
 کناره گیرى محمدباقر قالیباف از نامزدى انتخابات به نفع سیدابراهیم رئیسى 

کفه تغییر به نفع مردم سنگین تر شد
 سیاست  با کناره گیرى و انصراف محمدباقر قالیباف به نفع حجت االسالم والمسلمین 
رئیسى و تجمیع بنیه و ظرفیت جریان اصول گرایى، رقابت هاى انتخاباتى وارد مرحله اى 
جدید شد که رقابتى سخت و تنگاتنگ  و انتخاباتى یک مرحله اى را نوید مى دهد. قالیباف 
با کنارکشــیدن از صحنه رقابت و البته قرارگرفتن در کنار نامزد نهایى جبهه نیروهاى 
انقالب و اصول گرایان، هم به اخالق مدارى و اصول گرایى خود با عمل به تعهدش صحه  
گذاشت و هم انسجام، اقتدار و برنامه محور بودن جریان اصول گرایى را نمایان کرد تا با 

 ............ صفحه 4این کار نتیجه انتخابات ...

حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوى 
در مناطق زلزله زده خراسان شمالى

شایعه فضاى مجازى
بشنو و باور نکن!

به کسانى رأى بدهید
که گفتمان  انقالب را دنبال مى کنند
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 چهارده   سال 1329 در روستاى اریکاى سبزوار در خانواده اى مذهبى به دنیا آمد. از دوران کودکى 
به دلیل تعزیه خوانى پدر خیلى زودپایش به محافل مذهبى و مداحى باز شد. حاج یداهللا بهتاش هنوز 
ازدواج نکرده بود که او را به مجالس خانگى روضه دعوت مى کردند و در یکى از همین منازل بعدها 

به خواستگارى رفت و با خانم زهرا میرشریفى ازدواج کرد...

در پى دستور حجت االسالم والمسلمین رئیسى انجام شد گفت و گوى قدس با رئیس دانشکده علمى کاربردى گفتمان انقالب اسالمى رئیس دستگاه قضا:

مسئوالن از دستور عمل هاى  
بهداشتى در مدارس  بى اطالعند!

بهداشت 
غایب اردوگاه هاى 

دانش آموزى

افزایش حضور زائران بى بضاعت 
نسبت به دو سال گذشته

میهمانان 
  معین الضعفا
8/5 برابر شدند
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حجت االسالم و المسلمین رئیسى:

در دولتم 
از آقاى قالیباف 

استفاده خواهم کرد

میرسلیم: 

90 درصد قاچاق 
براى دولتى هاست

هاشمى طبا: 

مهم ترین آسیب 
فضاى مجازى 

تلف شدن وقت 
انسان هاست

پیشنهاد جدید 
الریجانى براى 

شیوه نو رأى گیرى 
انتخابات شوراها

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

افتخار خانواده ما
خادمی اهل بیت  است
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یـــادداشــت  روز
 رضا سیفى

فارغ از فضاى انتخاباتى کشــور که هر چه به روز سرنوشــت ساز بیست و نهم 
اردیبهشت ماه، نزدیک تر مى شویم تنور آن داغ تر مى شود، روز گذشته اتفاق بسیار 
مبارکى در اردوگاه اصولگرایان افتاد.تجلى ایثار و عقالنیت گام بزرگى براى جبهه 
انقالب در مسیر پیروزى و غلبه بر گفتمان اشرافى گرى بود که با اقدام بموقع و 

سنجیده یکى از نامزدهاى اصلى این جبهه رخ داد...

تجلى ایثار و عقالنیت در جبهه انقالب 

 ............ صفحه 2

در ویژه نامه «چهارده» این شماره مى خوانیم:
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یادداشت روز

 رضا سیفی

 سخنگوی وزارت خارجه:

لغو تحریم های غیرهسته ای  ایده جدیدی است که انجام آن دشوار است

خبر

 سیاست/ آرش خلیل خانه   سخنگوی وزارت خارجه وعده 
حسن روحانی درباره لغو تحریم های غیرهسته ای و گفت وگوبا 
آمریــکا در موضوعات خارج از برجــام را ایده و حرفی جدید 
دانست که از پیچیدگی هایی خاص برخوردار است و گفت: انجام 

آن کار دشواری است.
بهرام قاسمی افزود: این نوع تحریم ها ریشه در مسائل مشخص 
و خاصــی دارد و از پیچیدگی های خاصی برخوردار اســت که 
با جایگاهی که ایران دارد و مواضعی که در ســال های گذشته 
در منطقه و جهان داشــته، هیچ اقدام و کاری در دیپلماســی 

ناشدنی نیست.
وی درباره گفت وگوی غیرهســته ای با آمریکا خاطرنشان کرد: 
بخشــی از این مســائل به آمریکا و بخشــی به سایر کشورها 
بازمی گــردد. این موضوع نیاز به طراحی جدید دارد و شــاید 
قضاوت درباره اینکه از کجا و چگونه آغاز و چه مســیری باید 
طی کرد، قضاوت زودی است و نیاز به کار کارشناسی دارد و این 
بحث جدیدی اســت که توسط آقای روحانی مطرح شد و باید 
در این زمینه کار کنیم و بعد شــاید در مورد آن بتوان جزئی تر 

صحبت کرد.

 ظریف با هزینه شخصی با رئیس جمهور همراه شد!
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به پرسش دیگری درباره 
همراهی محمدجواد ظریف با روحانی در برخی سفرهایی که 
صرفاً جنبه تبلیغات انتخاباتی دارند و سفر رسمی دولتی رئیس 
جمهور نیستند هم گفت: ظریف با هزینه شخصی خودش به 
اصفهان که شهر خود اوست سفر کرد و به احترام آقای روحانی 

در سخنرانی او شرکت کرد.
وی افزود: برای اینکه شائبه ای نباشد ایشان از دولت مرخصی 
گرفت و هزینه محافظانش را هم شخصاً پرداخت کرد و حضور 
وی در این مراســم از نظر مــا کار انتخاباتی و تبلیغاتی تلقی 
نمی شود و تخلفی صورت نگرفته اســت و اگر به این موضوع 

دامن زده می شود، بداخالقی است.
قاسمی درباره حضور تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت 
خارجه در یکی از میتینگ های انتخاباتی و ایراد سخنرانی وی 
در این مراسم هم اظهارداشت: ما بررسی کردیم و این اقدام هم 
خالف اساســنامه وزارت خارجه نبوده است. اگر بر این قرار و 
استدالل حرکت کنیم که دوستان عنوان می کنند باید از چند 
ماه پیش در های وزارت خارجه را تعطیل می کردیم اما به این 

نوع اقدامات رفتار انتخاباتی گفته نمی شود.

 توطئه صهیونیستی در ریاض
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر زودهنگام رئیس جمهور 
آمریکا به ریاض و نشســت او با سران کشورهای حاشیه خلیج 
فارس هم با اشــاره به اینکه اجالس ریاض در نوع خودش چیز 
جدیدی نیست و عربستان بارها از این دست نشست ها را ترتیب 
داده است، گفت: این کشور به دلیل مشکالت داخلی، گیر شدن 
در بحران یمن و فشاری که جامعه جهانی روی آن ها به دلیل 
ترویج و تولید تروریسم و تفکر افراطی گری که سبب شده غرب 

آن ها را محکوم به پرداخت غرامت کند به دنبال ابزارهایی است 
تا با آن بر مشکالت خودش سرپوش بگذارد و وجهه دیگری از 
خود نشان دهد، اما این کارهای تبلیغاتی نتیجه اش فقط چند 

روزی اخبار تبلیغاتی است و به فراموشی سپرده می شود.
وی ریشــه دیگر نشســت ریاض را یک توطئه صهیونیستی 
دانســت که تالش دارد در سیر قبلی خود و تالش از گذشته 
برای ایجاد اختالف و مشــکل در درون جامعه اسالمی دنبال 
کند و به آمریکایی ها نیز توصیه کرد که دچار خطاهای فاحش 
گذشــته در منطقه نشوند زیرا در نهایت آثار و واکنش های آن 
در آینده متوجه دولت آمریکا خواهد شد و گرفتاری های آن را 

باید تحمل کند.

 اعراب هوشیار باشند
وی با اشــاره به مواضع اخیر برخی مقام های ریاض که تهدید 
امنیت ایران از آن برداشــت می شود، افزود: این نوع صحبت ها 
که در مورد ریاض گفته می شود امیدوارم درست نباشد و باعث 
دو دســتگی  در جهان اسالم نشود. من توجه سایر کشورهای 
عربــی را به این نکته جلب می کنم که با هوشــیاری کامل با 
این موضوع برخورد کننــد و اجازه ندهند دیگران و بخصوص 
رژیم صهیونیستی در این مقطع مشخص تحت عناوینی شکاف 

بیشتری را در جهان اسالم ایجاد کند.
قاســمی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیرش مبنی 
بر آمادگی ایران برای گفت وگو با عربســتان، گفت: پاسخ ما 
به بداخالقی ها و برخی ســخنان ناروای دولتمردان سعودی 
این است که خواهان تنش نیستیم و آماده گفت وگو با این 
کشــور هســتیم و امیدواریم آن ها متوجه اشتباه خودشان 
بشــوند و تمایلی برای جبران خطاهای گذشــته و تفاهم و 

گفت وگو داشته باشند.
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

سرود »ای ایران« ثبت ملی شد   ایسنا: سرود »ای ایران« همزمان با روز بزرگداشت فردوسی، ثبت ملی شد.معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، گفت: سرود ای ایران با شماره ۱۳۹۵ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. زهرا احمدی پور افزود: این افتخار را داریم در شرایطی  که همه اذعان داریم بخش زیادی از هویت ما 

ایرانیان وام دار فردوسی است، سرود ملی »ای ایران، ای مرز پرگهر« را ثبت ملی کنیم تا ِدین کوچکی برابر ایراِن فرهنگی و فرصت های فرهنگی فراروی ایران ادا شود.

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

 خبرگزاری میزان  رئیــس قوه قضائیه 
با ابراز تأســف از اقدامات برخی نامزدها در 
جریان مناظره ها و سخنرانی ها و هجمه به 
نهادهای انقالب اسالمی از جمله قوه قضائیه 
گفت: بــرای مصالح نظام ســکوت اختیار 
کــرده ام اما در زمان خــود آنچه را که باید 

گفت، خواهم گفت.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلســه 
مسئوالن عالی قضایی، گفت: متأسفانه برخی 
از نامزدهــا به گونه ای عمل کردند که گویی 
اپوزیسیون نظام هستند و در 
جهت سیاه نمایی و زیرسؤال 
بردن نهادهــای قانونی نظام 
مطمئناً  که  برداشــتند  گام 
اقدامی خالف مصالح  چنین 

ملی است.
وی با ابراز اینکه شاخص های 
تشــخیص ارجــح و اصلح، 
متعدد است، تصریح کرد: از 
جمله مهم ترین شــاخص ها 
همراهی بــا گفتمان انقالب 
اسالمی است. باید به کسانی 
رأی بدهیــم که این گفتمان 
را بیشــتر دنبال می کنند، نه 
کسانی که برای جمع کردن چند رأی ممکن 
است با مروجان ابتذال هم همراهی کنند؛ 
چنین کسانی برای جمهوری اسالمی هیچ 

کاری انجام نخواهند داد.
رئیــس دســتگاه قضا بــا بیــان اینکه 

پیــروی از گفتمان اســالمی و انقالبی و 
همچنین رهنمودها و سیره حضرت امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب بهترین 
معیار و شــاخص برای تشــخیص اصلح 
اســت، افزود: باید به کسانی رأی بدهیم 
که بیشتر دشــمن را ناخشنود می کنند 
زیرا دشــمنان انقــالب از ابتدا هیچ گونه 
عقب نشینی نداشته اند و هر روز از ابزاری 
جدید برای وارد آوردن فشــار و تضعیف 
نظام جمهوری اسالمی استفاده کرده اند. 
ما به عنوان ملت موظفیم که دشــمن را 
مأیوس کنیم بنابراین میزان ناخشنودی 
دشمن از انتخاب یک نامزد می تواند معیار 

بسیار خوبی برای تشخیص اصلح باشد.

 قوه قضائیه آماج حمالت ناجوانمردانه
آملــی الریجانی، اخــالق را یکــی دیگر از 
معیارهای مهم دانســت و با ابراز تأســف از 
اقدامات برخــی نامزدها در جریان مناظره ها 
و ســخنرانی ها گفت: در طــول فعالیت های 
انتخاباتی و بویژه در مناظره ها سخنانی علیه 
برخی نهادهای انقالب اســالمی که حسب 
قانون اساسی از نهادهای اصلی انقالب هستند 
مطرح شد. از جمله نهادهایی که در این اثنا 
آماج حمالت ناجوانمردانــه قرار گرفت، قوه 
قضائیه بود. اینجانب به عنوان رئیس قوه قضائیه 
تاکنون در مقابل این هجمه های بی اساس و 
خــالف موازین و بلکه مجرمانه، برای مصالح 
نظام ســکوت اختیار کرده ام و البته تا پایان 

انتخابات نیز این سکوت را ادامه خواهم داد، 
اما در زمان خود آنچه را که باید گفت، خواهم 
گفــت. امروز رعایت مصالح نظام و انقالب در 
هر شرایطی برای ما از هرچیزی مهم تر است.

رئیس قوه قضائیه زیر سؤال بردن نهادهای 
انقالب اسالمی برای جمع کردن چند رأی 
را اقدامی ضد ارزش توصیف کرد و از مردم 
خواســت که با حضور حماســی خود پای 
صندوق های رأی، کسی را انتخاب کنند که 

دشمن از انتخاب او شاد نشود.
آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به فرمایش های اخیر رهبر معظم 
انقــالب و فرمانده معظــم کل قوا در جمع 
دانش آموختگان دانشگاه تربیت پاسداری امام 
حسین)ع(، حفظ امنیت و آرامش کشور را 
از مهم ترین وظایف دستگاه قضایی، نیروی 
انتظامی، مســئوالن و مردم دانست و اظهار 
داشــت: همان گونه که رهبر معظم انقالب 
فرمودند هدف نزدیک دشــمن، برهم زدن 
امنیت کشور اســت که در این زمینه اعالم 
می کنیم قوه قضائیه با اقتدار در برابر هرگونه 
اقدام علیه امنیت ملی خواهد ایستاد؛ البته 
گمان می کنیم که دشمنان و اذناب داخلی 
آن ها با تجربه ای که از فتنه 88 دارند به آن 
شــکل اقدامی نخواهند کرد اما به هرحال، 
کوچک تریــن فرصتی برای سوءاســتفاده 
دشمن نخواهیم داد و اجازه نمی دهیم کسانی 
که به دنبــال ایجاد فتنه و برهم زدن امنیت 

کشور هستند به هدف خود دست یابند.

رئیس دستگاه قضا:

به کسانی رأی بدهید  که گفتمان  انقالب را دنبال می کنند

   اگر نامزدها فقط در چارچوب سؤال مجری طرح و ایده می دادند نتایج مطلوبی 
داشــت. برخی از نامزدها حرف هایی زدند که بی بی سی و بلندگوهای استعمار 
نمی زنند، حرف هایی بر ضد امنیت ملی زدند و این نشان می دهد برای رسیدن 
به قدرت چقدر حریص هستند. ما که خوشبین هستیم زیرا در طول تاریخ اسالم 
از این نان به قیمت روزخورها زیاد بودند و اثری از آن ها نیســت، یک ماه است 
با اصطالحات کاذب و جذاب مانند آزادی، اینترنت، جنگ، دیوارکشــی و حقوق 
شهروندی، جوانان را گول می زنند. جوانان متدین هوشیار باشید چرا یک کلمه 
از دیــن و اخالق و انقالب نمی گویند و بعد خود را خط امامی معرفی می کنند 
این ها عوام فریبند مبادا فردا در مقابل امام و شهدا شرمنده شوید. 9150004660

   باز جای شکرش باقی اســت که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری یک 
نفره شرکت کرد مثل نامزدهای کشورمان سه نفره شرکت نکرد. 9150002864

   چرا روحانی که در مناظره دائم دولت دهم را زیر ســؤال می برد از مناظره و 
روبه رو شدن با رئیس دولت دهم هراس دارد؟9120005741

   کسانی که به دروغ می گویند یارانه منابع ندارد، هزاران میلیارد تومان دزدی ها، 
اختالس ها، غارتگری بیت المال، رشوه و... را از این دولت و فامیل شان پس بگیرند 

یارانه 10 سال تمام ملت تأمین می شود. 9380002461
   نمی دانــم، ایــن آقای معتضد، مورخ ســالم و صادق چــه ناراحتی با وزیر 
مســکن و شهرسازی دارد که بیشترین نوشته هایش مربوط به آخوندی است؟ 

9150001424
   الزمه پیشــرفت جمهوری اسالمی داشتن دولت اسالمی است نه دولتی که 
مجری سند ضد دین و انسانیت 2030 باشد که انسان شرم می کند محتوایش را 

بشنود چه رسد به اجرای آن. 9150001136
   به قول قدیمی ها تا نباشــد چیزکی هرگز نگویند چیزها، نامزدهایی که با 
جنجال و بگو مگو به دنبال کسب رأی هستند، نشانه این است که به فکر ملت 
نخواهند بود زیرا اگر بودند بــه جای صحبت از خرابکاری های یکدیگر و اتالف 
وقت مناظره، صحبت از راه حل برای مشکالت جامعه می کردند. 9350008015

   آقای روحانی شــما و حامیانتان از تخریب کردن برخی نامزدهای انتخاباتی 
باکی ندارید، پس از تخریب کردن اقتدار ایران اسالمی نیز باکی نخواهید داشت. 

9030003698
   لطفاً منشأ لیست های شوراها را توضیح دهید تا بفهمیم این فهرست ها از چه 

کسانی و با چه گذشته ای تغذیه می کنند. 9360006158
   شــیطان برای حمایت از سرمایه دار و اصالح طلب با تمام قدرت و توان به 
میدان آمده و تالش می کند برای کامل کردن زهرجام در چهار سال بعدی ایادی 

خود را به ریاست جمهوری برساند، از خواب غفلت بیدار شوید. 9150000210
   چرا صدا و سیما فیلم مونتاژ شده روحانی در خرم آباد و فیلم سال ۹3 روحانی 
در اصفهان را نمایش می دهد؟ چرا دروغ به خورد مردم می دهند؟ رئیس صدا و 
ســیما به جای راضی کردن روحانی، اول خدا بعد خلق خدا را راضی نگه دارد تا 

امانت مردم و حق الناس گردنش نباشد. 9110006820
   در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 طرفداران یکی از نامزدها از رنگ سبز 
استفاده می کردند و اکنون هم طرفداران یکی از نامزدها از رنگ بنفش استفاده 
می کنند ولی باید بدانند که دیگر مردم هوشیارند و اجازه تکرار حادثه سال 88 را 

نمی دهند. 9150000233
  دو هفته نامزدهای احزاب می گویند و می نویسند و شورای شهری ها هم که 
اضافه شدند، یک نفر شنید که کسی دغدغه اسالم داشته و یا راهکاری ارائه داده 

باشد؟9390003589
  آقای روحانی! ارزش آدم به حرف نیست به عمل انسان است، پس مرد عمل 

باش نه مرد شعار 100 روزه! 9150001751
  رحمت خدا بر روح پاک امام بزرگوار که فرمودند: پشتیبان والیت فقیه باشید 
تا به مملکت شــما آسیبی نرســد. اگر نبود وجود با برکت مقام معظم رهبری، 
آقای روحانی و وزیران نجومی بگیرش، به طمع مال دنیا نظام دیکتاری تشکیل 

می دادند. 9030003698
   آقــای روحانــی بداند که مردم عزیز ایران بیدارنــد و دیگر دروغگو را قبول 
نمی کنند. ایشان فکر کرده که با آوردن جهانگیری و صحبت های دروغین او علیه 
دیگر نامزدها می تواند کفه ترازو را به نفع خودش پایین بیاورد، در حالی که مردم 
زجر دیده ایران این چهار سال فقر و سفره های خالی و شرمندگی جلوی خانواده 

شان را هرگز از یاد نخواهند برد. 9150005667
   رأی دادن به روحانی یعنی پذیرفتن چهار سال دیگر در بدبختی و فقر زندگی 
کردن و پذیرش رکود و بیکاری و فساد اقتصادی دولت است، پس هموطنان عزیز 
چهار سال کارنامه دولت یازدهم را در نظر بگیرید و بعد در مورد رأی به این دولت 

تصمیم گیری کنید. 9150002371
   شورای نگهبان درباره این سؤال اساسی باید پاسخ دهد که با توجه به این همه 
زدوبندها و مفســدهای مالی واقتصادی در دولت کنونی چرا و به چه علت آقای  

روحانی و جهانگیری را تأیید صالحیت کردند؟9110006339
   خدا دولت یازدهم و وزیران و ســخنگوی دروغگویش را در دنیا و آخرت رو 
سیاه کند، الهی که ایمان به گور نبرند که ما مردم را مستضعف و بیچاره کردند. 
مدتی اســت که مریض شدیم شبانه روز درد می کشــیم پول نداریم دردمان را 
درمان کنیم. بیش از 10 روز اســت که خرج خانه مان تمام شده، بیمه سالمت 
بخوره تو سرشان! راه نشان دادن کار سختی نیست راه بردن کار مهمی است. از 
اول که آمدند کلید خزانه بیت المال را گرفتند و به روش های مخفیانه و دور از 
چشم مردم، میلیاردها تومان پول را سرازیر کردند به جیب آقازاده ها و بستگانشان 

و نجومی بگیرها. 9350007054
  روحانی در مناظره ها می گوید که ایران در جهان چنین و چنان کرد، بله ایران 
به برکت خون شهدا، صالبت رهبری و ملت این گونه قدرتمند است وگرنه شما 
از پس یک جوجه وهابی که مدام توهین می کند و تعداد زیادی از مردم را در منا 

کشت، برنمی آید و نمی توانید جوابش را بدهید.9150002864 
  روزنامه ایران! ببخشید دولت! را می خواندم، به خدا آمارهای دولت، همه آمار 

کشور سوییس بود! 9330001346
   آقایان دولت درجه یک! با این همه صادرات که به قول خودتان افزایش یافته 
است، بازهم صندوق دولت پر نشد؟ شاید احمدی نژاد خالی کرد؟ 9330004252

 تجلی ایثار و عقالنیت 
در جبهه انقالب 

فــارغ از فضای انتخاباتی کشــور که هر چه به 
روز سرنوشــت ساز بیســت و نهم اردیبهشت 
ماه، نزدیک تر می شویم تنور آن داغ تر می شود، 
روز گذشــته اتفاق بســیار مبارکی در اردوگاه 

اصولگرایان افتاد.
تجلی ایثار و عقالنیــت گام بزرگی برای جبهه 
انقالب در مســیر پیروزی و غلبــه بر گفتمان 
اشــرافی گری بود که با اقدام بموقع و سنجیده 

یکی از نامزدهای اصلی این جبهه رخ داد.
شاید اگر به هر شکل دیگری قرار بود صحنه های 
دفاع مقدس و رفتاری که رزمندگان در محبت و 
ایثارگری به یکدیگر داشتند را برای نسل چهارم 
تشریح کرده و به نمایش درآوریم، تا این اندازه 
اثر گذار نبود. تصمیم قالیباف نشان داد بر خالف 
نظر بدخواهان و دروغگویان،آرزوی پست و مقام، 
چشــم نیروهای انقالب را کور نکــرده و آن ها 

انقالب را بر آبروی خود مقدم می دارند.
با کناره گیری و انصراف این نامزد جبهه انقالب به 
نفع حجت االسالم والمسلمین رئیسی و تجمیع 
بنیه و ظرفیت جریــان اصولگرایی، رقابت های 
انتخاباتی وارد مرحله  جدیدی شد که نوید رقابتی 
سخت و تنگاتنگ  و یک مرحله ای را می دهد. این 
سردار دلیر سال های گذشته کشور اگر تا دیروز 
مدیر خدمتگزار و موفــق در اداره پایتخت بود، 
امروز در تراز یک رجــل کالن نگر و نیز در تراز 
خود انقالب و مصالح بزرگ آن جلوه کرده است.

طبیعی اســت تصمیم قالیباف برای انصراف از 
نامزدی و ایستادن در کنار سید ابراهیم رئیسی، 
در نــگاه اول بــرای برخی حامیــان و اعضای 
ســتادهایش در سراسر کشــور ناخوشایند به 
نظر برســد؛ همچنان که کسانی درباره انصراف 
برخی دیگر از نامزدها همین تصور را داشــتند؛ 
اما واقعیت این اســت حامیان قالیباف، پیش از 
هر چیز می خواســتند به درایت و درک و فهم 
او رأی بدهنــد، به ویژه آن که حجت االســالم 
والمسلمین رئیسی نیز در سخنرانی روز گذشته 
خود ضمن تقدیر از اقدام انقالبی قالیباف گفت: 
 «در دولــت کار و کرامت از ظرفیت شــخصی، 
فردی، اجتماعی، مدیریتی که به حمداهلل آقای 

قالییاف دارند، استفاده خواهیم کرد«.  
در واقع او با کنارکشیدن از صحنه رقابت به نفع 
دیگر نامزد جبهه انقالب، هم به اخالق مداری و 
اصولگرایی خود با عمل به تعهدش صحه  گذاشت 
و هم انسجام، اقتدار و برنامه محور  بودن جریان 

اصولگرایی را نمایان کرد.
حاال دیگر با ائتالف نامزدهای جبهه اصولگرایی 
و شــوک انتخاباتی که وارد شد، جنب و جوش 
و تحرک در میان نیروهای انقالب و حامیان این 

جبهه در جامعه جهشی چشمگیر یافته است.
حاال دیگر کفه تغییر به نفع مردم بویژه اقشــار 
محروم جامعه که از تبعیض و اشــرافی گری به 

ستوه آمده اند سنگین تر شده است.
روح جدید در میان بدنه حامی جریان اصولگرا 
دمیده شــده و با انگیزه ای مضاعف در روزهای 
باقی مانده به تبلیغ و آشکار شدن جریان تزویر 
در کشــور گام برمی دارد تا صفحه تحوالت روز 

جمعه و نگارش، آن را عوض کند.
تنها ســه روز تا 2۹ اردیبهشت و خلق حماسه  
ماندگاری دیگر، زمان باقی مانده اســت. باید از 
اندک زمان باقی مانده به درستی استفاده کرد. 
فرصت را به تحلیل بافتن و منازعه نســوزانیم 
که زمان اندک اســت و مغتنم و چشم مردم به 
تبیین و استدالل نیروهای خوش فکر حزب الهی 
است تا با گفتمان حمایت از محرومان حماسه ای 

بی نظیر در آدینه پیش رو خلق کنند.

صدای مردم   

به عنوان ملت 
موظفیم که دشمن 
را مأیوس کنیم 
بنابراین میزان 
ناخشنودی دشمن 
از انتخاب یک 
نامزد می تواند 
معیار بسیار خوبی 
برای تشخیص 
اصلح باشد

بــــــــرش

شماره پیامک: 30004567
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 سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 19 شعبان 1438 16 مى 2017  سال سى ام  شماره 8400  

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

میزبانى رایگان موزه ملى ملک از فرهنگ دوستان در روز جهانى موزه   آستان: به مناسبت فرا رسیدن روز جهانى موزه و آغاز هفته میراث فرهنگى، موزه ملى ملک، نخستین موزه وقفى خصوصى 
کشور در روز پنجشنبه به صورت رایگان پذیراى فرهنگ دوستان است. پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 برابر با 18 مى  2017 روز جهانى موزه و آغاز هفته میراث فرهنگى نامگذارى شده است.  کتابخانه و موزه ملى 

ملک، همه روزه به جز جمعه ها و تعطیالت رسمى، از ساعت 8/15 تا 16/45 (پنجشنبه ها تا 15/45)، واقع در میدان امام خمینى، سردر باغ ملى، خیابان ملل متحد، میزبان اهل هنر و فرهنگ است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در پى دستور حجت االسالم والمسلمین رئیسى انجام شد

حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوى 
در مناطق زلزله زده خراسان شمالى 

قدس: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوى، ضمن حضور در بیمارستان 
امام على(علیه الســالم) شهرستان 
بجنــورد، از مصدومان زلزله عیادت 
کرد و سپس عازم مناطق زلزله زده 
در روستاهاى اطراف این شهرستان 
شد. به گزارش آســتان نیوز، سید 
مرتضى بختیارى همراه با معاونان و 

جمعى از خدمه بارگاه منور رضوى در میان مردم حادثه دیده روستاهاى قصرقجر، 
لنگر، بوربور و پسرکانلو حضور یافتند و عالوه بر دلجویى از زلزله زدگان به بررسى 
روند خدمت رســانى پرداختند.  قائم مقام تولیت آستان قدس رضوى با اشاره به 
حجم باالى خسارت دیدگان و لزوم رفع فورى نیازهاى آنان، اظهار داشت: پس از 
وقوع زلزله با دستور تولیت آستان قدس رضوى براى رسیدگى فورى به وضعیت 

مردم عزیز این مناطق برنامه ریزى هاى الزم انجام شد.
وى افزود: امیدواریم با پیگیرى هاى صورت گرفته هرچه سریعتر امکانات بهداشتى 
و زیرســاخت هاى ارتباطى روســتاها تأمین و فراهم شود و مردم این روستاهاى 

محروم بتوانند به زندگى عادى برگردند.

ارسال 6000 غذاى گرم میهمانسرا حضرت رضا(ع) به مناطق زلزله زده 
در پــى وقــوع زلزله در خراســان شــمالى 6000 پرس غذاى میهمانســراى 

حضرت رضا(ع)جهت کمک به حادثه دیدگان ارسال شد.
بر پایه این خبر، پس از وقوع زمین لرزه 5/7 ریشــترى در روز شنبه هفته جارى 
که در حوالى پیش قلعه از توابع شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالى روى 
داد، طى روزهاى یکشنبه و دوشنبه، 4000 پرس و روز سه شنبه نیز 2000 پرس 
در مجموع 6000 پرس غذاى متبرك میهمانسراى حضرت رضا(ع) جهت امداد 
هموطنان زلزله زده در خراسان شمالى ارسال شد.  همچنین 300 بسته اقالم مواد 
غذایى شامل قوطى کنسرو، آب معدنى، پنیر، خرما و... به مناطق زلزله زده ارسال 
شد.  این اقدام در راستاى عملیاتى کردن دستور تولیت آستان قدس رضوى مبنى 
بر بســیج همه بخش هاى خدماتى و امدادى این نهاد مقدس جهت امداد فورى 

هموطنان زلزله زده در خراسان شمالى صورت گرفته است.

توضیح آستان قدس رضوى 
درباره بهره بردارى از جنگل هاى شمال کشور

آستان: در پــى درج مطالبى در برخى رسانه ها درباره بهره بردارى از جنگل هاى 
شمال کشــور توسط یکى از شــرکت هاى زیرمجموعه آســتان قدس رضوى، 

توضیحات این آستان جهت تنویر افکار عمومى منتشر شد.
در پى درج مطالبى در برخى رســانه ها درباره بهره بردارى از جنگل هاى شــمال 
کشور توسط یکى از شــرکت هاى زیرمجموعه آستان قدس رضوى، در راستاى 
تنویر افکار عمومى به اطالع هموطنان عزیز مى رساند؛ در سال 1392 و در زمان 
تولیت فقید آستان قدس رضوى حدود 90 درصد سهام شرکت کشاورزى و عمران 
جنگل هاى قدس رضوى طى تشریفات قانونى به بخش خصوصى واگذار شد و پس 
از انتصاب تولیت جدید آستان قدس رضوى با دستور ایشان و با توجه به رویکرد 
و سیاست هاى جدید ناظر به عدم ضرورت در تداوم فعالیت هاى مربوط به بخش 
جنگل، مقرر شد کلیه سهام اسمى این شرکت از آستان قدس خارج و به بخش 
خصوصى واگذار شود که هم اکنون مراحل اجرایى انتقال سهام به بخش خصوصى 
در حال اتمام اســت. از آنجایى که در حال حاضر آستان قدس رضوى هیچ گونه 
نقش و دخالتى در اقدام ها و پروژه هاى این شرکت ندارد، مسئولیت هرگونه اقدام 

بعدى متوجه آستان قدس رضوى نیست.
بنابراین ضمن رد مشارکت آستان قدس رضوى در این گونه فعالیت ها، طبعاً مراجع 
قضایى با متخلفان تخریب سرمایه هاى عمومى و بویژه جنگل ها و مراتع برخورد 

قانونى خواهند داشت.

خـــبر

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانى  
 رئیس اداره امور تســهیالت زائران حرم 
مطهر رضوى از افزایش حدود 8/5 برابرى 
تعداد زائران شرکت کننده در ویژه برنامه 
«یا معین الضعفا(ع)» در مقایسه با دو سال 

گذشته خبر داد.
حسین راست نژاد در گفت وگو با خبرنگار 
قدس با اعــالم این مطلب افزود: این ویژه 
برنامه تا دو سال قبل، در اواخر سال 93 با 
شرکت هر هفته 80 نفر از زائران سالمند و 
نیازمند از مناطق مختلف شهر مشهد انجام 
مى شد، در صورتى که در حال حاضر حدود 
680 نفر از این زائران در هر هفته با شرکت 
در ایــن ویژه برنامه از مراســم فرهنگى و 
مذهبى تدارك دیده شده در بارگاه مقدس 

امام رضا(ع) بهر ه مند مى شوند.
حسین راســت نژاد ادامه داد: ویژه برنامه 
یا معین الضعفا(ع) مخصوص تشرف افراد 
ســالمند، ناتوان، نیازمند و... از روستاهاى 
کم برخوردار استان هاى خراسان (رضوى، 
شمالى و جنوبى) اســت که با استفاده از 

موقوفه مرحوم «آصف» برگزار مى شود.
وى اضافه کرد: در حال حاضر این ویژه برنامه 
در روزهاى یکشنبه و چهارشنبه هر هفته با 
حضور 90 نفر براى هر روز و جمعاً 180 نفر 
با همکارى رابطین این اداره از 240 نقطه از 

سطح شهر مشهد برگزار مى شود.
رئیس این اداره اظهار داشــت: ویژه برنامه 

یا معین الضعفا همچنین در روزهاى سه 
شــنبه هر هفته با همکارى و هماهنگى 
اســتاندارى خراســان رضوي، ســازمان 
بهزیستى و کمیته امداد امام خمینى(ره) 
و با حضور 400 نفر از زائران مورد نظر در 

حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار مى شود.
وى تصریح کرد: آن چیزى که هم اکنون 
در اجراى این ویژه برنامه نسبت به گذشته 
تغییر کرده اســت، افزایش یک روز دیگر 
در طول هفته عالوه بر روز دوشنبه جهت 
زائران ســالمند و نیازمند از روســتاهاى 
کم برخوردار اســتان خراســان رضوي با 
مسافت 150 کیلومتر فاصله از شهر مشهد 
مى باشد، به گونه اى که هم اکنون عالوه بر 
روز دوشــنبه، روز شنبه هر هفته نیز این 

ویژه نامه براى این گروه از زائران موردنظر 
برگزار مى شــود و در مجموع این دو روز، 
تعداد 100 نفر از زائران ســالمند و ناتوان 
از روســتاهاى مورد بحــث، از برنامه هاى 
فرهنگــى مذهبى این ویژه برنامه در حرم 

امام رضا(ع) برخوردار مى شوند. 
راســت نژاد خاطرنشــان کرد: با در نظر 
گرفتن مجموع افراد مشرف شده به حرم 
مطهر رضوى در این ویژه برنامه که در هر 
هفته حدود 680 نفر مى باشد و در مقایسه 
با دو ســال گذشته که در هر هفته حدود 
80 نفر بوده اســت، شاهد افزایش تقریباً 
8/5 برابرى در تعداد زائران میهمان طرح 

یا معین الضعفا هستیم. 
وى یــادآور شــد: افزایش تعــداد زائران 

شرکت کننده در این ویژه برنامه، به دنبال 
درخواســت هاى مکرر دهیارى ها بوده که 
با موافقــت معاونت محترم اماکن متبرکه 
و امور زائران آســتان قدس رضوي صورت 

گرفته است.
راست نژاد یادآور شد: این اقدام در راستاى 
تکریم زائران مرقد منور رضوى و در جهت 

بیشترى  تعداد  برخوردارى 
از ایــن عزیــزان از غذاى 
حرم  میهمانسراى  متبرك 
مطهر امام هشتم(ع) صورت 
گرفته اســت، ضمن اینکه 
این آمار و ارقام مربوط بویژه 
نامه هاى ثابــت و معمولى 
طرح یا معیــن الضعفا(ع) 
در روزهــاى عادى ســال 
مى باشد، در صورتى که در 
و  ویژه  مناســبت هاى  ایام 
خاصى مانند: دهه کرامت، 
دهه آخر ماه صفر، برخى از 
اعیاد و مناسبت هاى مذهبى 
و دینى و... شــاهد افزایش 
قابــل توجهــى از تعــداد 
شــرکت کنندگان در ویژه 

برنامه یا معین الضعفا(ع) از نقاط مختلف 
شهر مشهد از 180 نفر تا حدود حتى 400 
نفر در روزهاى یکشــنبه و چهارشنبه هر 

هفته نیز مى باشیم.

افزایش حضور زائران بى بضاعت در قالب طرح زیارتى آستان قدس رضوى نسبت به دو سال گذشته

 آستان قدس رضوى مى تواند در جهت میهمانان معین الضعفا  5/ 8 برابر شدند
خدمت بــه زائران، قیمــت محصوالت و 
مواد غذایى را در فروشگاه باب الجواد(ع) 

کاهش دهد.
09120002853

 در میــدان بیت المقدس پــل هوایى 
جهت سهولت اســتفاده زائران و مجاوران 
و کنترل ترافیک نصب شده است و بسیار 
هم الزم اســت اما پله برقى پل، ظرفیت 
حمل و انتقال بسیار کمى دارد و در فصل 
سرما و گرما خراب و خاموش است. زائران 
سالخورده و بیماران چگونه از پله هاى پل 
باال بروند یا از عرض خیابان رد بشــوند؟ 

چرا کارها اصولى اجرا نمى شود؟
09150001009

 آســتان قدس اگــر مى تواند در جهت 
آزادى زندانیــان غیرعمد بویــژه جوانان 

مساعدت کند.
09120006100

 احداث زائرسراهاى ارزان قیمت باید از 
سوى آســتان قدس رضوي بیشتر و بهتر 
پیگیرى شــود زیرا نیاز امروز محرومان و 

مستضعفان است. 
09170004631

 باســالم. از تولیــت محتــرم آســتان 
قدس رضــوى خواهشــى دارم. به خاطر 
رضاى خدا و خشــنودى حضرت رضا(ع) 
یک مرکز بهداشــتى و درمانى در شــهر 
گلبهار بســازند چون اینجا هیچ امکانات 

درمانى ندارد.
09150005626

 چرا حرم تمامى امامــان و امامزاده ها، 
داخل ضریح شــان روشن است، اما داخل 

ضریح امام رضا(ع) خاموش است.
09120006984

مســیر  و  رواق هــا  از  بعضــى  چــرا   
کفشــدارى ها مفــروش نیســت و زائران 
مجبورند براى تشرف به حرم مطهر روى 
زمین که ســرد اســت و زائــران را اذیت 

مى کند، پا بگذارند.
09129996583

صداى مردم

 ویژه برنامه 
یا معین الضعفا(ع) 
مخصوص تشرف 

افراد سالمند، 
ناتوان، نیازمند 

و... از روستاهاى 
کم برخوردار خراسان 

(رضوى، شمالى و 
جنوبى) است که با 
استفاده از موقوفه 

مرحوم «آصف» 
برگزار مى شود

بــــــــرش

قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوى، ضمن حضور در بیمارستان 
امام على(علیه الســالم) شهرستان 
بجنــورد، از مصدومان زلزله عیادت 
کرد و سپس عازم مناطق زلزله زده 
در روستاهاى اطراف این شهرستان 
شد. به گزارش آســتان نیوز، سید 
مرتضى بختیارى همراه با معاونان و 

 3000737277
شماره پیامک صفحه «آستان»
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 استقبال 6000 نوجوان از برنامه هاى اردوگاه فرهنگى تربیتى امام رضا
خبر

آستان: همزمان با سال جدید و آغاز پذیرش 
رســمى نوجوانان در اردوگاه امام رضا(ع)، در 
مدت کمتر از دوماه گذشــته، بیش از 6000 
نوجوان از سراسر کشور از برنامه هاى فرهنگى 

این مرکز استفاده نموده اند.
پــس از افتتــاح اردوگاه فرهنگــى تربیتى 
امام رضا(ع) و آغاز پذیرش گروه هاى نوجوانان، 

حــدود 6000 دانــش آموز دختر و پســر از 
سراســر کشــور در این فضاى اردویى حضور 
پیدا کــرده و در برنامه هاى متنوع فرهنگى، 
تربیتى و تفریحى آن شــرکت نموده اند. این 
استقبال گسترده، رزرو کامل ظرفیت اردوگاه 
در اردیبهشــت ماه را در پى داشــته است، تا 
آنجا که هم اکنون ثبت نام اینترنتى و پذیرش 

مخاطبان که از طریق پایگاه اطالع رســانى 
مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوى (در 
نشانى javanan.org) صورت مى پذیرد، به 
صورت موقت امکان پذیر نمى باشد و تاریخ و 
نحوه پذیــرش گروه هاى دانش آموزى در ماه 

خرداد متعاقباً اعالم خواهد شد.
خاطرنشان مى شــود؛ مؤسسه جوانان آستان 

قدس رضوى با توجه به نیاز گروه هاى مختلف 
نوجوانان به فضاى اردویى مناسب و هدفمند، 
با عنایت ویژه تولیت معزز آستان قدس رضوى 
مبنى بر اختصاص باغ ییالقى بیلدر به این مهم، 
اقدام به راه اندازى نخستین اردوگاه تخصصى 
تربیتى نوجوانان با نام مبارك حضرت رضا(ع) 

در اسفندماه سال گذشته نمود.
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

پیشــنهاد جدید الریجانی برای شــیوه  نو  در رأی گیری انتخابات شوراها  تسنیم: علی الریجانی اظهار داشت: باید به دنبال تغییر قانون برگزاری انتخابات شورا باشیم چرا که تعداد باالی 
کاندیداهای شوراهای اسالمی شهر و روستا موجب شده تا شمارش آرا به سختی صورت گیرد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: می توان این پیشنهاد را مطرح کرد گروه هایی که در 

وزارت کشور ثبت شدند لیست هایی بدهند و مردم بر اساس همان لیست ها رأی دهند و دیگر سر صندوق اسامی افراد نوشته نشود که در این صورت شمارش آراء راحت تر خواهد بود. 

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

تا انتخابات

در دولتم از آقای قالیباف استفاده خواهم کرد
والمســلمین  االســام  حجت  فارس: 
رئیســی در اجتماع دیروز مردم اصفهان 
که بالغ بر دویســت هزار نفــر ارزیابی 
شــد ضمن قدردانی از قالیباف به خاطر 
موقعیت شناسی مناسب گفت: در دولت 
کار و کرامت از ظرفیت شخصی، فردی، 
اجتماعی، مدیریتی که به حمداهلل آقای 
قالییاف دارند، استفاده خواهیم کرد.  وی با بیان اینکه مردم از دولت انتظار دارند 
براساس قانون اساسی حقوق شان پایمال نشود، افزود: حق شهروندی یعنی اینکه 
ســفره مردم روزبه روز کوچک تر نشود؛ حق شهروندی زنان آن است که از حقوق 
اساســی خود برخوردار باشند. این کاندیدای ریاست جمهوری با بیان اینکه مردم 
با نداشتن می سازند اما با تبعیض هرگز، گفت: مردم تحمل شنیدن تحمل اخبار 
فساد را ندارند؛ اگر همین نقدینگی و خلق پول در جهت تولید به کار می رفت این 
همه مشکل تعطیلی کارگاه ها را نداشتیم. امروز جوان و پدر با هم بیکار می شوند. آیا 
این شرایط قابل تحمل نیست. او با تاکید بر اینکه نه بازگشت به گذشته و نه تحمل 
وضع موجود بلکه تغییر به نفع مردم، بیان داشت: شما برای برجام پیش پرداخت 
کردید و در قلب راکتور بتن ریختید اما تعهد طرف مقابل باید نقد شود. برجام چک 
نقد نشده است و به دولت انقابی نیاز دارد تا این چک را نقد کند. حجت االسام 
و المسلیمن رئیسی افزود: آقای روحانی! می دانید قلب من صندوقچه اسرار است و 
اگر لب به سخن بگشایم کسی حریفم نیست اما فردی که می خواهد رئیس جمهور 
شود باید ظرفیت داشته باشد؛ من از این کاندیداهای محترم به دلیل شغل هایی که 
داشتم هم درباره اشخاص و هم سازمان هایشان اطاعات بیشتری دارم ولی کسی 

که می خواهد سمت بگیرد اول باید ظرفیت داشته باشد.

مبارزه تازه آغاز شده است
تســنیم: مهمترین خبر انتخاباتی دیروز و حتی چند هفته اخیر، کناره گیری 
دکتر قالیباف به نفع حجت االســام والمسلمین رئیسی بود. او دیروز با صدور 
بیانیه ای نوشت: روزی که علی رغم مصالح شخصی، تصمیم گرفتم وارد صحنه 
انتخابات شــوم، می دانستم با چه شرایط سخت و خطرناکی روبه رو خواهم شد؛ 
چرا که روشــن بود برای تغییر اساسی وضع موجود، راهی نیست جز مبارزه با 
4درصدی هایی که در ســال هایی طوالنی، توانسته اند بر شریان های اقتصادی و 
سیاسی کشور مسلط شــوند و نه تنها اقدامی برای حل مهمترین معضات روز 
اقتصادی و اجتماعی نکنند، بلکه روز به روز با ترجیح منافع خود و بی قانونی های 
گسترده، بر این بحران ها، به ویژه بر بحران رکود و بیکاری دامن بزنند. وی ادامه 
داد: همان طور که شهید بهشــتی پیش بینی کرده بود، مبارزه با فرصت طلباِن 
انقابی نما بسیار پرهزینه شده است، چون این جریان موریانه وار در حال خوردن 
ریشه های انقاب است و گروهی که نه تنها با انقابی های اصیل تضاد مبانی فکری 

دارند، بلکه جریانی هستند که منافع مادی آنها به خطر افتاده است.
در بخش دیگری از بیانیه قالیباف آمده است: آنچه که در این مقطع اهمیت دارد 
و حیاتی اســت، حفظ منافع مردم، کشور و انقاب است و اکنون که این آرمان 
بزرگ، جز با تغییر وضع موجود محقق نمی شود، باید به منظور وحدت در جبهه 
انقاب، تصمیمی اساسی و خطیر گرفت. قالیباف افزود: لذا برای حفظ این آرمان 
بزرگ، از همه حامیان مردمی خویش در سراسر کشور می خواهم که تمام ظرفیت 
و حمایت خود را برای موفقیِت برادر ارجمندمان حجت االســام والمســلمین 
سیدابراهیم رئیسی و به بار نشستن دولت کار و کرامت برای خدمت به مردم قرار 
دهند و از همه مردمی که در این مدت به تشــکیل دولت مردم دل بسته بودند 
و از همه حامیان مردمی و یاران بی ادعاِی خودم که بی هیچ چشمداشــتی و با 
تمام وجود، در جهت تحقق آرمان های انقاب تاش کرده اند، تشــکر و قدردانی 
می کنم. انتظار ما و مردم بر این است که این تصمیم، زمینه ساز آغاز دورانی جدید 
برای یک تحول اقتصادی باشد که با قطع دست 4درصدی ها از اقتصاد، منتج به 
ایجاد اشتغال جوانان برومند این سرزمین و حمایت از مستضعفین و محرومان در 
ایران سربلندمان گردد. وی در پایان تصریح کرد: مبارزه تازه آغاز شده است و تا 
ریشه کنی کامل فساد و ناکارآمدی، باید جان و آبروی خود را نیز بی چشمداشت 

فدا کرد.

 سیاســت/ آرش خلیل خانــه   با 
کناره گیــری و انصراف محمدباقر قالیباف 
به نفع حجت االسام والمسلمین رئیسی و 
تجمیع بنیه و ظرفیت جریان اصول گرایی، 
رقابت های انتخاباتی وارد مرحله ای جدید 
شــد که رقابتــی ســخت و تنگاتنگ  و 

انتخاباتی یک مرحله ای را نوید می دهد. 
قالیباف با کنارکشیدن از صحنه رقابت و 
البته قرارگرفتن در کنار نامزد نهایی جبهه 
نیروهــای انقــاب و اصول گرایان، هم به 
اخاق مداری و اصول گرایی خود با عمل به 
تعهدش صحه  گذاشت و هم انسجام، اقتدار 
و برنامه محور بــودن جریان اصول گرایی را 
نمایان کرد تــا با این کار نتیجه انتخابات 
در همان مرحله اول و روز جمعه مشخص 

شود. 
قرار اصول گرایــان بر این بود که هر کدام 
از نامزدهــا که اقبال بیشــتری در میان 
مردم داشته باشــد، به عنوان نامزد واحد 
و نهایی در صحنــه بماند. 
نظرســنجی ها و آمارها در 
روزهــای اخیــر بویژه پس 
از 3 مناظــره زندة نامزدها، 
همگی جهش پرشتاب آرای 
حجت االســام والمسلمین 
رئیسی را نشان می داد.  اقدام 
محمدباقر قالیباف و وفای به 
عهــدش اما با وجــود این 
شرایط، ایثار برای جبهه نیروهای انقاب 
و مــردم بود؛ اقدامی که هرچند در لحظه 
برای اعضا و نیروهای ستادهای او و حامیان 
پرشماَرش در میان مردم سخت و دشوار 
اســت اما انرژی مثبت و تحرک مضاعفی 
را به بدنه و پیکره کلی جریان اصول گرایی، 
چه در صف و ســتاد و چه در میان مردم، 

تزریق خواهد کرد. 

رقابت دوگانه در روز جمعه 
ایــن اتفاق امــا در جبهه مقابــل و برای 
رقبــای دولتی نامزد واحــد اصول گرایان 
خبر خوبی نبود. اگرچه در جریان مقابل، 
رئیس جمهور مســتقر معاون اول خود را 
به عنوان نامزد پوششی وارد میدان کرده 

تا بتواند برگه های رأی بیشتری را از سبد 
اصاح طلبــان دل چرکین از خــود با انبر 
جهانگیری بردارد، اما این سبد کمتر از 2 
درصدی عماً این رؤیا را بر باد داده است. 
افت چشمگیر اســتقبال از میتینگ های 
روحانی در 2 روز گذشــته در شــهرکرد 
و اصفهــان و الجرم همراه شــدن برخی 
چهره های دولتی مثل محمدجواد ظریف با 
روحانی برای جذب تعداد بیشتری از مردم 
نیز مؤید همین کندی و حتی سیر نزولی 

آرای روحانی در نظرسنجی هاست. 
در مقابل اما ســبد رأی بــزرگ 2 نامزد 
اصول گرایان با تجمیع، تا این لحظه کفه 
انتخابــات را به ســمت تعــادل و برابری 
کشــانده  اســت؛ تعادلی که دو ســه روز 
باقیمانده تعیین می کند به کدام سو تمایل 
و ســنگینی خواهد کرد. فعــاً که بمب 
خبری و تکان بزرگ در کفه اصول گرایان 

ظهور کرده است. 

صدق نیروهای انقالب متجلی شد 
امیــرحسیـــــن 
قاضــی زاده با بیان 
اینکــه بــا ائتاف 
نامزدهـــــای این 
جبهه و قرارگرفتن 
محمدباقر قالیباف پشت سر حجت االسام 

والمســلمین رئیســی، جنب و جوش و 
تحرک در جبهه نیروهای انقاب و حامیان 
این جبهه در جامعه جهشــی چشمگیر 
خواهد یافت، می گوید: کار تازه آغاز شده و 
تشخیص به درستی بر این قرار گرفت که 
در این مقطع باید از نامزد اصلح و برنامه 
دولت »کار و کرامت« که اقبال باالیی در 

میان مردم داشته است، حمایت کرد. 
نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای 
اســامی با بیان اینکه تاکنون نیروهای 
انقاب فداکاری های زیادی برای انقاب و 
مردم در این انتخابات کرده اند، خاطرنشان 
متعددی  ارزشــِی  چهره هــای  می کند: 
ظرفیت خــود را پای اجمــاع نیروهای 
انقاب گذاشتند: افرادی مثل جلیلی که 
خــود به صحنه نیامد و همه ظرفیتش را 
پای دولت »کار و کرامت« گذاشت؛ دیگر 
انقــاب مثل دکتر  گزینه های نیروهای 
زاکانــی و آقای بذرپاش که نگفتند چون 
ما نامزد نیســتیم کنار می رویم و با تمام 
قدرت فعال در صحنه ماندند؛ و حاال آقای 
قالیباف گام آخر را در وحدت و انســجام 
مردم برداشت.  قاضی زاده با تأکید بر اینکه 
این حرکــت باعث خیر و برکت و تقویت 
جریان انقاب می شــود، می افزاید: وقتی 
خداوند صدق مــا را می بیند، برکت های 
خود را بــر مردم ما نــازل خواهد کرد و 

این اتفاق نقشی تعیین کننده در انتخابات 
خواهد داشــت.  وی می گوید: مردم هم 
دیدند که نیروهــای انقاب نه برای خود 
و قدرت طلبی بلکه برای پیشرفت و تحول 
کشــور به میدان آمده اند و این امر باعث 
جلب اعتماد و آرای مردم خواهد شــد و 
تکلیف انتخابــات با این حرکت در همان 

مرحله اول روشن خواهد گشت. 
نماینده مردم مشهد افزود: آقای رئیسی 
به عنوان چهــره ای فراجناحــی از ابتدا 
اعام کردند که از تمامی نیروهای انقاب 
اســتفاده خواهند کرد و طبیعی است از 
نیروی برجســته و توانمندی مثل آقای 
قالیبــاف و برنامه های ایشــان در دولت 
»کار و کرامت« اســتفاده خواهد شد و با 
تجمع همه نیروهای انقاب، شاهد دولتی 
خواهیم بود که مــدل دولت علوی زنده 

شود. 

نگارش انتخابات جمعه تغییر کرد
سیدحسیـن نقوی 
حســینی، دیگــر 
اصول گرا  چهـــره 
ســــــخنگوی  و 
کمیسیـون امنیت 
ملــی مجلس، هــم با بیــان اینکه آقای 
قالیبــاف کاری انقابی و بزرگ انجام داد 
که صفحه تحــوالت روز جمعه و نگارش 
آن را عوض خواهد کرد، اظهار داشــت: او 
با آنکه مدیری درتراز ریاست جمهوری و 
دارای برنامــه ای مدون و مورد قبول همه 
بــود، برای نفــع ملت و تغییــر در وضع 
موجود، دیگــر نامزد جریــان اصول گرا 
را اصلــح تشــخیص داد و در کنار او قرار 
گرفت که کاری مجاهدانه بود و نشان داد 
او همچنان رزمنده انقاب اســت.  وی با 
تأکید بر اینکــه هر کس به وضع موجود 
بیندیشد، نگران تکرار و ادامه آن خواهد 
بــود، می گوید: نیروهــای انقاب باز هم 
برای مصلحت و آینده مردم اقدام کردند 
 و شایسته اســت آقای قالیباف در دولت

»کار و کرامت« در جایگاهی مناسب که 
در شأن و تراز او باشد بتواند خدمت کند.

آقای قالیباف کاری 
انقالبی و بزرگ 
انجام داد که صفحه 
تحوالت روز جمعه 
و نگارش آن را 
عوض خواهد کرد

بــــــــرش

مهم ترین آسیب فضای مجازی، 
تلف شدن وقت انسان هاست

فارس: ســید مصطفی هاشمی طبا گفت: 
ترکیب شــورای عالی انقــاب فرهنگی با 
حضور اشــخاصی چون رئیــس جمهور، 
رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه بیشــتر 
سیاســی اســت. این ترکیب نمی تواند در 
فضای فرهنگی کشــور موثر باشــد. باید 
ترکیب اعضای  آن با حضور افراد فرهیخته و 

فرهنگی تقویت شود. 
هاشمی طبا درباره فضای مجازی و تهدیدات 
این فضا گفت: مهمترین آســیب این فضا 
تلف شــدن وقت انسان هاست. بنده با کار 
فرهنگی، کنترلی و انتظامی در کنار هم در 
فضای مجازی موافق هستم. این کاندیدای 
انتخابات درباره دانشــگاه های اسامی نیز 
گفت: دانشگاه اسامی تنها به ظاهر اسامی 
نیست. باید فضای دانشگاهها را به گونه ای 
هدایت کنیم که زمینه  تحلیل  در آن فراهم 
باشد. نه اینکه تحلیل های جهت دار از آن 

خارج شود. 

۹۰ درصد قاچاق 
برای دولتی هاست

مهر: ســیدمصطفی میرســلیم کاندیدای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: کشــور را کسانی باید اداره کنند که 
کار علمی را بفهمند. امروز در حال از دست 
دادن مهمترین ســرمایه های انسانی خود 

هستیم؛  لعنت برخام فروشی. 
وی افــزود: راه حلی که ریــگان برای مهار 
تورم در آمریکا اتخاذ کرده بود چه نسبتی 
با شــرایط امروز ایــران دارد؟ تورم را مهار 
کردند ولی بیکاری را رواج دادند.بجای اینکه 
با قاچاق مبارزه کنند و جلوی ورود کانتینر 
کانتینر اجناس ترکیه ای را بگیرند،  تورم را 
به قیمت سخت تر شدن معیشت مردم مهار 
کردند. ما لحظه لحظه چهارسال گذشته را 
از دســت دادیم. میرسلیم با بیان اینکه 90 
درصد قاچاق برای دولــت و ایادی دولتی 
است، خاطرنشــان کرد: دولتی که دستش 
در کار قاچاق است نمی تواند دست خود را 
قطع کند. کسی باید با قاچاق مبارزه کند که 

نفعی از قاچاق نبرد.

کناره گیری محمد باقر قالیباف از نامزدی انتخابات به نفع سید ابراهیم رئیسیرویداد

کفه تغییر به نفع مردم سنگین تر شد



 بین الملل/ احمد یوســفى صراف   با 
وجود خوشــحالى مضاعــف «محمد بن 
ســلمان» از ســفر ترامپ به کشورش و 
دعوت وى از ســران کشــورهاى عربى، 
هریک از بازیگران جهان عربى که اندکى 
قدرت بیان عقاید و آراى خود را داشــته 
باشند، نسبت به این موضوع موضع گیرى 
کرده و رفته رفته آشــکار مى شود سران 
کشــورهاى عرب آن گونه که شــاهزاده 
جوان ســعودى در ســرش خیالپردازى 
مى کند با او و سیاســت هاى پادشــاهى 
لبنان،  عربستان همسو نیســتند. مصر، 
عراق و سوریه به عنوان کشورهاى وسیع 
و تأثیرگذار جهان عرب هریک به گونه اى 
بى رغبتى خود را به این موضوع نشــان 

داده اند. 

  اینها گاو هستند، وقتى شیرشان خشک 
شد آن ها را ذبح مى کنیم

روزنامه مصرى الیوم در خصوص ســفر 
نزدیک رئیس جمهور آمریکا به عربستان 
ســعودى و بویژه موضع گیرى رســمى 
محمد بن ســلمان جانشین ولیعهد این 
کشور در خصوص گردهمایى کشورهاى 
عربــى براى دیــدار با ترامــپ، با لحنى 
انتقادى و تمســخرآمیز، مى نویسد: سفر 
رئیس جمهور آمریکا به ســعودى براى 
دیدار با شاه این کشور و همچنین برنامه 
ریزى براى دیدار ترامپ با ســران شوراى 
همکارى خلیج فارس و پس از آن حضور 
همه سران کشــورهاى عربى و اسالمى 
براى دیدار با وى را غیرقابل فهم و درك 
دانسته و مى پرسد: آیا این فرد وقت سفر 
به این کشــورها یا اســتقبال از آن ها در 
کاخ ســفید را نــدارد و در نتیجه آیا این 
یک افتخار بزرگ عربى و اسالمى است؟ 
نمى توان نســبت به این مسئله قانع شد، 
مگر اینکه این شــخص امیرالمؤمنین یا 
خلیفه باشد و این حق او و مقامات اوست 
تــا فرمانداران مناطق را در هر نقطه اى از 
دولت خالفت یا هر یک از قصرهایش دور 
هم جمع کنند. همچنین به شــیوه خلفا 
هیچ یک از فرمانداران و فرمانبرداران هم 
نمى داننــد که خلیفه چه مى خواهد و در 

مورد چه مســئله اى مى خواهد صحبت 
کند و دستورها و اوامرى که صادر خواهد 
کرد، چیست؟ وضع و حال این فرمانداران 
مانند رعیت است. آنچه این رعایا مى دانند 
نه تنها این اســت که خلیفه از دســت 
فرمانداران خشمگین است، بلکه نسبت به 
اموال آن ها نیز چشــم طمع دارد، همان 
طور که در خالل رقابت هاى انتخاباتى اش 
دقیقاً این را گفت که «اینها گاو هستند، 
وقتى شیرشان خشــک شد آن ها را ذبح 

مى کنیم».

  آیا معامله قرن در عربستان رقم 
مى خورد؟

مسئله قطعى این است که ملت هاى عرب 
از مدیترانه تا خلیج فارس نفس هایشــان 
را در ســینه حبس کرده انــد و با نگرانى 
فراوان در انتظار این دیدارها و نکبت هاى 
جدیدى هستند که قرار است پس از هرج 
و مرج سازنده و ویرانگر و آشوب بى پایان 
و خاورمیانــه جدید بر ســر منطقه فرود 
آید و آیا همچنان چیــزى در منطقه به 
صورت منسجم در قبال این توطئه و سفر 
مشــکوك وجود دارد، بخصوص که همه 
اطالعات حاکى از آن اســت که امتیازات 

گسترده اى با صدور دستورهاى مستقیم 
از ســوى کاخ سفید اعطا شــده و دیگر 
به سفرى صرفاً براى امضاى قراردادهاى 
تســلیحاتى نیازى نیســت، به جز اینکه 
مســئله فراتر از توقعات شبیه به «معامله 
قرن» یا «ابتکار هزاره» و قراردادهایى باشد 
که هیچ سود و نفعى براى ما اعراب ندارد. 
ما(کشورهاى عربى) نمى توانیم یک نفس 
راحت بکشــیم مگر اینکه سران عرب در 
مورد آنچه در اتاق هاى دربسته مى گذرد؛ 
در مقابــل ملت هایشــان بــا صراحت و 
شــفافیت حرف بزنند تا در مورد آینده، 
ملت ها با شــگفتى مثل «سایس پیکوى 
جدیــد» با «پیمــان بالفــورى» دیگر یا 
(مرزهاى) 1967 دیگرى غافلگیر نشوند. 
متأســفانه توطئه چینان در مصر و دیگر 
کشورهاى عربى با نادیده گرفتن تجارب 
نزدیــک و دور در گذشــته و با تکیه بر 
حافظــه ضعیــف همه اعــراب، در حال 
بشــارت دادن و تبلیغ این سفر و چنین 
نشست ها و دیدارهایى هستند تا منطقه 

را از شر آفت ها رهایى بخشد. 
در هر صورت ســخنان ترامپ را یک بار 
دیگر یــادآورى باید کرد کــه گفته «در 
حالى به کشــورهاى خلیج فارس خواهم 

رفت که آن ها هیچ چیــزى بجز اموال و 
دارایى هایشــان در اختیار ندارند و ما 19 
تریلیــون دالر به آن ها بدهــى داریم که 

هرگــز به آن هــا نخواهیم 
پرداخت  و فراموش نکنید 
هستند  کشورهایى  این ها 
کــه بدون ما اصــًال وجود 

خارجى ندارند.»

  انتقاد حزب اهللا لبنان 
نایب رئیس شوراى اجرایى 
حزب اهللا لبنان در واکنش 
به خبر برگزارى نشســت 
برخى کشورهاى  و  آمریکا 
عربــى در بیســت و یکم 
ماه جــارى در ریاض، این 
نشست را توهین به اعراب 
قــاووق»  «نبیل  دانســت. 
لبنــان عضو محور  گفت، 

آمریکا یا عربستان سعودى نخواهد شد و 
به خواســته هاى این کشورها تن نخواهد 
داد. نایــب رئیس شــوراى اجرایى حزب 
اهللا لبنان افزود، برگزارى چنین نشستى 
توهینى به فلسطین و قدس و سرپوشى 

بر جنایات عربستان ضد یمن است.

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

تیراندازى شدید در پایتخت ساحل عاج
رویترز: شاهدان عینى در «آبیجان» 
پایتخت ســاحل عاج از تیراندازى 
شــدید در این شــهر خبر دادند. 
این تیراندازى ها طى یک عملیات 
نظامى با هدف ســرکوب شورش 
ســربازانى که خواســتار پرداخت 

پاداش بودند، صورت گرفت.

پوتین: دلیلى ندارد آمریکا کردهاى سوریه را مسلح کند
راشاتودى: رئیس جمهور روسیه تأکید کرد، امیدواریم مناطق امن در سوریه 
ابزار کارامدى براى تضمین آتش بس باشد.  «والدیمیر پوتین» گفت، هیچ دلیلى 

وجود ندارد که آمریکا کردهاى سوریه را مسلح کند. 
وى در پاسخ به ســؤالى درباره اینکه «آیا روسیه به کردهاى سوریه تسلیحات 
مى دهد» گفت: «مسکو، ارتباط ها و تماس هاى خود را با کردهاى سوریه حفظ 

خواهد کرد، اما برخالف آمریکا آن ها را مسلح نمى کند».

ده ها کشته و زخمى در حمله هوایى آمریکا به 
البوکمال سوریه

روسیا الیوم: ده ها نفر در حمله هوایى که گمان مى رود جنگنده هاى ائتالف 
بین المللى به شــهر البوکمال در اســتان دیرالزور سوریه انجام دادند، کشته و 
زخمى شــدند.هنوز جزئیات بیشترى درباره این حمله نرسیده است. همزمان 
برخى منابع محلى از ورود نیروهاى آمریکایى و انگلیســى از گذرگاه التنف به 
منطقه حمیمیه در شرق شهر تدمر براى آغاز عملیات به سمت شهر البوکمال 

که در کنترل داعش است، خبر دادند.

پیشروى نیروهاى عراقى در موصل 
نیروهاى پلیس فدرال  السومریه: 
عراق عملیات پیشروى در مناطق 
باقى مانده در غرب موصل را از سر 
گرفته و توانســتند نیمى از منطقه 
«االقتصادییــن» و «17 تموز» را از 
اشغال داعش خارج سازند. در بیانیه 
سرلشکر «شــاکر جودت» فرمانده 
پلیس فــدرال عراق آمده اســت: 

نیروهاى پلیس فدرال 15 کیلومتر مربع از محور شمال غرب موصل و روستاى 
«حســونه» و «دجله» و کارگاه گاز و ساختمان هاى فازهاى یک، دو، سه و چهار 

منطقه «الهرمات» را آزاد کردند.

توافق چین و ویتنام بر سر حفظ صلح در دریاى چین
رویترز: کشــورهاى چین و ویتنام بیانیه مشترکى منتشر کردند که طبق آن 
دو کشــور مناقشات دریایى خود را کنترل و مدیریت و از هرگونه اقداماتى که 
موجب پیچیده یا توسعه این مناقشات مى شود، خوددارى کنند تا صلح و امنیت 
در دریاى چین جنوبى حفظ شود. ویتنام از زمانى که فیلیپین در دوران ریاست 
جمهورى رودریگو دوترته خود را از این تقابل کنار کشید، بیشترین اختالف را 

با چین بر سر گذرگاه هاى آبى دارد.

ولد الشیخ: به دنبال آتش بس در یمن پیش از ماه رمضانیم
فارس: «اســماعیل ولد الشیخ» فرســتاده ویژه ســازمان ملل به یمن، اعالم 
کرد، ســازمان ملل در تالش است پیش از حلول ماه مبارك رمضان، موافقت 
طرف هاى مختلف یمنى با پیشنهاد آتش بس را جلب کند. به نوشته رسانه هاى 
یمنى، وى تأکید کرد: ما در حال حاضر تالش داریم پیش از آغاز ماه رمضان، 
در یمن آتش بس برقرار کنیم و این اقدام زمینه ساز ورود به دور جدید مذاکرات 
میان طرف هاى مختلف و توقف روند عملیات نظامى در بندر «الحدیدة» است.

توقیف 2 کشتى یونانى و ایتالیایى توسط نیروهاى حفتر
فارس: نیروهاى تحت امر «خلیفه 
حفتر» مسئولیت توقیف دو کشتى 
یونانى و ایتالیایــى پس از نفوذ به 
آب هــاى منطقه اى لیبــى و ورود 
به منطقه ممنوعــه دریایى در این 

کشور را اعالم کرد.
«میالد ناجى» سرگرد نیروى دریایى 
وابســته به نیروهــاى حفتر گفت، 

نیروهاى ما دو کشتى ایتالیایى و یونانى را توقیف کردند.

«عادى سازى روابط با عرب ها» هدف ترامپ و نتانیاهو
فارس: عضو جهاد اســالمى فلسطین اعالم کرد، رژیم صهیونیستى به دنبال 
تحمیل واقعیت هاى جدید از خالل ایجاد شهرك هاى اسرائیلى بزرگ است تا از 
خالل آن مذاکرات (سازش) آغاز شود. الهندى در ادامه گفت: «بنیامین نتانیاهو» 
نخست وزیر رژیم صهیونیستى و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مى خواهند 

ورودى به مذاکرات (سازش)، «عادى سازى روابط با کشورهاى عربى» باشد.

30 کشته براثر خشونت ها علیه مسلمانان در آفریقاى مرکزى
رویترز: رئیس مأموریت صلحبانى سازمان ملل متحد در جمهورى آفریقاى مرکزى 
(مینوسکا) گفت، در رشته حمالت علیه مسلمانان در شهرى در جنوب شرق این کشور 
30 غیرنظامى کشته شده اند. پارفیت اونانگا آنیانگا افزود: هنوز نمى توان آمار دقیقى در 
مورد شمار کشته هاى ناشى از خشونت ها علیه مسلمانان در این شهر جمهورى آفریقاى 

مرکزى ارائه کرد، اما گمان مى رود حدود 20 تا 30 نفر کشته شده باشند.

خـــبر

نگاهى به تحلیل هاى موجود در خصوص سفر ترامپ به عربستان 

نیویورك تایمز: سعودى ها ، معرکه گیران منزوى
ترامپ منفورترین شخصیت 

سیاسى تاریخ آمریکاست
تسنیم: روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» 
در گزارشى با اشاره به اینکه «دونالد ترامپ» 
رئیس جمهور آمریکا منفورترین شخصیت 
سیاســى در تاریخ ایاالت متحده محسوب 
مى شــود و هر کســى در واشنگتن با این 
موضوع موافق اســت، نوشت تنها فرد قابل 
قیاس با ترامپ در تاریخ سیاســى آمریکا، 
«ریچارد نیکســون» است که حتى پیش از 
برمال شدن رسوایى واترگیت نیز شخصیتى 

منفور بود.

هشدار کنگره درباره نابودى 
نوار مکالمه ترامپ و کومى

بى بى سى: نمایندگان ارشد مجلس سناى 
آمریکا از دونالــد ترامپ رئیس جمهور این 
کشــور درخواســت کردند، نوارهاى ضبط 
شــده از مکالمات خود را با رئیس ســابق 
پلیس فــدرال آمریکا(اف بى آى) ارائه کند. 
چارلز شومر نماینده ارشد حزب دموکرات 
در سناى آمریکا هشدار داد، نابودى نوارهاى 
ضبط شــده از مکالمات وى و جیمز کومى 
رئیس ســابق اف بى آى بــه معناى نقض 
قوانین خواهد بود. لیندزى گراهام نماینده 
جمهورى خواه سناى آمریکا هم گفت: کاخ 
ســفید باید ابتدا مشخص کند، آیا نوارهاى 
مکالمات و گفت وگوهاى جیمز کومى رئیس 
ســابق و برکنارشــده اف بى آى با دونالد 

ترامپ موجود هستند یا خیر.

انفجار تروریستى در 
«بلوچستان» پاکستان

بمبگذارى شــده در  انفجار خودروى  مهر: 
منطقه «مستونگ» در شهر «کویته» در ایالت 
بلوچستان پاکستان، به کشته شدن 2 نیروى 
امنیتى و زخمى شدن 44 تن دیگر منجر شد. 
هنوز هیچ گروهى مسئولیت این انفجار را به 
عهده نگرفته اســت. طى سه روز گذشته نیز 
حمله انتحارى داعش به کاروان خودروهاى 
«عبدالفغور حیــدرى» معاون رئیس مجلس 

سنا، 55 کشته و زخمى برجا گذاشت.

دى میستورا: کردها در 
مذاکرات سوریه حضور 

خواهند داشت
الجزیره مباشر: فرستاده سازمان ملل متحد 
در امور ســوریه از  برگزارى مذاکرات سوریه 
بین گروه هاى مختلــف طى روزهاى جمعه 
و شــنبه خبر داد و اعالم کرد، تالش ما این 
است که براى رسیدن به موفقیت، درگیرى ها 
در مناطق مختلف سوریه متوقف شود. دى 
میســتورا اعالم کرد، کردهاى ســوریه در 

مذاکرات نماینده خواهند داشت.

خـــــــبر

در حالى به کشورهاى 
خلیج فارس خواهم 
رفت که آن ها هیچ 
چیزى بجز اموال و 
دارایى هایشان در 

اختیار ندارند و ما 19 
تریلیون دالر به آن ها 
بدهى داریم که هرگز 

به آن ها نخواهیم 
پرداخت

بــــــــرش

تیراندازى شدید در پایتخت ساحل عاج
 شاهدان عینى در «آبیجان» 
پایتخت ســاحل عاج از تیراندازى 
شــدید در این شــهر خبر دادند. 
این تیراندازى ها طى یک عملیات 
نظامى با هدف ســرکوب شورش 
ســربازانى که خواســتار پرداخت 

نیروهاى پلیس فدرال   
عراق عملیات پیشروى در مناطق 
باقى مانده در غرب موصل را از سر 
گرفته و توانســتند نیمى از منطقه 
 تموز» را از 
اشغال داعش خارج سازند. در بیانیه 
سرلشکر «شــاکر جودت» فرمانده 
پلیس فــدرال عراق آمده اســت: 

نیروهاى تحت امر «خلیفه 
حفتر» مسئولیت توقیف دو کشتى 
یونانى و ایتالیایــى پس از نفوذ به 
آب هــاى منطقه اى لیبــى و ورود 
به منطقه ممنوعــه دریایى در این 

«میالد ناجى» سرگرد نیروى دریایى 
وابســته به نیروهــاى حفتر گفت، 

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

 اردوغان: مردان اوباما بر ترامپ نفوذ دارند      مهر: «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه که همچنان از اقدام آمریکا در حمایت و تســلیح کردهاى ســورى ناراحت اســت، 
بار دیگر واشــنگتن را مورد انتقاد قرار داد و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را تحت تاثیر افرادى دانســت که از دوران ریاســت جمهورى باراك اوباما در دولت آمریکا 

حضور دارند.
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حاشیه

کره شمالى و برد موشکى بى سابقه !
خبرگزارى صدا وسیما: خبرگزارى رسمى 
کره شــمالى از شــلیک یک فروند موشک 
بالستیک جدید زمین به زمین میانبرد به نام 

«هواسونگ - 12» خبر داد. 
کیم جونگ اون رهبر کره شــمالى شخصا بر 
اجراى این آزمایش موشــکى نظارت داشــته 
و تالش زیادى براى دســتیابى به آن صورت 
گرفته است.  کارشناسان مى گویند، این موشک 
حداکثر بردى معادل 4500 کیلومتر دارد. جان 
شیلینگ از کارشناسان مهندسى هوافضا در این 
خصوص مى گوید این موشــک جدید نشانگر 
سطح عملکردى است که پیشتر در هیچ یک از 

موشک هاى کره شمالى دیده نشده است.
وى افزود، این موشــک جدید مى تواند پایگاه 
آمریکا در گوام واقع در اقیانوس آرام را هدف 
قرار دهد و در واقع نشانگر پیشرفت قابل توجه 
کره شــمالى در زمینه توســعه موشک هاى 
بالستیک قاره پیماســت. وى در ادامه تأکید 
کرد، قابلیت این موشک براى هدف قرار دادن 
گوام در واقع قاعــده بازى را عوض نمى کند، 
بلکه شلیک این موشک مى تواند گامى در این 

مسیر باشد. وى افزود، آنچه توازن راهبردى را 
تغییر مى دهد، موشک بالستیک قاره پیمایى 
است که قابلیت هدف گیرى آمریکا را داشته 
باشــد. این کارشــناس در ادامــه گفت، این 
موشک جدید چنین قابلیتى ندارد، اما مى تواند 
بسترى براى نمایش فناورى ها و سامانه هایى 
باشد که در موشک هاى بالستیک قاره پیماى 

آینده به کار گرفته شوند.
خبرگزارى فرانسه از سئول گزارش داد، کره 
شمالى پیشتر اعالم کرده است به تسلیحات 
اتمى براى دفــاع از خــود در برابر تهدید 
حمالت نیاز دارد و از آغاز ســال گذشــته 
تاکنون دو آزمایــش اتمى و چندین فروند 

موشک شلیک کرده است.
 به گزارش آسوشیتدپرس از سئول، نخست 
وزیر استرالیا از چین خواست از نفوذ خود بر 
کره شمالى براى پایان دادن به آزمایش هاى 

موشکى این کشور استفاده کند. 
مالکوم ترنبال در گفت و گــو با خبرنگاران، 
آزمایش موشــکى کره شــمالى را اقدامى 

تحریک آمیز و غیرقانونى خواند.

پشت ویترین

سقوط انگلیس از رتبه 11 به 156 در رعایت حقوق کودك
ایندیپندنت: شــاخص حمایت از حقوق 
کودکان 2017 نشــان مى دهــد، انگلیس 
امسال از رتبه یازدهم به رتبه صد و پنجاه و 
ششم حمایت از حقوق کودکان سقوط کرده 
اســت. انگلیس در یک سال از رتبه یازدهم 
به صد و پنجاه و ششــم رتبه بندى جهانى 

حمایت از حقوق کودکان سقوط کرد.
در سال هاى اخیر درباره تبعیض هاى ساختارى 
در انگلیس، از جمله مواجهه کودکان مسلمان 
با تبعیــض پس از اقدام هــاى اخیر مقابله با 
تروریســم و افزایش تبعیــض علیه کودکان 
مهاجــر و کولى، نگرانى هاى جدى بروز کرده 
است. بر اساس شاخص حقوق کودکان 2017، 
پــس از اینکه انگلیس کمترین امتیاز را در 6 
شاخص حوزه حقوق کودکان به دست آورد، 
اکنون این کشــور در میان ده کشــورى قرار 
دارد که کمتریــن اقدام ها را در عرصه بهبود 
حقوق کودکان انجام مى دهد. این شــاخص، 
که اطالعــات خود را از یونیســف [صندوق 
کودکان سازمان ملل] و کمیته حقوق کودکان 
سازمان ملل جمع آورى مى کند تا رویکردهاى 

جهانى را در حوزه حمایت از حقوق کودکان 
ارزیابى کند، به عملکرد کشــورها بر مبناى 
اصول کمیته حقوق کودکان ســازمان ملل 
رتبه و امتیاز مى دهد. امسال کشور پرتغال در 
این حــوزه رتبه اول دنیا را به خود اختصاص 
داد. سیستم این شاخص به گونه اى است که 
اجراى ضعیف در یک حوزه با عملکرد خوب 
در حوزه هاى دیگر جبران نمى شود، زیرا همه 
حقوق کودکان از اهمیت یکسانى برخوردارند.

در پى انتشــار این رتبه بنــدى، لرد فلیپ 
هانت، معاون رئیس مجلس اعیان در سایه 
و سخنگوى بهداشت کابینه در سایه، دولت 
را به «انفعال» و «ارائه ناکافى خدمات» متهم 
کرد و از دولت خواســت اقدام هاى بیشترى 
براى محافظت از حقوق کودکان انجام دهد.

این شــاخص تعهد کشــورها را به حقوق 
کودکان بر اساس منابع در دسترس ارزیابى 
مى کند و رتبه بندى هاى آن نشان مى دهد 
کشــورهاى مرفه تر در حمایــت از حقوق 
کودکان لزوماً عملکرد بهترى در مقایسه با 

دیگر کشورها ندارند. 
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روزنامـه صبـح ایـران

اشتغال فراوان مدیران و غفلت از بحث هاى اخالقى    رسا: حجت االسالم والمسلمین حسینى خراسانى، استاد درس اخالق حوزه علمیه قم گفت:  اشتغال فراوان مدیران و غفلت از بحث هاى 
اخالقى علت اصلى کمرنگ شدن درس اخالق در حوزه علمیه است، بنابر تأکید مراجع و علما بر تقویت اخالق در حوزه علمیه از جمله رهبر معظم انقالب که خود ایشان نیز مقید هستند روزهاى چهارشنبه 

پیش از درس، حدیث اخالقى بیان کنند اساتید اخالقى برجسته اى نیز در حوزه علمیه وجود دارد، اما مسئوالن باید در زمینه رونق بخشیدن به کالس هاى اخالقى برنامه ریزى الزم را انجام دهند.
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چنارى،  عبداهللا پور  محمد  معارف/   
عضو هیئت علمى دانشــگاه شهید 
باهنر کرمان  امــروزه در جهان فکرى 
کشور شاهد هستیم افرادى زیادى دست 
به ترجمه، تبلیغ و نشر آثار و اندیشه هاى 
دیگــران زده اند، البته چنین عملى خود 
ید طوالیى در گذشته تاریخى مان دارد. 
انســان ایرانى در ایام مختلف به فراخور 
مکان و زمان دســت به نشر یک موضوع 

یا ایده زده است. 
حال مســئله اى که در این راستا مطرح 
است: چرا افراد به  اصطالح روشنفکرمآب، 
مترجــم، روزنامه نگار و سیاســتمدار به 
متفکرانى توســل جســته که در ملک 
خویش بیگانه اى بیش نیستند؟ یا اینکه: 
آیا اساساً این متفکران، آن هایى که آثار 
و افکارشــان بارها در کشور منتشر شده 
است، در کشــور و سنت فکرى خویش 
سیطره اى داشته  که ما سینه چاك آن ها 

شده ایم؟

 «فربه فرودست» 
  و «نحیف فرادست»

 در پاسخ باید گفت، متفکرانى که آثار و 
ایده هایشان در دوره معاصرمان ترجمه، 
تبلیغ و نشــر پیــدا کرده انــد، در ذیل 
دو بخش قــرار مى گیرنــد؛ یکى «فربه 
فرودست» و دیگرى «نحیف فرادست». 
بخش اول شــامل کســانى است که در 
ملک خویش اعم از سنت انگلیسى زبان 
و قاره اى به عنوان افراد بازارى، حاشیه اى 
و دســت چندم شــناخته شــده اند. این 
افراد نه تنها در محیط آکادمیک شــان 
فاقد ســلطه علمى بوده، بلکه در فضاى 
فرهنگى اجتماع  نیز ســتاره اقبالشــان 
از ازل بى فروغ بوده اســت. حال چنین 
افرادى بخش فربــه تاریخ فکر و فضاى 
فرهنگى مان را از آِن خود کرده  اســت. 
بخش دوم، متضمن متفکرانى که زبانزد 
عام و خاص هستند، ولى ایده هاى چنین 
افرادى قســمت نحیــف تاریخمان را به 

خود جلب کرده است. 
فاقــد  ایده هــاى  فربهــى 
اصالــت و نحیفى ایده هاى 
اصیل همگى از سرنوشــت 
نامعمول ایده هــا در تاریخ 
فکــر معاصرمــان حکایت 

دارد.

مشکل ادراکى اندیشه 
دیگران

دیگران  ایده هاى  سرنوشت 
از  ذهنمــان  جهــان  در 
حکایت  فراوان  مشــکالت 
دارد و یکى از این مشکالت، 
مشکل ادراکى است. مشکل 
ادراکــى به عنوان مهم ترین 
مشــکل در مواجهــه  ما با 
در  دیگــرى  اندیشــه هاى 
شــد،  آغاز  مــدرن  دوران 
تحفه اى که از گذشــتگان 
برایمــان به ارث رســیده 

است. 
انســان ایرانى در عصر جدیــد به دلیل 
ضرورت هاى عینى و روزمره رو به ســوى 
دیگــرى آورد؛ آن هایى که براى تحصیل 
علم و ایده هاى غربى عزم خویش را جزم 
درباریــون، صاحب منصبان  جزو  کردند 
قــدرت و نفوذ، خــان زادگان و متموالن 
امــالك، نظامیان و غیــره بودند. هدف 
چنیــن قومى از تحصیل علم و دانش در 
غرب چیزى جز برآوردن نیازهاى عینى 

در حیطه  سیاســت، طبابــت، نظامى و 
حقوق نبود.

 ازاین رو، نهادهایــى که در ایران معاصر 
تأســیس شــدند هدفشــان پــرورش 
کارورزانــى بود که بتوانند با چند کالس 
درس خواندن نیازهاى ضرورى کشور را 
فورى برآورده ســازند؛ آنان بیش از آنکه 
در صدد فهم و درك مبانى اندیشــه هاى 
دیگرى باشند، سخت دل باخته ماحصل 
چنین مبانى بودنــد، ماحصلى که خود 
مانعــى بر ســر راه درك مبانــى جهان  
ادرا ك شــده غربى بود و به شکل گیرى 
«شبه  آگاهى» در نزد ایرانیان منجر شد. 
در ایــن شــبه آگاهى، نه تنهــا جهان 
اجتماعــى که ایده هاى دیگــرى در آن 
شــکل گرفته  بود، به ورطه فراموشــى 
سپرده شد، بلکه حتى جهان ادراك شده 
غربــى مثله شــد. در این مثله ســازى، 
اندیشه دیگرى قالب تهى کرده و چیزى 

جز پوسته بى هسته از آن باقى نماند.

 ساده سازى از اندیشه
 برایند شــبه آگاهى، تقلیل گرایى محض 
ایده به ماده و اندیشه به عمل بود. در این 
تقلیل نه تنها ایده به ماده کاســته شده، 
بلکه ساده سازى بیش از حدى از اندیشه 
دیگرى شکل گرفته بود تا آنجا که به امر 

مضحک تبدیل شده بود. 
با هدف  اندیشــه کاریکاتوریزه شده  این 
درمان جســم و روان رنجور ایرانى اخذ 
شــده تا از قَِبل آن انســان ایرانى بتواند 
از بالیاى انسانى و طبیعى رهایى جوید؛ 
امــا بدى کار در اینجا بــود که آن خود 
به مشــکلى مضاعف و آن  هم از جنس 
شناختى تبدیل شده بود؛ بدان معنا که 
ایده هــاى دیگرى نه تنهــا دردى را دوا 
نکــرد، بلکه خود به درد طاقت فرســا و 

العالج تبدیل شد.
برایند دیگر شبه آگاهى آن بود که شأن 
فراگیرنــده ایده و دانــش غربى به مرغ 
مقلد تبدیل شــده و آن شأنیت سازنده 
یا خلق کننده ایده را از دســت داده بود. 
ایــن مرغ مقلد چنان در دوران مدرن بر 
ساحت فکرمان سیطره داشته  که انسان 
ایرانى چیزى جــز آن در جهان زندگى 
خویش سراغ نداشته است. تقلیل گرایى 
گاه با تلفیق گرایى ممزوج شده و حاصل 
آن فرزنــد ناخلفى بوده کــه مانع خلق 
ایده ها شــده بــود. این نازایى اندیشــه 
مانند کویر نمکزارى مى ماند که گذشته، 
حال و آینــده را در   مى نــوردد؛ گویى 

که زمان در ایــن مکان به حالت تعلیق 
و توقف دائم در آمده اســت و نمى توان 
در آن افقى دوردست یا حتى نزدیک را 
انتظار داشت. نتیجه تقلید و تلفیق گرایى 
چیزى جز فروکاســتن شــأن انسان از 
اندیشه ورز به کارورز نیست، کارورزى که 
باید از ســفره دیگرى مدام ارتزاق کند، 
به این  دلیل که او برده ایده و اندیشــه 

دیگرى است.

 غرض ورزى مانعى 
    بر سر راه شناخت

بود؛  برایند سوم شبه آگاهى غرض ورزى 
غرض  ورزى به این دلیل که موانعى بر سر 
راه ادراك هستند که اجازه پدیدار شدن 
پدیده هــا را آن گونه که خود هســتند، 
نمى دهد، بلکه پدیده هــا را آن گونه که 
صاحبانش مى خواهند پدیدار مى سازند. 
غــرض ورزى ایرانى در کســب ایده هاى 
جهــان ادراکى دیگران بــا هدف مصالح 
فردى و سیاســى بود. در مصالح فردى، 
غرض شــخص چیزى جز نفى خویشتن 
یا طرد دیگرى نبوده اســت و در مصالح 
سیاسى، اندیشه دیگرى تبدیل به ابزارى 
که از آن دن کیشوت وار براى نفى قدرت 
سیاســى در همه اشــکالش به کار برده 
شده بود؛ یا حتى مضحک تر اینکه از آن 
براى نفى اندیشــه دیگرى یعنى اندیشه 
غربى بــه کار گرفته مى شــد؛ بنابراین، 
غرض ورزى مانعى بر ســر راه شــناخت 
عینى است، شناخت را از هرگونه عینیتى 
تهى ساخته و حتى مانع شکل گیرى فهم 
مشــترك از یک پدیده میان افراد شده 

است.
افزون بر مشکل ادراکى، مشکل دیگرى 
تحت عنوان مشکل زبان وجود دارد. این 
مشکل سبب شده ارتباط میان دو جهان 
ادراك  ایرانى و دیگرى به کلى قطع گردد؛ 
قطع ارتباط حاصلى جز عدم شــناخت 
ندارد. گرچه فراینــد تاریخ فکر در عصر 
جدید نشان از این دارد که خیلى از افراد 
کمر همت به ترجمه آثار متفکران غربى 
اعم از فرادست و فرودست بسته اند، ولى 
در بیشتر موارد به دلیل ناآشنایى کامل 
به زبــان دوم و صرفاً بــا رجوع مکرر به 
فرهنگ لغــت و ترجمه کتاب ها، آن  هم 
نه از زبان اصلى، بلکه از زبان هاى دیگر، 

نمى توان مدعى زبان دانى بود. 
ازاین رو، زبان نقش مهمى هم در ارتباط 
میان فرد و دیگرى و هم در فهم ایده هاى 
دیگرى دارد، فقدان آن سبب اختالل در 

ارتباط و فهم میــان جهان هاى ادراکى 
مى شود.

 مسئله روش
مشــکل نهایى، مســئله روش است. در 
روش، منظور مســئله شــیوه درســت 
اندیشیدن اســت اعم از صورى و مادى. 
به ســخنى دیگر، انســان ایرانــى راه و 
روش درســت به کار بردن عقل را هنوز 

نیاموخته است. 
فرد صغیر همیشــه محتاج دیگرى است 
یا اینکه بایــد همواره به گذشــته هاى 
خویش توســل جوید و با تأسى و تقلید 
از آن بخواهــد مســائل امروزین را حل 
نماید که خــود آب در هــاون کوبیدن 
اســت. از آغاز عصر مدرن تاکنون انسان 
ایرانى مسئله شــیوه اندیشیدن دیگران 
را به کلى به ورطه فنا فرســتاده و شیوه 
تقلید کورکورانه اعم از گذشتگان خویش 
و دیگرى را جایگزین آن کرده است. حال 
عذر بدتر از گناه، آنکه این انسان بر ِگرد 
این شــیوه چنان هاله تقدسى تنیده که 
هرگونــه نقد آن تا چه رســد به نفى، به 
معناى نیستى و عدم خواهد بود. چنین 
انســانى با هر گونه انسان اندیشه ساز سِر 
ناســازگارى دارد و در نتیجــه، هنگاهى 
که نتواند دیگرى را به محک قوه داورى 
بگــذارد، در صدد نفى و حذف برمى آید، 
حذفى که در نهایت به حذف خویشــتن 
منجر خواهد شد؛ زیرا حذف مانند تیغى 
مى ماند که هم دست دیگرى و هم دست 

صاحب خویش را خواهد برید.
با این اوصاف مى تــوان چنین گفت که 
شــبه آگاهى نه تنها در حیطه شناخت 
مشــکل ایجــاد کــرده و ادراك جهان 
دیگرى را ممتنع ســاخته اســت، بلکه 
سبب شده است در نتیجه آن  نهادهایى 
اعم از علمى، سیاســى، قضائى، نظامى و 
غیره شــکل بگیرد که آن ها همگى تابع 
حکم «شبه» بودن هستند و بدتر اینکه 
در ســاحت قوانین، سیاســت ها و حتى 
کردار نیز آنچه مشــاهده  شــده، همین 
«شــبه بودگى» اســت؛ بنابراین، راه باز 
نمودن این گره در دست گرهى بزرگ تر 
به نام ادراك اســت، مشکلى که با زبان 
و روش عجین شده اســت؛ این مشکل 
زمانى حل خواهد شــد کــه ذهنیت به 
عینیت، تقلید به خالقیت، مصالح فردى 
و سیاسى به مصالح شناختى تبدیل شود، 
در غیــر این صورت در بر همان پاشــنه 

قبلى خویش خواهد چرخید.

معضالت روشنفکران در رویارویى با غرب

برده اندیشه دیگران نشویم

«بهاییت» جدى ترین آسیب مهدویت 
*طیبه مروت 
 برابرى حقوق شــهروندى یکى از مسائلى اســت که این روزها در فضاى مجازى 
هشــتگ هاى متعددى را با عناوین گوناگون به خود اختصاص داده است. یکى از 
مباحثى که روزهاى گذشته توجه مخاطبان توییتر را بیش از گذشته به خود جذب 
کرده «#بهایى» است.  ضرورت شناخت فرقه اى که از دل اعتقاد به موعود برخاست، 
عالوه بر انحراف فکرى این جریان مذهبى که از دوره امیر کبیر آغاز شد و با اعدام 
باب پایان یافت، باید به رفتار زیرکانه بهاییان در مراودات اجتماعى و شیوه جذب و 
نفوذ در مخاطب در سال هاى اخیر توجه کرد.  «بهاییت» از دل مهدویت برخاست 
و به دلیل درك نادرســت از آن و فضایى که استعمار به این فرقه براى فعالیت در 
عرصه جهانى داد به انحراف رفت و مقابله جدى با اسالم را برنامه اصلى خود قرار داد، 
بنابراین ارائه تصویرى واقعى از چهره بهاییت به عنوان یکى از آسیب هاى مهدویت 

براى مقابله با تهاجم گسترده فرهنگى و رسانه اى آن ضرورى است.
در سال هاى نه چندان دور شیوه جذب مخاطب در بهاییان در ارتباط با همسایگان 
و همشهرى ها خالصه مى شــد، اما با گسترش وسایل ارتباط جمعى این شیوه 
تبلیغى نیز گســترش یافت. فضاى مجازى و شــبکه هاى تلویزیونى ماهواره اى 
وسیله اى شد تا بهاییان از بیرون مرزها و با هدایت اسرائیل از حیفا به خانه مردم 
ایران نفوذ کنند، بى آنکه بسیارى از بینندگان این شبکه هاى تلویزیونى بدانند که 
مجرى خندان شبکه مورد عالقه اش یک بهایى است که تنها عروسک خیمه شب 
بازى غرب براى تخریب باورهاى دینى آن هاست. اما چرایى شکل گیرى این فرقه 
که با توهمات رشتى در دوره ناصرالدین شاه آغاز شده بود، پس از پیروزى انقالب 

اسالمى رنگ و بوى سیاسى ترى به خود گرفت. 
این روزها دلیل تقویت «فرقه ضاله بهاییت» مقابله با جمهورى اسالمى است. اما کینه 
آن ها به جمهورى اسالمى، به خاستگاه فکرى بهاییان باز مى گردد. آن ها معتقدند 
خاستگاه پیامبر و خدایان آن ها در ایران است و به سرزمین ما نگاه ویژه اى دارند. ایران 
را سرزمین موعود خود مى دانند؛ مانند نگاهى که صهیونیست ها نسبت به فلسطین 
دارند. همچنین انقالب اسالمى ایران با توجه به محوریت والیت فقیه نمونه اى از دولت 
آرمانى شیعه است و این فرقه هم یکى از موانع جدى مقابل خود را جریان مهدویت 
مى داند، بنابراین بهاییت و اســتعمار انگیزه کافى براى مقابله با مهدویت و انقالب 
اسالمى ایران دارند. بى گمان براى مقابله و دفاع از فرهنگ شیعى باید از ظرفیت رسانه 
اى که در اختیار بهاییان قرار گرفته غافل نشویم. متأسفانه یکى از غفلت هاى ما این 
است که در فضاى سایبرى، مجازى و رسانه اى که مخاطبان زیادى دارد، ضعیف عمل 
کرده ایم. گرچه فضاى علمى شیعى در 
تولید محتوا خوب عمل کرده، اما در 
توزیع و نشر آن ضعیف بوده، این رویه 
اى است که اگر ادامه پیدا کند در برابر 
محتواى خالــى وتوزیع پر زرق و برق 
بهاییان نتیجه نامطلوبى خواهد داشت، 
زیرا امروز  بهاییت با نفوذ در رسانه ها 
رسماً به جنگ اسالم آمده است، این جنگ با پوششى از صبغه فرهنگى مردمى آغاز 

شد و امروز رنگ و لعابى تازه یافته است. 
مظلوم نمایى و شــهروند دوم قرار گرفتن در ایران یکى از شگردهاى پیروان فرقه 
بهاییت است؛ اما هرگز نمى گویند علت محدودیت هاى آنان در ایران چیست. گام 
دومى که در فعالیت هاى تبلیغى- رسانه اى بهاییان به چشم مى خورد، حذف خط 
قرمزهاى دینى و اجتماعى در تولیدات رسانه اى آن هاست تا ضمن ایجاد جذابیت 
براى مخاطب بتوانند خود را به عنوان یک دین به آن ها معرفى کنند. گام سوم در 
تبلیغات رسانه اى بهاییان توجه به حاشیه ها و بخصوص محرومان است تا حضور در 
مجامع علمى. بنابراین بهاییت بیشتر از آنکه یک جریان دینى باشد، یک هیاهوى 
رسانه اى است. بى گمان انفعال رسانه اى در برابر خیز بهاییان به ضرر ما خواهد بود. 
براى مقابله با این جریان خزنده باید ضمن تمرکز بر مباحث علمى و باال بردن سطح 
معرفت مردم و باور پذیرى جامعه مانع سوءاستفاده جریان هاى ساختگى استعمارى 
از غفلت خود شویم. اگر امروز براى مقابله با خیز استکبار در استفاده از بهاییت علیه 
تشیع گامى برداشته نشود، باید منتظر ایجاد جریان هاى نوپدید دیگرى باشیم که 
از عطش مردم و بخصوص نســل جوان براى درك بیشتر معنویات، سوء استفاده 
مى کنند. جنبش هاى نوظهور با استفاده از غفلت ما و با تمرکز بر اینکه اکنون عصر 
معنویت گرایى و نجات بشر است و حاکمیت بر دنیا تنها از همین راه ممکن است، به 
ایجاد انحراف اعتقادى مى پردازند، در حالى که ما مى توانیم بحث مهدویت را به عنوان 

دکترین وحدت میان ادیان مطرح کنیم.

ابن رشد
یوحنا قمیر/ مترجم: یاسین شکرانى/ ناشر: پارسه/ شمار 

صفحات: 176 صفحه/ قیمت: 14 هزار و 500 تومان
کتاب حاضر که یکى از مجموعه کتاب هاى تألیف شده 
توسط یوحنا قمیر در حوزه آشنایى با فالسفه مسلمان 
اســت، نگاشــته اى مختصر و کوتاه دربــاره زندگى و 
اندیشه هاى یکى از فیلسوفان بزرگ جهان اسالم، یعنى 
ابن رشد است. فیلسوفى که اندیشه هایش بیش از آنکه 
در سرزمین هاى اسالمى اثرگذار باشد در جهان غرب درخشید و فالسفه بسیارى 
را در آن سرزمین متأثر از خود کرد. این اثر اگرچه نمى تواند پژوهشى جامع، دقیق 
و علمى در خصوص زندگانى و افکار و اندیشه هاى ابن رشد باشد، اما در عین حال 
مى تواند کتاب مفیدى براى عالقه مندان به آشــنایى با شخصیت هاى فلسفى و 
اندیشه هاى آنان باشد. کتابى که به صورت گذرا سعى کرده است مخاطبان خودش 

را با برخى ویژگى ها و دغدغه هاى فکرى ابن رشد آشنا سازد.

آخرین سنگر آزادى
مجموعه مقاالت میرجعفر پیشه ورى/ به کوشش رحیم 
رئیس نیا/ ناشــر: شیرازه کتاب ما/ شمار صفحات: 520 

صفحه/ قیمت: 30 هزار تومان
در ســال هاى پــس از جنگ اول جهانــى، در یکى از 
دوره هاى کوتاه آزادى هاى سیاســى که چندى بعد با 
تحکیم پادشــاهى پهلوى به سرآمد، فضاى مطبوعاتى 
کشور عرصه طرح و بحث طیف گسترده و متنوعى از 
آراى اجتماعى و سیاسى قرار گرفت. عرصه اى که در آن، رشته مقاالت و نوشته هاى 
میرجعفر پیشه ورى در روزنامه حقیقت - محتواى اصلى این کتاب - هم از لحاظ 
موضوعى، بحث آزادى و انقالب در نهضت کارگرى به طور اخص و تحوالت سیاسى 
کشور در آن سال ها به طور کلى و هم از نظر شیوه بحث و انسجام نهفته در آن، 

مجموعه شاخص و شایان توجهى است.

آیت اهللا جوادي آملی 
در دیدار مسئوالن سازمان حج و زیارت: 

براى شهداى منا باید دیه 
قتل شبه عمد گرفته شود

حوزه: مفســر قرآن کریم در دیدار مسئوالن 
ســازمان حج و زیارت گفت: ما نمى توانیم از 
کعبه فاصله بگیریم. نماز ما به ســوى کعبه، 
ذبح به سوى کعبه، دفن مرده هاى ما به سوى 
کعبه و در کل در تمام شرایط زندگى «الکعبه 
قبلتى»؛ ما با کعبه زندگى مى کنیم، بنابراین 
تنها مســئله حج نیست، حیات و ممات ما با 
کعبه مرتبط و جدا کــردن کعبه از ما امکان 

ناپذیر است.
ایــن اصل «الکعبه قبلتى» باید به عنوان یک 
اصل اساسى مانند «القران کتابى» یا «االسالم 
دینى» مطرح باشــد، چون این همتاى قرآن 
کریم است، بنابراین اصل توجه به کعبه باید 
به زائران آموزش داده شود و جایگاه کعبه براى 

آن ها بدرستى تبیین گردد.
آیت اهللا جوادي آملی افزود: در خصوص پرونده 
فاجعه منا باید براى شــهداى این پرونده دیه 
قتل شبه عمد گرفته شود و این نکته اى است 
که در مذاکرات باید بر آن تاکید داشــت؛ زیرا 
سوء مدیریت و کار را به دست دیگرى سپردن، 
عامل اصلى این فاجعه بود.عزت مؤمن و نظام 
به دست خود مؤمنان و شهروندان است، خرید 
سوغات و رفتار ما باید با احترام و ادب همراه 
باشد، آل سعود شاید ما را نشناسد، اما ما که 
خود را مى شناســیم. ما از دیارى هستیم که 
به برکت قرآن و عترت در پایبندى به عهد و 

پیمان و درایت، در همه جهان نمونه هستیم.
بایــد زائران ما آن تربیتى که به برکت قرآن و 
عترت در ما هست را رعایت کنند و این نکته 
به زائران یادآورى گردد که عزت با خود ببرند، 
عزت تحویــل آن ها بدهند و با عزت برگردند 
و توجه داشته باشند زبان مشترکى که همه 

مردم جهان آن را مى پسندند، ادب است.

لحاف دوزى که نور کتابت مى کند
در مسیر عاقبت بخیرى 

ایکنا: مهدى زارعى اکنون 70 ساله است و بنا به 
گفته خودش روزگارى لحاف دوز بوده، تا اینکه از 
کار افتاده شده و دستانش دیگر توان سوزن زدن 
و باز کردن پشم را نداشــت، پس از بیکارى به 
علت خط خوشى که داشت با وجود اینکه سواد 
چندانى نداشت، تصمیم به کتابت قرآن مى گیرد. 
وى در این باره مى گوید: در ابتداى ازکارافتادگى 
بودم که 6 نوع خط شــامل ثلث، نسخ، ایوانى، 
رقعه، نســتعلیق و دیوانى جدید را فرا گرفتم و 
سعى کردم خطى که طراحى مى کنم با توجه به 
نوع متن طراحى شود، زیرا یکى از معجزات قرآن 
کریم این است هر آیه اى را به گونه اى آورده که با 

یک نوع خط خاص باید نوشته شود.
ســال 1389 کتابت قرآن مجیــد را با خط 
نســتعلیق آغاز کــردم. اولین آن را به پســر 
کوچکم اهــدا کردم. تاکنون از قرآنى هایى که 
کتابت کرده ام، 6 نســخه آن را به فرزندان در 
شــب عروســى آن ها با هدف دورى از گناه و 
گام برداشتن در مســیر حق هدیه کرده ام و 
هفتمین مــورد آن را هم براى امام  رضا(علیه 
السالم) و آستان قدس ایشان هدیه کردم؛ نوه ام 
دچار بیمارى صعب العالجى شد، دلم خیلى 
شکست و نذر کردم اگر شفا یابد یک قرآن با 
خط نستعلیق به آستان امام رضا(علیه السالم) 
تقدیم کنم که به حاجت دلم رســیدم و نوه ام 
شــفا یافت و بنده قرآنم را به حرم مطهر امام 
رضا(علیه السالم) اهدا کردم. این قرآن دست 
نویس بیــش از 500 صفحــه دارد که براى 
کتابت آن پنج ماه و بــراى طراحى صفحات 
و تذهیب هاى صفحــات اول آن دو ماه و نیم 
زمان صرف کردم. هشتمین مورد را به آستان 
مقدس امام حسین(علیه السالم)، هدیه خواهم 
کرد و نسخه آخر را به مقام معظم رهبرى اهدا 
مى کنم. اکنون روزى 8 ســاعت کتابت قرآن 
را انجام مى دهم. نهمین قرآن را مدتى اســت 
شروع کرده ام که در مراحل پایانى آن قرار دارم.

بیان نکات منفى 
از نامزدهاى انتخابات در جمع

نشر احکام: انتقاد از نامزدها و بیان نکات 
منفى آن ها درجمع یــا بین دو نفر چه 

حکمى دارد؟
پاســخ: درصورتى که در مقام مشورت براى 
رأى دادن به آن ها باشد اشکال ندارد، ولى باید 
صفات آن ها را بیان کرد نه توهین و مذمت و 
تحقیر یا خداى نکرده تهمت به آن ها زده شود.
سؤال: در جریان تبلیغات، ذکر نیکى ها و 
بدى هاى شخصى که داوطلب است یا ذکر 
جریانات خوب یا بد که ایشان مسبب آن 

بوده، داخل در مبحث غیبت است؟
پاسخ: در صورتى که براى شناخت آن ها الزم باشد 

و قصد هتک و اهانت نداشته باشد، مانعى ندارد.
منبع: استفتائات مراجع تقلید

یک حدیث / یک تصویر

یادداشت

تازه هاى نشر

انسان ایرانى در 
عصر جدید به 
دلیل ضرورت هاى 
عینى و روزمره رو 
به سوى دیگرى 
آورد؛ آن هایى که 
براى تحصیل علم و 
ایده هاى غربى عزم 
خویش را جزم کردند 
جزو درباریون، 
صاحب منصبان 
قدرت و نفوذ، 
خان زادگان و 
متموالن امالك، 
نظامیان و غیره 
بودند

بــــــــرش

 جرعه اى از دریا

پرواى پروانه

دارالشفا

 جواد نعیمى: پروانه اى زیبا، با تالشى 
واال، خویش را به طــواف گرد چراغ 
موظف کرده بود! همچنان که او را مى نگریستم، 
به خود گفتم چه خوب اســت من نیز جست 
وجو و تالش و همت و اراده را از پروانه بیاموزم! 
پروانه اى که به شوق رسیدن به محبوب و بهره 
بردن از نعمت وصال یار، خود را به آب و آتش 

مى زند!
اندیشیدم که من چگونه مى توانم به پیشگاه 
دلدار یگانه و مرهم زخم هاى قلوب دست یابم؟ 
بــه یاد آوردم کــه بزرگان ما، خودشناســى 
را مقدمــه اى براى خداشناســى خوانده اند و 
کالمى بس ارجمنــد از امام مهربان حضرت 
ثامن الحجج(علیه السالم) که در خاطرم نقش 
بســته بود، در برابر اندیشــه ام به جلوه گرى 
ایستاد. امام(علیه السالم) بدین گونه رهنمود 

داده بودند:
اَفَضُل العقل معرَفُه االنسان نفسه.(1)

برترین درجه عقل، خودشناسى است.
در ذهــن خویش مــرور کردم که براســتى 

خودشناسى چیست؟ 
آیــا جز درك مقام واقعــى خودمان در پهنه 

هستى است؟ 
آیا جز این اســت که بدانیم موجودى صرفاً 
خاکى نیســتیم، کــه پرتویــى از روح الهى 
وجودمان را نورانى کرده، چنانکه مى توانیم بر 

فرشتگان خدا نیز پیشى بگیریم؟ 
آیا خودشناسى توجه به این نکته نیست که 
بیندیشــیم از کجا آمده ایم، در چه موقعیتى 
هســتیم، چه باید بکنیم و در نهایت به کجا 

باید برویم؟
آیــا ما امانتدار الهى و نســبت به نعمت هاى 
فراوانى که ارزانى مان داشته مسئول و در برابر 
خداى یکتا، بــه اداى وظایف بندگى متعهد 

نیستیم؟
... به پروانه که در راه رســیدن به هدف، پر و 
بالش ســوخته و همچنان به روشنایى چراغ 
چشــم دوخته بود، نگریســتم و در خویش 

گریستم!
1) بحاراالنوار، عالمه مجلسى، ج75،ص352

خبر

احکام

رسماً به جنگ اسالم آمده است، این جنگ با پوششى از صبغه فرهنگى مردمى آغاز 

در سرزمین هاى اسالمى اثرگذار باشد در جهان غرب درخشید و فالسفه بسیارى 

آراى اجتماعى و سیاسى قرار گرفت. عرصه اى که در آن، رشته مقاالت و نوشته هاى 

 اند یشه  معارف
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روزنامـه صبـح ایـراناقتصاد

ایران 15 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتى دارد   مهر:معاون وزیر اقتصاد رقم برآوردى براى فرارهاى مالیاتى را 13 تا 15 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:امیدواریم با کمک نهادهاى امنیتى، هر چه سریع تر 
بتوانیم فراریان مالیاتى را شناسایى کنیم. سیدکامل تقوى نژاد در خصوص فرارهاى مالیاتى گفت: تا این لحظه 3300 میلیارد تومان مالیات از افرادى که تا کنون وجهى به سازمان امور مالیاتى پرداخت نمى کردند، اخذ شده و 

در یک گام دیگر، از 77 نفر نیز 990 میلیارد تومان دریافت شده است. معاون وزیر اقتصاد افزود: عالوه بر این، 300 هزار مؤدى جدید مالیاتى شناسایى و 900 میلیون رکورد اطالعات وارد سامانه شده است.

حاتم بخشى 20 هزار میلیاردى دولت از خزانه
اقتصاد/فرزانه غالمى: به گفته عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، حاتم بخشــى هاى دولت در 
آســتانه انتخابات تاکنــون 20 هزار 
میلیارد تومان از منابع خزانه کشور را 

بدون مجوز مجلس بلعیده است.
حســینعلى حاجــى دلیگانــى در 
گفت و گو بــا خبرنگار ما ضمن انتقاد 

شــدید از رفتارهاى مردم فریبانه دولت افزود: به جز این کلیات، آمار و اســنادى در 
دست ندارم اما برخى رفتارها مانند اتصال یارانه هاى قطع شده و پرداخت مطالبات 
کارکنان موجبات «جارو کردن خزانه» را فراهم آورده است و این گونه به نظر مى رسد 
که دولت نگران تمدید نشــدن عمر خود است و پول پراکنى را بهترین روش براى 

خرید رأى مردم مى داند.
این نماینده مجلس تزریق این حجم عظیم نقدینگى را محرك تورم و خطرســاز 
دانست و ادامه داد: با افزایش هزینه ها دولت به دنبال ایجاد رضایت کاذب در مردم 
اســت آن هم در حالى که در سه سال گذشته مدام از بى پولى دم مى زد و عالوه بر 
مصیبت زا بودن پرداخت یارانه نقدى، مطالبات کارمندان را از دو ســه ســال پیش 

تاکنون پرداخت نکرده بود.
حاجــى دلیگانى تأکید کرد:  ما به هیــچ وجه مخالف پرداخت مطالبات کارمندان 
نیســتیم اما در آســتانه انتخابات این اقدام به نوعى تضییع حقوق مردم محسوب 

مى شود و نه احقاق حقوق چرا که با عوام فریبى همراه است.
اضافه مى شود این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با 
تسنیم هم به پول پاشى 20 هزار میلیارد تومانى دولت در این روزها اشاره کرده بود. 

وى افزود: در روزهاى اخیر واریز مبالغى به حساب سرپرستان خانوارى که یارانه آن ها 
قطع شده بود، موجب تعجب نمایندگان مجلس شده است چرا که مجلس چه در 
قانون بودجه 95 و چه در قانون بودجه سال 96 هیچ گونه منبعى براى بازگرداندن 
یارانه به افرادى که از فهرست دریافت یارانه حذف شده بودند، در نظر نگرفته است 
و معلوم نیســت پول پاشى شب انتخابات دولت به استناد کدام ماده قانونى صورت 

گرفته است. 

برقرارى مجدد یارانه حذف شده ها 
به بعد از انتخابات موکول شد

اقتصاد:  دبیرخانه شوراى اطالع رسانى تاکید کرد: بررسى و برقرارى مجدد یارانه 
افراد معترض که طبق قانون مشــمول دریافت یارانه محسوب مى شوند اقدامى 

متعارف و بر اساس روال ماههاى گذشته بوده است.
در ادامه این اطالعیه آمده است: باوجوداین، رییس جمهور پس از کسب اطالع، 
براي رفع هرگونه شائبه انتخاباتی، دستور توقف هر اقدامى در این زمینه را صادر 
کرد و از مســئولین مربوطه خواست هرگونه پرداخت جدید را متوقف و بررسى 

استحقاق دریافت یارانه را به پس از انتخابات موکول نمایند.

56درصد بیکاران دانش آموختگان هستند
مهر:اطالعات به دســت آمده از آن 
حکایت دارد که یک میلیون و 800 
هزار نفــر از جمعیــت 3 میلیون و 
203 هزار نفرى بیکار کشور از دانش 

آموختگان دانشگاهى هستند. 
بیکار  نســبت جمعیــت  حاصــل 
تحصیلکرده بــه کل جمعیت بیکار 
کشور، از ســهم 56 درصدى دانش 

آموختگان از بیکاران حکایت دارد. بر این اساس، نرخ بیکارى در بین جمعیت دانش 
آموخته 18 درصد برآورد مى شود؛ یعنى از هر 10 نفر دانش آموخته دانشگاهى 1/8 

نفر بیکار است.

میز خـــبر

 اقتصاد/ زهرا طوســى  بانک ها 65 
درصــد پول هایــى که به صــورت قرض 
الحسنه سپرده گذارى شده است را به نفع 

خود سرمایه گذارى کرده اند.
این اتفاق در حالى رخ داده است که بابت 
این ســپرده گذارى، هیچ سودى به مردم 
پرداخت نمى شــود و صاحبان حساب به 
نیت گره گشــایى از کار مــردم اقدام به 

افتتاح حساب کرده اند.
 98 هزار میلیارد تومان پول در حالى در 
جاى خود عملیاتى نشــده است که صف 
وام ازدواج طوالنى و وام هاى ضرورى مثل 

تعمیرات منزل اصًال پرداخت نمى شود.
بنابراین برخالف اظهارات برخى مسئوالن 
از 150 هــزار میلیــارد تومــان منابــع 
قرض الحســنه جارى وپس انداز در سال 
95 فقط 9800 میلیاردتومان وام ازدواج 

داده شده است.
یک کارشــناس خبره بانکى در گفت وگو 
با خبرنــگار مــا مى گویــد: بانک ها 98 
هزارمیلیــارد تومان پــول از منابع قرض 
الحســنه را به نفع خود ســرمایه گذارى 

کردند.

 منابع و مصارف قرض الحسنه
على رضایى تصریــح مى کند: کل منابع 
قرض الحسنه در سال گذشته بین 150 
تا 152 هزار میلیارد تومان بوده اســت و 
از این رقم در ســال 95 حدود 44 هزار و 
840 میلیارد تومان به عنوان انواع وام هاى 
قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. 
وى مى افزاید: مبلــغ وام هاى پرداختى را 
اگر از 152 هزار میلیارد تومان منابع قرض 
الحسنه کسر کنیم 98 هزار میلیارد تومان 
مربوط به منابع قرض الحسنه جارى است 
که دســت بانک ها باقى مانده و پرداخت 
نشده اســت که احتماالً در جاهاى دیگر 

سرمایه گذارى کردند.
وى با اشاره به اینکه پول سپرده هاى قرض 
الحســنه پس انداز مردم نزد بانک ها 54 
هزار و 910 میلیارد تومان است، مى افزاید: 
بانک ها همان 54 هزار میلیارد پول سپرده 

قرض الحســنه مردم را نیز به عنوان وام 
به خودشــان پرداخت نکردند، به عبارتى 
بانک از مردم 54 هــزار میلیارد گرفته و 
44 هزارمیلیارد وام داده و تفاوت میان این 
دو عدد نیز معلوم نیســت به چه مصرفى 

رسیده است .
وى با اشــاره به اینکه از کل مبلغ وام هاى 
پرداختى 9 هزار و 800 میلیارد تومان وام 
ازدواج داده شــده است، مى افزاید: به نظر 
مى رسد اگر بانک ها منابع قرض الحسنه را 
در جاى خودش مصرف کنند پرداخت وام 

20 میلیون تومانى نیز امکان پذیر است.
این کارشــناس بانکى با اشــاره به اینکه 
هشت بانک ورشکســته داریم، مى افزاید: 
ایــن بانک ها زیان ده شــده و تراز منفى 
دارنــد و نمى توانند پاســخگوى منابع و 
مصارفشان باشند، منابع پول مردم است 
و مصارف وام هایى است که باید به مردم 

پرداخت شود ولى خبرى از آن ها نیست.
وى تصریــح مى کنــد: 12 درصد منابع 
بانکى کشــور دســت مردم است و 88 
درصد دست 329 نفر افراد خاص است. 
آیا این عدالت است و بانک مرکزى روى 
این ها نظارت ندارد، در حالى که در نظام 
بانکــى تراکنش 5 میلیــون به باال رصد 
مى شــود، چطور این نوع وام هاى کالن 
ردگیرى نمى شــود غیــر از اینکه بانک 

مرکزى ناکارآمد عمل مى کند.

وى با اشــاره به اینکه در هفته گذشــته 
18 کارخانه مثل کاشــى جم و کارخانه 
قو ورشکسته شــده اند مى افزاید: منابع 
بانکى باید به صنعتگران و تولید کنندگان 
پرداخت شود، در حالى که مى بینیم چرخ 
واحدهاى تولیدى یکى پس از دیگرى دارد 
از کار مى افتد و این ناکارآمدى سیســتم 

بانکى و دولت را نشان مى دهد.

 جبران هزینه ها
یک صاحبنظــر در امور پولى و بانکى که 
نخواســت نامش ذکر شــود در گفت وگو 
با خبرنگار ما مى گویــد: در قانون برنامه 
پنجم آمــده که بانک ها بایــد کل منابع 
قرض الحسنه را به صورت وام به متقاضیان 
بدهند این تفسیر بسیار مضیقى از قانون 
بانکدارى اسالمى توسط دولت وقت بود و 
منجر به گرفتارى هاى زیادى در سیستم 

بانکى شد.
این کارشناس بانکدارى ادامه داد: در نظام 
همه کشــورها این منابع را دارند البته نه 
تحت عنوان قرض الحسنه بلکه به عنوان 
منابع کوتاه مدت که با تقاضاى سپرده گذار 
به وى پرداخت مى شود. این منابع در واقع 
در اختیار خود بانک هاست و چون کوتاه 
مــدت و عندالمطالبه اســت، باید درصد 
باالیى مثًال 30 تا 40 درصد از این وجوه را 

به صورت نقد در صندوق نگه دارند. 

وى مى افزاید: عــالوه بر این چون هزینه 
تجهیــز پول بــه طرز عجیبــى در ایران 
باالست، این باال بودن هزینه تجهیز پول 
براى اینکه اعطاى تسهیالت بانک ها براى 
پروژه ها و تأمین مالى ســرمایه گذارى و 
سرمایه در گردش، هزینه اش پایین باشد، 
این پول هاى کم هزینه قرض الحسنه اى 
را بــا پول هــاى ســپرده گذارى پرهزینه 
مخلوط مى کنند تا هزینه تسهیالت براى 
ســرمایه گذار، تجار یا تولید کننده پایین 

بیاید.
وى ادامه مى دهد: هزینه ســپرده گذارى 
بلند مدت زیاد ولى قرض الحسنه در حد 
صفر است، پس با هم مخلوط مى کنند تا 
نرخ تسهیالت را پایین بیاورند، چون پول 
ســپرده گذارى را که 20 درصد مى دهند 
با چهــار درصد هزینــه عملیاتى و چهار 
درصد هم سپرده گذارى قانونى که به آن 
اضافه مى شــود، در مجموع هزینه تمام 

شــده اش بــراى بانک 25 
حالى  در  درصد مى شــود 
که با مخلوط کردن این دو 
پول مى توانند با نرخ کمتر 
در حــد 16 و 18 درصــد 

تسهیالت بدهند.
مى کنــد:  تصریــح  وى   
بــه محض اینکــه تکلیف 
مى کننــد این وجــوه باید 
صــرف اعطــاى وام قرض 
الحســنه ضرورى مثل وام 
ازدواج و بیمــارى با هزینه 
کم چهار درصدى شود، از 
آن طرف اعطاى تسهیالت 
بانک از منابــع بلند مدت 

گران تمام مى شود.
این صاحبنظر حوزه پولى و مالى کشــور 
تصریح مى کند: به هر حال این بحث که 
فرمودند این ها بانک ها خیلى زیر این عدد 
را به مردم مى دهند درســت اســت ولى 
اگر وجوه قرض الحســنه را از دست بانک 
بیرون بیاورید بانک در مدیریت نقدینگى 

زمین گیر مى شود.

تخلف آشکار برخى بانک ها

تشدیدفاصله میان طبقات دست درازى 98 هزار میلیاردى به منابع قرض الحسنه
فقیر و غنى 

تسنیم:دهک ثروتمند شهرى نسبت به دهک 
فقیر روســتایى در یکى از زیر مجموعه هاى 
هزینه اى فاصلــه اى 110 برابرى دارد. بر این 
اساس، کمترین و بیشترین هزینه هاى «هتل، 
مســافرت هاى دست جمعى»  و  مسافرخانه 
دهک دهم خانوارهاى شــهرى (برخوردار) و 
دهک اول خانوارهاى روستایى(کم برخوردار) 
به ترتیب 588/1 و 5/3هزار تومان بوده است. 
بدین ترتیب فاصله هزینه هاى این دو دهک، 
حدود 111 برابر اســت، ضمن اینکه فاصله 
دهک هاى دهم و نهم شــهرى نیز بیش از 2 
برابر است. گفتنى اســت، بر اساس آخرین 
آمارها ضریب جینى از 0,37 در سال 1392 
به 0,39 در ســال 1394 افزایش داشــته و 
بدین ترتیب فاصله میان طبقات فقیر و غنى 

در دولت یازدهم تشدید شده است.

شرایط بازنشستگى کشاورزان 
با 10 سال سابقه اعالم شد 

تسنیم: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعى 
کشــاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بیمه 
شــدگان صندوق بیمه اجتماعى با 10 سال 
سابقه بیمه پردازى امکان بازنشستگى دارند. 

محمدرضا رســتمى اظهار داشت: بر اساس 
قانون جدید، کســانى که 10 ســال سابقه 
پرداخت بیمه و 70 سال و باالتر سن داشته 
باشــند ، بازنشسته مى شــوند و از حقوق و 

مزایاى این صندوق برخوردار خواهند شد.
وى ادامه داد : این قانون در ســال 93 در 
مجلس شوراى اسالمى تصویب شد و پس 
از تأیید شــوراى نگهبــان در یک فرایند 
قانونى، دولت تدبیــر و امید آن را به اجرا 

درآورده است.

بسته خبرى

مبلغ وام هاى 
پرداختى را اگر از 
152 هزار میلیارد 
تومان منابع قرض 

الحسنه کسر کنیم 
98 هزار میلیارد 
تومان مربوط به 

منابع قرض الحسنه 
جارى است که 

دست بانک ها باقى 
مانده و پرداخت 

نشده است

بــــــــرش

به گفته عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، حاتم بخشــى هاى دولت در 
 هزار 
میلیارد تومان از منابع خزانه کشور را 

حســینعلى حاجــى دلیگانــى در 
گفت و گو بــا خبرنگار ما ضمن انتقاد 

شــدید از رفتارهاى مردم فریبانه دولت افزود: به جز این کلیات، آمار و اســنادى در 

اطالعات به دســت آمده از آن 

 میلیون و 
 هزار نفرى بیکار کشور از دانش 

بیکار  نســبت جمعیــت  حاصــل 
تحصیلکرده بــه کل جمعیت بیکار 
 درصدى دانش 

س
قد

یو 
ش

آر
س: 

عک
  

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

 بانک و بیمه  
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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 فرزانه انقالب:
مردم مى دانند که حضور آن ها در انتخابات، مایه قدرت و 

ابهت بین المللى آن هاست.

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 ارحم الراحمین
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گزارش از شخص

اول مرغ بود یا تخم مرغ؟!
خاطرات تلخ و شیرین «حمید داوود آبادى» تمام شدنى نیست

 ایســتگاه/ مجید تربت زاده  حتى اگر 
«داوودآبــادى» را ندیــده و کتاب هایــش را 
بخوانیــد، بازهــم آنجا که خاطــره هایش را 
مى نویسد، گاهى احساس مى کنید، نویسنده 
رو بــه رویتان نشســته و دارد برایتان حرف 
مى زنــد. همان طور که حتى اگر کتاب هایش 
را نخوانده و نخستین بار در برنامه «خندوانه» 
او را دیده باشید، گاه و براى لحظاتى احساس 
مى کنید «داوودآبادى» یک کتاب زنده و حاضر 
اســت که پیش روى شما دارد ورق مى خورد. 
نویســنده پرکار دفاع مقدس دو شب پیش، 
رو بــه روى مجــرى، حاضــران و بینندگان 
«خندوانه» نشســت و یکریز و خستگى ناپذیر 
حرف زد. حرف هایى که اگرچه حرف دیروز و 
سال هاى گذشته بود، اما گاه تازگى و بکارتى 
لذت ناك را زیر دندان احساس مخاطب باقى 
مى گذاشت. گفته هاى « داوود آبادى» به نظر 
مى رســد، هیچ گاه ته نخواهد کشــید. شاید 
چــون برخى حرف هایــش از دل رخدادهاى 
شگرفى بیرون مى آید که اگرچه سال ها پیش 
آغاز شده اند، اما هنوز در رگ هاى تاریخ معاصر 

این آب و خاك جریان دارند.

  ته نمى کشد
مثل ماجراى اول مــرغ بود یا تخم مرغ، وقتى 
زندگینامــه اش را مرور مى کنــى، در مى مانى 
که اول نویســنده بود یا رزمنــده؟! اینکه ذوق 
و شــوق نویســندگى، رزمنده اى چون «داوود 
آبادى» را خلق کرد یا رزمندگى اش دســتمایه 
نویسندگى شد، پاســخ روشنى ندارد. خودش 
شاید معتقد باشــد این انقالب و جنگ بود که 
نوجوان دهه60 را به رزمنده، جانباز، نویسنده، 
عکاس، پژوهشــگر و خیلى چیزهــاى دیگر 
امروز تبدیل کرد. البته این وسط نباید از نقش 
کنجکاوى هاى افراطــى اش که گاه به فضولى، 
سماجت و یکدندگى مى زد و شوخ طبعى تمام 
نشدنى اش که تا دم مرگ هم ته نخواهد کشید، 

بسادگى گذشت! 

 ماِل خونش بود!
مشکل کنجکاوى افراطى - که بعدها به انگیزه 
و استعداد پژوهشى تبدیل شد - بر مى گردد به 
دوران کودکى اش! زمانى که دوســت داشت از 
همه چیز سر در بیاورد و وقتى گیر سه پیچ به 
ماجرایى مى داد تا ته و توى آن را در نمى آورد، 
خیالش راحت نمى شــد. حاال بــه این ویژگى، 
مقدارى شجاعت و جســارت، ماجراجویى به 
میزان الزم، سماجت و سایر افزودنى هاى مجاز 
را که اضافه کنید، نتیجه اش مى شــود « داوود 
آبادى» دهه هــاى 60 و 70. البته عوامل خونى 
هم بى تأثیر نیســت چون خودش گفته است: 
«اصلیت ما بر مى گردد بــه داوود آباد - اطراف 

اراك - که شلوغ بازى توى خونشان است»!
زود یاد گرفت شلوغ بازى هاى ارثى اش را براى 
راهپیمایى ها و ماجرا جویى هاى پیش از انقالب 
خرج کند. از زد و خورد ها و بزن در روهاى سال 
57 با مأموران رژیم بگیرید تا ساختن کوکتل 
مولوتوف هایى که قرار بود توى خیابان «دماوند» 
بریزند روى سر تانک هاى رژیم و 12 بهمن 57 
که یکى دو ســاعت به نرده هاى پارك دانشجو 
آویزان ماند و آخرش فقط توانست ماشین حامل 

امام (ره) را ببیند.

  بچه مسلمون
ســال 58 و تا پیش از آغاز جنگ براى خودش 
«بچه مسلمان» درست و حسابى بود و همه شر 
و شور انقالبى اش را گذاشته بود سر در افتادن 
با چپى ها و منافقین که بیشــتر مواقع از توى 
دبیرستان کشیده مى شد به بیرون و تا جلوى 
دانشگاه تهران ادامه پیدا مى کرد. میل به نوشتن 
هم شاید از همین سال ها پدیدار شد. جرقه را 
هم دبیر ادبیاتش زد که یک روز دفتر انشایش 
را گرفت، ورق زد و گفت: بچه جان تو نویسنده 
خوبى مى شــوى...هر مشکلى داشتى بیا پیش 
خودم... کمکت مى کنم. این تشویق و جرقه اى 
که افتاد به خرمن کنجکاوى و استعداد «حمید» 
آن قدرها آتشــش زیاد شــد که بیقرارى براى 

نوشتن را هم به دیگر بیقرارى ها و شلوغ کارى 
هایش اضافه کرد. طورى که دودش هنوز هم به 
چشم «حمید» مى رود. بنابراین تعجب نخواهید 
کرد اگر بدانید آقاى نویســنده پرکار امروز، نه 
ســواد و تحصیالت آکادمیــک چندانى براى 
خودش دست و پا کرد و نه کالس ها و دوره هاى 

نویسندگى و داستان نویسى را! 

 وسوسه نوشتن
 سال 59 قلم و کاغذ برنداشت که برود جنگ و 
داستان هاى تلخ و شیرینش را یادداشت بردارى 
کند و بنویســد. رفت که بجنگد البد با همان 
شــجاعت و شــهامتى که توى خون بچه هاى 
« داوود آباد» بود. اما وسوســه نوشــتن را هم با 
خودش همراه کرده بود و البته همان کنجکاوى 
سرك کشیدن به قلب همه ماجراها را. حضور 
در عملیات هاى مختلف، بارها تا پاى شــهادت 
پیش رفتن، 14 بار مجروحیت و... اگرچه گاهى 
سبب شد شهامت و شجاعتش کم بیاورند، اما 
از آن وسوسه به نوشــتن و میل به کنجکاوى 
چیزى کم نکرد و به خلق کتاب ها و آثارى منجر 
شد که مشابهش را یا کمتر مى توان دید یا اصًال 

نمى شود پیدا کرد.

  این ها را از کجا آوردى؟
شــوخى و جدى از خدا خواســته بود شهید 
نشــود! زیر باران گلوله ها و خمپاره هاى دشمن 
زمینگیر شــده، مرگ را به چشمش دیده و به 
قول خودش داد زده بود: خداااا...خیلى نامردى 
اگه بذارى شهید بشم! مى خواست بزند به قلب 
حادثه ها، اما بماند و براى نسل هاى آینده روایت 
کند. البته گمان نکنید اهل پشت میز نشستن و 

مرور کردن خاطرات دفاع مقدس است. دوست 
دارد میدان قصه هایش چه در جبهه هاى جنوب 
باشــد و چه غرب و چه در لبنان، باز هم بزند 
به دل حادثه، موج هاى انفجار دل و روده اش را 
زیر و رو کند، سیم هاى خاردار دست و پایش را 
 آش و الش کند و... اما آخرش ته و توى ماجرا 
را دربیاورد و اصل و واقعیت هاى دیده نشــده 
آن را بــراى خواننده اش روایت کند. جورى که 
حتى «سید حسن نصراهللا» وقتى نوشته هایش 
را درباره تاریخچه عملیات شــهادت طلبانه در 
لبنان مى بیند با تعجب بگوید: حمید! من خیلى 
از این ها را یادم نمى آید... تو از کجا این اطالعات 

را پیدا کردى؟  

  اگر دوباره...
چه ســعادتى بهتر از اینکه مهرماه سال 1344 
در بیمارســتان «مادر» چهارراه «مولوى» به دنیا 
آمده باشى! چون در این صورت شانست مى زند 
و نوجوانى و آغاز فهمیدن هایت همزمان مى شود 
با شــور و شوق سال هاى انقالب و تا به خودت 
بیایى از دل نوجوانى پرتاب مى شوى به دنیاى 
بزرگانه جنگ، یکشبه، ره صد ساله را مى روى و 
به صورت جهشى، با همه آثارى که از کودکى 
روى پیشــانى خودت و رفتارت هست، یکباره 
«َمرد» مى شوى تا با همان لبخند هایى که گاهى 
حتى مرگ را هم به شوخى مى گرفتند، جورى 
مردانگى کنى که خودت هم باورت نشود. شاید 
براى همین است که «حمید» مى گوید اگر قرار 
باشــد یک بار دیگر به او اجازه به دنیا آمدن را 
بدهند، ترجیح مى دهد سال 1344 در تهران به 
دنیا بیاید تا بازهم نوجوانى و آغاز فهمیدن هایش 

همزمان بشود با... الى آخر. 

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)
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سخنم را تحریف کردند
فردانیوز/ در پى تحریف سخنان ابوالقاسم 
طالبــى - کارگردان- از ســوى برخى از 
رســانه هاى همســو با دولت در خصوص 
ربناى شجریان، این فیلمساز از تحریف و 
تقطیع سخنانش براى تحمیق خالیق، به 
وسیله بوقچیهاى دولت روحانى خبر داد و 
گفت: امیدواریم خداوند به آقاى شجریان 
سالمت و شــفا دهد، اما اینکه کسى پس  
از چهار ســال ریاســت جمهورى، آویزان 
کسى مى شود که بنده خدا گرفتار بیمارى 
سرطان اســت، معلوم مى شود که چقدر 

دستش پر است.

انتقام پدر
باشگاه خبرنگاران/ حمزه بن الدن- پسر 
بــن الدن- از هوادارانش خواســت اهداف 
یهودى و آمریکایــى را در اولویت بگذارند. 
حمزه بن الدن تأکید کــرد به خاطر مرگ 

پدرش انتقام مى گیرد.

  صاحب امتیاز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدیر مسئول و سردبیر:
 ایمان شمسایى

12/2813/01

23/3800/11 3/444/19

19/3220/03

5/245/58

19/5220/23
حکایت نشستن و حرکت

1ـ آرزوهاى رســیدنى : در دل آدم ها آرزوهاى فراوانى است. با توجه به شرایط 
آدم ها، رسیدن به بعضى از آرزوها ممکن است و رسیدن به بعضى هم ممکن نیست. 
کسى که در حساب بانکى اش اندکى پول دارد تا زندگى خودش را بگرداند اگر آرزوى 
داشتن بهترین خانه شهرش را داشته باشد، ایرادى ندارد اما اسمش را مى گذارند: 

خیاالتى!... آرزوهاـ  اگرـ  منطقى نباشند، «ُرکود» آدم را تمدید مى کنند.
2ـ آرزوهاى دردسرســاز : آدم ها نمى توانند آرزوهایشان را مهار کنند. آرزوها، 
میوه هاى درخت «ذهن فعال»اند... و نمى شود به ذهن کسى گفت که آرزوى رسیدن 
به محال ها را نداشته باشد... اما مى شود یاد بگیریم که آرزوهاى محالمان راـ  دست 
کم ـ تشدید نکنیم تا از «نرسیدن ها» افسرده نشویم. پا گذاشتن بر «سنِگ ُسسِت 

آرزوهاى محال»، آدم ها را از «کوه رشد در زندگى» پرت مى کند.
3ـ دیروزهاى خوب، فرداهاى بهتر : کسى که آرزویى ندارد، شبیه مردگانى شده 
که پس از مرگ، در بیابانى از ندانم ها سرگردان شده اند. آرزوها موتور حرکت آدم ها 
از جاى «اکنون» به جاى «مطلوب» اند... حرکت از «اســت»ها تا «هست»ها. است ها، 
ادامه «ماضى نَقلى» آدم هایند... و هست ها، پیوند دهنده آرزوهاى «مطلوب گذشته» 

به «سعادت آینده دلخواه». آدم هاى بى آرزو، یا در «گذشته» مانده اند یا در «حال». 
4ـ پول هاى ناتوان!  همه آرزوى بعضى از آدم ها را مى شــود با زیادشــدن مبلغ 
حســاب بانکى شان تهیه کرد. آرزوهاى واقعِى آدم هاى ثروتمند، خیلى زود ممکن 
مى شوند. آدم هاى ثروتمند و فقیر در «نرسیدن به آرزوهاى محال» شبیه اند. بعضى 
از آرزوها مثل «آرامش»اند که واقعى اســت اما بــراى تهیه اش، دارایى مالى به کار 

نمى آید!... مثل «سعادت»... مثل «عشق».
5ـ ناممکن هاى ممکن : آرزوهاى بلنِد ناممکن، «توان واقعى» آدم ها را تمســخر 
مى کنند. آرزوهاى بلند ناممکن، اجازه نمى دهند که آدم ها، «آرزوهاى بلند ممکن» 
را واقعى کنند. آرزوهاى بلند ناممکن، «حرکت ســوز»اند و آرزوهاى بلند ممکن را 
دست نیافتنى نشان مى دهند. بزرگان گفته اند اصل فایده آرزوهاى بلند، این است 
کــه آدم ها را به جلو نمى برند... به «باال» مى کشــانند... چون جنس آرزوهاى بلند، 

«دنیاى»یى نیست.
6ـ  آرزوهاى تکه تکه : پیشــوایان ما تأکیــد کرده اند که در بهترین حالت، دنیا 
محدود است... و کسانى برنده زندگى دنیا مى شوند که فرصت داشتِن آرزوهاى بلند 
را حرام دنیاى محدود نکنند. سفارش کرده اند که تا در دنیاییم، آرزوهایى «واال» را 
در دل بپرورانیم... آرزوهایى که مجال رسیدن شان از این دنیا تا آِخرت ادامه داشته 

باشد. «آرامش»، یکى از همین آرزوهاست. 
 7 ـ آمین هاى از دست رفته : از گفته پیشــوایان ما معلوم است که فرصت 
داشتن آرزو، فرصتى مهم است و شایسته نیست در راه چیزهایى مصرف شود که 
به صورت طبیعى هم در مسیر ما رخ خواهند داد. کوچک تر که بودیم، بزرگ ترین 
آرزوى ما داشتن اســباب بازى اى کوچک بود... از همان ها که امروز، انبوهش را 
مى بینیــم و فقط به َوْجد مى آییم... و امروز، نیازهایى داریم که در کودکى حتى 
در فکرشان هم نبودیم. دعاهاى ما هم چنین بوده اند. آن وقت ها که پاك تر بودیم 
و «فرصت اجابت» بیشترى داشــتیم، دعاهایى کرده ایم که امروز، اصل نیازشان 

ُمنَتفى شده است. 
8ـ زیارت، رفتن است: پیشوایان ما ســفارش کرده اند آرزوهایى ممکن، واال و 
ماندگار داشــته باشیم... و فرصت داشــتن آرزو را در راه آرزوهایى معمولى مصرف 
نکنیم... سفارش کرده اند که براى داشتن چیزهایى که دیر یا زود به دستمان خواهند 
رسید، فرصت ارجمند آرزو را حرام نکنیم... و تأکید کرده اند آرزوهایى کنیم که ما 
را براى رسیدن به «بندگى بهتر خدا» و «لِقاى الهى» آماده کنند. آرزوها برانگیزاننده 
آدم ها براى رســیدنند... آدم هاى بى آرزو، راکد مى مانند و زودتر از موِعد، مى میرند 
(حتى اگر مانند دیگران زنده باشند). رسیدن به آرزوهاى واال، «سعى» مى خواهد... 
ســعى اى از جنس همان آرزو. براى رسیدن به «آرامش»، ثروت نیاز نیست... براى 
رســیدن به همسر و خانه هم «ورزش» به کار نمى آید. «زیارتگاه ها»ى اهل بیت در 
زمین، خانه هاى اَمن خداوندند... و زیارت، «سعى» ماست در راه حرکت از «توقف دیروز 
و امروز» به «اوج مطلوب فردا»... تالشى در راه بهترشدن... گذشتن از فرشته شدن... و 
«آدم»شدن./ دریافت، تلخیص و بازنویسى از کتاب شریف «َمفاتیح الَجنان»، چاپ اول 
(بى تاریخ) از شرکت «اسوه»، صفحه 580، «از زیارتنامه ُمطلَِقه امیرمؤمنان على(ع)»: 

ـ (اللُّهمَّ َفَتَقبَّل َسعیى اِلَیک!) خداى من!... تالشى کرده ام، بپذیر!
 ادامه دارد

ایوان ِشفا (17)
 ایستگاه/ سیدمحمد سادات اخوى 
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