگ يانگ براى 
مذاكره و گفت و گو با واشنگتن، 
در صورت مناسب و مهيا شدن 

شرايط تأكيد كرده است.
در حالى كه تنش ها در شــبه 

جزيره كره ادامه دارد، يك مقام كره شمالى 
بر احتمال مذاكره اين كشــور با آمريكا در 
صورت مهيا شــدن شرايط مناسب تأكيد 

كرده است.
مديركل بخش آمريــكا در وزارت خارجه 
كره شــمالى در پكن به خبرنگاران گفته 
است، اگر شرايط مناسب باشد، كره شمالى 

با آمريكا گفت و گو و مذاكره مى كند.
«چوئه سون هوى» كه در مسير بازگشت از 

نروژ به كره شمالى اين حرف را 
بيشترى درباره  زده، توضيحات 
اينكــه منظورش از «مناســب 
شدن شــرايط» چيســت، ارائه 

نكرد.
كره جنوبى  يونهاپ  خبرگزارى 
به نقــل از منابــع ديپلماتيك 
مدعى شده، اين مقام كره شمالى بتازگى 
رياســت هيئت اعزامى به نروژ را به عهده 
داشت؛ هيئتى كه با گروهى از كارشناسان 

آمريكايى ديدار كرد.
ابراز آمادگى اين مقام كره شمالى، در حالى 
است كه چندى پيش دونالد ترامپ هم در 
سخنانى كه مخالفت بسيارى را در آمريكا 
به دنبال داشته، گفته بود آماده مالقات با 

رهبر كره شمالى است.

پشت ويترين

رويترز از مرحله نهايى خبر داد
قرارداد تسليحاتى 100 ميليارد دالرى آمريكا- عربستان

مهر: يك مقام كاخ سفيد با اشاره به سفر 
پيش روى «دونالد ترامپ» به عربســتان از 
نزديك بودن نهايى شدن قرارداد تسليحاتى 

100 ميليارد دالرى خبر داد.
اين مقام ارشــد كاخ ســفيد كه نخواسته 
نامش فاش شــود، اعالم كرده است، رقم 
اين مجموعه قراردادهاى تسليحاتى ممكن 
اســت در يك دهه آينده به 300 ميليارد 
دالر برســد تــا قابليت دفاعى عربســتان 
تقويت شــود.اين مقام اضافه كرده است: 
ما در مراحل نهايى كردن يك مجموعه از 

توافق ها هستيم.
طبــق اين گــزارش، نحوه تنظيم بســته 
قراردادهاى تسليحاتى به گونه اى است كه 
همزمان با سفر دونالد ترامپ به عربستان 

باشد.

دونالــد ترامپ قرار اســت 19 ماه مى در 
نخستين ســفر خارجى خود روانه رياض 

شود.
هفته گذشــته برخى مقام هاى آمريكا در 
خصوص مذاكرات تسليحاتى بين واشنگتن 
و رياض گفته بودند، اين مذاكرات از جمله 
شــامل خريد ســامانه دفاع موشــكى تاد 
محصول شركت الكهيد مارتين، سامانه نرم 
افزار C۲BMC براى كنترل و ارتباطات 
و خودروهاى زرهى برادلى و تانك ام 109 

خواهد بود.
تأمين  رويترز مى نويسد: آمريكا مهم ترين 
كننده ســالح عربستان ســعودى است و 
ســالح هايى مانند جنگنده هاى اف 15 و 
سامانه هاى فرماندهى و كنترل را به ارزش 

ده ها ميليارد دالر به رياض فروخته است.

گزينه هاى احتمالى ترامپ براى رياست اف بى آى      فارس:  در حالى كه جنجال ها بر سر بركنارى «جيمز كومى» از اف بى آى ادامه دارد، رسانه آمريكايى گزارشى درباره فهرست گزينه هاى 
در دســت بررســى دونالد ترامپ براى جانشــينى او منتشر كرده است. هفته گذشته «جيمز كومى» رئيس اف بى آى حين سخنرانى در جمع كاركنان نهاد تحت امرش خبردار شد كه دونالد 

ترامپ او را بركنار كرده است.
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روزنامـه صبـح ايـران

زيبايى هاى حجاب را به زنان كشورهاى غرب بشناسانيد   حوزه: آيت اهللا علوى گرگانى از مراجع تقليد در ديدار دانشجويان آكادمى الحضاره االسالميه المفتوحه از آلمان گفت: حجاب 
در منظر دين اسالم اختصاص به مسلمانان ندارد و يك نسخه جهان شمول است كه مى خواهد حريم بين زن و مرد را در جهت حفظ كرامت آن ها تضمين كند. زيبايى هاى حجاب را به زنان كشورهاى 

غرب بشناسانيد و آن ها را از اين هديه الهى آگاه كنيد تا به سوى اين پديده آرامش بخش رو كنند و سالم و پيام مرا نيز به آنان برسانيد.
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رشــد  مســتقيمى   آمنه  معارف/   
ســلفى گرى و تفكرات ســلفى در جهان 
اســالم كه بدترين شكل آن در گروه هاى 
تكفيرى همچون داعش بروز و ظهور يافته، 
خطرى است جدى كه رحمانيت و اصالت 
اسالم ناب را نشانه رفته و به اسم اسالم و 
با حمايت استعمار، آب در آسياب دشمن 
مى ريزد؛ خطرى كه مراجع عظام تقليد نيز 

نسبت به آن هشدار داده اند.
از اين رو، در بررسى علل و آسيب هاى اين 
تفكر با حجت االسالم دكتر عبدالحسين 
خسروپناه، رئيس مؤسسه حكمت و فلسفه 
ايران به گفت وگو پرداخته ايم كه مشروح 

آن به حضورتان تقديم مى شود: 
 رشد ســلفى گرى در جهان اسالم 
چقدر پيامد كج فهمى و برداشت هاى 
غلط از دين اســت و تاريخچه اين 
كج فهمى و بدفهمى به چه زمانى باز 

مى گردد؟
تاريخ اسالم و نيز تاريخ همه شرايع آسمانى 
نشان مى دهد افرادى در كج فهمى شريعت 
الهى نقش داشــته اند، يعنى افرادى كج 
فهمى هايى از دين داشته و سبب انحراف 

ديگران شده اند.
در بررســى اجمالى، عوامــل كج فهمى 
و بدفهمى دين شــامل مــوارد گوناگون 
مى شــود؛ سياســت يكى از اين عوامل 
است، چنانكه برخى سياستمداران براى 
تأمين قدرت و رسيدن به اغراض سياسى 
خود سعى در برداشــت ناصحيح از دين 
داشــته اند، براى مثال در زمان معاويه از 
آيه شريفه «يُِضُلّ اَهللاُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن 
يََشــاُء» براى تحميل جبرگرايى به مردم 
اســتفاده و زمينه انجام هر 
كار غلط و ناصوابى توســط 
سياستمداران به حكم جبر 

فراهم شد.
عامل ديگر در اين بدفهمى، 
كج  يعنى  اســت،  معرفتى 
انديشــان روش و منطــق 
فهم درســت دين را به كار 
نمى برند و اصالً فاقد چنين 
روشى هســتند، به عبارت 
بهتر، به كارگيرى روش هاى 
از  نادرست سبب فهم غلط 
دين مى شود، زيرا كج فهمان 
دينى روش جزءنگرانه اتخاذ 
كرده و فقــط از يك منظر 
ديــن را مى بينند، در حالى 
كه با نگاه جامع نگر مى توان 
به كمال رســيد؛ براى مثال 
گروهــى از صوفيه فقط بُعد 
معنــوى دين را در نظر دارند يا گروهى از 
فقها فقط بر احكام شرعى تأكيد مى كنند 
يا برخى متكلمان فقط بر بُعد اعتقادى دين 
نظر دارند، در حالى كه بايد دين را جامع و 

كل نگرانه بررسى كرد.
مجمــوع اين عوامل ســبب شــد گروه 
هايــى مانند خــوارج و مرجئــه در صدر 
اســالم پديد بيايند، عالوه بر اين، مذاهب 
شــافعى، حنبلى، مالكى، حنفى، ســلفى 

و... در ميان اهل ســنت 
همچون  گروه هايــى  و 
زيديه، اسماعيليه و... در 
ميان شيعه، شكل بگيرند 
و پيكر وحدت اســالمى 

خدشه دار شود. 
اى كاش در كنار تفرقه 
وحدت  بــر  معرفتــى، 
اسالمى تأكيد مى شد تا 

حوزه هاى اجتماعى و سياسى جهان اسالم، 
وحدت را از دست ندهند.

از   سلفى گرى و برداشت ناصحيح 
دين چه پيامدهايى را بر امروز جهان 
اسالم تحميل كرده و كدام مشكالت 
و چالش ها از اين باور ريشه مى گيرد؟

بايد توجه داشــت اگرچــه مظاهر و فَِرق 
مختلف در بدنه اسالم ظهور كرده، اما حق 
و حقيقت يكى است و بقيه موارد انحراف از 

آن حق و حقيقت است.
از بين گروه هــاى مختلف انحرافى كه در 
طول تاريخ اسالم شكل گرفته اند، بدترين 
آن ها تكفيرى ها هستند، زيرا نه تنها خود 
را حق و ديگــران را باطل مى دانند بلكه 
همه گروه هاى اسالمى را كافر و مهدورالّدم 
معرفى مى كنند كه بايد خونشان ريخته 
شــود، در نگاه آن ها، در جهان اســالم و 
جهان بشريت فقط يك گروه حق حيات 
دارند، يعنى تكفيرى هــا و ديگران بايد از 

بين بروند.
جالب آنكه در ميــان گروه هاى تكفيرى 
به قدرى تشــتت و انشــعاب وجود دارد 
كه يكديگر را نيز تكفير مى كنند، اما بنابر 
اتفاق تكفيرى ها، حتى يك انسان نبايد 
در زميــن زنده بمانــد، از اين رو، در بين 
جريان هاى مختلف اسالمى هيچ گروهى 
در تنــدى و فقدان منطق فهــم دين و 
عقالنيت، همچون تكفيرى ها نيست، زيرا 
حتى حداقــل عقالنيــت در آن ها ديده 
نمى شود، چون اگر از عقالنيت بويى برده 
بودند، به اين مسير نمى رفتند كه سبب 

نزاع و اختالف شديد ميان 
مســلمانان شوند و به قتل 
علم مسلمان و غيرمسلمان 

روى بياورند.
 بــا توجه به رشــد 
سلفى گرى كه آيت اهللا 
به  نسبت  نيز  سبحانى 
چه  داده اند،  هشدار  آن 
عواملى ســبب رشد و 
تشديد اين تفكر و نيز بروز گروه هاى 

تكفيرى مى شود؟
در دوران كنونــى هم در اين باره با عوامل 
سياسى و معرفتى روبه رو هستيم، هرچند 
عوامل ديگرى مانند اقتصادى، حقوقى و... 

نيز در اين باره مؤثر است.
بايد توجه داشت ابرقدرت هاى استعمارگر 
در پــى تفرقــه و به جان هــم انداختن 
مسلمانان هستند، صهيونيست هايى كه 
مديريت بخش هايى از جهان را بر عهده 
دارند مى دانند زمانى مى توانند اداره دنيا را 
در دست بگيرند كه مسلمانان به جان هم 
بيفتند، از اين رو، ســوريه كه زمانى براى 
آن ها تهديد بود، امروز برايشان به فرصت 
تبديل شده است، چون مسلمانان آنجا را 
از طريق تركيه به جان هم انداخته اند. به 
عبارت ديگر رژيم صهيونيســتى تركيه و 
عربستان را تحريك مى كند تا مسلمانان را 
در سوريه به جان هم بيندازند و اين گونه 
اســلحه هايش را نيز به فروش مى رساند. 
اينجاســت كه عامل اقتصادى هم نقش 

مى يابد.
البته عامل اصلى در اين باره سياسى است 
كه سبب مى شود رژيم صهيونيستى امت 

اسالم را به جان هم بيندازد.
در ايــن ميان عامل معرفتــِى بروز تفكر 
تكفير، فقدان عقالنيت و محروميت آن ها 
از عقالنيت حداقلى اســت كه سبب اين 
بدفهمى و كج فهمى شــان از دين شده 
است. به عبارت ديگر، تكفيرى ها معتقدند، 
آنچه علماى سلف گفته اند معتبر است و به 

لحاظ سند اعتبارسنجى نمى كنند و هرچه 
ســلف گفته را مى پذيرند و بشدت عقل 
ستيزند، يعنى به لحاظ معرفت شناختى 

عقل ستيِز حداكثرى هستند.
 با توجه به آنكــه ما در پى تحقق 
الگوى اسالمى- ايرانى پيشرفت و در 
گام بعد ساخت تمدن نوين اسالمى 
هستيم، تفكر ســلفِى تكفيرى چه 
تضادهايى با اين الگوى اصيل دارد و 
ارزش  به  را  انحرافاتى  چه  مى كوشد 

تبديل كند؟
الگوى پيشــرفت انقالب اســالمى ابزار 
و منابــع منظومــه اى حــس و خيال و 
عقل و شــهود و وحى الهــى را به عنوان 
مبانى معرفت شــناختى به رســميت 
شناخته است، اما مبانى معرفت شناختى 
تكفيرى هــا عبارت اســت از نقل  گرايى 
سنتِى سلفى با عقل  ستيزى حداكثرى و 
بدون اعتبارسنجى يعنى تكفيرى ها حتى 
اقوال پيشوايان سلف خود را اعتبارسنجى 

هم نمى  كنند. 
افزون بر اين، از نظر مبانى دين  شناختى، 
الگوى پيشرفت انقالب اسالمى به جامعيت 
اسالم در مسير سعادت دنيوى و سعادت 
اخروى قائل است و در مقابل، تكفيرى ها 
دين حداقلى ســلفى را باور دارند و دنياى 
حداقلى براى آخرت حداكثرى مورد نظر 
آن هاست؛ در بعد روش شناختى نيز الگوى 
پيشرفت، روش تجربى، عقلى و اجتهادى را 
قبول دارد، اما تكفيرى  ها فقط روش نقلى 
سلفى كه غيرعقالنى و غيراختيارى است را 
مى پذيرند و براى عقالنيت و اجتهاد ارزشى 

قائل نيستند. 
در نهايت آنكه رســالت الگوى پيشرفت 
انقالب اســالمى، تعهد آگاهانه و عقالنى 
ملت و نظام و حركت در جهت آرمان هاى 
تجديد تمدن اســالمى- ايرانى است. اما 
در مقابل، جريان تكفيرى رسالت خود را 
در تشكيل دولت اسالمى سلفى يا همان 

داعش مى داند.

حجت االسالم دكتر خسروپناه در گفت وگو با قدس:

سلفى هاى تكفيرى ابزار جهانى سازى مديريت صهيونيسم هستند

هشدار عضو خبرگان رهبرى به پيامدهاى امضاى سند 2030
تحميل فراورده هاى سكوالرى 

برخالف حقوق انسانى و آزادى است
حجت االسالم دكتر محمد هادى عبدخدايى، عضو خبرگان رهبرى

سخنان قاطع و باصالبت مقام معظم 
رهبرى مدظلــه العالى در ارتباط با 
سند 2030 يونسكو هشدارى است 
براى مســئوالن و نويد آرامبخشى 
است براى ملت انقالبى ايران كه اگر 
برخى غفلت ورزند يا كژراهه روند، 
رهبر فرزانه خط بطالن بر كار غلط 

آن ها مى كشد.
همان طورى كه ملت ايران هم زير بار ننگين اسناد استعمارى نمى رود و با تمام 
وجود به پيروى از رهبرش از ارزش هاى انقالبى دفاع مى كند، بدين وسيله بار ديگر 

هم نقش واليت فقيه در نظام جمهورى اسالمى مبرهن گرديد.
امضاى اين ســند مخالفت با اصولى از قانون اساســى دارد، از جمله با اصل 177 
قانون اساسى كه مى گويد: كليه موافقت نامه هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس 
شوراى اسالمى برسد و مهم تر از آن مطابق اصل 153 هرگونه قراردادى كه موجب 
سلطه بيگانگان بر منابع طبيعى، اقتصادى، فرهنگى، ارتش و ديگر شئون كشور 
گردد، ممنوع است، از سويى هم رهبر معظم انقالب در اين مورد فرمودند: مطلقاً 
مجاز نيست، از اين رو سند مزبور نه قانونى است و نه مشروع و از َحّيز اعتبار ساقط 

است و هر گونه اقدامى پيگرد قانونى دارد.
اضافه بر آن در بينش سازمان هاى بين المللى اشكاالت فراوانى وجود دارد كه اينك 

به برخى اشاره مى شود؛
1- ضرورت توجه به حقوق دينى بشر: در حال حاضر حدود 3 ميليارد مسلمان و 
مسيحى و يهودى وجود دارد كه اعتقاد به يكى از اديان آسمانى دارند و از احكام 

و مقررات آن پيروى مى كنند.
الزمه انصاف و انســانيت احترام گذاشــتن به حقوق اين شهروندان است و افراد 
سكوالر نمى توانند ديدگاه خود را بر دينداران تحميل كنند، ديگر دوران آن گذشته 
اســت كه دين را در زندگى ناديده بگيرند. تحميل تفكر سكوالرى اضافه بر آنكه 
خالف آزادى و تجاوز به حقوق دينداران است، سبب تضاد قوانين با اعتقادات آنان 

مى شود كه آن هم سبب ناهنجارى هاى فراوان روحى و اجتماعى مى گردد.
2- هر قانونى بايد مطابق فطرت و آفرينش باشد وگرنه محكوم به زوال است، بويژه 
قوانينى كه مربوط به دو جنس متفاوت اســت. مثالً براى زنان در دوران باردارى 
و زايمان مقررات رفاهى وضع شــده است، ولى معنا ندارد در اين باره براى مردان 
هم مقرراتى وضع شود يا مثالً از نظر اشتغال مشاغلى مخصوص زنان است مانند 
جراحى زنان و مامايى و شايسته نيست اين مسئوليت به مردان واگذار شود، از اين 
رو در رابطه ميان زن و مرد بايد عدالت منظور گردد نه مســاوات، زيرا تفاوت هاى 

گوناگونى با هم دارند.
3- معموالً مقررات و قوانين به يكديگر پيوسته هستند و در ميان يك كشور يا يك 
ملت بايد مجموعه قوانين و مقررات را با هم در نظر گرفت نه بخشى از آن را مثًال 
در كشورهاى اروپايى و سكوالر تأمين مخارج خانواده به صورت مشترك برعهده 
مرد و زن اســت، از اين رو هر دو بايــد كار كنند تا يك زندگى را تأمين نمايند، 
ولى در كشــورهاى اسالمى و طبق ضوابط دينى و حقوقى تأمين مخارج خانواده 
برعهده مرد است و تنها مرد موظف است كه كار كند و مخارج خانواده را تأمين 
كند، در چنين نظامى معقول و منطقى نيست كه مخارج برعهده مرد باشد، ولى 
در كار و اشتغال كه منشأ درآمد است زن و مرد مساوى باشند يا احياناً زنان بيشتر 
از مردان كار داشــته باشند، در اثر بى توجهى بدين نكته امروز ازدواج ها به تأخير 
مى افتد و آسيب هاى آن نصيب زنان هم مى شود. (البته گاهى بانوان تناسب كارى 
با حرفه مربوط دارند مانند جراحى زنان و مامايى و گاهى هم نياز كارى مانند بانوان 

بى سرپرست يا سرپرست خانوار.)
از اين رو تحميل فراورده هاى سكوالرى بر جوامع دينى بر خالف حقوق انسانى 
و آزادى آن هاســت و هيچ گونه توجيه منطقى ندارد و ناهنجارى هايى هم ايجاد 
مى كند و يك حقوقدان بايد توجه زيادى هم به فلسفه قوانين داشته باشد و جو 

زده نشود تا بتواند راه صحيح و معقولى را سير كند.
از طرفى ديگر هم ما بايد عليه تهاجم فرهنگى غرب بويژه نســبت به حقوق زن 
اعتراض داشته باشيم واقامه دعوا كنيم نه آنكه آن را بپذيريم، يونسكو هم اول به 
بدبختى زن غربى برســد و چاره اى براى قاچاق انسان و سوءاستفاده هاى جنسى 

بنمايد.
در غرب ظالمانه ترين خيانت نســبت به زنان انجــام گرفته و مى گيرد، حرمت و 
حيثيت زن مورد تهاجم است، بى بند و بارى به جاى آزادى نشسته، بنيان خانواده 
سست شده، بلوغ هاى زودرس فراوان گشته، ارتباطات وقيح جنسى بى حد و حصر 
شده، امراض مقاربتى جامعه را تهديد مى كند، آمار نوزادان نامشروع سال به سال 
بيشــتر مى شود، روابط نامشروع همجنس ها غوغا مى كند، هنوز هم وقيحانه و با 
تظاهرات خواستار آزادى هاى بيشترى هم هستند، (البته در غرب هم افراد نجيب و 
محترمى كه تحت قيود اخالقى و مذهبى هستند وجود دارند، ولى بسيار در اقليت) 
با كمال تأسف اين قشر مظلوم زنان وسيله عياشى يا ثروت اندوزى و فروش كاالى 
يك عده استثمارگر جنسى يا مالى قرار گرفته اند و سازمان هاى بين المللى با تفكر 

انحرافى خود نمى توانند راه حلى بيابند.
يونسكو اگر خوب و آزادانه فكر مى كرد، بايد گامى در راه حفظ حرمت و شخصيت 
زن برمى داشت، بيچاره ميليون ها دخترى كه توسط دالالن اروپايى فريب خورده و 
به اروپا و كشورهاى غربى كشيده شده و به خود فروشى پرداخته اند و در بردگى و 

استثمار آن دالالن قرار دارند و فريادرسى هم ندارند.
مــا افتخار داريم كه در پرتوى قرآن كريم و تعاليم حيات بخش اســالم خانواده 
جايگاه بسيار ارزنده اى دارد و از مصونيت خاصى برخوردار است و دختران ما پس 
از پيروزى انقالب اسالمى از ارزش وصف ناپذيرى بويژه در ابعاد علمى و آموزشى 
برخوردارند، كافى اســت يك مقايسه اى ميان خانم هاى پزشك امروز چه از نظر 
كميــت و تعداد و چه از نظر كيفيت و معلومات با پيــش از انقالب انجام گيرد، 

همچنين ساير بانوان فرهيخته اعم از حوزه يا دانشگاه.
مســئوالن كشور هم بايد توجه داشته باشــند، با وجود فرهنگ غنى و بالنده 
اسالم ما نه تنها هيچ گونه نيازى به فرهنگ غرب نداريم، بلكه بايد از آن گريزان 
باشيم، ولى غرب مى خواهد فرهنگ انحرافى خود را بر ما تحميل كند تا هويت 
ما را بگيرد و ما را به خود وابســته كند، از طرفى هم از همكارى در تكنولوژى 
بويژه (هاى تك) امتناع دارد، بلكه ممانعت مى كند، براى اينكه ما اســتقالل 
صنعتى پيدا نكنيم و پيوســته اسير او باشيم و نمونه اش را در انرژى هسته اى 

مشاهده كرديم.
البته با توجه به اينكه كشور ما بايد با جهان ارتباط متعادل داشته باشد و عزتمندانه 
تعامل كند ما نســبت به قراردادهاى خارجى اعم از فرهنگى، سياسى و اقتصادى 
نگران هستيم كه در اثر غفلت خطراتى متوجه كشور عزيزمان گردد و انتظار داريم 

دقت و نظارت و دغدغه بيشترى توسط مسئوالن انجام گيرد.

امروز مالى مهذب نياز داريم
رسا: دبير شوراى عالى حوزه هاى علميه گفت: 
جوانان و طالبى كه دنبال معنويت هســتند، 
نبايد درس را كنــار بگذارند، آيت اهللا بهجت 
تأكيد داشــتند، طالب بايد به درس اهتمام 
داشته باشند، ما امروز مالى مهذب نياز داريم.

آيت اهللا رضا اســتادى گفت: مــردم گرفتار 
شبهات هستند، طلبه بايد مال و مهذب باشد 
تا بتواند جواب شــبهات را بدهد، وجود افراد 
فاضل، با سواد و مال بســيار اهميت دارد كه 
مى توانند جامعه را اداره كنند كه سبب عظمت 
حوزه مى شود، طالب نبايد فقه، اصول و معارف 
را فراموش كنند؛ اگر انسان ها به دانسته هاى 

خود عمل كنند، كارها اصالح مى شود.

ابتكار جالب دانش آموزان 
مسلمان دبيرستانى در آمريكا

حوزه: دبيرســتانى در شــهر ديترويت واقع 
در ايالت ميشــيگان آمريكا، براى دخترانى كه 
نمى تواننــد به داليل فرهنگى در جشــن هاى 
مختلط اين مدرســه شــركت كنند، جشــن 
اختصاصــى دانش آموختگى برگزار مى كند. در 
سال 2012 تنها 5 دختر مسلمان در اين جشن 
فارغ التحصيلى شركت كردند، اما سال گذشته 
230 دختر در اين مراسم حضور داشته و امسال 
انتظار مى رود شمار شركت كنندگان در جشن 
دانش آموختگى دختران در اين دبيرســتان به 
بيش از 250 نفر برســد. اين جشن در فضاى 
كنونــى جامعــه آمريكا كه مخالــف «تفكيك 
جنسيتى» هستند با مخالفت هايى روبه رو بوده و 
به نظر مى رسد داشتن حق داشتن فضايى سالم 
براى جشن گرفتن از ديدگاه مدعيان حقوق بشر، 
خواسته زيادى باشد. جشن دانش آموختگى در 
مدارس آمريكا معموالً به صورت مختلط برگزار 
مى شــود و هر ســاله اين قبيل جشن ها روابط 
نامناسب و فضاى پرخطرى براى دانش آموزان 
ايجاد مى كند. دانش آموزان مسلمان نيز معموال 
به داليل مذهبى از اين مراسم  دورى مى جويند. 
در ايــن ميان دانش آموزان اين دبيرســتان در 
حركتى ابتكارى، ســعى داشته اند جوى سالم 

براى هم كالسى هايشان ايجاد كنند.

راه اندازى «راديو ترتيل» براى 
نخستين بار در جهان اسالم

ايكنا: مدير شبكه راديويى قرآن اظهار داشت: 
راديو ترتيل براى نخستين بار در جهان اسالم از 
ابتداى ماه مبارك رمضان به عنوان سومين كانال 
اين شبكه راه اندازى مى شود. احمد ابوالقاسمى 
با اشاره به استقبال بى نظير برخى فعاالن قرآنى 
و اساتيد نسبت به پخش ترتيل بيان كرد: شبكه 
راديويى قــرآن تاكنون در بخش هاى مختلف 
ترتيل يك جزء از قرآن كريم را پخش مى كرد 
كه با توجه به نياز عالقه مندان به تالوت ترتيل 
قرآن كريم، ضرورت راه ا ندازى شــبكه مستقل 
در اين حوزه احساس شد. يادآور مى شود، اين 
شــبكه راديويى طى روزهاى آينده با حضور 
مسئوالن سازمان صدا و سيما به طور رسمى 

افتتاح و فركانس آن نيز اعالم مى شود.

مسير ورود انديشه هاى 
وارداتى را بايد قفل كنيم

شبســتان: رئيس پژوهشــكده فرهنگ و 
مطالعات اجتماعى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
گفت: انقالب ما به عنــوان يك مقدمه براى 
بنيانگذارى تمدن نوين اسالمى ايرانى شكل 
گرفت.  حجت االســالم علــى ذوعلم، افزود: 
خطــرى كه امروز انقالب اســالمى را تهديد 
مى كند آن اســت كه دچار التقاط در مبانى 
نظرى و انقالبى مان شــويم. آنچه اســتقالل 
فرهنگى ما را تهديد مى كند، همين است كه 
مرزهاى مبنايى و ارزشى ما دگرگون و جابه جا 
شــود، در بحث روش ها و ابزارها مى توانيم از 
روش ها و ابزارهاى پيشرفته و هر آنچه موجب 
ارتقاى كيفيت آموزشــى مى شــود، استفاده 
كنيم.  وى گفت: با تقويت و گفتمان ســازى 
رشــته هاى مختلف علوم انســانى مى توانيم 
بسيارى از مسائل جامعه را حل كنيم. از نظر 
من بايد مســير ورود انديشه هاى وارداتى را با 

ايجاد علوم انسانى اسالمى قفل كنيم.

حكم كف زدن غير لهوى 
در جشن مساجد و حسينيه ها

نشــر احكام/ آيت اهللا خامنه اى: به طور 
كلى كف زدن فى نفســه به نحو متعارف در 
جشــن هاى اعياد يا براى تشــويق و تأييد و 
مانند آن اشكال ندارد، ولى بهتر است فضاى 
مجالس دينــى بخصوص مراســمى كه در 
مساجد و حسينيه ها برگزار مى شود، به ذكر 
صلوات و تكبير معطر گردد تا انسان به ثواب 

آن ها برسد.
آيت اهللا مكارم شيرازى: دست زدن اگر 
با امــور حرام ديگرى مقرون نباشــد، حرام 
نيست، ولى در مســاجد و حسينيه ها از آن 

پرهيز كنيد.
آيت اهللا وحيد خراســانى: كف زدن در 
مجالس طرب و شــادى حتــى در مجالس 
مواليد ائمه(عليهم السالم) احتياط واجب جايز 

نيست.

يك حديث / يك تصوير

يادداشت

رسالت الگوى 
پيشرفت انقالب 
اسالمى، تعهد 
آگاهانه و عقالنى 
ملت و نظام و حركت 
در جهت آرمان هاى 
تجديد تمدن 
اسالمى- ايرانى 
است. اما در مقابل، 
جريان تكفيرى 
رسالت خود را 
در تشكيل دولت 
اسالمى سلفى يا 
همان داعش مى داند

بــــــــرش

خبر

احكام

و... در ميان اهل ســنت 
همچون  گروه هايــى  و 
زيديه، اسماعيليه و... در 
ميان شيعه، شكل بگيرند 
و پيكر وحدت اســالمى 

اى كاش در كنار تفرقه 
وحدت  بــر  معرفتــى، 
اسالمى تأكيد مى شد تا 

سخنان قاطع و باصالبت مقام معظم 
رهبرى مدظلــه العالى در ارتباط با 
 يونسكو هشدارى است 
براى مســئوالن و نويد آرامبخشى 
است براى ملت انقالبى ايران كه اگر 
برخى غفلت ورزند يا كژراهه روند، 
رهبر فرزانه خط بطالن بر كار غلط 

معارف

 مهر  غالمحســين ابراهيمى دينانى، 
چهره مانــدگار فلســفه و عضو انجمن 
حكمت و فلسفه ايران در برنامه معرفت 
كه از شــبكه چهار بــه روى آنتن رفته 
بود، گفت: ما علــم مى آموزيم و زندگى 
مى كنيم، جهان را مصرف مى كنيم، غذا 
و لباس را مصرف مى كنيم، هوا را مصرف 
مى كنيم؛ كار ما در زندگى مصرف كردن 

آثار طبيعت است. 
يعنى غذا و هــوا را مى ميرانيم. همان طور 
كه ما در زندگى مصرف كننده هستيم، اگر 
در حد همين مصرف كنندگى باقى بمانيم 
خودمان هم يك بار مصرف مى شويم. انسانى 
كه فقط مصــرف مى كند، يكبــار مصرف

است.
انســانى كه فقط مصرف كننده اســت و 
به معرفــت راه ندارد، خــودش هم يكبار 
مصرف اســت. اگر انسان چيزى از طبيعت 
و محسوســات عالم نفهمد وقتى مى ميرد، 
چيزى به غير از اين دنيا نمى فهمد و تمام 

مى شود.
مرگ براى كسانى كه مصرفى نيستند پل 
است، معارفى تحصيل مى كنند و به حقايقى 
مى رسند و با آن حقايق از پل طبيعت عبور 
مى كنند و آن حقايق همچنان زنده هستند. 
اما كسى كه فقط مصرفى بوده و هيچ چيز 
جز مصرف كردن را نفهميده، مرگ براى او 
پايان است. آنچه قليل است و قرآن كريم به 
آن اشاره كرده علم مصرفى است و مصرفى 

تمام شدنى است.
معنى چيست؟ اگر انسانى به معنى دست 

پيدا نكند و جســت وجوى معنى نكند و 
در جست وجوى معنى برنيايد يك موجود 
يكبار مصرف است. نه تنها انسان، بلكه هر 
موجــودى در اين جهان چه عالم ملك و 
ملكوت تا آنجا هست كه معنى دارد. يك 
موجودى كه هيچ معنى نداشــته باشــد 

وجود ندارد. 
هر موجــودى تا آنجا موجود اســت و ما 
مى توانيم بگوييم كه هست كه معنى دارد. 
اگر انســان صاحب معنى شــد و به عالم 
معنى راه پيدا كرد، مرگ، پايان نيســت، 
بلكه پــل عبور اســت و آن حكمتى كه 
خداوند فرموده خير كثير دارد و هرگز نابود 
نمى شود. عالم معنى را بايد با علم و دانش 
به دســت آورد. همه موجودات مى ميرند، 
موجودى كه در عالم نميرد نيســت. نبات، 

جماد و حيوان مى ميرد. 
آيا چيزى هست كه در اين عالم نميرد؟ علم 
و آگاهى نمى ميرد. صاحب آگاهى مى ميرد، 

ولى شعور نمى ميرد.

صاحب آگاهى مى ميرد، اما شعور نمى ميرد

نگاهدارالشفا

 معارف / رقيه توسلى   نيمه شعبان آمد 
و ريســه نور و دعاى عزيز كميل، باز رنگى 

نبخشيد به چشمان منتظرمان آقاجان... 
رمقى در بساط نداريم و هواى حرم كرده ايم... 
هواى سرزمينى كه مى شود آنجا گريست و 
گفت: بهترين خبــر دنيا، اين جمعه هم به 

گوشمان نرسيد يا سيدى، يا غريب الغربا...
انگار بايــد باز پيش محرم ترين، نجوا كرد... 
از لبخندهــاى بى زينت جمعه ها گفت... به 
آســانى، تار و غبار از كلمات برداشــت و تا 

مى شود از تنهايى و عشِق قرن ها َدم زد...
بعد نفس كشيد در آرامش سراى اهل بيت 
و از ويرانى، سامان يافت... سرپا شد... با سخا 
و پارسايى كه لحظات زيارت در خود دارند...

امام رضاجان! نيمه شعبان آمد و ارباب نيامد. 
هنــوز دعاى فرج بر زبان ما جارى اســت و 
آغاز نشده ايم. هنوز نگاه هايمان از سر جاده 

برنگشته است. 
اين بار ُغصه دارتر از هميشه با نبضى نامنظم و 
حزن آلود، به پابوس تان رسيده ايم. رسيده ايم 

كه بگوييم حاال كه شــما را داريم، توسل به 
شــما را، حاال كه مى شود قِصه دلسوختگى 
مان، بارِ هزارم اينجا سر باز كند، شما دستمان 

را بگيريد و باز مهربانى به خرج دهيد. 
كه شرمسار منجى عالم ايم... غمگين كوله بار 
هيچ و خالى مان... اينكه با مظلوم ترين رسول 
دين چه كرده ايم با خبط و خطاهايمان... با 

گناهان شبانه روزى مان...
يا ضامــن آهو! باز ماييم زائران ناخوب تان... 
همان ها كه جز شــما، راهنما و ســلطانى 
ندارند... همان ها كه اهل اســتغفار و توبه و 

اشتباهند... 
مى شــود آيا به بزرگوارى و كرامت تان، باز 
شفاعت خواه مان باشــيد و دل ناشادمان را 
احيا كنيد؟ مى شــود آيا بــه حضرت غايِب 
حاضرمان، به يوســف ارض و سما بفرماييد 

احواِل پريشان و شوريده مان را؟
يا امام رضاجان! مددى، كه نيمه شعبان آمد 
و رفت و ما هنوز در ســكوِت جمعه، سر در 

گريبان و تسبيح گردانيم...

رضاجان! نيمه شعبان آمد و ارباب نيامد
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

دولت يازدهم پرخرج ترين دولت ايران معرفى شد   تسنيم:صندوق بين المللى پول، دولت يازدهم را پرخرج ترين دولت ايران معرفى كرد و از افزايش دو برابرى ريخت و پاش هزينه اى در اين دولت 
نسبت به دولت قبل خبر داد. مجموع هزينه هاى دولت يازدهم در سال 95 به 233 هزار ميليارد تومان رسيده كه باالترين هزينه كرد ساالنه در بين دولت هاى ايران محسوب مى شود. اين دولت در مجموع 4 سال 

فعاليت خود 746 هزار ميليارد تومان هزينه كرده است. مجموع هزينه هاى دولت دهم 391 هزار ميليارد تومان بوده است.

رئيس اتاق بازرگانى خبر داد
توليد قوانين مزاحم كسب و كار!

اقتصاد: تصميماتى براى رفع قوانين 
مزاحم توليد در برنامه ششم گرفته 
شده كه اجرايى خواهد شد. رئيس 
اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران 
با بيــان اين كه يكى از مســائل و 
مشكالت در حوزه اقتصاد، توليد و 
صنعت تعدد قوانين مزاحم اســت، 
تصريح كرد: در سال هاى گذشته تا 

توانستند در حوزه كسب و كار قانون توليد وتصويب كردندو حتى ديده شد كه 
براى انجام يك كار واحد و در يك حوزه مشخص چند حكم در حوزه اقتصادى و 

توليد صادر شده و همه را دچار مشكل كرده است.
غالمحســين شافعى با بيان اين كه در گذشته تصميمات شوراى گفت وگو ويا 
كميته ماده 76چندان ضمانت و نتيجه اى نداشــت، خاطرنشــان كرد: در اين 
جلسات قوانين مزاحم با حضور نمايندگان سه قوه بررسى مى شد اما در راستاى 
ضمانت اجرايى حذف اين قوانين خألهايى وجود داشت كه در برنامه ششم توسعه 

اين نقص ها برطرف شد وبا ابالغ آن نيز اجرايى مى شود.
وى اظهار داشت: همچنين در برنامه ششم تغييراتى در شوراى گفت و گو ايجاد 
شــد و برخى مسئوالن به جمع اعضاى اين شــورا پيوستند واز سويى ماده 76 
نيز به ماده 12 تغيير وضعيت پيدا كرد تا مصوبات و تصميمات شورا در اختيار 
مسئوالن شورا باشد. وى خاطرنشان كرد: در سال 96 قوانين مزاحم كسب و كار 

تعيين تكليف مى شوند.

پرداخت موبايلى رونمايى شد
اقتصاد: سيف رئيس كل بانك مركزى در مراسم رونمايى از روش نوين پرداخت 
موبايلى(NFC) تأكيد كرد: در دنيــا فروش خدمات بانكى به عنوان يك اصل 
پذيرفته شده است در حالى كه در ايران ارائه خدمات بانكى در حد رايگان انجام 
مى شــود و الزم است بانك ها ضمن گسترش خدمات بانكدارى الكترونيكى، به 

موضوع درآمدزايى از اين طريق توجه كنند. 
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، براى پرداخت با استفاده از ابزار هوشمند 
تنها كافى است ابزار هوشمند خود يا همان گوشى تلفن همراه را به پايانه فروش 

و يا دستگاه خودپرداز نزديك كرد و پرداخت خريد را انجام داد.

طرح دولت دهم در دولت تدبير كليد خورد
اعالم شرايط ثبت نام 

دانش آموختگان در سامانه كارورزى
مهــر: وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى ســامانه «كارورزى» ويژه 
ثبت نام كارجويان دانش آموختگان 
دانشگاهى براى اشتغال را راه اندازى 
كرد، ايــده اين طرح در دولت دهم 

مطرح شده بود.
حداكثر 27 ســال سن براى مقطع 
تحصيلى كاردانى، 30 ســال براى 

مقطع تحصيلى كارشناسى، 33 سال براى مقطع تحصيلى كارشناسى ارشد و 37 
سال براى مقطع تحصيلى دكترى يكى ازشرايط ثبت نام كارجو و كارورزذكرشده 

است.
مدت انجام خدمت سربازى پس از اخذ مدرك دانشگاهى به حداكثر زمان فوق 

اضافه مى شود.
كارورزانى كه ظرف مدت ســه ماه از شــروع دوره، انصراف كتبى خود را اعالم 
نمايند، يا بر اساس بند4، 3، 2 و8 ماده 13 دوره كارورزى آن ها قطع شود براى 

يكبار از موضوع اين بند مستثنا مى باشند.

ميز خـــبر

كج  بار  غالمى   فرزانه   / اقتصاد   
دولتى  از  حالى  در  نيمه تمام  پروژه هاى 
به دولت ديگر منتقل مى شود و به منزل 
نمى رسد كه هزينه ناشى از معطل ماندن 
اين طرح ها روز به روز بيشتر بر گرده اقتصاد 

نحيف كشور سنگينى مى كند.
در خصوص آمــار دقيق اين پروژه ها هنوز 
نمى توان با قطعيت ســخن گفت چرا كه 
هر مديــرى و هر وزيرى از زاويه نگاه خود 
عددى اعالم مى كنــد و رقمى؛ اما به طور 
متوسط مى توان گفت در حال حاضر بيش 
از 71 هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود 

دارد.

 كاهش مداوم بودجه عمرانى
از نگاه صاحب نظران كاهش مداوم بودجه 
عمرانى در ســال هاى اخير يكى از داليل 
اصلى به ثمر نرسيدن اين پروژه هاست حال 
آنكه تخصيص بودجه عمرانى كافى و اتمام 
پروژه هاى نيمه تمام، اشتغال، رونق و رشد 

اقتصادى را به همراه دارد.   
بنا به اعالم مركز پژوهش هاى مجلس در 
فاصله سال هاى 76 تا 94 به طور متوسط 
اعتبارات جارى بودجه 97 درصد و بودجه 
عمرانى تنها 69 درصد محقق شده است. 
ايــن  كم بهره  بــودن بخــش عمرانى از 
بودجه سنواتى در حالى است كه در فاصله 
سال هاى 81 تا 94 هزينه تأخير در اتمام 
طرح هاى عمرانى 110 هزار ميليارد تومان 
برآورد شده است و در اين دوره براى اتمام 
هر طرح به طور متوسط دو برابر برآوردهاى 

اوليه اختصاص داده شده است.
در روزهاى اخير آب رفتن ســاالنه بودجه 
عمرانى بارها از ســوى نامزدهاى رياست 
جمهورى مطرح شده و اين انتقاد به دولت 
وارد شــده كه ســهم 10 درصدى بودجه 
عمرانى از بودجه 250 هزار ميليارد تومانى 
كشور قابل تحمل نيست و با رشد اقتصادى 

و اشتغال همخوانى ندارد.
نگاهى به آمار نشان مى دهد عملكرد بودجه 
عمرانى كشور در سال 92 حدود 22 هزار و 
200 ميليارد تومان بوده كه بر اساس ادعاى 

دولت اين رقم در ســال 95 با رشدى 67 
درصدى به 37 هزار ميليارد تومان رسيده 
است. مطابق آمار بانك مركزى با روى كار 
آمدن دولت يازدهم در مرداد 92 هزينه هاى 
جارى 30 درصد رشد داشته و تا پايان آن 
سال به طور متوسط ماهانه 10827 ميليارد 

تومان صرف امور جارى شده است.
كوچك تر شدن سهم اعتبارات عمرانى در 
ســفره بودجه جارى دولت يازدهم در پى 
تخصيص نيافتن اين اعتبارات همراه شده 
با رشد چشمگير بودجه جارى؛ بدان معنى 
كه مجموع اعتبارات تخصيصى عمرانى از 
سال 92 تا پايان سال 95 حدود 104 هزار 
و 668 ميليارد تومان و حجم كل اعتبارات 
جارى پرداخت شــده در همان دوره 642 
هــزار و 283 ميليارد تومان بوده  و بخش 
عمرانى در اغلب موارد قربانى اول در كسرى 

بودجه بوده است.
بر اســاس آمار نســبت بودجه عمرانى به 
جارى از 31/6 درصد در دولت نهم و دهم 
به 16/2 درصــد در دولت يازدهم كاهش 
يافته اســت. گفتنى اســت ميزان تحقق 
بودجه عمرانى 43/5 هزار ميليارد تومانى 
كشــور در 9 ماهه اول سال گذشته كمتر 
از 16 درصد بوده و اين در حالى اســت كه 
ســهم پروژه هاى نيمه تمام در اين بودجه 
40 هزار ميليارد تومان ديده شده بود ولى 

در عمل اين رقم محقق نشده است.

 واگذارى 180 هزار ميليارد تومان 
طرح نيمه تمام  

يك فعال بخش خصوصى با اشاره به برنامه 
دولت بــراى واگذارى بيــش از 180 هزار 
ميليارد تومان طرح نيمه تمام به اين بخش 
به خبرنگار ما مى گويد: متأسفانه به دليل 
جذابيت نداشــتن و غيرانتفاعى بودن اين 
طرح ها بخش خصوصى از اين واگذارى ها 
استقبال نكرد اگر چه قوانين زائد و دست و 

پاگير هم مزيد بر علت شد.
جمشيد عدالتيان ادامه مى دهد: پروژه هاى 
عمرانى نيمه تمام كه به لحاظ ارزش آفرينى 
و اشتغالزايى از نقاط قوت بودجه هستند به 
نقطه ضعف تبديل شده اند و دولت ها هم براى 

رفع اين نقطه ضعف اراده اى نشان نداده اند.
وى از اينكه دولت ها در زمان كسرى بودجه،  
توفيق نداشتن در تحقق درآمدها مالياتى و 
كاهش درآمد نفتى، بودجه عمرانى را قربانى 
مى كنند ابراز تأســف مى كند و براين باور 
اســت كه به پايان نرسيدن اين پروژه ها به 
اقتصاد كشــور لطمات جبران ناپذيرى وارد 
مى كند كه عمده ترين اين لطمات تشديد 

ركود، بيكارى و فقر مردم است.

 بى اعتمادى بخش خصوصى 
به گفته يك نماينده پيشين مجلس، براى 
به سرانجام رساندن پروژه هاى نيمه تمام بايد 
اتكا به منابع مالى دولتى را كم و به سمت 

اســتفاده از بخش خصوصى حركت كنيم، 
چرا كه بودجه دولتــى مطمئناً نمى تواند 
جوابگــوى ايــن طرح ها باشــد. غالمرضا 
اســداللهى به خانه ملــت مى گويد: بايد با 
تسهيل و آسان سازى روند واگذارى، شرايط 
را بــراى حضور بخش خصوصى و به اتمام 
رساندن اين پروژه ها مهيا كرد ضمن اينكه 
با مشاركت دهى بخش خصوصى براى پايان 
دادن به طرح هاى نيمه تمام بار مالى از دوش 
دولت برداشته مى شود در غير اين صورت 

خبرى از جهش اقتصادى نيست.
اســداللهى معتقــد اســت: بــا ايجــاد 
زمينه ها،تســهيل قوانين و ارائه تسهيالت 
مناســب بايد فضا را بــراى حضور بخش 
خصوصى به منظور اتمام طرح هاى نيمه كاره 
فراهم كرد اما متأسفانه برخى شركت هاى 
دولتى و نيمه دولتى بــه دليل منافع خود 
اجــازه  رقابت را از اين بخش گرفته اند و به 
همين دليل شاهد حضور كم سرمايه گذاران 

خصوصى در طرح هاى عمرانى هستيم.
وى ادامه مى دهد: با بودجه سنواتى و ساليانه 
نمى توان به اين زودى شاهد اتمام طرح هاى 

نيمــه كاره حتى بــاالى 70 
درصــد بود چرا كه شــرايط 
مالى دولت براى اين امر فراهم 
نيست و اين در حالى است كه 
بسيارى از اين طرح ها به مرور 
زمان مســتهلك و از رديف 
خارج شــده اند و حتى ديگر 
بهره بردارى  بــراى  فايده اى 
ندارند، كه ايــن امر ضرر به 

بيت المال و مردم است.
اسداللهى تأكيد مى كند: به 
دليل تغيير دولت ها سياست 
ثابت و مناسبى براى بودجه 

و منابع مالى طرح هاى نيمه كاره وجود ندارد 
و اين امر سبب بى اعتمادى سرمايه گذاران 
و بخش خصوصى شده است بنابراين بايد 
بــا همكارى، تعامل، قوانين كارشناســى و 
تصميمى دقيق بودجه اى مناسب و هدفمند 
براى اجرايى شدن اين طرح ها در كوتاه ترين 

زمان گرفته شود.

بودجه خرج هزينه هاى جارى دولت شد

آغاز توزيع بحران 180 هزار ميلياردى طرح هاى نيمه تمام در سايه بى تدبيرى
گوشت تنظيم بازار

مهر: مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام 
از آغاز توزيع گوشــت تنظيم بازار با قيمت 
31 هــزار و 500 تومان در برخى از ميادين 
تهران و فروشــگاه هاى زنجيره اى خبر داد و 
گفت: از ديروز ميزان عرضه چند برابر شده

 است.
عليرضــا ولى افزود: ميــزان عرضه اين كاال 
افزايش يافته اســت؛ گوشت به اندازه كافى 
وجود دارد و ما چون ديديم شرايط بازار بهم 
ريخته، درخواست كرده ايم عرضه آن بيشتر 

شود. 
  

تخم مرغ 
شانه اى 10 هزار تومان شد

تسنيم: قيمت هر شانه تخم مرغ 30 عددى 
بدون بسته بندى به 10 هزار تومان در تهران 
افزايــش يافت و هر كيلوگــرم مرغ 7100 
تومان و گوشت شــقه گوسفندى 37 هزار 

تومان به فروش مى رسد.

آغاز بخشودگى سود 
تسهيالت كمتر از
 25 ميليون تومان

مهر: يك مقام بانكى گفت: در اجراى تبصره 
35 قانــون بودجــه ســال1395، جزئيات 
بخشودگى ســود و وجه التزام مشتريان كه 
بدهى آن ها كمتر از 250ميليون ريال است، 
اعالم شد. مسعود جالليان گفت: مشتريانى 
كه برابر با دستورعمل ابالغى بانك مركزى 
جمهورى اســالمى ايران نســبت به تسويه 
نقدى اصل بدهى خود اقدام كنند، ســود و 

وجه التزام بدهى آنان بخشوده خواهد شد.

يارانه ضامن وام  مى شود
ايسنا: يارانه نقدى گرچه رقمى بيش از 45 
هزار و 500 تومان نيســت اما براساس آنچه 
كه رئيس كل بانك مركزى اعالم كرده است 
حســاب بانكى يارانه  مى تواند ضامن وام هاى 

خرد شود.

بسته خبرى

نسبت بودجه 
عمرانى به جارى 

از 31/6 درصد در 
دولت نهم و دهم 

به 16/2 درصد 
در دولت يازدهم 

كاهش يافته است

بــــــــرش

 تصميماتى براى رفع قوانين 
مزاحم توليد در برنامه ششم گرفته 
شده كه اجرايى خواهد شد. رئيس 
اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران 
با بيــان اين كه يكى از مســائل و 
مشكالت در حوزه اقتصاد، توليد و 
صنعت تعدد قوانين مزاحم اســت، 
تصريح كرد: در سال هاى گذشته تا 

 وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى ســامانه «كارورزى» ويژه 
ثبت نام كارجويان دانش آموختگان 
دانشگاهى براى اشتغال را راه اندازى 
كرد، ايــده اين طرح در دولت دهم 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
واقعى  امر  يك  انتخابات  اسالمى،  جمهورى  نظام  در 

است... براى دخالت دادن نظر مردم و رضاى عامه.

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
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گزارش از شخص

آن صاحب كرامت ...
« شيخ حسنعلى نخودكى» 17 شعبان 1361 از دنيا رفت

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  اينكه لياقت 
پيدا كنى پرده ها از جلوى چشــمت كنار برود، 
مستجاب الدعوه بشوى و دعايت ردخور نداشته 
باشد، صاحب كرامت باشى و... تنها با زهد و گوشه 
نشينى، عبادت فراوان، نماز شب هاى پى در پى، 
مراقبه و به قول امروزى ها «مديتيشن» نمى شود. 
همه اين ها كه گفتيم شرط الزم است، اما كافى 
نيســت. جداى از اين ها كه گفتيم و آن هايى 
كه نگفتيم، انگار بايد از جايى،گوشه چشمى و 
عنايتى بشود. يكى كه سيمش به باالترها وصل 
و حال و احوالش خوِب خوب است، پََرش به تو 
بگيرد، دستى به سر و صورتت بكشد و تو رامش 
بشــوى و بيفتى روى خط. درست مثل « شيخ 
حسنعلى نخودكى»، كودكى اش و پَرى كه خدا 
خواست به دست «حاج محمد صادق» به سر و 

رويش كشيده شود.... 

 يكى از آن حال خوب ها
... و البته اينكه نســل اندر نسلت هم خوشنام 
باشند و اهل درستى و راستى و آبا و اجدادت با 
فاصله برسند به يار دوست داشتنى پيامبر(ص) 
- مقداد - چندان بى تأثير نيست. پدرش « حاج 
مال على اكبر مقدادى اصفهانى» هم مردى زاهد 
و عالم بــود و در راه پرهيزگارى و علم آموزى 
چيزى كم نمى گذاشت. در اصفهان كسب و كار 
حــالل و پر رونقى به راه انداخته بود و نيمى از 
آن را خرج زندگــى و خانواده مى كرد و نيمى 
ديگر را وقف فرزندان فاطمه زهرا(س) كرده بود. 
فرزندش «حسنعلى» را هم از همان كودكى آورد 
به راهى كه خودش رفته و خيرش را ديده بود. 
سال 1248 خورشــيدى « حسنعلى» هنوز 7 
سال بيشتر نداشت كه بختش زد، با همت پدر 
و لياقت خودش مورد توجه يكى از همان «حال 

خوب» هاى روزگار قرار گرفت و....

  به آنجايى كه بايد، رسيدى
ظاهرش به اتفاق مى مانست. يكى از روزهاى 
ماه رمضان، سالى كه گرماى تابستان اصفهان 

غوغا مى كرد، «حسنعلى» هفت ساله، دست در 
دست پدر رسيد خدمت « حاج محمد صادق 
تخت فوالدى» كــه از عارفان بنام روزگار بود 
و پدر، 22 ســال شاگردى اش را كرده بود. در 
هميــن اثنا يك نفر آمــد و نباتى را به «حاج 
محمد صادق» داد تا دعايى بخواند و متبركش 
كنــد. اســتاد وقتى نبــات را بــه صاحبش 
برگردانــد، خــرده نبات هاى مانــده در كف 
دستش را به «حسنعلى» داد... بقيه ماجرا خود 
مرحوم «نخودكى» تعريف كرده است: « خرده 
نباتى كه كف دســتش مانده بود را به من داد 
و فرمــود بخور! بى درنگ خوردم. پدرم عرض 
كرد: حسنعلى روزه بود. حاج محمد صادق به 
من فرمود: مگر نمى دانستى روزه ات با خوردن 
نبات باطل مى شود؟عرض كردم: آرى، فرمود: 
پس چرا خوردى؟ عرضه داشــتم: اطاعت امر 
شما را كردم. اســتاد دست مبارك خود را بر 
شانه من زد و فرمود: با اين اطاعت به هر كجا 

كه بايد مى رسيدى، رسيدى»!

  بترس از خطر گمراهى
نبات، ماه رمضــان و روزه دارى كودك هفت 
ساله بهانه بود. بهانه بود تا يك نفر كه لياقتش 
را دارد و مى توانــد، ســالِك راهى بشــود كه 
همگان را پاى رفتن در آن نيســت. نه اينكه 
فكر كنيــد كودك اصفهانــى از همان هفت 
سالگى تنها افتاد به شــب زنده دارى و.... نه، 
بلكه راهــش را پيدا كرد. اســتاد و مراقبش 
را يافت. شــاعر بى دليل نگفته بود: طى اين 
مرحله بى همرهِى خضر نكن/ ُظُلمات اســت 
بترس از خطر گمراهى. هم در سايه سار توجه 
اســتادش درس عرفان عملى را اندك اندك 
تجربه كرد و هم نزد ديگر استادان بزرگ آن 
روزگار، فقه و اصول، منطق، فلســفه، ِحَكم، 
تفســير و... را آموخــت. مدتى بعد رهســپار 
نجف شد و همدرس و هم حجره سيد حسن 
مدرس، سيد محمد حسين طباطبايى و شيخ 

محمد بهارى.

  كجا مى خواهى بروى؟
چهار ســال...تنها چهار ســال مجال پيدا كرد 
براى علوم باطنى، شاگرد «حاج محمد صادق» 
باشــد. 11 ساله بود كه استادش به سراى باقى 
شتافت. «حسنعلى» آيا در برهوت زندگى دنيا، 
در ميانه راه عرفان و ســلوك، تنها رها شــد؟ 
خودش گفته اســت: «هر زمان كه به هدايت و 
ارشادى نيازمند مى شدم، حالتى شبيه خواب بر 
من عارض مى گشت و در آن حال، روح آن مرد 
بزرگ به امداد و ارشادم مى شتافت و از من رفع 
مشكل مى فرمود. از جمله پس از رحلت حاجى، 
شخصى به من اصرار مى كرد كه نزد مرشد زنده 
برويم و از ارشــاد او بهره مند شــويم. به دنبال 
اصرار او بود كه حالتى شبيه خواب بر من عارض 
شــد و در آن حال مرحــوم حاجى را ديدم كه 
آمدند و دست به شانه هاى من زدند و فرمودند: 
هر كس مثــل ما آب زندگانى خورد، از براى او 

مرگ نيست، تو كجا مى خواهى بروى...؟».

  خضر دوم
چند سال بعد «سيد جعفرحسينى قزوينى» را 
يافت كه چند سالى بود در شهرضاى اصفهان 
ساكن شده و توجه «حسنعلى» را به خود جلب 
كرده بود. وقتى به ديدارش شــتافت «ســيد 
جعفر» نگاهى به او كــرد و آرام گفت: «9 روز 
اســت چيزى نخورده اى، روزه ات را جز با آب 
باز نكرد ه اى، اما در رياضــت هنوز ناقصى! اثر 
گرسنگى چهره ات را فرسوده و شكسته كرده در 
حالى كه مرداِن مرد، مردهاى كامل حتى با 40 
روز گرسنگى شكسته و فرسوده نمى شوند...» 
دســت به دامانش شــد و رهايش نكرد. خضر 
ديگرى را يافته بود كه به قول خودش دريايى 

مّواج از علوم ظاهرى و باطنى بود.

  بيمارستان شبانه روزى
مى شــود ادامه مطلــب يك به يــك كرامات 
بارها گفته شــده، اما عجيــب و حيرت انگيز 
«شيخ حســنعلى نخودكى» را بياوريم. مى شود 
زندگينامه سراســر حيرتش را بنويســيم، اما 
چنين كنيم و غرق بشــويم در درياى حيرت 
كرامات شيخ، ممكن اســت اصل و اساس كار 
را فراموش كنيم. يادمان برود كه عارف، عالِم و 
عامل بزرگى چون او همه رمز و راز اين بزرگى 
و ماندگارى اش، تنها كرامات و عرفان عميقش 
نبود. چه اينكه جلوه هاى بى شمار اين كرامات تا 
زمان حياتش ناگفته مانده بود و بسيارش هنوز 
ناگفته مانده است. آنچه «حسنعلى نخودكى» را 
ماندگار كرد، نگفتنى ها و عمل كردنى هايى بود 
كه از او عالِِم عاملى ساخت تا همه اندوخته هاى 
علمى و عرفانى اش را با درد و رنج مردم كوچه 
و بازار به هم بياميزد و از ميان آن نســخه هاى 
شــفابخش دل،روح و جســم و جان آدم ها را 
پيدا كند و پيش رويشــان بگــذارد. دريايى از 
علم كه مى توانست صدها شــاگرد را وادارد در 
محضرش شــاگردى كننــد، گاه و بيگاه براى 
درمان دردهاى جســم آدم ها به كوه  و بيابان 
مى زد تا گياهان دارويى را بيابد و از آن ها شــفا 
بسازد. خانه و زندگى ساده اش، بيمارستان شبانه 
روزى براى آن ها كه جسم و هم جانشان خسته 
بيمارى ها و حاجت ها بود. همين ها از «نخودكى» 
طبيبى ساخت كه حاال و سال ها پس از مرگ 
ظاهرى اش هنوز كه هنوز است، بيماران زيادى 
به زيارت قبرش در ضلع شــمالى صحن عتيق 

حرم امام رضا(ع) مى روند.
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  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

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

مهريه دختران رئيسى
خبرنگار/ حجت االســالم رئيسى در برنامه 
پاســخ به جوانان در شبكه ســه گفت: هر دو 
دخترم هنگام خواستگارى گفتند ما مهر شما و 
مادر را كه مهرالسنة است، انتخاب كرده ايم. من 
هيچ دخالتى نكردم، حتى در حجاب يا انتخاب 
رشته شان نظر دادم اما دخالت نكردم. كرامت 

زنان و دختران بايد حفظ شود.

احضار ادمين تلگرامى 
شــفاف/ در روزهاى اخير، نهادهاى امنيتى 
وابسته به دولت در تماس با ادمين كانال هاى 
تلگرامــِى منتقد دولت- به صــورت تلفنى- 
خواستار ديدار با آن ها شدند. فشار بر رسانه هاي 
منتقــد دولت در روزهاي اخيــر افزايش پيدا 

كرده است.

امضاى يواشكى...
الف/ ميرســليم- نامزد انتخابــات- مى گويد: 
رئيس جمهور يواشكى سند2030 را امضا كرد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2813/01

 23/3800/11 3/464/21

19/3020/02

5/255/59

19/5020/22
حكايت يارى و آسيب رسانى

1ـ ما مهربانيم؟ ِگِل ما را با «خيرخواهى» شكل داده اند. هرگز كودكى را نديده ايم 
كه به عمد و قصد، به كســى آسيب رسانده باشــد. گاهى كه كودكى به ديگران 
آسيبى زده، افسردگى را در چهره خودش ديده ايم. آسيب رساندن در ذات ما آدم ها 

نيست؛ از كينه ها ياد مى گيريم. 
2ـ جراحت هاى بى درمان  : گاهى آســيب به «تن» آدم ها مى رسد و گاهى به 
جان شان. آسيب هايى كه به تن ها مى رسند؛ جبران مى شوند... اگر زخمى باشد، 
َمرَهم و معالجه، درمانش خواهد كرد. هرچند جايشان خواهد ماند اما آسيب تن، 
درمان  شدنى است. امان از زخمى كه به «جان» رسيده باشد. معلوم نيست كجاى 

جانت و چگونه زخمى شده است. 
3ـ شــعله هايى كه خاموش اند : آدم هايى كه به ديگران زخم مى زنند، هرگز 
عمــق آن را پيش بينى نمى كنند. گاهى به خاطر خالصى از كينه اى ديرين زخم 
مى زنند... گاهى به خيال دفاع از حقشان... گاهى هم «حسادت» منشأ آسيب رسانى 
به ديگران مى شود. آسيبـ  هرچه كه باشدـ  جراحتى را در تن و جانى مى نشاند. 
ما چنان آفريده شده ايم كه ببخشيم و از داغ ها بگذريم. آدم هاى آسيب رسان، هرگز 

نمى دانند كه چه تَلّى از خاكستر بجا مى گذارند.
4ـ زخم هاى پنهان ما : مشــاهده آســيب هاى تن، جان آدم ها را نيز مجروح 
مى كند. جان آدم ها، طبيب تنشــان است. اگر تنى مجروح شود، طبيب جان به 
درمانش مى شتابد... اما اگر جان زخمى شود، انگار همه هستى آدم ها زخم خورده 
است. آسيب هايى كه به تن آدم ها مى رسند، مشاهده مى شوند... اما آسيب هايى كه 
به جان مى رسند، ديده نمى شوند... به همين دليل، «مرهم» به كار جراحت جان 

نمى آيد. مرهم جراحت جان، ديدار دوستان است.
5ـ جراحتى كه عميق است : جان بزرگان، همواره مجروح مشاهده «دنيا»ست. 
به قول «حافظ» بزرگ، تن را به درياى دنيا زده اند؛ بى آن كه مرطوب شوند. مردان 
و زنان بزرگ، در دنيا زندگى مى كنند اما با تصويرهايى پُرمايه و جان دار از آِخرت، 
دنيا را از ســر مى گذرانند. «هستند» اما «نيســتند». آنانى كه بزرگ اند، جان شان 
هميشه دستخوش ناجوانمردى اهل دنياست چون بيش از ديگران «مى فهمند». 
به خاطر فراوانى آدم هاى «اهل» دنيا، دوســتان بزرگان، اندك اند. زخم از دوستان 

بزرگان، زخمى عميق تر است چون پيش بينى نشده مى رسد!
6ـ  بر سينه داغ كيست؟ پيشوايان ما تأكيد كرده اند كه كاشته شدن ُگِل زخم 
بر جگرهاى اهل آخرت، اثر توجه «پروردگار» است... و تأكيد كرده اند كه مبادا از اثر 
چنين زخمى آزرده شويم. مرهم جراحتى كه از خداوند رسيده باشد؛ «دعا»ست. 
پيشوايان ما كارى ترين زخم ها را از دست و زبان كسانى چشيده اند كه نزديك ترين 
ياران شان بوده اند. سپاه دشمنان پيامبر(ص) و فرزندان معصومش، لبريز از مردمى 

بوده كه روزگارى سنگ محبت پيشوايان معصوم را به سينه مى زده اند.
 7ـ  جابه جايى هاى ناروا : تكذيب شــدن از ســوى خويشــاوندان و دوستان ، 
سخت ترين زخم جان بزرگان بوده است. نگاه كنيم به ماجراى «امام حسن(ع)» و 
القاب ناروايى كه دوستان نزديك آن بزرگوارـ  پس از پذيرفتن «صلح» با معاويهـ  
به او داده اند... انگار نه انگار كه قرار بوده آنان «پيرو» باشند و امام، پيشوايشان. تكرار 
اين رفتار را پيش و پس از آن روزگار نيز بارها ديده ايم. تكرار بخشــش و گذشت 

نيز مرسوِم مدام بزرگان است.
 8 ـ رفتن، همان مقصد اســت : بزرگان و پيشــوايان ما، پيوســته زخمِى 
ندانم كارى هاى دوستان اند... دوستانى كه آنان را شناخته اند اما «دريافت» نكرده اند. 
رفتار پيشوايان را فقط «مى دانند» اما «نفهميده اند»... و آسيبى بزرگ تر و كارى تر 
از اين نيست كه سخن و رفتار پيشوايان را در عمل به آموزه هاى خودشان ديده 
باشــيم و باز رفتارمان ضدشــان باشــد!... ما بى آن كه بخواهيم، پيوسته در كار 
آسيب رســانى به بزرگانيم... و همين، گاهى سبب عذاب وجدان و منصرف شدن 
از رفتن به «زيارت حرم هاى مطهر پيشــوايان» مى شود... اغلب، خودمان را «اليق 
زيارت» نمى دانيم و نمى رويم. وقتى پيشوايان ما تأكيد كرده اند كه مهم ترين ويژگى 
«امام» رفتار «پدرانه» است؛ يادمان باشد كه پيوسته و در همه حال، زيارت، وسيله 
«جبران» اســت. رشته نجات زيارت را نگهداريم./  دريافت، تلخيص و بازنويسى از 
كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از شركت «اسوه». صفحه 558. 
بُتم و اُسىَءاِلَيُكم...  «از زيارتنامه امامان مدفون در قبرستان بقيع مدينه»: ـ (و ُكذِّ
َفَغَفرتُم!) مردم، شما اهل بيت را به ناراستى متهم كردند اما شما آنان را بخشيديد!
ادامه دارد

ايوان ِشفا (16)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 
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