
 واکنش سخنگوى دستگاه قضا به برخى اظهارات نامزدها 

فعال سکوت مى کنیم اما پاسخ قاطع خواهیم داد
 اخبار  معاون اول قوه قضائیه گفــت: برخى افراد در صحنه انتخابات براى آنکه چند 
رأى بیشتر کســب کنند، حرف هاى گذشــته خود را فراموش کرده اند. حجت االسالم 
محســنى اژه اى معاون اول قوه قضائیه پیش از ظهر دیروز در حاشیه سمینار تخصصى 
حفاظت اطالعات قــوه قضائیه درباره اینکه برخى از نامزدهاى ریاســت جمهورى در 
مناظرات پخش شده از صدا و سیما سخنانى را مطرح کرده و معتقد بودند که قوه قضائیه 
با فساد دولت قبل برخورد نکرده و در برخورد با پرونده وزیر آموزش و پرورش تبعیض آمیز 

رفتار کرده است، گفت: متأسفانه در برخى از مناظرات...
 ............ صفحه 2

هنوز در گردشگرى مذهبى  
متخصص نشده ایم

قاسم  سلیمانى 
قوى ترین مرد خاورمیانه است

امید نورافکن: پیشنهاد خوبى برسد 
از استقالل مى روم

9 2 14

 

نخستین واحدهاى زائرسراى رضوى 
تابستان آماده تحویل به زائران

 آســتان  معاون فنى و عمران موقوفات آســتان قدس معاون فنى و عمران موقوفات آستان قدس رضوى در گفت و گو با قدس خبر داد
رضوى گفت: عملیات اجرایى تمام واحدهاى فاز اول پروژه 
زائرسراى رضوى تابســتان سال جارى به اتمام مى رسد و 
بخشى از واحدهاى آن، آماده بهره بردارى زائران خواهد بود. 

مهندس خلیل اکبرى در گفت و گو با خبرنگار قدس با بیان 
این مطلب افزود: پروژه زائرسراى رضوى که عملیات اجرایى 
فاز اول آن در آبان ماه ســال گذشــته (95) در زمینى به 

 ............ صفحه 3مساحت حدود هشت هکتار ...

معاون  صنایع دستى سازمان میراث فرهنگى کشور: روزنامه فرانسوى لوموند در مقاله اى منتشر کرد ملى پوش جوان آبى ها  در گفت و گو با قدس

وصل یارانه غیر نیازمندان 
در دقیقه 90 ! 

پنج  رفتار 
شبه پوپولیستى 

درآستانه انتخابات

20 روستا در خراسان شمالى 
تخریب شد 

زلـزله
و 27 پس لرزه 

در «پیش قلعه»
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 3 قدس خراسان
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حجت االسالم و المسلمین رئیسى:

آقایان به جاى 
پاسخ دادن 

فرافکنى مى کنند

محمد باقر قالیباف:

رسوا کردن دروغگوها 
حق ملت است

حجت االسالم و المسلمین روحانى:

دیوار را 
خراب کردیم 

و جایش پل ساختیم

محمد رضا باهنر:

مجموع آراى رئیسى 
و قالیباف از آراى 

روحانى و پوششى اش 
باالتر است

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

حزب بعث، به عنوان عامل بســیارى ا ز معضالت 
تاریخى ملــت عراق که تا امــروز نیز گریبان گیر 

آن هاست، ازقاعده سایر حکومت هاى ...

انتفاضه شعبانیه
حماسه فراموش شده 

ملت عراق

تبلیغ چهره به چهره 
حامیان نامزدها تبلیغات خود را از شبکه هاى اجتماعى 

به خیابان ها براى گفت وگو با مردم بردند

ً

 ............ صفحه 4



annota�on@qudsonline.ir

یادداشت روز

دکتر حجت  اهللا عبدالملکى
اقتصاددان و عضو هیئت علمى 
دانشگاه امام صادق
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

قاسم سلیمانى قوى ترین مرد خاورمیانه است  ایسنا: روزنامه فرانسوى لوموند با انتشار مقاله اى درباره سردار قاسم سلیمانى، وى را قوى ترین مرد خاورمیانه توصیف کرد. این روزنامه فرانسوى با عنوان «قاسم 
سلیمانى، چه گواراى ایرانى ها» به توصیف ویژگى هاى شخصیتى سردار سلیمانى و فعالیت هاى نظامى وى در طول سال هاى گذشته پرداخته است.  لوموند عکس بزرگى از سردار قاسم سلیمانى در حال نماز خواندن منتشر 
کرده و آورده است: 17 ماه پیش در ژوئیه 2015 منابعى از آمریکا و خاورمیانه از سفر قاسم سلیمانى به مسکو خبر دادند و گفتند که وى در این سفر با والدیمیر پوتین(رئیس جمهور روسیه) درباره سوریه رایزنى کرد.

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

 فارس   معاون اول قوه قضائیه گفت: برخى 
افراد در صحنه انتخابات براى آنکه چند رأى 
بیشتر کسب کنند، حرف هاى گذشته خود را 

فراموش کرده اند.
حجت االسالم محسنى اژه اى معاون اول قوه 
قضائیه پیش از ظهر دیروز در حاشیه سمینار 
تخصصى حفاظت اطالعات قوه قضائیه درباره 
اینکه برخى از نامزدهاى ریاست جمهورى در 
مناظرات پخش شده از صدا و سیما سخنانى 
را مطرح کرده و معتقد بودند که قوه قضائیه 
با فساد دولت قبل برخورد نکرده و در برخورد 
با پرونده وزیر آموزش و پرورش تبعیض آمیز 
رفتار کرده است، گفت: متأسفانه در برخى از 
مناظرات و برخى صحبت هاى اخیر مطالبى 
گفته شد که در زمان خودش پاسخ الزم و 
قاطع به آن ها داده خواهد شد.

وى افزود: ما امروز در دستگاه 
قضایى بــراى آنکــه فضاى 
انتخابات متشنج نشود، دم فرو 
بسته ایم و حرفى نمى زنیم، اما 
به طور قطع در زمان خودش 
پاســخ الزم و قاطع را به این 

اظهارنظرها خواهیم داد.
امروز  گفت:  محســنى اژه اى 
از زبان نامزدهــاى انتخابات 
ریاست جمهورى حرف هایى 
به زبان آمده کــه نه تنها بر 
ضد ارزش هاى نظام و پیشینه 
نظام بوده که برخالف اسالم و 

ارزش هاى اسالمى بوده است.
وى گفت: امروز متأسفانه افراد و نامزدها حتى 
حرف هایى مى زنند که خودشان پیش از این 
خالف آن را گفتند و عجیب است که براى 
جذب تعدادى رأى آن هم اگر بتوانند جذب 

کنند چنین حرف هایى را به میان آوردند.

 در پرونده وزیر هنوز حرفى از 
اتهامات نزده ایم

معاون اول قوه قضائیه در ادامه اظهارات خود 
گفت: ما مفتخریــم که در دولت قبل هیچ 
کوتاهى در برخورد با مفســدان و مجرمان 
نکردیم و شاهد این مثال هم این است که 
معاون اول دولت قبل را در زمانى که داراى 

پست و مقام بود 17 جلسه احضار کرده و از 
وى تحقیق کردیم و حتى این فرد محکوم 
شــد و در حال حاضر در حال تحمل کیفر 
است. وى گفت: ما همین االن هم با مفسدان 
در حال برخورد هســتیم و حتى با کسانى 
که به نهاد ریاست جمهورى وابستگى دارند 
فارغ از اینکه فسادشان مالى است یا امنیتى 
با کمال قدرت برخورد مى کنیم و افتخارمان 
این است که با دانه درشت ها برخورد کردیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: عده اى تالش 
کردند تا بگویند دســتگاه قضا اسیر برخى 
جوسازى ها شده اســت و حتى گفتند اگر 
برخى ها احضار شــوند آن هــا جنگ به راه 
مى اندازند، در حالى که ما همان ها را احضار 
کردیم و در حال بررسى اتهاماتشان هستیم.

وى دربــاره پرونده کاالى مظنون به قاچاق 
وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: ما هنوز در 
این پرونده هیچ کدام از اتهاماتى را که متوجه 
آقاى وزیر است مطرح نکرده ایم و تمام آنچه 
گفته ایم مطالب مربوط به نحوه تأســیس 
شرکت،  اساسنامه آن،  اعضاى هیأت مدیره 
و نحوه فعالیت آن بوده که این ها هم چیزى 
است که در روزنامه رسمى ثبت و ضبط شده 
است.محسنى اژه اى گفت: ما با این حرف ها 
و حاشیه ها تسلیم نشده و از اقدامى که باید 
انجام بدهیم منصرف نمى  شویم اما این را هم 
مى دانیم پرونده اى را که در مظان اتهام است 
و هنوز اتهام فرد ثابت نشده است، رسانه اى 

نخواهیم کرد.

 معوقات بانکى و حقوق  نجومى در 
دولت یازدهم

حجت االسالم محســنى اژه اى معاون اول 
قوه قضائیه در ادامه اظهاراتش در پاســخ به 
این پرســش که یکى از نامزدهاى انتخابات 
ریاست جمهورى در مناظره اخیر عنوان کرد 
که معوقات بانکى در دولت هاى قبل بیش 
از دولت یازدهم بوده اســت آیا این موضوع 
صحت دارد یا خیر گفت:حقوق  نجومى حتماً 
در دولت یازدهم این گونه افســار گسیخته 
افزایش پیدا کرده است زیرا بر اساس آنچه ما 
بررسى کرده ایم ما در دولت هاى قبل حقوق  
متوسط باالى 100 میلیون تومان نداشته ایم 
اما امروز در دولت یازدهم حقوق متوســط 

100 و 200 میلیونى هم داریم.
وى گفت: در این دولت ما به جرئت مى توانیم 
بگوییم که سه چیز افزایش بى حد و حصرى 
داشــته اســت اول بدهى دولت به بانک ها، 
دوم بدهــى دولت به بانک مرکزى و ســوم 

نقدینگى. 

 برخى نامزدها خواهان مجازات 
مجرمان در مأل  عام بودند

وى در پاســخ به این پرســش که یکى از 
نامزدهاى انتخابات ریاســت جمهورى در 
برنامه مناظره عنوان کرده اســت دستگاه 
قضایى 38 سال است با مردم برخورد کرده 
و برخى را هم اعدام کرده است، گفت: حتماً 
همین طور است که از ابتداى انقالب تاکنون 

دســتگاه قضایى در تمــام صحنه ها براى 
برخورد با مفســدان و تروریست ها و بر هم 
زنندگان امنیت مردم حضور داشته و برخورد 

کرده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر امروز عده اى 
باشند که بخواهند امنیت مردم را بر هم بزنند 
ما برخورد مى کنیم کما اینکه در طول همین 
ســال ها با همه این افراد برخورد کرده ایم و 

خواهیم کرد. 
وى گفت: ما کمال تأســف را به حال برخى 
داریم که امروز براى رأى جمع کردن حتى 
گذشته خود را فراموش کرده اند و فراموش 
کرده اند که یک روز مى گفتند باید برخى از 
افراد در مأل عام مجازات شوند. وى گفت: البته 
ما ایــن حرف ها را فراموش نمى کنیم و قوه 
قضائیــه به طــور قطع بعد از طى شــدن 
انتخابات به تک تک این حرف ها مســتند 
پاسخ خواهد داشت و به آن بخشى که موارد 

اتهام داشته باشد، رسیدگى خواهد کرد.

 مؤسسه میزان مربوط به قوه قضائیه 
نیست

غالمحسین محسنى اژه اى معاون اول قوه 
قضائیه در پاســخ به این پرسش که یکى از 
نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى مطرح 
کرده اســت که مؤسســه میزان وابستگى 
با دســتگاه قضایى دارد و در آن فســاد رخ 
داده اســت، گفت: این موضوع هم باز یکى از 
دیگر مصادیق خالف واقع، کذب و نادرستى 
است که از سوى نامزدهاى انتخابات ریاست 

جمهورى مطرح شده است.
وى گفت: مــا مطمئنیــم این افــرادى که 
چنین حرف هایى مى زنند خودشان خالف 
بودن ادعایشــان را مى دانند اما براى کسب 
رأى حرف هایى مى زننــد. ما یک بار دیگر 
مى گوییم مؤسســه میزان هیچ ارتباطى با 

دستگاه قضایى ندارد.
وى گفت: قوه قضائیه با متهمان این پرونده 
برخورد کرده و پرونده هایشان مطرح است و 
از این پس هم برخورد مى کنیم. معاون اول 
قوه قضائیه گفت: کاش برخى براى کســب 
چند رأى آن هم اگر بتوانند کســب کنند، 

از هر ترفند ناصحیحى استفاده نمى کردند.

واکنش سخنگوى دستگاه قضا به برخى اظهارات نامزدها

فعالً سکوت مى کنیم اما پاسخ قاطع خواهیم داد

   این چه مناظره، داورى و نظارت اســت که دولت مســتقر چهار سال است 
امتحان پس داده و از هر نظر مردود شده اما با نامزد هاى تازه نفس بحث و جدل 
و مناظره مى کند و حقایق را کتمان مى کنند؟ نمونه فیلتر کردن کارانه قالیباف 

که یک طرح عادالنه است، چرا فیلتر شود؟9150000210
   آقاى روحانى در زمان ریاست شما بر امنیت ملى سه سال هسته اى کشور را 
پلمب کردند و به ریش مردم خندیدند و حاالهم در زمان ریاست جمهورى شما 
با بتن پلمب کردند و آخر دولت تان هم  در خفا از مردم و رهبرى سند2030، 

حسن ختام دولت تان شد. خواهش مى کنم بس کنید. 9150000188
   تــو را به خدا به روحانــى و جهانگیرى بگویید مردم را چه فرض کرده اید؟ 

9300004168
   آیا مدعیــان جوانگرایى حاضرند تصمیم گیرى درباره امور کوچک خانواده 
را به جوانان خانواده واگذار کنند؟ آیا نامزدهایى که برجام را مضر و بد مى دانند 
حاضرنــد آن را فورى نفى کنند؟ چرا به روحانى در مناظره در این مورد فشــار 

نمى آورند؟ 9150004483
   مسئوالن بدانند کوتاه آمدن در برابر آمریکا یعنى سرنوشت قذافى و صدام. 
آمریکا همه را زیردست مى خواهد مثل کشورهاى عربى. اشکال ندارد 160موشک 
به امارات بفروشد، ولى ایران نباید داشته باشد، چون امارات زیردست آن هاست. 
آن ها آقا هستند. امارات زیردست، قذافى هسته اى را بار کرد تحویل آمریکا داد، 
آن بود سرنوشتش. آن ها باید آقا باشند دیگران زیردست آن ها! ایرانى هیچ وقت 
زیردســت دیگران نبوده، پیرو فرزند پیامبر اســت و مرگ را به نوکرى ترجیح 

مى دهد. 9160002943
   خداونــدا تنها تویى که بر همه چیز آگاهى تو را به حقانیت خودت قســم 
مى دهم این ملت را از مکر و حیله کسانى که به دنبال ضربه زدن به این کشور و 

ملت هستند، مصون بدار و رسوایشان کن. 9150007621
   شوراى نگهبان و شوراى عالى امنیت ملى و وزارت اطالعات! کجا خوابش برده 
که شیطان بزرگ این گونه مستقیم و غیرمستقیم نظرات و اهداف شومش را به 

نهادهاى حیاتى مملکت تحمیل مى کند.9150000210
   کاش نفت نداشــتیم ولى مردانگى و غیرت جوانان هشــت ســال دفاع 
مقدس را داشــتیم، آقاى روحانى شــما خیلى مردى که الپوشانى کردى، 
خیلــى مردى از برادرت، از مدیران نجومى، از دختر طفلک وزیرت، از رانت 
خوارى و فســاد زیردســتانت، از بیکارى و این تورم کمرشکن، از آمارهاى 
دروغ، از فساد و رباخوارى بانک ها و دست آخر از مملکت ایران، براى صالح 
شغل خودت در ســال 84 گذشتى و خدا کند همه سالم از این انتخابات و 

پل صراط بگذریم. 9150003171
  آقاى روحانى! مالخر جرمش از دزد بیشتر است، اگر قالیباف جرمى مرتکب 

شده است، شما مردانگى نکردى بلکه خیانت کردى! 9330004252
   کسى که خودسازى نداشته و با درون خود مبارزه و جهاد اکبر نکرده و همواره 
اسیر نفس خویش است، چگونه مى تواند به جامعه خدمت کند. من متأسفم براى 
آقاى روحانى که با گستاخى و پررویى به دنبال امیال نفسانى خویش است، آن 

هم در لباس مقدس روحانیت. 9120009010
   حتماً نتیجه انتخابات در خرداد مشــخص مى شود، امید دارم سیلى به آن 

خرداد 88 زده باشیم! 9150009278
   خدایا به دســت حق خود او را که خون شــهدا را به آمریکا داد از بین ببر و 

نابودش کن، ان شاءاهللا! 9160003247
   بســیار جالب و جاى سؤال دارد که چرا ستادهاى آقاى روحانى این همه به 
امام رضا(علیه الســالم) اهانت مى کنند! براى کسب چند رأى بیشتر و تخریب 
آقاى رئیسى آیا الزم است که به امام رضا(علیه السالم) توهین و اهانت شود؟ در 
حالى که در مناظره سوم هم شخص آقاى روحانى براى تخریب آقاى رئیسى امام 
رضا(علیه السالم) را مورد توجه قرار مى دهد و به آقاى رئیسى اتهام مى زند که شما 
امام رضا(علیه السالم) را براى جناح خودتان مى خواهید و امام رضا(علیه السالم) را 

وارد سیاست نکنید و... 9150000233
   آقاى روحانى! با این تهمت هایى که به رئیســى خادم امام رضا(ع) مى زنى 

ان شاءاهللا خود آقا و خدا جوابت را بدهند. 9030000193
  حرف جناب مخبر دزفولى مبنى بر عدم قبول کاهش ساعات مطالعه درست 

است، چون مطالعه اى وجود ندارد که کاهش داشته باشد. 9150004483

استفاده ابزارى دولت یازدهم 
از موضوع تحریم ها

در حالى که کشــورهاى خارجى و دولتمردانشان 
اعتراف کرده اند که تحریم ها قدرت فلج کردن مردم 
ایران را ندارنــد، اما دولت یازدهم از همان روزهاى 
ابتدایــى عمر خود بر نقش ســازنده تحریم ها در 
معیشت و سفره مردم اصرار و تأکید ورزید و هرگونه 
مسئله اى دیگر در کشور را به آن مرتبط ساخت. در 
مقابل باید این روشــن سازى افکار عمومى صورت 
بگیرد که موضوع تحریم ها و رویایى و مقابله آمریکا 
و کشورهاى غربى با ایران به خاطر سانتیریفیوژ و 
انرژى هسته اى نیست، بلکه آن ها از نقش رهبرى 
ایران در معنویت افزایى مردم جهان هراس دارند.  

از این رو، آن ها از طریق تحریم ها مى خواهند ابتدا 
انرژى هسته اى، سپس موشکى و جبهه مقاومت را 
از ایران بگیرند و به تعبیرى مى خواهند در نظامى 
که در رهبرى آن یک فرد روحانى نشســته است 
هیچ خبرى از اسالم و قرآن نباشد. امرى که رئیس 
جمهور دولت کنونى در 16 اسفند سال94 نیز به 
نحوى به آن اشاره کرد که اگر مردم مى خواهند همه 
تحریم ها برداشته شود باید به دولت اجازه دهند که 

در موضوعات دیگر نیز با جهان مذاکره کند. 
از طرفى ملت ایران بابــت تجربه مذاکرات هزینه 
بسیار سنگینى پرداخت کرد. اگرچه موضوع برجام 
تنها درباره 50 درصد از تحریم هاست که در این 50 
درصد نیز، فقط 10 درصد آن لغو تحریم هاست و 
40 درصد آن تعلیق تحریم هاست و از طرفى بخشى 
از لغو تحریم ها در همان روز اجراست که همان را 

هم کشورهاى غربى نصف و نیمه اجرا کردند. 
همان طور که رهبرى نظــام بارها یادآورى کردند 
ایران باید به تمدن ســازى اسالمى در جهان ادامه 
بدهد و تنهــا راهکارى که از طریق آن مى تواند به 
تمدن سازى و بیدارى اسالمى در جهان ادامه دهد 
اتکا به درون و عملیاتى کردن الگوى اقتصاد مقاومتى 
اســت، اگرچه در طول سال هاى گذشته رهیافت 
اجرایى براى تحقق این الگو از سوى دستگاه اجرایى 
وجود نداشته است به طورى که اگرچه ممکن است 
در دولت کنونى وزیر فاســد نداشته باشیم اما آن 
قدر معاون وزیر و مدیرکل فاسد دارد که در مسیر 
اجراى اقتصاد مقاومتى سنگ اندازى مى کنند، ولى 
متأســفانه عزم و اراده جدى براى برخورد با آن ها 

صورت نگرفت.

صداى مردم   

در این دولت به 
جرئت مى توانیم 
بگوییم که سه 
چیز افزایش بى حد 
و حصرى داشته 
است اول بدهى 
دولت به بانک ها، 
دوم بدهى دولت 
به بانک مرکزى و 
سوم نقدینگى

بــــــــرش

شماره پیامک: 30004567
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

تمرین تیم ملى امید فوتسال در ورزشگاه امام رضا   قدس: تیم ملى امید فوتسال جمهورى اسالمى ایران در یک سفر دو روزه به مشهد مقدس از ورزشگاه امام رضا (علیه السالم )بازدید کرد. تیم 
ملى فوتسال امید قبل از عزیمت به مسابقات انتخابى جام جهانى به پابوسى على بن موسى الرضا(ع) رسیدند و با هماهنگى مؤسسه جهت ارتقاى روحیه معنوى در رواق دارالهدایه به مولودى خوانى امام زمان(عج) 
پرداختند و همچنین میهمان سفره امام مهربانى ها شدند. به منظور حفظ آمادگى فوتسالیست ها، یک جلسه تمرین در یکى از سالن هاى ورزشى برگزار شد و اعضاى تیم از مجموعه آبى این مؤسسه نیز استفاده کردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r دستور تولیت آستان قدس رضوى
 براى رسیدگى به زلزله زدگان خراسان شمالى

آستان: تولیت آستان قدس رضوى در پى وقوع زلزله در استان خراسان شمالى براى 
رســیدگى به وضعیت زلزله زدگان همه بخش هاى خدماتى و امدادى آستان قدس 

رضوى را بسیج کرد.
حجت االســالم والمسلمین رئیسى ضمن ابراز همدردى با حادثه دیدگان زلزله در 
استان خراسان شمالى، بر ضرورت اقدام فورى و کمک به حادثه دیدگان تأکید کرد. 
در بخشى از پیام وى خطاب به سید مرتضى بختیارى؛ قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوى آمده است: «از شنیدن خبر زلزله در استان خراسان شمالى که موجب وارد 
آمدن خســاراتى به مردم عزیز این استان شده، بسیار متأسف شدم.  ضرورت دارد 
جنابعالى و ســایر همکاران، هرچه سریع تر ضمن رسیدگى فورى به وضعیت مردم 
عزیز  آن استان، با بسیج همه  بخش هاى خدماتى و امدادى آستان قدس، تمام توان 
خود را براى کمک به مصدومان و آسیب دیدگان به کار گیرید تا ان شاءاهللا از مشکالت 

مردم گره گشایى شود.»
شــنبه شب زلزله اى به بزرگى 5/7 ریشتر حوالى پیش قلعه، از توابع مانه و سملقان 
درعمق 11 کیلومترى زمین رخ داد که منجر به خسارت 20 تا 50 درصدى به برخى 

روستاها و منازل مسکونى و فوت و مصدومیت تعدادى از هموطنان شد.

صادرات60 میلیون دالرى کاال
 از منطقه ویژه اقتصادى سرخس در سال 1395

آســتان: مدیرعامل منطقــه ویژه 
اقتصادى ســرخس از صــادرات 60 
میلیون دالرى کاالى تولیدى از این 

منطقه طى سال 1395 خبر داد.
دکتر احمد صادقى گلمکانى گفت: 
این محصوالت شــامل هیدروکربن 
سبک و سنگین، گچ میکرونیزه، انواع 
پمپ هاى آب، چسب چوب، شکالت 

و شیرینى، سنگ آهن و ... به وزن حدود 30 هزار تن کاالست.
وى ادامه داد: کشورهاى آسیاى میانه شامل تاجیکستان، ازبکستان، عراق، قزاقستان، 
امارات و افغانستان، مقصد نخست کاالهاى صادراتى منطقه ویژه اقتصادى سرخس 
را به خود اختصاص داده اند. وى با اشــاره به وجود 24 واحد فعال در منطقه ویژه 
اقتصادى سرخس گفت: در این منطقه همچنین 36 واحد نیز در حال ساخت است.

در فاصله کمتر از یک ماه و با شمارگان 7000 نسخه
کتاب «بهار در بهار» به چاپ دوم رسید

قدس:  کتاب «بهار در بهار» که براى 
نخستین بار در فروردین ماه سال 96، 
توسط به نشر(انتشارات آستان قدس 
رضوى) منتشر شــده بود، در فاصله 

کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید.
به گــزارش روابط عمومى و تبلیغات 
به نشر(انتشارات آستان قدس رضوى)، 
این کتاب حاوى بیست و هشتمین 

سخنرانى نوروزى رهبر معظم انقالب، همزمان با نخستین روز فروردین ماه سال 96، 
در حرم مطهر رضوى است.

این اثر که در 104 صفحه منتشــر شده بود، عالوه بر بیست و هشتمین سخنرانى 
معظم له، حاوى گزیده اى از سخنان نوروزى ایشان در 27 سال گذشته است.

انتشارات آستان قدس رضوى این کتاب را با همکارى معاونت تبلیغات و ارتباطات 
اسالمى آستان قدس در قطع رقعى و در چاپ نخست با شمارگان 10 هزار نسخه و 

در نوبت دوم با شمارگان 7000 نسخه منتشر کرده است.
همراه با این کتاب ضمیمه اى حاوى گزیده سخنان نوروزى 27 سال گذشته رهبر 

معظم انقالب به صورت «داده نما» (اینفوگرافى) در اختیار مخاطبان قرار مى گیرد.

خـــبر

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانى  
معاون فنــى و عمران موقوفات آســتان 
قدس رضوى گفت: عملیات اجرایى تمام 
واحدهاى فاز اول پروژه زائرســراى رضوى 
تابستان ســال جارى به اتمام مى رسد و 
بخشى از واحدهاى آن، آماده بهره بردارى 

زائران خواهد بود. 
مهندس خلیــل اکبــرى در گفت و گو با 
خبرنگار قدس با بیــان این مطلب افزود: 
پروژه زائرسراى رضوى که عملیات اجرایى 
فاز اول آن در آبان ماه سال گذشته (95) 
در زمینى به مساحت حدود هشت هکتار 
و با زیربناى حدود 50 هزار مترمربع آغاز 
شــده است، مشــتمل بر هشت بلوك (6 
بلوك مربوط به واحدهاى ســوئیتى و دو 
بلوك به صورت واحدهاى سالنى و هیئتى) 
بوده و ایــن فاز هم اکنــون از حدود 45 
درصد پیشرفت فیزیکى برخوردار مى باشد.

وى تصریــح کرد: فاز اول این پروژه که در 
فاصله حدود دو کیلومترى از حرم مطهر 
رضوى (در منطقه بلوار چمن مشهد) واقع 
شده اســت، ظرفیت پذیرش حدود 950 
نفر زائــر را دارا بوده و امیدواریم تا قبل از 
پایان نیمه اول سال جارى (1396) شاهد 

بهره بردارى از آن باشیم.
مهندس اکبرى در مورد فاز دوم این پروژه 
خاطرنشان کرد: با وجود اینکه طبق برنامه 
زمان بندى عملیات اجرایى فــاز دوم این 
پروژه قرار بود در سال 1396 آغاز شود، اما 
با تأکیدات تولیت معزز آستان قدس رضوى 

و قائم مقام محترم ایشــان، این عملیات 
در ســه ماهه پایانى سال گذشته (1395) 
شروع شد و در حال حاضر عملیات اجراى 
فونداسیون و نصب اسکلت مربوط به تمامى 
این فاز که مشتمل بر 12 بلوك (10 بلوك 
مربوط به واحدهاى ســوئیتى و دو بلوك 
مربوط بــه واحدهاى ســالنى و هیئتى) 

مى باشد، به اتمام رسیده است.
وى با بیان اینکه فاز دوم پروژه زائرســراى 
رضوى ظرفیت پذیرش 1800 نفر را دارد، 
متذکر شــد: این فاز در حال حاضر از 25 
درصد پیشــرفت فیزیکى برخوردار بوده 
و امیدواریم، عملیــات اجرایى این فاز در 

انتهاى آذرماه سال جارى به اتمام برسد.
مهندس اکبرى ظرفیــت پذیرش نهایى 
فاز اول و دوم پروژه زائرســراى رضوى را 
در مجموع 2700 نفر عنوان کرد و افزود: 

قســمت باقیمانده از عملیات اجرایى این 
پروژه در فاز ســوم نیز در دســت بررسى 
مى باشــد، به گونه اى که تصمیم گیرى در 
زمینه ســاخت این فاز(ســوم) به صورت 
واحدهــاى دو طبقــه و بــراى افزایــش 
ظرفیت(واحدهاى سه طبقه) در حال انجام 
بوده و پس از اظهارنظر شــوراى راهبردى 
عمران آســتان قدس رضوى (تا یک ماه 
آینده) و بعد از تأیید تولیت معزز این نهاد 
مقدس، امیدواریم بتوانیم عملیات اجرایى 
فاز سوم این پروژه را در ابتداى 6 ماهه دوم 
ســال جارى آغاز کنیم، ضمن اینکه براى 
این فاز نیز ظرفیت پذیرش 1700 نفر زائر، 

پیش بینى شده است.
معاون فنى و عمران موقوفات یادآور شد: 
همزمان با عملیات اجرایى ساختمان ها، 
محوطه ها و خیابان هاى طراحى شده در 

پروژه زائرسراى رضوى (که از اسفندماه 
1395 این عملیات آغاز شده است)، کار 
محوطه ســازى نیز در حال اجرا بوده و 
پیش بینى مى شــود، قبل از بهره بردارى 
از فازهاى اول و دوم این پروژه، عملیات 
محوطه ســازى و اجراى معابر در این دو 
فاز(فاز یک و دو) به پایان رسد و امیدواریم 
که در کمتر از بازه زمانى یکساله از شروع 
عملیات اجرایى، ان شاءاهللا فاز اول و دوم 

این پروژه بــا موفقیت به 
سرانجام رسد.

منابع  تأمین  مورد  وى در 
مالــى و نقدینگى مربوط 
به هزینه هــاى اجراى این 
پروژه اظهار داشت: بخش 
خصوصى در قالب خیرین 
قابل  مبالغ  اندیــش  نیک 
توجهى را به طور مستقیم 
بانکى  شماره حســاب  به 
اعالم شده از سوى آستان 
قدس رضــوى واریز کرده 
که ضمن تشــکر و سپاس 
خداپسندانه،  اقدام  این  از 
جهت  عالقه مندان  تمامى 

خدمت به بارگاه ملکوتى حضرت رضا(ع) 
در این زمینــه مى توانند براى کســب 
اطالعات بیشــتر به حوزه معاونت فنى و 
عمران موقوفات واقع در سازمان مرکزى 
شهداى  رضوى(چهارراه  قدس  آســتان 

مشهد) مراجعه نمایند.

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

 از جایگاه کبوتران در صحن هاى حرم مطهر نخستین واحدهاى زائرسراى رضوى، تابستان آماده تحویل به زائران
امام رضــا(ع) خاطرات خوبى داریم، لطفاً این 

جایگاه ها را دوباره راه اندازى کنید. 
09370005777

 لطفاً مســیر ورودى بــه داخل حرم مطهر 
تســهیل شــود، بعضى مواقع به علت بسته 
بودن درهــاى ورودى به داخل رواق ها، زائران 

با مشکل روبه رو مى شوند.
09190006108

 صف هــاى نماز جماعــت داخل صحن ها 
و رواق هــاى حرم مطهر بایــد نظم و انضباط 
بیشترى داشته باشند، لطفاً مأموران و خادمان 
حرم امام رضا(ع) نظم بیشترى را برقرار کنند.
09130004894

 آستان قدس رضوي باید مقدارى از درآمد 
خــود را صرف کمک به بیماران ســرطانى، 
هموفیلى، تاالسمى و... بکند، زیرا آنان هم زائر 

امام رضا(ع) هستند.
09130007160

 اجــراى طــرح زوج و فــرد بــراى تردد 
خودروهاى زائــران در اطــراف حرم مطهر، 
مشکالتى را براى آنان بوجود آورده است لطفاً 
آستان قدس رضوي از مسئوالن پلیس راهور 

بخواهد این طرح را لغو کنند.
09150002069

 آستان قدس رضوي و شهردارى مشهد باید 
بر نحوه عملکرد تاکسى هاى اطراف حرم مطهر 
که زائران بویژه سالمندان، ناتوانان و بانوان از 

آن ها استفاده مى کنند، بیشتر نظارت کنند.
09120002019

 از خدمات خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) 
و کارکنان آستان قدس رضوي سپاسگزاریم، 

اجرشان با امام رضا(ع).
09130004380

 سالم! خادم افتخارى هستم، اگر مى شود به 
سرپرست هاى کشیک ها نظارت بیشترى شود. 

بعضى ها خیلى با نیروها بد برخورد مى کنند.
09150006242
 حدود دو ماه است سیستم صوت رواق امام 
خمینى(ره)مشکل دارد و مردم صداى سخنرانى 

و مداحى ها را خوب متوجه نمى شوند.
09150000885

صداى مردم

فاز اول پروژه 
زائرسراى رضوى، 

ظرفیت پذیرش 
حدود 950 نفر 

زائر را دارا بوده و 
امیدواریم تا قبل 
از پایان نیمه اول 
سال جارى شاهد 
بهره بردارى از آن 

باشیم

بــــــــرش
مدیرعامل منطقــه ویژه 

میلیون دالرى کاالى تولیدى از این 

دکتر احمد صادقى گلمکانى گفت: 
این محصوالت شــامل هیدروکربن 
سبک و سنگین، گچ میکرونیزه، انواع 
پمپ هاى آب، چسب چوب، شکالت 

کتاب «بهار در بهار» که براى 
 ،
توسط به نشر(انتشارات آستان قدس 
رضوى) منتشر شــده بود، در فاصله 

به گــزارش روابط عمومى و تبلیغات 
نشر(انتشارات آستان قدس رضوى)، 
این کتاب حاوى بیست و هشتمین 

 3000737277
شماره پیامک صفحه «آستان»
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مدیرعامل بنیاد فرهنگى رضوى خبر داد

خبر

آستان: مدیرعامل بنیاد فرهنگى رضوى از کسب 277 رتبه استانى 
در مســابقات فرهنگى، هنرى توســط دانش آموزان مدارس امام 
رضا(ع) خبر داد. محمدتقى فخریان با اشاره به کسب رتبه هاى برتر 
در مسابقات فرهنگى و هنرى استان اظهار کرد: در مسابقات ادبى و 
فرهنگى شامل شعر، داستان، مطالعه و تحقیق، نشریه الکترونیکى، 

هنرهاى دستى، تجسمى، نمایشى، وبالگ نویسى، فضاى مجازى، 
سرود و نشریه دیوارى دانش آموزان دختر در مقاطع متوسطه اول 
و دوم موفق شــدند 97 رتبه و پسران در همین مقاطع 180 رتبه 
استانى را کسب کنند. وى افزود: درخشش و موفقیت دانش آموزان 
در کســب رتبه هاى اســتانى در بزرگ ترین رقابت هاى فرهنگى 

دانش آمــوزى و نیز راهیابى به مرحله کشــورى بى تردید نتیجه 
حمایت و پشتیبانى معلمان و خانواده هاى این عزیزان است.فخریان 
بیان کرد: این موفقیت ها جز در سایه ایمان به خدا، تالش دلسوزانه 
معلمان و مدیران حریم علمى عالم آل محمد(ص) و پشــتکار و 

خودباورى دانش آموزان و دعاى خیر والدین به دست نخواهد آمد.
سى و پنجمین دوره مسابقات فرهنگى هنرى دانش آموزان با حضور 
10 هزار دانش آموز دختر و پسر در اردوگاه ثامن االئمه مشهد برگزار 

شد و نفرات برتر هر رشته به مرحله کشورى راه یافتند.

کسب 277 رتبه در مسابقات فرهنگى توسط مدارس امام رضا
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

انتخاب مردم امروز بین کارآمدی و ناکارآمدی است تسنیم: مرضیه وحید دستجردی با اشاره به این که در شرایط و روزهای حساسی به سر می بریم و نباید فرصت را از دست دهیم، گفت: 
نگذاریم این ســرمایه ارزشــمند مانند یخی آب شــود و از زمان حداکثر اســتفاده را ببریم. تالش کنیم مردم را به حق دعوت کنیم و مسیر را برای کســانی که می خواهند اصالحات واقعی را در جامعه 

اجرایی کنند هموار کنیم. وی افزود: انتخاب مردم امروز بین کارآمدی و ناکارآمدی است.

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

تا انتخابات

آقایان به جای پاسخ دادن فرافکنی می کنند
فارس: حجت  االســام والمســلمین 
رئیســی با تأکید بر اینکه اولین کسی 
که باید به فساد حساسیت داشته باشد 
رئیس دولت اســت اظهار داشت: فساد 
فراجناحی شده و مردم خسته شده اند. 
دولت باید اعام کند که کدام ســاختار 
فســاد را اصاح کرده یا با کدام فســاد 
مبارزه کرده اســت. دزد دزد برای مردم اعتماد نمــی آورد. وی در اجتماع مردم 
گــرگان و در واکنش به ادعای دولت در مورد وجود تخلفات در دولت گذشــته 
گفت: اگر دالل نفتی متخلف بود چرا شکایت نکردید، با اصرار فراوان بعد از ماه ها 
شکایت کردید؟ تسهیات را به دالالن نفتی می دهند و ممکن است چند وقت 
دیگر این قضیه مجدد اتفاق بیفتد. رئیسی ادامه داد: اگر دیپلماسی به این نتیجه 
است که به خارجی ها بگوییم کاری کنید جریان ما رأی بیاورد ما دیپلماسی بلد 
نیســتیم، اگر اقتصاد به این معنا است که آب خوردن مردم را به بیگانگان ربط 
دهیم ما اقتصاد بلد نیستیم. وی تصریح کرد: مردم باید از قراردادها مطلع باشند و 
ما محرمانگی نداریم. امروز مسئله در قاچاق کوله بری نیست بلکه ورود کانتینرها 

است. کسی می تواند مبارزه کند که خودش تاجر نباشد. 
حجت االسام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه آقایان به جای پاسخ به ما و مردم 
مســائل دیگری را مطرح می کنند تصریح کرد: من از همه شما بیشتر اسرار را 
می دانم و سینه من مخزن اسرار است، اگر لب به سخن بگشاییم وضعیت دیگری 

خواهد بود اما باید ظرفیت داشته باشیم.

ما دیوار را خراب کردیم و جایش پل ساختیم
تسنیم: حسن روحانی در اصفهان با بیان اینکه در این دولت فضای امنیتی از 
دانشــگاه ها برداشته شد، گفت:  در سایه حضور شما در این 3/5سال توانستیم با 
کمک هم دیوار را خراب کنیم و پل بسازیم. نامزد انتخابات ریاست جمهوری در 
جمــع مردم اصفهان افزود: ما با برجــام، بین ایران و جهان پل برقرار کردیم. ما 
دیوار تحریم را فرو ریختیم. البته اگر ملت ایران اجازه بدهد و اگر رهبری معظم و 
فرهیخته اجازه و یاری و هدایت کند با همین دکتر ظریف بقیه تحریم ها را رفع 
خواهیم کرد.  وی گفت: ما می خواهیم تعامل سازنده با جهان را ادامه دهیم. ما 
می خواهیم دانشگاه های ما با دانشگاه های جهان در ارتباط باشند. ما می خواهیم 
فناوری های پیشرفته را به ایران بیاوریم. نخواهیم گذاشت بار دیگر بازار نفت را در 
اختیار عربستان قرار دهند. ما نخواهیم گذاشت گاز کشورمان در اختیار همسایه 

جنوبی قرار گیرد. 

مجموع آرای رئیسی و قالیباف 
از آرای روحانی و پوششی اش باالتر است

تسنیم: دبیــرکل جبهه پیروان گفت: 
آرای روحانی و جهانگیری تقریباً تثبیت 
شده و رشدی نداشته اما مجموع آرای 
کاندیداهای جبهه مردمی از رأی روحانی 
و جهانگیری باالتر است. محمدرضا باهنر 
افزود: ما یک توصیه کلی به صدا و سیما 
و جریانات حاکمیتی داریم که خودشان 
را برای مرحله دوم انتخابات آماده کنند، اگرچه ما امیدواریم در مرحله اول یکی 
از کاندیداهای نهایی جبهه مردمی به پیروزی برسد. وی اظهار داشت: ما در جبهه 
مردمی نیروهای انقاب قول و قرارمان این است، هر کسی در نظرسنجی ها پیشی 
گرفت، کاندیدای نهایی باشد، اما قرار ما بر کاندیدای اصلی و فرعی نبوده است و 
اما اینکه از روز اول یک نفر پوششی بیاید و بگوید »برای کمک به کاندیدای اصلی 
آمدم و می خواهم کنار بروم« برای آن اردوگاه آنها نشد. وی با بیان اینکه روحانی 
در ســال 92 می توانست حرف های عجیب بزند و وعده بدهد، اضافه کرد: امروز 
وعده های عجیب و غریب ، نمی گیرد! چون هر کار عجیب و غریبی می خواست 

انجام دهد در این 4 سال انجام می داد.

 سیاست/ آرش خلیل خانه   3 مناظره 
انتخاباتی به عنــوان تأثیرگذارترین بخش 
تبلیغــات نامزدها به پایان رســید و نقش 
خود را نیز در جابه جایی آرا و باالبردن آمار 
مشارکت بر مبنای نظرسنجی ها نشان داد.  
بیش از همه، 2 نامزد دولت بر 
روی این مناظره ها حساب باز 
کرده بودند تا با تهییج افکار 
عمومی و فضاسازی سیاسی 
بر مبنای تخریب وجهه رقبا و 
منتقدان خود بتوانند خود را 
در رنکینگ آرا و نظرسنجی ها 
باال بکشند. با این حال، تأثیر 
این تاکتیــک و نتیجه کلی 
مناظره ها از ایــن نظر برای 
روحانی و نامزد پوششــی او 
بســیار کمتر از حد انتظار و 

مأیوس کننده بود. 

ناکامی در بازار مناظره ها 
نظرسنجی ها تکانه کمتر از 3 درصدی آرای 
روحانی را پس از مناظره سوم نشان می دهد 
حال آنکــه جهش آرای حجت  االســام 
والمسلمین رئیسی و محمدباقر قالیباف در 

هفته اخیر شتابی قابل توجه داشته است. 

انتظار جریان دولتی این بود که مناظره ها 
بتواند آرای خاکستری را به حرکت درآورده 
و ســهمی بزرگ تر از آن را به ســوی خود 

جلــب کنند. امــا از آنجا که 
تمرکز جریــان دولت بر آرای 
طبقات میانی و عمدتاً شهری 
بوده و هست و این مناظره ها 
نیز  تلویزیونــی  تبلیغــات  و 
بیشــتر مورد توجه مخاطبان 
شهری قرار می گیرد، بازخورد 

آن در جمعیت روســتایی و شهرســتانی 
به مراتب کمتر بوده اســت.  این شــرایط 
سبب شد تا گفتمان دولت در برابر گفتمان 
محرومیت محور و اقشــار ضعیف جامعه از 
زبان نامزدهای اصول گرا سبد کوچک تری 
از آرای خاکستری را به خود اختصاص دهد. 
 ســبد آرای روحانــی در انتخابــات قبل 
به 51 درصد نرســید. نظرســنجی ها در 
خوشبینانه ترین حالت این سبد را با مجموع 
آرای نامزد پوششی وی در این دوره حداکثر 
در محدوده36  درصد نشــان می دهند. از 
سوی دیگر عملکرد 4 ساله دولت برای اقشار 
روســتایی و مناطق محروم و شهرستان ها 
کمتر قابل لمس بوده و ســفره آن ها بیش 
از مناطق شــهری کوچک شــده است. به 

همیــن دلیــل گرایش آن ها بــه گفتمان 
محرومان و کرامت این قشــر از جامعه در 
رقابت های اجتماعی بســیار بیشتر است. 
همین امر نیز باعث شده آرای 
حجت  االســام والمسلمین 
اخیر  روزهــای  در  رئیســی 
 با انتشــار برنامه هــای دولت 
»کار و کرامــت« به یک بــاره 
جهشــی ســنگین را شاهد 
باشــد تا آنجا که ممکن است 
انتخابــات در دور اول هم شــاهد نتایجی 

متفاوت از نظرسنجی های پیشین باشد. 

جســت  وجــوی رأی در کف 
خیابان های شمال شهر 

اکنــون جریان حامی دولــت برای جبران 
این عقب ماندگــی و ناکامی در جلب آرای 
خاموش، پــس از تخلیه کامــل ظرفیت 
مناظره ها و رسانه ملی، به عملیات تبلیغاتی 
و پروپاگاندایــی اقناعــی و رودر رو در کف 
خیابان ها و شهر های بزرگ روی آورده زیرا 
در قشر محروم بستر و ظرفیتی برای عرضه 
خود نــدارد.  البته نامزدهای اصولگرا هم از 
این قافله عقب نمانده و نمایندگان آنها برای 
توجیه و صحبت با مــردم وارد خیابان ها 

 شده و عما تبلیغات چهره به چهره را آغاز 
کرده اند که در نوع خود برای اولین بار به این 

شکل و با این حجم انجام می شود.
بیژن نوباوه در این باره می گوید: آمار می گوید 
جامعه روستایی کشور به 30 درصد کاهش 
یافته و شاید همین عامل باعث شده دولت 
سبد رأی خود را در شهرها جست وجو کند. 
اما این آمار بدان معنا نیست که 70 درصد 

جامعه شهری ما برخوردار هستند. 
وی می افزاید: االن 15 میلیون حاشیه نشین 
در شــهرهای بزرگ کشــور به عنوان یک 
طبقه شــکل گرفته اند که همه آن ها جزء 
محرومین هستند. لذا اینکه دولت از آرای 
محرومین و قشر مستضعف ناامید شده، یک 
واقعیت اســت چون برای آن ها هیچ کاری 

نکرده است. 

نا امیدی دولت امید از قشر محروم 
نماینده سابق مردم تهران تصریح می کند: 
آمــار می گوید 10 درصــد جامعه بیش از 
90 درصِد تســهیات و امکانات را استفاده 
کرده اند. این بدان معناســت که 90 درصد 
جامعــه با برنامه ها و روش و عملکرد دولت 
زاویــه دارند و اینکه دولت در شــهرها کار 
می کند به تصور این اســت که شاید زرق 
و برق شهری و شــعارهای معطوف به این 
جامعه بتواند آرا را جلب کند. اما واقعیت این 
است که برای قشر محروم هیچ کاری نشده 
اســت. اینکه دولت سامانه ای ایجاد کرده تا 
افرادی کــه فقر مطلق دارند در آن ثبت نام 
کنند، برای او آبرو ریزی است تا افتخار. زیرا 
با این کار رئیس جمهور اعتراف کرده که بعد 
از 4 ســال بودن در قدرت هنوز عده  زیادی 
در کشور نه زیر خط فقر بلکه در فقر مطلق 
و بیچارگی زندگــی می کنند. نوباوه تأکید 
می کنــد: این برای دولت شکســت کامل 
اســت. این وضعیت در گرایش مردم و رأی 
آن ها تأثیرگذار بــوده و باعث ریزش آرای 
روحانی و بزرگ  شدن سبد رأی نامزدهای 
اصول گرا شــده که یک چالش جدی برای 
دولت محسوب می شود. لذا حضور در میان 
مردم و صحبت با آنها می تواند درصد آرای 

روحانی را از وضع کنونی پایین تر بیاورد.

اینکه دولت در 
شهرها کار می کند 
به تصور این است 
که شاید زرق 
و برق شهری و 
شعارهای معطوف 
به این جامعه بتواند 
آرا را جلب کند

بــــــــرش

رئیسی برنامه دولت 
کار و کرامت را منتشر کرد

مهر: ســتاد حجت  االســام والمسلمین 
ابراهیم رئیســی، برنامه دولت کار و کرامت 
را بــرای دریافت نظرات مــردم و نخبگان 
منتشر کرد. وی پیش از این، در مناظره دوم 
تلویزیونی، اقدام به ارائه این برنامه در مقابل 
دوربین سیما کرده بود که در پی این اقدام، 
سیل درخواست های نخبگان و مردم برای 
اطاع از جزئیات این برنامه، به سوی ستاد 
انتخاباتی دکتر رئیسی روانه شد. این برنامه 
در هشــت فصل و حدود 100 صفحه ارائه 

شده است.

رسوا کردن دروغ گوها 
حق ملت است

تسنیم: محمدباقــر قالیباف با بیان اینکه 
مردم ما روز بــه روز فقیرتر می شــوند در 
حالی که 2 هدف انقــاب ایجاد امنیت و 
رفاه و آســایش بود، گفت: مشکل اصلی ما 
ناکارآمدی مدیرانی است که اکنون مدیریت 
می کنند. وی در جمع مردم شیراز افزود: ما 
مخالف تولید ثروت نیستیم اما بر این باوریم 
کسانی که به برکت انقاب و خون شهدا و 
فرزندان یتیم شهدا و محرومان و مظلومان 
مدیر شــدند به دنبال ثروت اندوزی نباشد. 
امروز اگر ما می گوییم مشــکات نشــأت 
گرفته از 4 درصدی هاست بخاطر این است 

که آنها ده ها شرکت دارند. 
چرا باید در نظام اســامی یک مدیر و وزیر 
مانند خاندان قاجار وقتی خصوصی سازی 
می شــود رانت پیدا کنند. وی خاطرنشان 
 کرد: در بانک و فوالد و پتروشــیمی سر و 
کله شان پیدا می شــود و همه جا هستند. 
یکی از همین ها در یک بانک 400 میلیارد 
تومان بدون بهره و وثیقه پول گرفته است. 

قالیباف ادامه داد: قدرت یارانه کمتر از 15 
هزار تومان سال 89 شده است و دولتی که 
دنبال تجارت است این را درک نمی کند و 
معاون اول این دولت در برابر  ملت حرف از 
دختر مظلوم وزیر می زند که 200 میلیون 
تجــارت کرده اســت.ما از جوانان خجالت 
می کشیم که چنین نگاهی در بین مسئوالن 

باشد.

تبلیغات از شبکه های اجتماعی به خیابان ها کشیده شدرویداد

تبلیغ چهره به چهره برای جذب آرای  خاکستری



 بین الملل/ احمد یوســفى صراف  
هنوز یــک روز از خبر عجیــب آمادگى 
کره شــمالى براى مذاکره با آمریکایى ها 
نگذشــته بود که آزمایش موشکى جدید 
کره شمالى دوباره کشورهاى همسایه اش 
را بــه نگرانى انداخت. دیروز چو ســون 
هوى، مدیــرکل امور آمریــکا در وزارت 
خارجه کره گفت ، اگر شــرایط درســت 
برقرار باشــد با دولت آمریکا وارد مذاکره 
خواهد شد. یونهاپ مى نویسد، از خانم چو 
در مورد آمادگى گفت وگو با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا ســؤال شد. او پاسخ 
داد: «ما اگر شــرایط مهیا باشد گفت وگو 

خواهیم کرد.»
او بــه این پرســش که  آیا کره شــمالى 
آمادگى مذاکره با دولــت جدید در کره 
جنوبى به ریاســت مون جا این لیبرال را 

دارد پاسخ داد: «ما خواهیم دید.»

  از منازعه بزرگ ترامپ تا دیدار 
افتخارآمیز رهبر کره!

اظهارات چو که ســابق بر این عضو تیم 
گفت وگوهاى هســته اى کره شمالى بود 
در زمانى مطرح مى شــود که فشارهاى 
بین المللى بر کره شمالى به دلیل تالش 
این کشور براى دســتیابى به سالح هاى 

اتمى باال رفته است. 
دونالد ترامپ در ماه آوریل در گفت وگویى 
با رویترز وقــوع «منازعه اى بزرگ» با کره 
شــمالى را محتمل دانســت اما در عین 
حال گفت که آمریکا بــه دنبال راه حل 
دیپلماتیک مناقشه اى است که به دلیل 
برنامه هاى هسته اى و موشکى کره شمالى 

ایجاد شده است. 
ترامــپ چندى بعد گفــت، دیدار با کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالى در شرایط 

مناسب برایش «افتخارآمیز» خواهد بود.
به گفته رسانه هاى ژاپن، چو سون هوى، 
مدیرکل امور آمریکا در وزارت خارجه کره 
شــمالى در نروژ با مقام هاى سابق دولتى 

آمریکا دیدار کرده است. 
مون جا این، رئیس جمهــور جدید کره 

جنوبى که طرفدار میانه روى در رویکرد با 
کره شمالى است گفته است، در صورتى 
که شرایطى مناســب وجود داشته باشد 
تمایل دارد به کره شمالى برود. او افزود، 
مذاکره با کره شــمالى بایــد به موازات 
تحریم این کشــور براى حل مشــکالت 
مربوط به ســالح هاى این کشــور پیش 

برود.
کره شــمالى تا کنون به رغم تحریم هاى 
سازمان ملل متحد و آمریکا پنج آزمایش 
هسته اى انجام داده و دست اندرکار توسعه 
موشــک هاى دوربردى است که قابلیت 

حمل کالهک هسته اى را دارند. 

  پرتاب شئ مشکوك به موشک بالستیک 
توسط کره شمالى

خبرگزارى رسمى کره جنوبى «یونهاپ» 
گــزارش داد، کره شــمالى یــک پرتاب 
ناشــناخته را که احتمال مى رود موشک 
بالستیک باشــد، بامداد یکشنبه آزمایش 
کرد؛ همچنین خبرگزارى «رویترز» به نقل 
از ارتش کره جنوبى نوشت با اینکه هویت 
شئ آزمایش شــده هنوز قابل شناسایى 
نیســت اما از منطقه اى نزدیک به ساحل 
غربى پرتاب شده است.در اولین واکنش 
خارجى به پرتاب شئ مشکوك به موشک 
بالستیک توسط کره شمالى، رئیس کابینه 
ژاپن این اقدام را محکوم و شــدیداً به آن 

اعتراض کرد.

شبکه خبرى «راشــاتودى» نیز گزارش داد 
این موشــک که از نوع بالستیک میان برد 
بــوده به مدت 30 دقیقه و مســافت 700 
کیلومتر پرواز کرده و بدون وارد شــدن به 
آب هاى سرزمینى ژاپن، در دریا سقوط کرد.
همچنین کره جنوبى از شــوراى امنیت 
سازمان ملل خواســت تا هرچه سریع تر 
نشســت اضطرارى را براى بررسى پرتاب 
جدید کره شــمالى تشکیل دهد. شبکه 
خبرى «فاکس نیوز» گــزارش داد وزارت 
دفاع آمریکا پرتاب موشــک بالســتیک 
توسط کره شمالى از ســاحل غربى این 

کشور را تأیید کرد.

  مواضع متفاوت کره جنوبى در قبال 
کره شمالى

در تحلیــل اوضاع بین دو کره ســهیل 
کرامتى کارشناس مسائل بین الملل نیز در 
گفت وگو با قدس مى گوید:  در شرایطى 
که برخى گزارش ها از آمادگى کره جنوبى 
براى گفت وگو با پیونــگ یانگ حکایت 
دارند، رسانه ها از تجهیز جنگنده هاى این 
کشور به موشک هاى دور برد براى مقابله 

با کره شمالى خبر مى دهند.
همان طور که شاهد بودیم مون جا این، 
رئیس جمهور جدید کره جنوبى در زمینه 
سیاست خارجى، گفته است که رسیدگى 
بــه برنامه هســته اى کره شــمالى را در 
اولویت قرار مى دهد و همچنین مســئله 

استقرار شبکه دفاع ضد موشکى آمریکایى 
تــاد در کره جنوبى را حل و فصل خواهد 

کرد. 
از نظر کره شــمالى، توقــف برنامه هاى 
هسته اى این کشور به پایان سیاست هاى 

خصمانــه آمریــکا علیــه 
پیونــگ یانــگ وخاتمــه 
حضــور نظامــى آمریــکا 
درشبه جزیره کره بستگى 
دارد. مقام هاى کره شمالى، 
سیاست هاى آمریکا در شبه 
جزیره کره را تحریک آمیز 
و تهدیدى براى منافع ملى 
خــود مى دانند و به همین 
دلیل فعالیت هاى هسته اى 
و موشــکى خــود را براى 
بازدارندگى در قبال حمله 
احتمالــى آمریــکا و کره 
جنوبــى ادامــه مى دهند.  
آنچنان که باید گفت، شاید 
مواضع متفاوت در سیاست 

خارجى ســئول بویژه درباره کره شمالى، 
همکارى با دولت آمریکا و استقرار سامانه 
موشکى تاد توســط احزاب کره جنوبى، 
برنامه اى براى ارزیابى واکنش مردم کره 
جنوبى به چنین طرح هایى باشد. باید در 
آینده اى نزدیک شــاهد واکنش هاى دو 
کشور کره شمالى و جنوبى نسبت به این 

تنش هاى تاریخى باشیم.

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

انتشار نخستین تصویر «حسنى مبارك» پس از آزادى
«مبارك  آناتولــى:  خبرگزارى 
الخرینج» نایب رئیس سابق پارلمان 
کویت در قاهــره با مبارك دیدار و 
پس از آن عکس ایــن دیدار را در 
صفحه خود در توییتر منتشر کرد. 
در تصویــر دیگرى عکــس «فهد» 
پسر الخرینج در کنار مبارك دیده 
مى شود، در حالى که مبارك لبخند 

بر لب دارد. این نخستین تصویر مبارك پس از آزادى و ترخیص از بیمارستان 
نظامى المعادى در تاریخ 24 مارس گذشته است.

نجات 484 پناهجو در دریاى مدیترانه 
فــارس: ایتالیا 484 پناهجو را در دریاى مدیترانه نجات داد و پیکر 7 نفر هم 
پیدا شد. گارد ســاحلى ایتالیا با اعالم این خبر افزود: «نیروهاى امدادى 484 
پناهجو را که ســوار قایق بودند، نجات دادند و جسد 7 نفر که در تالش براى 

رساندن خود به اروپا کشته شدند را پیدا کردند.»

حمله جنگنده هاى ترکیه به شمال عراق
فارس: جنگنده هاى ارتش ترکیه بار دیگر، به اســتان دهوك در شمال عراق 
حمله کرده و دو روســتا را هدف قرار دادند. ســرهنگ «دلیر فرزنده» فرمانده 
مرزبانى استان دهوك در این باره گفت: جنگنده هاى ارتش ترکیه دو روستاى 
«کشان» و «شلینى» را در ناحیه «باتیفا» در شمال استان دهوك بشدت بمباران 

کرده اند.

انفجار تروریستى در مرکز بغداد
فارس: یک خودروى بمب گذارى شده در خیابان «الربیعى» در منطقه «زیونه» 
در مرکز پایتخت عراق منفجر شــد که تا کنون کشته شدن یک نفر و زخمى 
شدن پنج تن گزارش شده است. این انفجار در ایستگاه ایست و بازرسى متعلق 
به نیروهاى پلیس فدرال صورت گرفته است؛ همان نیروهایى که این روزها در 

موصل بشدت فعال هستند.

امیر قطر: مردم فلسطین از سرزمین خود آواره شده اند
الجزیره: «تمیم بن حمد آل ثانى» 
امیر قطر در نشست «همکارى بین 
المللى و اهمیت امنیت سیاســى و 
اقتصادى» در دوحه سخنرانى کرد.

وى در این ســخنرانى تأکید کرد: 
موضوع فلسطین، مسئله اى مردمى 
اســت که از ســرزمین خود آواره 
شده اند. امیر قطر افزود: جنگ هاى 

کنونى در منطقه در نتیجه اتخاذ سیاست هاى نژادپرستانه رخ مى دهند.

ارسال نخستین محموله تسلیحات آمریکایى براى 
ُکردهاى شمال سوریه

فارس: منابع خبرى از ارســال نخســتین محموله تســلیحات آمریکا براى 
شبه نظامیان ُکرد در شمال ســوریه خبر مى دهند. مقام هاى اطالعاتى ترکیه 
نیز به نقل از منابع آگاه محلى (در آمریکا) مى گویند این محموله - که شامل 
توپخانه و دو خودرو زرهى مســلح به مسلسل سنگین است - براى نیروهاى 
دموکراتیک ســوریه (س.د.ف) مستقر در «الطبقه» واقع در استان «رقه» ارسال 

شده است.

خـــبر

نگاهى به پیشنهاد مذاکرات کره شمالى و نقش رئیس جمهور جدید کره جنوبى

آیا ترامپ مى تواند اتحاد دو کره عقب نشینى  پیونگ یانگ از مبارزه طلبى
را ممکن کند؟

ریچارد نورث پترسون - بوستون گلوب
امیرمحمد سلطان پور

براى پایان بخشــیدن به تهدید اتمى کره شمالى، 
ترامپ بایــد از آخرین برگى کــه در اختیار دارد 
براى اتحاد دو کره اســتفاده کنــد. چنین اتفاقى 
مدت هاســت از نظر دیپلماتیک غیرممکن تلقى 
مى شــود، اما عملکرد ترامپ هم مى تواند غیرقابل 
پیش بینى باشد. او در یک مقطع از چین مى خواهد 
مشــکالت را حل کند، سپس مذاکره مستقیم با 
کیم جونگ اوِن «باهوش» را پیشــنهاد کرده است؛ 
با تحریم هاى سخت آن ها را تهدید کرده، ناوهاى 
جنگى خود را به کره روانه کرده و بار دیگر از تغییر 
رژیم در آنجا گفته است؛ چیزى که مى تواند به فعال 
شدن آتشبار کره شمالى به سمت سئول 25 میلیون 
نفرى منجر شود. با تخمین کارشناسان آمریکایى، 
موشک هسته اى کره شمالى مى تواند به سیاتل در 
آمریکا برسد و ژاپن و کره جنوبى نیز در خطر قرار 
دارند. هرگونه تالش آمریکا براى تغییر رژیم در کره 
شمالى پیامدهاى پیش بینى نشده اى خواهد داشت 
و کیم هیچ گاه براى نجات، زرادخانه خود را فراموش 
نخواهد کرد. با همه این احتماالت خطرناك، ایده 
اتحاد دو کره، هرچقدر هم دور از دسترس به نظر 
برسد باید مورد توجه قرار گیرد. چنین رخدادى از 
یک طرف سبب از بین رفتن تهدید هسته اى کره 
شــمالى و از طرفى دیگر خروج 25میلیون مردم 
این کشــور از رنج و سختى  خواهد شد. چین هم 
از احتمال بروز فجایع انســانى در مرزهاى خود در 
امان مانده و از لحاظ اقتصادى و سیاسى نیز برایش 
پرفایده خواهد بود. اتحــاد دو کره مى تواند مردم 
شــمال و جنوب آن را در تمامى سرزمین تاریخى 
کره اقامت دهد و هزینه هاى سرسام آور دفاعى نیز 
براى هر دو طرف به پایان خواهد رسید. نیروى کار 
جوان کره شمالى و منابع زیاد زغال سنگ، اورانیوم، 
منیزیت و سنگ هاى خاص این کشور که نمونه آن 
را به هیچ وجه نمى توان در کره جنوبى دید، به کمک 
صنعت کره متحد خواهد آمد. ثبات و امنیت، صنعت 
توریسم قدرتمند را براى آن ها به ارمغان مى آورد و 
طبق نظر بسیارى از کارشناسان، کره مى تواند به 
آلمان آسیا تبدیل شود. براى اتحاد کره، به همراهى 
بى شائبه چین در کنار آمریکا و دو کره نیاز است و 
چنین امرى، کمک مالى بالغ بر دو تریلیارد دالر را 

ظرف مدت 10سال مى طلبد. 

یادداشت/ترجمه

رئیس جمهور جدید 
کره جنوبى که 

طرفدار میانه روى در 
رویکرد با کره شمالى 
است گفته است، در 
صورتى که شرایطى 

مناسب وجود داشته 
باشد تمایل دارد به 

کره شمالى برود

بــــــــرش

«مبارك   
الخرینج» نایب رئیس سابق پارلمان 
کویت در قاهــره با مبارك دیدار و 
پس از آن عکس ایــن دیدار را در 
صفحه خود در توییتر منتشر کرد. 
در تصویــر دیگرى عکــس «فهد» 
پسر الخرینج در کنار مبارك دیده 
مى شود، در حالى که مبارك لبخند 

 «تمیم بن حمد آل ثانى» 
امیر قطر در نشست «همکارى بین 
المللى و اهمیت امنیت سیاســى و 

وى در این ســخنرانى تأکید کرد: 
موضوع فلسطین، مسئله اى مردمى 
اســت که از ســرزمین خود آواره 
شده اند. امیر قطر افزود: جنگ هاى 

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

ماکرون: جهان و اروپا بیش از هر زمانى به فرانسه نیاز دارند      فارس: «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور جدید فرانسه وارد کاخ ریاست جمهورى الیزه شد و پس از بدرقه «فرانسوا اوالند» رئیس جمهور پیشین 
در سخنانى اعالم کرد: فرانسویان در روز 7 ماه مى امید انتخاب کردند و مسئولیتى که آن ها بر عهده من قرار دادند، افتخارى بزرگ براى من است. جهان و اروپا هم اکنون بیش از هر زمان دیگرى به فرانسه نیاز 
دارند. آن ها به فرانسه اى نیاز دارند که مى داند چگونه آینده را به وجود آورد. من معتقدم، قدرت فرانسه رو به زوال نیست و تحت هیچ شرایطى از تعهداتى که به فرانسویان داده ام عقب نشینى نخواهم کرد.

  دوشنبه 25 اردیبهشت 1396  18 شعبان  1438 15 مى 2017  سال سى ام  شماره 8399  



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 18 شعبان 1438 15 مى 2017  سال سى ام  شماره 8399 

روزنامـه صبـح ایـران

شرم داریم مفاد این سند را بیان کنیم    حوزه: آیت اهللا نورى همدانى از مراجع تقلید در دیدار با جمعى از طالب و اساتید حوزه گفت: سند 2030 یونسکو، ضد ارزش هاى دینى  است 
و شرم داریم مفاد این سند را بیان کنیم؛ در این سند انقالب و نظام را زیر سؤال برده اند؛ در حالى که ایران توانسته استبداد و استکبار را از کشور بیرون کرده و به بیدارگرى اسالمى در جهان 

برسد و به همین علت مى تواند براى تعلیم و تربیت برنامه داشته باشد.

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

معارف/ طیبــه مروت  تنها چند روز تا 
برگــزارى انتخابات دوازدهــم باقى مانده 
است. مناظرات تلویزیونى و میتینگ هاى 
نامزدهاى انتخابــات فضاى انتخاب گزینه 
مناســب و اصلح را پیــش روى مردم قرار 
خواهد داد. اما آنچه در این رویداد سیاسى 
سرنوشت ساز مهم است، نگرانى براى مرگ 
اخالق و ارزش هاى اســالمى در جامعه اى 
اســت که مى خواهد پرچمــدار فرهنگ 
اسالمى باشد. دکتر عبدالوهاب فراتى، استاد 
دانشگاه باقرالعلوم(علیه السالم)، عضو هیئت 
علمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى 
و نویســنده کتاب هاى اندیشه سیاسى در 
گفت و گوى پیش رو بــه بیان دیدگاه هاى 
سیاسى و اجتماعى اسالمى پرداخته است.

 اصل انتخاب زمامدارتوسط مردم در 
اسالم چه جایگاهى دارد؟ انتخاباتى که 
در جمهورى اسالمى رخ داده مطابق با 

دستورهاى دینى است؟
بلــه. یکــى از موضوعاتى کــه در نظریه 
جمهورى اســالمى به آن اهمیت ویژه اى 
داده شــده، تقسیم و انتقال 
مســالمت آمیــز قــدرت و 
به  بخشــیدن  مشــروعیت 
نهاد حکومت توســط مردم 
اســت. براى تحقق این نظر 
بایــد انتخابــات آزاد برگزار 
شــود. انتخابــات آزاد هــم 
تنها از برگــزارى رأى گیرى 
عمومى و آزاد ممکن اســت. 
حضــور مــردم در انتخابات 
آزاد مسئله تاریخى حکومت 
موروثى را از بین مى برد و به 
دیکتاتورى پایان مى دهد. این 
سرشتى است که «جمهورى 
امام(ره)  دیدگاه  با  اسالمى» 
در ایــران پــس از انقــالب 
رقــم خورد. پیــش از اینکه 
به مســئله اخالق در انتخابــات بپردازیم، 
باید انتخابــات را مورد مطالعه درون دینى 
قرار دهیــم. در هر انتخاباتى فردى خود را 
نامزد براى تصدى مســئولیتى مى کند تا 
دیگران بــه او  رأى دهند و او را متولى بر 
امرى کنند، این پرســش مطرح مى شود 
که آیا داوطلب شدن براى تصدى مناصب، 
امرى ممدوح اســت یا مذموم؟ معموالً در 
منابع اهل ســنت از رسول خدا (صلى اهللا 
علیه و آله) اخبارى با مضمونى مشابه وارد 
شده اســت که آن حضرت، داوطلب شدن 
براى والیت و مناصب را مردود مى داند. در 
روایاتى که در صحیح مســلم آمده به این 
موضوع اشاره شده اســت. دینورى نیز در 
کتاب «امامت و سیاست» خود آورده است 
که طلحه و زبیــر پس از بیعت همگانى با 
حضرت على(علیه السالم) نزد آن حضرت 
آمده و گفتند: با تو بیعت کرده ایم بر اینکه 
در زمامدارى با تو شــریک باشیم. پس از 
گفت وگوى آنــان با امام، آن حضرت با ابن 
عباس به گفت وگو نشســت و از وى نظر 

خواست. ابن عباس گفت: 
به نظر من آن دو خواهان 
حکومت هســتند. پس 
زبیر را به حکومت بصره و 
طلحه را به حکومت کوفه 
بگمار. حضــرت خندید 
و فرمــود: «واى بر تو! در 
کوفه اموال و مردان بسیار 
است...اگر حرص این دو 

بر زمامدارى، بر من آشکار نشده بود، ممکن 
بود به آنان نظرى داشته باشم».  

اما در مکتب تشیع بین داوطلبى منصب، 
بــراى خدمت و اعالى کلمــه حق و بین 
داوطلبــى با هدف قدرت طلبى و حرص بر 
مقام تفاوت وجــود دارد. عالمه طباطبایى 
در این ارتباط به روایتى از امام هشتم(علیه 
الســالم) اشــاره مى کنــد کــه پذیرش 
والیتعهــدى مأمون را به پذیــرش وزارت 
توســط حضرت یوسف تشــبیه مى کند. 
برخى معتقدند، بــه احتیاط، نزدیک تر آن 
اســت که فرد، داوطلب منصب نشود تا در 
معرض تهمت ریاست طلبى و قدرت طلبى 
قرار نگیرد و از عوارض آن مصون باشد، مگر 
اینکه شرایط به گونه اى باشد که احساس 
کند جز او کسى توان این کار را ندارد. البته 
همه این مطالب، در صورتى درســت است 
کــه فرد، داراى شــرایط الزم براى تصدى 
منصب مــورد نظر باشــد.  در این زمینه، 
حدیثى از طریق اهل ســنت و شیعه نقل 
شــده است که بر اساس آن، زمانى ابوذر از 
رســول خدا(صلى اهللا علیه و آله) خواهش 
کرد، امارت و منصبى را به او بدهد. حضرت 
فرمــود: «تو ضعیفى و این امانت اســت».  
احادیث بســیارى در جوامع روایى شیعى 
وارد شــده است مبنى بر اینکه مؤمن حق 
ذلیل کردن خود را ندارد. پرســیده شــد: 
چگونــه به ذلت مى افتد؟ فرمــود: خود را 
داوطلب کارى کند که بیش از توان اوست. 
بنابرایــن درصورت ناتوانى، انســان نباید 
داوطلب شــود، بلکه اگر به او پیشنهاد هم 
شد، با بصیرت و شناختى که از خود دارد، 

نباید آن را بپذیرد.
 کسانى که در معرض انتخاب شدن 

قرار مى گیرند چه وظایفى دارند؟

پرسشــى که در اینجا طرح 
مى شــود، این است که اگر 
کسى داراى شرایط الزم بود 
و به او منصبى پیشنهاد شد، 
چه واکنشى باید انجام دهد؟ 
پاســخ این است که مسئله 
داراى دو صورت است: گاهى 
منصب با شــأن فرد سازگار 
است و گاهى این طور نیست. 
صورت اول: پذیرش این منصب، در دیدگاه 
شرع و عقل، امرى مطلوب و پسندیده است. 
رسول خدا(صلى اهللا علیه و آله) مى فرماید: 
اگر کســى متصدى امرى از امور امت من 
شود و خوب از عهده برآید، در دل مؤمنان 
هیبت مى یابد؛ ولى اگر شخص شایسته تر 
وجود دارد، پرهیز از پذیرش مســئولیت، 
امرى نیکوست. رسول خدا(صلى اهللا علیه 
و آله) مى فرماید: هرکس ریاســت گروهى 
را بپذیرد در حالى که میان آنان اصلح تر از 
او وجود دارد، پیوســته کارشان در پستى 
و سقوط اســت. از این رو به نظر مى رسد، 
کسانى که خود را در معرض انتخابات قرار 
داده و مى دهند، باید تخصص الزم را داشته 
باشــند و توانایى و شأن خود را نیز در نظر 
بگیرند. بنابراین هر کس نمى تواند به صرف 
اینکه در منطقه و محل ســکونت خویش، 
خواهان دارد یا از نفوذ اجتماعى برخوردار 
است یا توان مالى او سرنوشت انتخابات را 
تغییر مى دهد؛ وارد عرصه انتخابات شود و 
جاى دیگران را در خدمت رسانى به مؤمنان 
اشــغال کند. انتخابات از منظر اســالمى 
پدیده اى است که باید با ابتناء بر ارزش هاى 
اخالقى  شروع شود و با  محفوف شدن به 

همان ارزش ها ادامه یابد.
 یکى از موضوعاتى کــه در زمان 
تبلیغات انتخابات باید مورد توجه قرار 
گیرد اخالق است. آموزه هاى دینى ما 

در این باره چه دستورهایى دارند؟
انتخابات سالم در جمهورى اسالمى ایران 
تابــع اصول و ارزش هــاى اخالقى بر آمده 
از فرهنگ دینــى و هنجارهاى اجتماعى 
است. در جامعه ما چه اکثریت مسلمان و 
چه اقلیت هاى دینى (مســیحى، زرتشتى 
و کلیمى)  گرایش عمیق به دین داشــته، 

آمــوزه هــا و ارزش هاى دیــن را محترم 
مى دانند و همگى رعایت معنویت و احکام 
دینى را ضرورى مى شــمرند. این گرایش 
بستر مناســبى را براى رشــد ارزش هاى 
مربوط به اخالق بندگى فراهم مى سازد که 
تأثیر شگرفى بر اخالق در حیطه هاى فردى 
و اجتماعى خواهد داشت که سهم برجسته 
اى در اخالق مناســب انتخابات دارد. نکته 
دیگرى که در فرهنگ دینى و ملى ما باید به 
آن توجه شود، حفظ کرامت انسانى و عزت 
نفس مردم اســت. در عرصه انتخابات نیز 
توجه به این موضوع مهم عالوه بر باالبردن 
ارزش هاى اخالقــى در جامعه مانع ظلم و 
تبعیض به مردم مى شــود. اگردرانتخابات 
به کرامت انسانى و عزت نفس مردم توجه 
شــود، آثار اخالقى  پر برکتى در سالمت 
انتخابات خواهد داشت. خداوند در قرآن نیز 
به کرامت انســان تأکید کرده و مى فرماید: 
ْمنا بَنى آَدَم...»(سوره اسراء، 70)   «َو لََقْد کرَّ
قانون محورى و قانون گرایى آموزه دیگرى 
است که براى داشتن انتخاباتى سالم باید به 
آن توجه ویژه شود. احترام و رعایت قوانین 
انتخاباتى و دقت در حفظ حریم هاى قانونى 
نشانه رشد یافتگى سیاسى و اجتماعى افراد 
و گروه هاى جامعه است؛ زیرا قوانین مصوب 
یک کشور ناموس اخالقى آن کشور است. 
بنابراین رعایت حرمت آن بر همگان الزامى 
است. وفاى به عهد و امانتدارى یکى از ثمر 
بخش ترین فضائل اخالقــى در انتخابات 
است. باید همه جریان ها و ارکان انتخاباتى 
به این مهم توجه کنند تا انتخابات در نهایت 

امنیت و صحت برگزار شود.  
 ثمره پایبندى بــه اصول اخالقى 

انتخابات چیست؟
رعایــت این دســتورهاى دینى توســط 
انتخاباتى موجب بــاال رفتن  نامزدهــاى 
همبستگى، استقالل و اقتدار ملى مى شود 
و حفظ همبستگى، استقالل و اقتدار ملى 
ضامن تداوم اجتماع ملى و نظام سیاســى 
کشوراســت. همچنین زمانى که با رعایت 
اخــالق انتخاباتى زمینه انتخاب درســت 
براى مردم فراهم شود مدیرانى پاکدست و 
پرهیزکار روى کار مى آیند که جاى شائبه 
فساد مالى برجاى نمى گذارند. مدیرانى که 
احترام به منافع ملى و مصالح اســالمى از 

ویژگى هاى دولت آن ها خواهد بود.
انتخاباتى  اخالق  نشــدن  رعایت   
چه  انتخابات  نامزدهــاى  توســط 
پیامدهایى براى مردم و تغییر نگرش 

آن ها نسبت به نظام اسالمى دارد؟
دور اندیشى و آینده نگرى از شایستگى هاى 
اخالقــى الزم براى یک انتخابات ســالم 
و سرنوشــت ســاز اســت. اما اگر اخالق 
انتخاباتى از ســوى نامزدها رعایت نشود، 
افزون بر ایجاد مانع پیشروى رشد و تعالى 
فرهنگ جامعه، کشور به سوى ارزش هاى 
غربى حرکت و مرگ اخالق در جامعه رخ 
مى دهد، بنابراین نبایــد انتخابات میدان 

مرگ اخالق باشد.

عضو هیئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در گفت وگو با قدس:

انتخابات میدان «مرگ اخالق» نشود

نقش علماى شیعه در حمایت از منابع ملى
مهر: حجت االســالم والمســلمین 
مهدى ابوطالبى، استاد مؤسسه امام 
خمینى(ره) در یادداشتى به مناسبت 
سالروز لغو امتیاز تنباکو، در خصوص 
نقــش علماى شــیعه در حمایت از 
منابع ملى نوشــت: در تاریخ معاصر 
ایران، همواره علمــا و روحانیون به 
عنوان نگهبان و دیده بان شریعت و 
حامى مردم در مشکالت و مسائل و سختى ها به کمک آن ها شتافته و حتى در این 

راه جان خود را نثار مردم، دین و کشور کرده اند.

 لغو قرارداد رویتر با دستور آیت اهللا العظمى مالعلى کنى
یکى از بزرگ ترین خیانت هاى برخى روشــنفکران ایرانى اعطاى امتیاز رویتر به 
اتباع انگلیســى بود. آیت اهللا کنى و شیخ صالح عرب از علماى وقت نیز براساس 
وظیفه دینى و آگاهى سیاسى، پرچم مخالفت با ناصرالدین شاه و بانى اصلى امتیاز 
ـ سپهســاالرـ  را برافراشتند. آیت اهللا کنى در نامه به شــاه، وى را از پیامدهاى 
شوم واگذارى چنین امتیازهایى به انگلیسى هاى فریبکار برحذر داشت و شخصیت 
صدراعظم را بازخواست کرد. براســاس این نامه و دستور آیت اهللا مالعلى کنى، 

ناصرالدین شاه، میرزاحسین خان را از صدر اعظمى عزل کرد.

 لغو قرارداد رژى با حکم والیى میرزاى شیرازى
قرارداد رژى، قراردادى بود که ناصرالدین شاه با یک شرکت انگلیسى به نام رژى 
در ســال 1307 منعقد کرد. براساس این قرارداد، امتیاز انحصارى تولید، خرید و 
فروش و تجارت دخانیات، یعنى توتون و تنباکوى کشت ایران، در داخل کشور به 
مدت پنجاه ســال از تاریخ امضاى این انحصارنامه به ماژور تالبوت و شریک هاى 

وى واگذار شد.
مرجع اصلى مردم در این مسئله در شیراز آیت اهللا سیدعلى اکبر فال اسیرى بود 
که به دلیل شــجاعت و قوه بیانش در بین علماى شیراز معروف بود. مرحوم فال 
اسیرى در اجتماع مردم در شیراز به منبر رفت و با سخنرانى مهمى، علیه دولت و 

صاحب امتیاز اعالم جهاد کرد.
سرانجام نهضت عظیم تحریم تنباکو با اقدام علماى بزرگ مناطق مختلف ایران، 
قیام مردم و حکم میرزاى شیرازى و تبعیت مردم از این حکم، براساس اعتقادشان 

به والیت میرزا شکل گرفت و سرانجام به پیروزى رسید.

 نقش شهید مدرس در لغو قرارداد 1919 وثوق الدوله
قراردادى در سال 1919 بین انگلیسى ها با نمایندگى سرپرسى کاکس، وزیر مختار 
بریتانیا در ایران و دولت ایران با نمایندگى وثوق الدوله نخست وزیر وقت بسته شد. 
هر چند در این قرارداد بظاهر بر استقالل و تمامیت ارضى ایران تأکید شده بود، 
اما با توجه به سلطه انگلیسى ها بر امور نظامى و مالیه ایران عمالً استقالل از بین 
مى رفت.  شهید مدرس که تابعیت و محکومیت ایران را بر نمى تافت، قرارداد وثوق 
الدوله را تحکیم مواضع ابرقدرت ها و افزایش رنج ملت ایران دانســت و به محض 
انتشار خبر انعقاد قرارداد، با شور و هیجان بسیار پا به میدان ستیز با استعمار نهاد و 
با آن مخالفت ورزید. وثوق الدوله سعى داشت این قرارداد را در مجلس به تصویب 
برســاند، ولى بر اثر مخالفت هاى مدرس و افکار عمومى، مجلس این قرارداد را رد 

کرد و وثوق الدوله نیز از کار برکنار شد. 

 نقش آیت اهللا کاشانى در نهضت ملى شدن نفت
آیت اهللا کاشــانى با دعوت مردم به تظاهــرات خیابانى و میتینگ هاى پیاپى، از 
نمایندگان مجلس شانزدهم در مقابله با قرارداد الحاقى گسـ  گلشائیان به شکل 
بى سابقه اى حمایت کرد و به پشتوانه و دلگرمى ایشان و سایر علما و فقها و مردمى 
که ایشان براى مبارزه با استعمار بسیج کرده بودند، پیشنهاد ملى شدن صنعت نفت 
در مجلس مطرح شد که به اتفاق آرا پیشنهاد ملى شدن نفت در شانزدهم اسفند 
1329 ش. تصویب شد. مجلس شوراى ملى نیز 24 اسفند و مجلس سنا هم 29 

اسفند آن را تصویب کردند.

جایگاه نیازمندان و ثروتمندان در دموکراسى غربى
 حق با کدام یک است؟

 فارس: دموکراســى شیوه اى براى 
اداره جامعه اســت که تالش دارد به 
رأى اکثریــت و آزادى هاى فردى و 
مدنى احترام بگــذارد، در این میان 
گرچه تالزمى بین اکثریت و حقانیت 
نیست، اما اکثریت مى تواند، فعلیت 
بخش باشــد یا بــا مقبولیت خود، 
زمینه ســاز تحقق حکومتى شود، از دیدگاه اســالم تا مردم و اکثریت، حکومتى 
را نپذیرند، عمالً زمینه هاى تحقق حکومت فراهم نیســت، البته اسالم بعضى از 
مؤلفه هاى دموکراسى به مفهوم غربى آن را نمى پذیرد، در اسالم رأى اکثریت اگر 
با کرامت انســانى در تضاد باشد، از اعتبار برخوردار نیست و مشروعیت ندارد، به 
عبارت دیگر دین و دموکراسى نه تباین تام دارند نه توافق تام، در واقع آنچه اسالم 
مى پذیرد دموکراسى دینى است، پس مى توان گفت اسالم دموکراتیک ترین شیوه 
را براى اداره جامعه با تکیه بر آراى مردم دارد، در این رهگذر درباره شناخت معایب 
و تناقضات دموکراسى غربى رجوع به آثار اندیشمندان این دیار مى تواند ما را یارى 

دهد، چنانچه در بخشى از مقدمه  کتاب «بینایى» اثر ژوزه ساراماگو مى خوانیم:
ارسطو در اثر خود «کتاب سیاست» در آغاز چنین مى گوید: «در دموکراسى، فقرا، 
فرمانروایانند، به دلیل کثرتشان و به دلیل آنکه اراده  اکثریت در حکم قانون است».
وى آنگاه در گذارى دیگر از کتاب، ابتدا گستره و ابعاد تعریف اولیه خود را محدود 
و ســپس آن را گسترش داده و کامل مى کند تا سرانجام از آن یک اصل بنیادین 
بسازد: «الزمه برابرى و عدالت در بطن یک حکومت، آن است که قدرت فقرا هرگز 
بیش از اغنیا نبوده و حاکمیت نه فقط در دست آنان، بلکه در دست همه  شهروندان 

به تناسب تعدادشان باشد»!
در اینجا حرف ارسطو آن است که شهروندان ثروتمند، حتى اگر در کمال مشروعیت 
دموکراتیک در حاکمیت دولت شهر شرکت جویند، بدیهى است که همواره به دلیل 
تعداد اندکشان در اقلیت باقى خواهند ماند.البته از جهتى کامالً حق با ارسطو است. 
در سراســر تاریخ، هرگز شمار اغنیا از فقرا بیشتر نبوده است. با این حال، همواره 
این ثروتمندان بوده اند که بر جهان فرمان رانده یا سرنخ دولت ها را در دست خود 

داشته اند، امرى که واقعیات امروز، بیش از هر زمان بدان صحه مى گذارد.
منبع: کتاب «بینایى»، اثر ژوزه ساراماگو؛ ترجمه  کیومرث پارساى، نشر شیرین، 

ص10و11.

شاهد خود باختگى در برابر 
ادبیات یونسکو هستیم 

عضو هیئت علمى پژوهشگاه فرهنگ 
واندیشه اسالمى گفت: بخشى از سند 
2030 داراى اشــکاالت جدى مبنایى است؛ 
زیرا سبک زندگى جهانى را نهادینه کرده و به 
نوعى در صدد ترویــج وتحمیل ارزش هاى 
غربى ونگرش هاى سکوالریستى به تعلیم و 
تربیت است که از دید کارشناسان و مسئوالن 
صاحب نظر بخصــوص رهبر معظم انقالب 
کامالً رد شــده و غیرقابل اجراســت. بخش 
تهاجم فرهنگى این ســند بشدت مورد نقد 
جــدى رهبرمعظــم انقالب قــرار گرفت و 
مشــاهده کردیم ایشان بصراحت در این باره 

هشدار دادند.
حجت االســالم على ذوعلم افزود: ســازمان 
یونسکو درصدد اســت اهداف امپریالیستى 
آمریــکا را از راه هــاى مرئــى و نامرئــى در 
کشــورهاى مختلف به اجــرا درآورد. به نظر 
بنده نوع مواجهه دستگاه هاى فرهنگى کشور 
بخصــوص وزارت آموزش و پرورش با ســند 
و متن منتشــر شــده به هیچ وجه در شأن 
و جایگاه نظام جمهورى اســالمى نیست و 
متأسفانه شــاهد نوعى خود باختگى در برابر 
ادبیات یونسکو هســتیم که به خودى خود 
تأســف بار اســت. نکته مهمى که باید بدان 
دقت کنیم غفلت دستگاه هاى سیاستگذار و 
مسئوالن پایش فرهنگى است، زیرا در این باره 

بدرستى نظارت نداشته اند.

آیت اهللا صابرى همدانى 
دارفانى را وداع گفت

شبستان: آیت اهللا حاج شیخ احمد صابرى 
همدانى، نماینده مــردم همدان در دوره هاى 
دوم و سوم مجلس خبرگان رهبرى، دار فانى 

را وداع گفت.
آیت اهللا احمد صابرى  همدانى  در سال  1302 
در روســتاى  بیوك  آباد از توابع  همدان  و در 

خانواده اى  متدین  به  دنیا آمد. 
او در زمینــه علوم  عقلى  نیز به  محضر عالمه  
رفت .  ســید محمدحســین  طباطبایى (ره ) 
همچنین  در سال هاى  تحصیل  خود در دروس  
اخالق  امــام  خمینى (ره )، حاج  آقا حســین  
قمى (ره )، حاج  آقارضا بهاءالدینى (ره )، عالمه  
طباطبایى (ره ) و آیت  اهللا  العظمى  گلپایگانى (ره ) 
شرکت  مى کرد تا همواره  علم  خود را با عمل  
توأم  ســازد. همچنین  همنشــینى  با شهید 
آیت  اهللا  مدنى  در شــکل گیرى  شــخصیت  او 

بسیار مؤثر بود. 
آیت اهللا صابرى  همدانى  خدمات  بسیارى  در 
عرصه  علم  و فرهنگ  به  انجام  رســانده  است . 
بســیارى  از تألیفات وى بــه  زبان هاى  التین  
و روســى  ترجمه  شده  اســت ، وى همچنین  
مقــاالت  فراوانى  به  زبان هــاى  گوناگون  و در 
زمینه هاى  مختلف  نگاشته  که  برخى  در مجله  
«حکومت  اســالمى » به  چاپ  رســیده  است . 
این عالم ربانى به خاطر بیمارى ریوى در 94 

سالگى در قم دارفانى را وداع گفت.

والدین فرزندان خود را 
با قرآن واکسینه کنند

ایکنا: ســیدمرتضى ســادات فاطمى، قارى 
بین المللى گفت: تالوت قرآن به تنهایى کافى 
نیست و باید با فهم مفاهیم عمیق آن همراه 
باشــد، زیرا قرآن نازل شده تا عالوه بر تالوت 
زیباى آیات آن، مفهوم واقعى آیات را دریابیم و 

به آن عمل کنیم.
چرا با گذشــت نزدیک به 40 سال از پیروزى 
انقالب اســالمى در جامعه آن  گونه که باید 

حجاب رعایت نمى شود؟ 
در واقــع مى تــوان گفــت، تنهــا دلیل این 
رخدادهاى ناخوشــایند عمل نکردن به آیات 

قرآن است.
ما براى جســم فرزندانمان ارزش زیادى قائل 
هســتیم، اما براى روح آن ها بــه مقدار الزم 
حساسیت نداریم، بنابراین براى بهبود شرایط 
روحى فرزندانمان باید آن ها را با قرآن واکسینه 

کنیم.

حکم نصب پوستر بر منازل، 
حسینیه ها و مساجد

نشــر احکام: داوطلبان انتخاباتى، عکس 
تبلیغاتى خود را به دیوار منازل، حسینیه ها 
و مساجد مى چسبانند. در صورت نارضایتى 
صاحبان منازل ایــن کار چه حکمى دارد؟ 
اگر با چسباندن عکس و پوستر به آجرنماى 
منازل خسارتى وارد کنند، ضامن هستند یا 

خیر؟
آیت اهللا خامنه اى: جایز نیســت و موجب 

ضمان است.
آیت اهللا مــکارم شــیرازى: در صورت 
نارضایتى صاحبان منازل این کار جایز نیست 
و در صورت وارد کردن خسارت ضامن هستند. 
عکس ها و اوراق تبلیغاتى را بر روى مکان هایى 
که شهردارى براى این کار معین نموده نصب 

کنند.
آیت اهللا سیستانى: جایز نیست.

آیت اهللا نورى همدانى: جایز نیست و ضامن 
خسارت وارده مى باشد.

یک حدیث / یک تصویر

یادداشت

پرسمان

رسول خدا(صلى 
اهللا علیه و آله) 
مى فرماید: اگر کسى 
متصدى امرى از امور 
امت من شود و خوب 
از عهده بر آید، در 
دل مؤمنان هیبت 
مى یابد؛ ولى اگر 
شخص شایسته تر 
وجود دارد، پرهیز از 
پذیرش مسئولیت، 
امرى نیکوست

بــــــــرش

حجت االسالم پناهیان در حرم مطهر رضوى:

انتظار ظهور به معناى حضور مدیران شایسته است

خبر

 معارف- احمد لشــگر نویس  سخنران 
حرم مطهر رضوى با بیان اینکه انتظار ظهور به 
معناى انتظار حضور مدیران و کارگزاران خوب 
و شایسته است، گفت: شرط حکومت خوب، 
جهانى، مقتدر و جاودان مهدوى برخوردارى 

از کارگزاران و مدیران صالح  است.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان در 
ویژه برنامه سخنرانى و بیان معارف مهدوى که 
با حضور عمــوم زائران در حرم مطهر رضوى 
برگزار شــد، اظهار داشت: اگر مدیران میانى 
پاك اندیش و پاك دست نباشند و تنها براى 
پول کار کنند و در اندیشه سوداگرى باشند، 

اگر در رأس حکومت حضرت على(علیه السالم) 
باشد، این حکومت موفق نخواهد بود.

وى با طرح این شبهه که برخى گمان مى کنند 
فرجه الشــریف)  اهللا  مهدى(عجل  حضــرت 
با نفــس قدســى و امدادهــاى غیبى الهى 
حکومت جهانى مهــدوى را برپا خواهد کرد، 
اذعان داشــت: اگر حضــرت ولى عصر(عجل 
اهللا فرجه الشریف) تنها مى خواستند با نفس 
قدسى و کمک هاى آسمانى حکومت جهانى 
را برپا کنند، رســول اکرم(صلــى اهللا علیه و 
آله)، حضرت على(علیه الســالم) و سایر اهل 
بیت(علیهم السالم) این کار را انجام مى دادند.

این استاد حوزه و دانشگاه با طرح این پرسش 
که چرا ظهور منجى عالم بشــریت حضرت 
مهدى(عجــل اهللا فرجه الشــریف) به تأخیر 
مى افتد، افزود: دلیل تأخیــر در ظهور، نبود 
مدیران صالحى اســت که بتوانند حضرت را 

یارى نمایند.
حجت االسالم پناهیان افزود: 1400 سال است 
که مهدى موعود(عجل اهللا فرجه الشریف) براى 
برقرارى حکومت مهدوى و گسترش عدل و 
داد در دنیا برنامه دارند، اما مدیرانى را ندارند 
که با کمک آنها حکومت عدل الهى را تشکیل 

دهند.

وى خطــاب بــه زائران حــرم مطهر رضوى 
گفت: در انتخاب نامزدهاى ریاست جمهورى 
بیندیشــید که آیا این توانمندى را دارند که 
بهترین مدیــران را برگزینند، زیرا درد اصلى 
حاکمیت دینى به کار گرفتن مدیران میانى و 
کارگزاران صالحى است که بتوانند با کمترین 

بودجه باالترین خدمت را انجام دهند.

معیار پذیرش مسئولیت در مکتب تشیع

در مکتب تشیع بین داوطلبى منصب، 
براى خدمت و اعالى کلمه حق و بین 
داوطلبى با هدف قدرت طلبى و حرص 

بر مقام تفاوت وجود دارد. 
برخى معتقدند بــه احتیاط، نزدیک تر 
آن است که فرد، داوطلب منصب نشود 
تــا در معرض تهمت ریاســت طلبى و 
قدرت طلبى قــرار نگیرد و از پیامدهاى 
آن مصون باشــد، مگر اینکه شرایط به 
گونه اى باشد که احســاس کند جز او 

کســى توان این کار را ندارد. احادیث 
بســیارى در جوامع روایى شیعى وارد 
شده اســت مبنى بر اینکه مؤمن حق 
ذلیل کردن خــود را ندارد. پرســیده 
شــد: چگونه به ذلت مى افتد؟ فرمود: 
خــود را داوطلب کارى کند که بیش از 
توان اوست. بنابراین درصورت ناتوانى، 
انسان نباید داوطلب شود، بلکه اگر به او 
پیشنهاد هم شد، با بصیرت و شناختى 

که از خود دارد، نباید آن را بپذیرد.

خبر

احکام

خواست. ابن عباس گفت: 
به نظر من آن دو خواهان 
حکومت هســتند. پس 
زبیر را به حکومت بصره و 
طلحه را به حکومت کوفه 
بگمار. حضــرت خندید 
و فرمــود: «واى بر تو! در 
کوفه اموال و مردان بسیار 

زمینه ســاز تحقق حکومتى شود، از دیدگاه اســالم تا مردم و اکثریت، حکومتى 

معارف
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روزنامـه صبـح ایـراناقتصاد

برداشت 20 هزار میلیاردى از خزانه  فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برداشت 20 هزار میلیارد تومانى دولت از خزانه کل کشور براى پرداخت مطالبات در هفته پایانى مانده به انتخابات 
ریاست جمهورى خبر داد. حاجى دلیگانى افزود: شنیده ها حاکى از آن است که دولت در یک هفته پایانى مانده به انتخابات ریاست جمهورى به منظور هزینه کرد در مسائل مختلف 20 هزار میلیارد تومان از خزانه کل کشور 
برداشت کرده است. وى افزود: این برداشت به منظور پرداخت دیون و مطالبات شخصیت هاى حقیقى و حقوقى از دولت صورت گرفته و این گونه به نظر مى رسد که این اقدام با انگیزه هاى انتخاباتى انجام شده است. 

معماى نبود شفافیت مالیاتى 911 شرکت دولتى 
بارها در جراید و رسانه ها تأکید شده که 40 درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت 
نمى کنند، تصورى که از نپرداختن مالیات از ســوى 40 درصد اقتصاد درذهن 
تداعى مى کند دروهله نخست بار منفى آن است؛ اما در حقیقت براساس اظهارات 
مسئوالن 40 درصد از اقتصاد ایران نظیر بخش کشاورزى و بخش هاى تولیدى 

درمناطق کمتر توسعه یافته از پرداخت مالیات معاف است.
بنابراظهارات محمد رضا واعظ مهدى معاون توسعه امور علمى و فرهنگى سازمان 
برنامه 40 درصد از اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات اســت و از 60 درصد 
باقیمانده نیز 25 درصد فرار مالیاتى داریم و در نهایت فقط 35 درصد از اقتصاد 

کشور مالیات پرداخت مى کنند.
کارشناسان تأکید دارند که دردوره کنونى اقتصاد ایران، مهم ترین منابع درآمدى 
دولت نفت و درآمدهاى مالیاتى اســت البته قرار اســت ســهم این درآمدها از 
درآمدهاى نفتى به زیر 30 درصد کاهش یابد چنانچه این مهم تحقق یابد سهم 
عمده درآمدهاى 113 هزار میلیاردى پیش بینى شده در بودجه امسال از محل 
درآمدهــاى مالیاتى خواهد بود؛ با این حال عمده درآمدها از ســوى کارمندان، 
فعاالن بخش خصوصى و اصناف پرداخت مى شــود. نکته قابل تأمل اینکه فشار 

مالیاتى معموالً روى دوش حقوق بگیران و صنعتگران بوده است.
اما به گفته یک اقتصاددان نکته قابل تأمل نبود شــفافیت دربخش عمده اى از 
شرکت هاى دولتى است.دراین باره جام ساز، اقتصاددان درگزارشى که خبرآنالین 
بتازگى منتشرکرده  درمورد مؤسسات غیر شفاف تأکید کرده است: هم اکنون  بر 
اساس آمار مرکز پژوهش هاى مجلس تعدادى از دستگاه هاى وابسته به حاکمیت 

نظیر برخى سازمان ها و بنگاه ها از شفافیت الزم برخوردار نیستند.
 این اقتصاددان مى گوید: 911 مؤسســه و شرکت دولتى، 779 شرکت و نهاد 
عمومى، 32 نهاد و مؤسسه غیر دولتى، 595 مؤسسه و 20 صندوق بازنشستگى 
و نیز 1236  شــهردارى در ساختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالیاتى فاقد 

شفافیت هستند.
چنانچه این آمار درســت باشد نبودشفافیت مالیاتى در شرکت هاى دولتى خود 
مهم ترین چالش عمده بخش اقتصادمحســوب مى شود چراکه گفته مى شود 
80 درصد اقتصاد ایران همچنان دولتى اســت. بنابراین انتظارمى رود که دولت 

شفافیت مالیاتى را از شرکت هاى خود آغاز کند.

افزایش 30 درصدى واردات 
تسنیم: مطابق آمار رسمى وزارت 
راه و شهرسازى در سال 95 میزان 
واردات کاالى نفتــى و غیرنفتى از 
مرزهاى جاده اى کشور در مقایسه با 
سال قبل از آن 30 درصد افزایش و 
صــادرات نیز 6 درصد کاهش یافته 
اســت. قطعات اتومبیل و برنج در 

صدر کاالهاى وارداتى قرار دارند.
بررســى آمار وزارت راه و شهرسازى در خصوص عملکرد حمل ونقل جاده اى در 
بخش واردات و صادرات حاکى از آن اســت که در 12 ماه ســال 95 در مجموع 
1/9 میلیــون تن کاالى نفتى و غیرنفتى از مرزهاى جاده اى وارد و 6/2 میلیون 
تن خارج شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال 94 در واردات 30 درصد 

افزایش و در صادرات 6 درصد کاهش را نشان مى دهد.

جاده ابریشم احیا مى شود
فارس: نشســت دو روزه طرح توسعه جاده ابریشم به عنوان بزرگ ترین نشست 
موسوم به «یک جاده-یک کمربندى» در چین آغاز به کار کرد و مقام هاى ارشد 

29 کشور جهان از جمله وزیر اقتصاد ایران در این نشست حضور دارند.
هدف از توســعه جاده ابریشم وصل کردن چین به بخش قابل توجهى از آسیا، 

اروپا و آفریقاست.

یادداشت

خبر

واپسین  در  غالمى   فرزانه  اقتصاد/   
روزهاى منتهى به انتخابات ریاست جمهورى، 
پوپولیستى  رفتارهاى  از  دیگر  رویى  دولت 

خود را به نمایش گذاشت.
دولت که در روزهاى اخیر از تخریب نامزدها 
از هیچ روشــى فروگذار نمى کند و آنان را 
به مردم فریبى متهــم مى کند، خود براى 
تصاحب کرســى دوازدهم به لطایف الحیل 
متوسل شده؛ افزایش حقوق بازنشستگان، 
وام هاى 10 میلیونى بــه دهیاران، افزایش 
سقف وام مسکن، سه برابر کردن یارانه اقشار 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى و حاال 
هم طبق گزارش فارس وتسنیم فرستادن 
پیامک وصل جریان پرداخت یارانه به آن ها 
که در ماه ها و ســال هاى گذشته، مستحق 

دریافت این پول نمى دانستشان.
بــراى دریافت جزئیــات پرداخــت یارانه 
افراد حذف شــده و گروه هاى مشمول این 
پرداخت، موفق نشــدیم بــا مدیران وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعى و یا ســازمان 

هدفمندى یارانه ها تماس برقرار کنیم. 

 واکنش مجلسى ها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلــس در این خصوص بــه فارس گفت: 
در قانون بودجه 96 مــاده 14 که دولت را 
موظف به حذف یارانه غیرنیازمندان مى کرد 
وجود ندارد اما اگر طبق بررسى ها سرپرستى 
از یارانه حذف شــد، دولت اجــازه قانونى 
براى وصل کردن ندارد و شــائبه سیاسى و 

انتخاباتى خواهد داشت.
محمد حســینى ادامــه داد: وصل مجدد 
یارانه غیــر نیازمندانى کــه وزارت کار به 
نتیجه رســیده خالف قانون اســت، مگر 
آنکه اشتباهى صورت گرفته اما با توجه به 
اینکه گفته مى شود بیش از یک سال یارانه 
دریافت نکرده اند، احتمال اشتباه را به حداقل 
مى رساند و بندرت محاســبات غلط براى 

حذف غیر نیازمندان بوجود مى آید.
ناصــر موســوى الرگانــى، نایــب رئیس 
کمیســیون اقتصادى مجلس هــم در این 
زمینه گفت: این اقدام دولت تعجب آور و به 

طور قطع داراى رنگ و بوى انتخاباتى است 
چرا که برخى افراد حذف شده بیش از سه 
سال است حتى با چندین مرحله نامه نگارى 
نتوانسته اند به  فهرست برگردند. در شرایطى 
که بســیارى از حذف شده ها در پى اشتباه 
محاســباتى دولت از یارانــه نقدى محروم 
شده اند اما دولت تا قبل از انتخابات توجهى 

به این درخواست هاى مکرر نداشت!
وى با بیان اینکه هنــوز جزئیات این اقدام 
دولت نامعلوم اســت، تأکید کرد: مشخص 
نیســت پرداخت این یارانه برقرار شده پس 
از انتخابات هم ادامه داشــته باشــد یا نه و 

یا اینکه قرار اســت به این افراد معوقه هم 
پرداخت شود یا نه. موسوى الرگانى خاطر 
نشان ساخت: از دولت متعجبم که چرا کارى 
انجام مى دهد که رقباى دیگر را به خاطرش 
تخطئه مى کند و مدام از منبع افزایش یارانه 
بى بضاعت ها ولو مطابق برنامه ششــم و یا 
بودجه ساالنه مى پرسد و اکنون به جاست اگر 
از دولت بپرسیم منابع این حرکات سیاسى و 

انتخاباتى را دیده  است؟!
نایب رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس 
افــزود: یارانه نقدى متعلق بــه خود مردم 
است و ربطى به بودجه دولت ندارد اما براى 

برقرارى یارانه  حذفى ها منابعى در بودجه 96 
و برنامه ششم دیده نشده است و در سیاسى 

بودن رفتار دولت نمى توان شک کرد. 

 سوءاستفاده ابزارى 
دبیر این کمیسیون هم گفت: دولت از ابتدا 
بر عدم حذف نیازمندان در بودجه 96 تأکید 
کرد چرا که شرایط کشــور جامعه را براى 
این حــذف مهیا نمى دید. در مناظره ها هم 
تأکید داشــت که قائل به حذف دهک هاى 
آسیب پذیر نیســت اما این رفتار در آستانه 

انتخابات فقط و فقط جنبه تبلیغاتى دارد.
حســن حسینى شــاهرودى ادامه داد: اگر 
یارانه افراد تحت پوشش نهادهاى حمایتى 
امســال افزایش نمى یافت دولــت از قانون 
برنامه ششم و بودجه ســال جارى تخلف 
کرده بود اما به نظر مى رسد این افزایش هم 

مى تواند اســتفاده اى ابزارى 
براى رأى جمع کردن باشد 
غیراخالقى  اقدامى  بنابراین 
اســت و بایــد بــا برخورد 
نهادهاى نظارتى همراه باشد.

اضافه  شــاهرودى  حسینى 
کرد: این کار مانند افتتاح ها 
و کلنگ زنى هــاى نزدیــک 
به انتخابات مى تواند شــائبه 
ایجاد کند و  تبلیغاتى بودن 
برندسازى براى نامزدى خاص 
را در پى دارد اگرچه از هشت 

سال پیش تاکنون قانون هدفمندى با انحراف 
همراه بوده و مطابق ایــن قانون نباید تمام 
دهک ها یارانه مى گرفتند.به گفته وى دولت 
امروز با داشتن آزادى عمل در تنظیم آیین 
نامه ها نحوه اجراى قانون را تغییر مى دهد و 
این در حالى اســت که در قانون هدفمندى 
هنوز بخش هایى نظیر انرژى، ســالمت و از 
همه مهم تر تولید به ســهم خود نرسیده اند. 
وى از مجلــس مى خواهد در قالب تغییرات 
اساســى قانون بودجــه، ســازوکارى براى 
مکلف ســازى دولت به اجراى درست قانون 
ایجاد کند و ابراز امیدوارى کرد دولت بعدى 

در جهت اجراى کامل قانون گام بردارد.

وصل یارانه غیر نیازمندان در دقیقه 90 ! پرداخت وام 10 میلیونى به دهیاران و ...

پنج  رفتار شبه پوپولیستى درآستانه انتخابات
بسته خبرى

وصل مجدد یارانه 
غیر نیازمندانى 

که وزارت کار به 
نتیجه رسیده 

خالف قانون است، 
مگر آنکه اشتباهى 
صورت گرفته باشد

بــــــــرش

 مطابق آمار رسمى وزارت 
 میزان 
واردات کاالى نفتــى و غیرنفتى از 
مرزهاى جاده اى کشور در مقایسه با 
 درصد افزایش و 
 درصد کاهش یافته 
اســت. قطعات اتومبیل و برنج در 

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

خبر
واکنش سازمان هدفمندسازى

بازگشت یارانه حذف شده ها طبق روال بوده است
تسنیم: سازمان هدفمندسازى یارانه ها 
عودت گســترده یارانه حذف شده ها در 
اردیبهشت ماه سال جارى را طبق روال 

قبل اعالم کرد.
سازمان هدفمندســازى یارانه ها تأکید 
کرد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و 
سازمان هدفمندسازى یارانه ها، در طول 
سه سال گذشته و به استناد بند «ح» از 
تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 و 
همچنین بند «الف» از تبصره (14) قانون 
بودجه ســال 1395 کل کشور، نسبت 

به شناســایى و قطع یارانه نقدى حدود 
پنج میلیون نفــر از خانوارهاى پردرآمد 
اقدام نموده اند. الزم به توضیح است در 
اردیبهشــت ماه ســال جارى نیز طبق 
روال ماه هاى قبل، نســبت به رسیدگى 
به اعتراضات ثبت شده سرپرستان خانوار 
در سامانه «کمیســیون ماده 10 قانون 
هدفمند کــردن یارانه ها» اقدام مقتضى 
صورت پذیرفته و نتیجه بررســى نیز از 
طریق پیامک به افراد ذینفع اطالع رسانى 

شده است.»

محمد هرمزى

توزیع 80 هزارتن برنج و 
شکر در سراسر کشور

مهر: معاون بازرگانى داخلى شرکت بازرگانى 
دولتى ایران گفت: 80 هزارتن برنج و شکر در 
قالب «طرح توزیع سبد کاالى اساسى ضیافت 
ماه مبارك رمضان» در سراسر کشور توزیع 

مى شود.  
حسن عباسى معروفان افزود: قیمت فروش 
برنج بــراى مصــرف کننــدگان نهایى در 
فروشــگاه ها به ازاى هر کیلو 2700 تومان 
تعیین شده و قیمت شکر 2855 تومان است.

آمار چک هاى برگشتى 
«محرمانه» خواهدماند؟

تسنیم: درحالى رئیس کل بانک مرکزى در 
روزهاى گذشته وعده انتشار آمار چک هاى 
برگشتى در سایت این بانک را داده بود که با 
گذشت چند روز نه تنها آمارى منتشر نشد 
بلکه مشخص شد آمار «چک هاى برگشتى 

همچنان محرمانه» است.
از زمانى که سیف به خبرنگاران وعده انتشار 
آمــار چک هاى برگشــتى را داده تا به امروز 
پنج روز گذشــته ولى هنوز خبرى از انتشار 
آمار چک هاى برگشــتى در سایت این بانک

نیست. 
نگاهى به آمار این بانک نشان مى دهد که در 
10 ماهه ابتداى94، 8/7 میلیون فقره چک به 
مبلغ 940 هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ 

120 میلیون ریال برگشت خورده است.

بازپرداخت تسهیالت
با نرخ سود 30 درصد

مهر: عضــو هیئت مدیــره کانــون عالى 
کارفرمایان کشــور گفت: در شرایط کمبود 
نقدینگى و دریافــت چک هاى 6 تا 9 ماهه، 
جریمه 2/5 درصدى تأخیر پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده جایز نیست.
اصغر آهنى ها با انتقاد از بازپرداخت تسهیالت 
با نرخ سود حدود 30 درصدى تولید گفت: 
عمومــاً وام هایى که به تولیدکننده پرداخت 
مى شــود با نرخ سود 18 درصد است اما این 
نرخ با جریمه دیرکرد و تأخیر در بازپرداخت 

تا حدود 30 درصد مى رسد.

 یارانه  
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ایستگاه روزنامـه صبـح ایـران
i s t g a h @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب:
هر چه صندوق هاى رأى شلوغ تر باشد، گسترش شرکت 
مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور باال خواهد رفت، مصونیت 

کشور بیشتر خواهد شد.

رهنمود
اذان ظهر

نیمه شب شرعى

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعى

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

یا قاضى الحاجات
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لوموند
روزنامــه لوموند- چاپ فرانســه- در مقاله اى با تیتر 
«قاسم سلیمانى؛ چه  گواراى ایرانى» به نقش راهبردى 
سردار قاسم ســلیمانى- فرمانده نیروى قدس سپاه 
پاســداران- در منطقــه غــرب آســیا-خاورمیانه- 
مى پردازد. این روزنامه همچنین گزارشــى از مراسم 
تحلیف حکم ریاســت جمهــورى امانوئل ماکرون-

جوان ترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه- در کاخ الیزه 
دارد و هفته اى که گذشــت را هفتــه اى که زندگى 

سیاسى فرانسه را تغییر داد، نام داده است. 

نیویورکر
هفته نامــه نیویورکــر- چاپ آمریــکا- در تازه ترین 
شــماره اش به اخراج جیمز کومى -رئیس پیشــین 
اف بى آى- با فرمان ترامپ واکنش نشــان داده و در 
طرحى روى جلد خود، آن را با اخراج پرحاشیه مسافر 
خــط هوایى «یونایتد» از هواپیما که چند وقت پیش 
موجى از خشم در این کشــور راه انداخت، مقایسه 
کرده اســت. هرچند گرافیست و طراح این جلد- در 
شوخى با قد 203ســانتیمترى کومى- او را از ترك 

فضاى محدود کابین، خوشحال تصور مى کند.

دان
روزنامه دان- چاپ اسالم آباد- به دیدار رئیس جمهور 
چین و نخست وزیر پاکســتان پرداخته و از امضاى 
قــرارداد همکارى دو کشــور- بــه ارزش نزدیک به 
500میلیون دالر- خبر مى دهد. این روزنامه همچنین 
از کشــته شــدن 10 کارگــر در حمله یــک گروه 
تروریستى موسوم به ارتش آزادى بخش بلوچستان در 
بندر گوادر در ایالت بلوچستاِن پاکستان خبر داده و 
در ادامه، اخطار ارتش پاکســتان را به ارتش هند - 
درپى نا آرامى  در منطقه کشمیر که به زخمى شدن 

13سرباز پاکستانى انجامید- بازتاب داده است.

روزنامــه لوموند- چاپ فرانســه- در مقاله اى با تیتر 
«قاسم سلیمانى؛ چه  گواراى ایرانى» به نقش راهبردى 
سردار قاسم ســلیمانى- فرمانده نیروى قدس سپاه 
پاســداران- در منطقــه غــرب آســیا-خاورمیانه- 
مى پردازد. این روزنامه همچنین گزارشــى از مراسم 
تحلیف حکم ریاســت جمهــورى امانوئل ماکرون-

جوان ترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه- در کاخ الیزه 
دارد و هفته اى که گذشــت را هفتــه اى که زندگى 

هفته نامــه نیویورکــر- چاپ آمریــکا- در تازه ترین 
شــماره اش به اخراج جیمز کومى -رئیس پیشــین 
اف بى آى- با فرمان ترامپ واکنش نشــان داده و در 
طرحى روى جلد خود، آن را با اخراج پرحاشیه مسافر 
خــط هوایى «یونایتد» از هواپیما که چند وقت پیش 
موجى از خشم در این کشــور راه انداخت، مقایسه 
کرده اســت. هرچند گرافیست و طراح این جلد- در 
ســانتیمترى کومى- او را از ترك 

روزنامه دان- چاپ اسالم آباد- به دیدار رئیس جمهور 
چین و نخست وزیر پاکســتان پرداخته و از امضاى 
قــرارداد همکارى دو کشــور- بــه ارزش نزدیک به 
میلیون دالر- خبر مى دهد. این روزنامه همچنین 
 کارگــر در حمله یــک گروه 
تروریستى موسوم به ارتش آزادى بخش بلوچستان در 
بندر گوادر در ایالت بلوچستاِن پاکستان خبر داده و 
در ادامه، اخطار ارتش پاکســتان را به ارتش هند - 
آرامى  در منطقه کشمیر که به زخمى شدن 

گزارش از شخص

سال هاى دور از سیاست
عیادت رهبر انقالب از آیت اهللا «هاشمى شاهرودى»، بهانه خبر سازى برخى سایت ها شد

 ایستگاه/ مجید تربت زاده   آخرین خبر بیمارى 
و بسترى شــدن آیت اهللا «هاشمى شاهرودى» را 
اگر در اینترنت جســت وجو کنید، نه به دیروز و 
هفته پیش، که به 16 دى سال90 مى رسد. یعنى 
بیمارى روزهاى اخیر و بســترى شدنش منتشر 
نشد تا با خبر عیادت رهبر معظم انقالب در روز 
شنبه، خبر دار شویم که رئیس پیشین قوه قضائیه 
دوباره در بیمارستان بسترى شده است. در خبر 
دیروز آمده بود که ایشان عالوه بر عیادت از آیت 
اهللا «هاشمى شاهرودى» پیگیر اقدام هاى درمانى 

انجام شده نیز بودند.
 

  سرطان؟
ســایت ها و خبرگزارى هاى داخلى البته چیزى 
درباره بیمارى آیت اهللا هاشــمى شــاهرودى و 
دلیل بسترى شدنش ننوشته و نگفته اند. برخى 
ســایت هاى ریز و درشت غیر ایرانى اما همزمان 
با انتشــار خبر عیادت رهبر انقالب، نوشتند: «بر 
اساس اخبار تأیید نشده، دلیل بسترى شدن آقاى 
شــاهرودى، درمان بیمارى سرطان است و تیم 
پزشکى نیز رهبر ایران را در جریان روند معالجه 

قرار داده است... ». ( یورو نیوز)

  حکم حکومتى
کارى به راســت و دروغ ادعاى اخیر «یورو نیوز» 
نداریم اما این را مى دانیــم و دیده ایم که برخى 
رســانه هاى داخلى و خارجى، نسبت به انتشار 
اخبار نادرســت و شایعه درباره آیت اهللا هاشمى 
شاهرودى اشتهاى خوبى دارند! آخرینش را البد 
یادتان هســت؟ یکى دو روز پس از اعالم اسامى 
نامزدهاى تأیید صالحیت شده انتخابات ریاست 
جمهورى، شــایعه اى به صورت جدى در فضاى 
مجازى منتشر شد که: آیت اهللا هاشمى شاهرودى 
در حمایت از یک نامزد رد صالحیت شده نامه اى 
به دفتر رهبر انقالب نوشته و براى تأیید صالحیت 
وى، درخواست حکم حکومتى کرده است! ادعایى 
که بالفاصله با صدور اعالمیــه اى از طرف دفتر 

هاشمى شاهرودى تکذیب شد.

  جایگاه
البته شــایعه هایى از این دســت را کسانى باور 
مى کنند کــه کمتر درباره جایگاه و شــخصیت 
«هاشــمى شــاهرودى» مى دانند و یا به آن فکر 
کرده اند. مجتهد و مرجع 69 ســاله ایرانى اگرچه 
بــه عنوان سیاســتمدار هم معرفى و شــناخته 
مى شــود اما عملکرد و منش سال هاى اخیرش 
نشان مى دهد باید به وى در حد و اندازه اى فراتر 
از یک دولتمرد، مسئول بلندپایه و یا سیاستمدار 
نگریست. زاده سال 1327 در شهر نجف شاگرد 
ویژه و تیزهوش آیت اهللا ســید محمد باقر صدر 
است که عالوه بر ســابقه مبارزاتى با رژیم بعث 
عراق، پیشینه علمى بسیار درخشانى دارد و بعدها 
که به ایران باز مى گردد و «مجلس اعالى انقالب 
اسالمى» را راه اندازى و ریاست مى کند، با وجود 
مشغله هاى ریز و درشت، بنا به سفارش هاى مکرر 
امام(ره) از درس و پژوهش علمى فاصله نمى گیرد.

  نه چپ، نه راست
اینکه گفتیم باید جایگاهى فراتر از یک سیاستمدار 
براى او قایل بود تنها اشــاره به جایگاه علمى و 
مبارزاتى اش نداشت. به باور بسیارى از آن هایى که 
با او زندگى و کار کرده و یا درس خوانده اند و پاى 
درسش نشسته اند در همه این سال ها نمى توان 
رفتار و عملکردى را از او مشاهده کرد که بتواند 
دلیل گرایشش به این یا آن جریان سیاسى خاص 
باشد. یک نمونه اش «على اکبر ناطق نورى» است 
که مى گوید: «ایشــان نه جزء جناح راست و نه 
جزء جناح چپ است و در هیچ فراکسیونى قرار 
نمى گیرد». عضویت در شوراى نگهبان، 10 سال 
ریاست قوه قضائیه و عضویت در مجلس خبرگان 

از جمله سوابق او در این سال هاست.

  انصراف از ریاست
سال 1393 نامزد ریاست مجلس خبرگان شد. 
احتمال ریاســتش هم مى رفت اما ناگهان خبر 
انصراف وى از نامزدى براى ریاســت منتشر شد. 
فرصت خوبى براى آن هایى فراهم شــد که اهل 

گمانه زنى هاى مختلف و یا شایعه سازى هستند؛ 
بنابراین خیلى ها نوشــتند و گفتند که او به نفع 
آیت اهللا هاشــمى رفسنجانى انصراف داده است. 
خبرى که بعدها بازهم تکذیب شد. آیت اهللا کعبى 
همان روزها اعالم کرد: «ایشــان به دلیل نامزدى 
آیــت اهللا یزدى و مؤمن چون تعدد نامزدها را به 
صالح نمى دانستند، انصراف دادند و این انصراف به 

نفع و براى حمایت دیگران نبوده است».

  باز هم بى بى سى
از بى بى سى بگیرید که خط و ربطش در ضدیت 
با جمهورى اسالمى معلوم است تا برخى سایت ها 
که به پیروى از بى بى سى عادت دارند در مقاطع 
حساس، به خیال خودشان مسئوالن را به جان هم 
بیندازند و براى آن ها جانشین و جایگزین بتراشند، 

آیت اهللا هاشمى شــاهرودى را گزینه جانشینى 
رهبرى معرفى کرده اند؛ البته برخى از آن ها حتى 
از نامزدى وى براى ریاست جمهورى به نمایندگى 
از طرف فالن طیف و جریان سیاســى هم سخن 
گفته اند و نوشــته اند و البته بازار شایعه و حرف 
و حدیث تنها همین چند مورد داغ نمى شــود. 
انتساب فالن فعال اقتصادى یا سیاسى به ایشان 
هم هســت که خیلى ها پیش از تکذیب رسمى 
خبر به خاطر آن قسم هم مى خوردند! آخر مطلب 
یاد آورى مى کنیم که آیت اهللا هاشمى شاهرودى 
از ســال 88 به بعد پست و مقام دولتى یا قضایى 
ندارد و روزگار را بــا تدریس، تحقیق، حضور در 
مجلس خبرگان و نظارت بر امور دانشگاه «عدالت» 
که خودش پایه گذار و عضو هیئت امناى آن است، 

مى گذراند. 

رصدخانه / خبرهاى ویژه

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

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پیامک:                                            30004567

جایزه 100 هزار دالرى
ایســنا/ درپى تهدید شــدن جیمز کومى- 
رئیــس اخراجى اف.بى.آى- به وســیله ترامپ 
درباره ســخنان ضبط شده اش، سایت افشاگر 
ویکى لیکس براى افشاى گپ و گفِت خصوصى 
رئیس جمهور آمریکا و رئیس اخراجى اف.بى.آى، 

جایزه 100 هزار دالرى تعیین کرد.

معتاد به شنود
باشگاه خبرنگاران/ به نوشته واشنگتن پست، 
گفته هاى برخى همکاران قدیمى ترامپ نشان 
مى دهــد، او به ضبط مخفیانه مکالمات خود با 

دیگران عادت دارد.

برداشت اشتباه
مهر/ دکتــر محمد فرهادى- وزیــر علوم- در 
واکنش به شــکایت آیت اهللا کالنتــرى درباره 
سرقت علمى رســاله دکتراى حسن روحانى از 
کتاب کالنترى، گفت: اشتباه برداشت شده است. 
همه منابع، رفرنس بوده و رئیس جمهور از هر جا 
که استفاده کرده، به منبع اصلى ارجاع داده است. 

  صاحب امتیاز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدیر مسئول و سردبیر:
 ایمان شمسایى

12/2813/01

23/3800/11 3/454/20

19/3120/02

5/245/59

19/5120/23
عاشقى با گل و گلدان

ایســتگاه/ عباسعلى سپاهى یونسى: یکى از چیزهایى که مى تواند حالم را خوب 
کند، گل و گلدان است. 

روزهاى اولى که ســراغ گل و گلدان رفتم، فکر مى کردم باید گل را از گلفروشى بخرم. 
گلفروش، گلدانش را عوض کند و آنگاه من صاحب یک گلدان زیبا بشوم. 

اما در ادامه عاشــقى ام با گل، به این نتیجه رسیدم، وقتى لذت بیشترى از کارم مى برم 
که خاك گلدانم را خودم تهیه کنم، خودم گل هایم را تکثیر کنم و چنین شد که من 

هم دست به کار شدم. 
اول گلدان مى خریدم و تا مدتــى خاك هم. اما بعد ها با خودم فکر کردم، گلدان هایى 

هستند که کنار کوچه و خیابان رها شده اند و مى توانند گلدان من باشند. 
راســتش را بخواهید، حاال هر جا گلدانى ببینم که در نــگاه خیلى ها بى ارزش و دور 
انداختنى است، مى شود گلدان من! گاهى وقت ها گلدان هایم را با اسپرى رنگ مى کنم که 
قشنگ تر شوند. خاك هم خودم درست مى کنم. به طبیعت که مى روم، براى گلدان هاى 
عزیزم خاك جمع مى کنم، کود حیوانى پیدا مى کنم، خاك برگ فراهم مى آورم و ماسه.  
باور کنید، لذت فراوان دارد که از یک گلدان خالِى کثیف و آواره در کوچه و خیابان، یک 
گلدان  تر و تمیز درست کنى که با حضور یک شمعدانِى نجیب، زیبا بشود. نمى دانم!... 
شاید شما هم این استعداد را داشته باشید اما تا امروز آن را کشف نکرده اید. پس دست 

به کار بشوید. آنگاه مى بینید چه لذتى دارد این رفاقت با گل و گلدان.

روزمره نگارى

طرح  روز

نظام پرداختى نجومى ها !

 نیشتر / مازیار بیژنى 

روزنامه هاى جهان
ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور
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