
 ............ صفحه 14

 با انتقام موشكى از داعش ، كالم رهبر محقق شد 

تودهنى محكم سپاه به مزدوران آمريكا

صادرات تابستانى ايران

ستاره هايى كه 
مشترى خارجى 

دست به نقد 
دارند

 اخبار  روابط عمومى كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى در اطالعيه اى از حمله موشكى 
نيروى هوافضاى سپاه به مقّر فرماندهى و مراكز تجمع و پشتيبانى تروريست هاى تكفيرى 
در ديرالزور سوريه، با هدف مجازات عامالن جنايت تروريستى اخير تهران خبر داد. در 
بخشى از اطالعيه روابط عمومى كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى كه شب گذشته صادر 
شد، آمده است: در پى جنايت تروريستى هفدهم خردادماه 96 تروريست هاى تكفيرى 
در تهران كه به شــهادت 18 تن از مردم مظلوم و روزه دار و مجروحيت جمعى ديگر از 

هموطنان عزيز منجر گرديد، سپاه پاسداران...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
قائم شريعتى نياسر

اگرچــه رهبر معظم انقالب همواره از جــوان مؤمن انقالبى حمايت كرده اند، اما 
چند ســال اســت كه به طور ويژه از اين طيف يا به تعبير ديگر از حزب اللهى ها 
حمايت مى كنند و مســئوالن مختلف را نيز به حمايت و استفاده از اين نيروها 
توصيه مى كنند. آخرين نمونه در ضيافت افطار مسئوالن و كارگزاران نظام بود كه 

بصراحت فرمودند: «بايستى عوامل اقتدار كشور را حفظ كرد...

من طرفدار حزب اهللا هستم
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دگرگون جلوه دادن 
نظام حكومت اسالمى صالح نيست

6

 

كاخ سفيد تو دهنى بخورد حساب دستش مى آيد
 اخبار  رهبر معظم انقالب اسالمى عصر ديروز در ديدار جمعى از خانواده هاى شهداى پاسخ رهبر معظم انقالب به گزافه گويى هاى مقامات كاخ سفيد

مدافع حرم و شهداى مرزبان، با تأكيد بر اينكه شهدا حق حيات بر اين كشور دارند و همه 
مردم و مسئوالن بايد خود را زير بار منت شهدا و خانواده شهدا بدانند، به سخنان خصمانه 

 ............ صفحه 2و تهديدآميز اخير مقامات آمريكايى اشاره كردند و...

 ورزش  نتايج خوب تيم ملى ايران در مقدماتى 
جام جهانى و درخشش برخى بازيكنان فوتبال 
ايران باعث شده فعاالن بازار نقل و انتقاالت به 
تابستان پيش رو اميد بيشترى داشته باشند.
اين اميد نيز وجود دارد كه در تابستان جارى 

فوتبال ايران در دو يا سه...

نگاه دوباره به آفريقا
تاكتيك مقطعى يا راهبرد اصولى

4
در گفت وگوى قدس با مجيد قنادباشى مطرح شد 

تحقيق، حلقه گمشده
ادبيات دفاع مقدس است

10
با «ندا ثابتى» نمايشنامه نويس و نويسنده واكنش آيت اهللا مكارم شيرازى به سخنان اخير رئيس جمهور

مديرعامل آبفاى استان
با اشاره به تنش آبى:

وضعيت 7 شهر 
خراسان رضوى 

قرمز شد

رئيس كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس خبر داد 

شهريه  20ميليونى 
در برخى مدارس 

غيردولتى
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مخالفت مردم در كف خيابان
و نمايندگان در پارلمان با «ترزا مى»  

روزهاى سخت 
نخست وزير

انگليس
 ............ صفحه 5

:امام صادق
دوستان من، در 
حقيقت كسانى 

هستند كه در برابر 
ما [اهل بيت] 

گردن نهادند و از 
سنت ما پيروى 

كردند و در همه 
كارهاى ما به ما 

اقتدا  نمودند. 
بحار، ج 78، ص 288
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هستند كه در برابر 
ما [اهل بيت] 

گردن نهادند و از 
سنت ما پيروى 

كردند و در همه 
چاپ دوم



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

قائم شريعتى نياسر

در جا زدن بازار سرمايه  در كانال 78 هزار واحدى 

گزارش خبرى

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى  حال وهواى بورس ماه هاست 
كه رونق چندانى ندارد.

شاخص بورس در جريان داد و ستدهاى آخرين روز معامالتى 
سال 95، با رشــد 492 مواجه شد و به ارتفاع 77 هزار واحد 
صعود كرد بررســى اين شاخص درچندماه سال جارى نشان 
مى دهد شاخص بورس در پايان فروردين امسال 1421 واحد 

رشد كرد و به ارتفاع 78651 واحد رسيد. 
در دومين ماه نخســتين فصل امسال با رشد 3/2 درصدى 
مواجه شــد ودر ارتفاع 81 هــزار و 194 واحد قرار گرفت 
امــا درخردادماه دوباره و در كانــال 79 هزار و 285 واحد 

قرار گرفت. 
ديروز نيز شــاخص بورس با افت 294 واحدى به كانال 78 

هزار واحدى سقوط كرد. 
البته كارشناســان اقتصادى معتقدند كــه افت وخيزهاى 
بورس مربوط به چند ماه گذشــته نيست بلكه بازار سرمايه 
به دليل ركود چهار ســاله هنوز نتوانســته در مسير اصالح 
قيمت ها و يا جذب فعال ســرمايه گــذاران عمل كند و از 
ســويى به دليل هيجانات ناشى از انتخابات هنوز قد راست 

نكرده است.

 بازار سرمايه در حد اقتصاد كشور نيست 
در اين زمينه كارشناس بازارسرمايه با اشاره به بحث ركود، 
انتخابــات واتفاقات اخير در كشــور وبه تبــع اثرات آن در 
اقتصاد كشور و بازار ســرمايه به خبرنگار ما مى گويد: بازار 
ســرمايه هنوز در ادامه روند ضعيفى كه طى سه سال اخير 
داشته گام بر مى دارد چرا كه حجم وگردش معامالت بسيار 
كاهش پيدا كرده واين وضعيت در حد اقتصاد كشور نيست.
وى با اشاره به اينكه چشم بازار سرمايه به تغيير وتحوالتى در عرصه 
بين المللى، منطقه اى وداخلى دوخته شــده است، خاطرنشان 
كرد: اين مسئله بدان معناست كه بايد عاملى تغيير كند واتفاق 
مطلوبى در اين عرصه ها رخ دهد تا بتواند روى شاخص ها اثرگذار 

باشد كه متأسفانه تاكنون چنين اتفاقى نيفتاده است.

دكتر مير معينى با اشــاره به اينكه پيش بينى درباره آينده 
بورس وبازار ســرمايه خوشبينانه نيســت، اظهارداشت: با 
توجه به وضعيت فعلى بازارها در آينده روند رو به رشــدى 
را براى بازار ســرمايه متصور نيستيم واتفاق خاصى نسبت 
به تغييرات سهام شركت ها رخ نخواهد داد وشايد تك سهم 

هايى به دليل اتفاقات خاصى خريد وفروش شود.

  افزايش ريسك بازار
وى با اشــاره به اينكه هم اكنون ريســك بازار از بازده بيشتر 
است و به همين علت جريان نقدينگى به سمت بازار سرمايه 
نمى آيد، تصريح كرد: به همين دليل تقاضايى هم براى خريد 

شكل نمى گيرد و جريان عرضه سهام بيشتر است.
وى افت شــاخص ها به زير 80 هزار درارديبهشت ماه را به 

همين دليل دانست. 
وى تصريح كرد: به عبارتى مى توان گفت كه حجم معامالت 
خرد ما در يك ســال اخير بســيار كاهــش يافته چرا كه 

سرمايه گذاران تمايلى براى ورود به اين بازار ندارند.
بــه گفته وى اگر ســند تحول بازار ســرمايه را داشــتيم، 
مى توانســتيم افق خوبى را براى آن رقم بزنيم واز ســويى 
مى توانستيم در اقتصاد كشور تعيين كننده و تأمين كننده 
مالى باشيم كه متأســفانه در بازار سرمايه چنين نشانه اى 

نمى بينيم و مأموريت بازار سرمايه بخوبى ايفا نمى شود.
وى بــا بيان اين كه وضعيت بازار صنايــع در بورس نيز به 
حالت افت و ركود رسيده است، خاطرنشان كرد: هم اكنون 
ريســك اقتصادى كشور براى سرمايه گذار باال رفته كه اين 
موضوع همه فعاليت هاى اقتصادى وفضاى كســب و كار را 
تحت تأثير قرار داده اســت وبه عبارتــى كليات بازار دچار 
ضعف است واز ســويى روند معامالت كاهش يافته كه اين 

موارد بورس را زمينگير كرده است.

  عوامل ركود بازار سرمايه 
ديگر كارشــناس بازار سرمايه نيز با بيان اينكه مسئله بازار 

سرمايه وابسته به مســائل نظام بانكى ماست، تصريح كرد: 
هم اكنون عمده علت ركود در كشــور به دليل بحران نظام 
بانكى اســت كه تا اين مسائل رفع نشــود نمى توان انتظار 

تحولى از بورس داشت.
ميثم رادپورافزود: با توجه به مسائل جدى كه نظام بانكى ما 
دارد در حال حاضر بازار سرمايه نمى تواند خلق ارزش مالى 

به صورت جدى انجام دهد.
وى مشــكل اصلــى در نظام اقتصادى را بــه علت دريافت 
ســودهاى باال از سوى بانك ها دانســت و با اشاره به وجود 
ســهام شركت هاى توليد وصنعتى در بورس گفت: سود باال 

حتى موجب شده تا توليد وصنعت از رونق بيفتد.
وى خاطرنشــان كرد: از سويى هم اكنون وضع بانك ها هم 
خراب اســت و نظام بانكى در كشور با بحران جدى مواجه 
است كه اگر دولت براى جلوگيرى از اين بحران وگسترش 
آن دست به كار نشــود بزودى با مشكالت متعددى مواجه 

خواهيم شد.
رادپور با اشــاره بــه اينكه بانك ها در عرصــه اقتصاد مولد 
نيســتند، خاطرنشان كرد: هم اكنون اموال ودارايى بانك ها 
فريز شــده واز رونق افتاده اند وخيلى از وام ها به دليل باال 
بودن نرخ بهره نكول شده اند. وى خاطرنشان كرد: از سويى 
اين مســئله بدهى بانك ها را نيــز افزايش داده كه اگر نرخ 
بهره پاييــن بود اقتصاد رونق پيدا مى كرد وخيلى از دارايى 
بانك ها از حالت انجماد خارج مى شــد ومطالبات معوق هم 

كاهش پيدا مى كرد. 
وى خاطرنشــان كرد:ازطرفى بدهى بانك هــا نيز اين قدر 
بزرگ نمى شــد كه به تبع بخشــى از پول ها نيــز به بازار 
سرمايه بازمى گشت و اين قدر مسائل ومشكالت بانكى حاد 

نمى شد.  

واشنگتن: سخنگوى وزارت خارجه:
كاهش نفوذ ايران در منطقه جزو اهداف اصلى آمريكاستاقدام عربستان در شليك به قايق صيادى ايرانى هيچ توجيهى ندارد

ايسنا: ســخنگوى وزارت خارجه اقدام 
گارد مرزبانــى عربســتان در تيراندازى 
بــه صيــاد بوشــهرى را كه به كشــته 
شــدن اين فرد شــد، اقدام غيرقانونى و 
مغاير با اصول مســلم حقوق بين الملل 

دانست.
بهرام قاســمى در مورد آخرين وضعيت 
پيگيــرى پرونده صياد بوشــهرى كه در 
تيراندازى گارد مرزبانى عربستان كشته 

شده اســت، گفت: ما همچنان در حال 
بررســى اين موضوع هســتيم و بعد از 
مشخص شــدن نتاج بررســى ها توسط 
پيش  كه  همان طور  مربوط  دستگاه هاى 
از ايــن گفته ايم اين موضوع را با جديت 

پيگيرى مى كنيم.
اين ديپلمات ارشد كشورمان تأكيد كرد: 
اقدام گارد مرزبانى عربســتان در شليك 
به اين صياد بوشــهرى مغايــر با اصول 
مســلم حقوق بين الملــل و اقدامى غير 

انسانى است.
ســخنگوى وزارت خارجه خاطرنشــان 
كرد: شــليك و تيرانــدازى به يك قايق 
صيــادى كوچــك غيــر مســلح هيچ 

توجيهى ندارد.

تسنيم: رئيــس ستاد مشترك ارتش آمريكا 
در مصاحبه اى تالش براى كاهش نفوذ ايران 
در منطقه را جزو «اهداف اصلى» دولت آمريكا 
توصيف كرد.«جوزف دانفورد» با تكرار ادعاهاى 
اثبات نشده، ايران را به انجام رفتارهاى مخرب 
در منطقه آسياى غربى متهم كرده و كاهش 
نفــوذ ايران را در زمره اهداف اصلى آمريكا در 

منطقه دانسته است.
«دانفورد» در پاسخ به پرسشى درباره رفتارهاى 

ايــران در منطقه گفت: «من هيچ تغييرى در 
رفتارهاى ايران در منطقه مشــاهده نكرده ام. 
نيروهاى قدس ســپاه پاســداران همچنان از 
طريــق نيروهاى نايب و شــبه نظامى اش در 
عراق و ســوريه و از طريق حزب اهللا در لبنان 
در حال اعمال نفوذ مخرب است».وى مدعى 
شد: ايران در كشور يمن هم نقشى غيرسازنده 
داشــته اســت. وى گفت كه مقابلــه با نفوذ 
ايــران در منطقه جزو اهداف اصلى آمريكا در 
منطقه است.دانفورد گفت: «حمايت ايران (از 
حوثى ها) در يمن نيز غيرسازنده بوده است و 
تهران همچنان براى متحدان نزديك ما مانند 
اســرائيل و اردن، تهديد به حســاب مى آيد؛ 
بنابراين، كاهش اين نفوذ مخرب همچنان يكى 

از اهداف اصلى آمريكا در منطقه است».
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

داعش سگى وحشى است كه به حسابش مى رسيم   فارس: فرمانده كل ارتش با بيان اينكه به طور قطع هيچ خطرى مرزهاى غربى ما را تهديد نمى كند، گفت: داعش براى ما مانند سگى وحشى است 
و نه تنها به راحتى حساب آن ها را خواهيم رسيد، بلكه جواب اربابان آن ها را هم مى دهيم.امير سرلشكر عطااهللا صالحى ديروز در مرزهاى غربى كشور بويژه مرز نفت شهر حاضر شد و اقتدار نيروهاى واكنش 

سريع نيروى زمينى ارتش را ارزيابى كرد. فرمانده كل ارتش تأكيد كرد: اينجا فقط براى دفاع حضور نداريم بلكه براى شكار هم مستقريم.

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

رهبر معظم انقالب اسالمى عصر ديروز در 
ديدار جمعى از خانواده هاى شهداى مدافع 
حرم و شــهداى مرزبان، بــا تأكيد بر اينكه 
شهدا حق حيات بر اين كشور دارند و همه 
مردم و مســئوالن بايد خود را زير بار منت 
شــهدا و خانواده شــهدا بدانند، به سخنان 
خصمانه و تهديدآميز اخير مقامات آمريكايى 
اشــاره كردند و با گزافه خواندن آن، گفتند: 
دولتمــردان آمريكايى از ابتــداى پيروزى 
انقالب همواره به دنبال تغيير نظام جمهورى 
اسالمى بوده اند اما نخواهند توانست به ملت 
ايران سيلى بزنند بلكه اين ملت است كه به 

آنها سيلى خواهد زد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضــرت آيت اهللا خامنه اى 
در ابتــداى اين ديدار، مفهوم 
«شــهادت» را مقوله اى عميق 
و داراى معانــى بلنــد و يك 
معامله پرسود با خداوند متعال 
خواندند و افزودند: شهادت يك 
«مرگ تاجرانه» است و در اين 
معامله، خداوند جان انسان را 
كه ضايع شدنى و از بين رفتنى 
است، در مقابل سعادت ابدى 
و شــهيد  خريدارى مى كند 
به مقامى مى رسد كه قدرت 
شــفاعت پيدا مى كند.ايشان، 
صبر و استقامت خانواده شهدا 
در مصيبــت از دســت دادن 
نزديك ترين افراد خود را، يك 
ارزش بســيار واال دانستند و 
خاطرنشان كردند: عوامل اصلى 
حفظ انقالب اسالمى و قدرت آن، مفاهيم و 
ارزش هاى عظيمى همچون «شهادت، جهاد و 
صبر و استقامت خانواده هاى شهدا» است و 
دشمن تالش دارد تا اين ارزش ها را از جامعه 
بگيرد و متأسفانه برخى نيز در اين چارچوب 

قلم فرسايى مى كنند.

 بدخواهان ايران هيچ غلطى 
نتوانسته اند  بكنند

رهبر انقالب اســالمى با اشاره به بقاى نظام 
اســالمى با وجود مواجهه با دشمنى هاى 

ســخت، گفتند: گزافه گويى هــاى رئيس 
جمهور آمريكا موضوع جديدى نيست زيرا 
نظام اسالمى از ابتدا با توطئه هاى گوناگونى 
مواجه بوده اســت اما بدخواهان ملت ايران 

هيچ غلطى نتوانسته اند بكنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: آن 
زمانى كه نظام اسالمى يك نهال تازه روييده و 
نحيف بود، نتوانستند به آن آسيبى برسانند، 
چه برســد به اكنون كه ايــن نظام به يك 

درخت تناور تبديل شده است.
ايشــان با اشاره به ســخنان اخير مقامات 
آمريكايى مبنــى بر تالش براى تغيير نظام 
اســالمى خطاب به آنها گفتنــد: در طول 
38 سال گذشــته، چه زمانى بوده كه شما 
نمى خواستيد نظام اسالمى را تغيير دهيد، اما 
همواره سرتان به سنگ خورده است و از اين 

پس هم همين گونه خواهد بود.
رهبر انقالب اســالمى، مقامات جديد كاخ 
سفيد را بى تجربه و تازه كار خواندند و تأكيد 
كردند: اين افراد بى تجربه، ملت و مسئوالن 
ايران را نشناخته اند و هنگامى كه تو دهنى 
بخورند، آن زمان متوجه خواهند شد، حساب 

و كتاب چيست!
حضــرت آيــت اهللا خامنــه اى افزودنــد: 
سردمداران آمريكا، از ابتداى پيروزى انقالب 

اســالمى در تالش براى ساقط كردن نظام 
جمهورى اسالمى ايران بودند، اما كسانى كه 
چنين حســرتى داشتند، اين آرزو را به گور 
بردند و از اين پس نيز همين گونه خواهد بود.

ايشــان تأكيد كردند: همه اعم از دشمنان، 
دوســتان با اخالص و دوســتانى كه برخى 
مواقع دلشــان مى لــرزد، بدانند جمهورى 
اسالمى مستحكم و با اقتدار كامل ايستاده 
و دشمنان نمى توانند به ملت ايران سيلى 

بزنند بلكه ملت به آنها سيلى خواهد زد.
رهبر انقالب اســالمى با تأكيــد بر اينكه 
ارزش شهدا بايد در جامعه معلوم باشد، در 
تجليل از نقش شهيدان مدافع حرم گفتند: 
اگر شــهيدان مدافع حرم نبودنــد، امروز 
بايــد با «عناصِر فتنه گر، خبيث و دشــمن 
اهل بيت(ع)» در شهرهاى ايران مى جنگيديم، 
زيرا آنان قصد داشتند از مرزهاى عراق وارد 
ايران شــوند اما جلوى آنها گرفته شد و تار 
و مار شــدند و اكنون نيز در عراق و سوريه 
به طور كامل در حال ريشه كن شدن هستند.

 مرزداران و شهداى مرزى، مظلوم هستند
حضرت آيت اهللا خامنــه اى، امنيِت كنونى 
كشــور را مرهون مدافعان حرم و مدافعان 
مرزهاى ايران دانســتند و افزودند: امنيت 

مرزها و شهرهاى كشور به بركت تالش هاى 
مرزدارانى اســت كه با همــه وجود از ايران 
دفــاع، و همچنيــن از ورود مــواد مخدر 
جلوگيــرى مى كنند، البته ايــن تالش ها 
به خوبى ديده نمى شود و مرزداران و شهداى 

مرزى، مظلوم هستند.
ايشــان، شــهيداِن فعاليت هاى امنيتى و 
اطالعاتى را از جمله ديگر فداكاران در تأمين 
امنيت و جلوگيرى از اقدامات تروريســتى 
و كشته شــدن مــردم بى گنــاه خواندند و 
گفتند: خدمت به كشــور فقط تأمين آب و 
نان نيســت بلكه باالتر از آن، تأمين امنيت 
است و شــهيدان و مدافعان حرم و مرزها و 
شهرهاى كشور، با تأمين امنيت، حق حيات 
بر گردن كشــور دارند. حضــرت آيت اهللا 
خامنه اى با تأكيد بر لزوم قدردانى از شهيدان 
و خانواده هاى آنان، خاطرنشان كردند: همه 
زير بار منت شهيدان هستيم و هر كس در 
جهت فراموش شدن ياد شهيدان يا اهانت 
و بى اعتنايى به خانواده هاى آنان كارى انجام 

دهد، در واقع به كشور خيانت كرده است.
در پايان اين ديدار، نماز مغرب و عشــاء 
به امامت رهبر انقالب اسالمى اقامه شد 
و حاضران روزه خود را همراه با ايشــان 

افطار كردند.

پاسخ رهبر معظم انقالب به گزافه گويى هاى مقامات كاخ سفيد

كاخ سفيد تو دهنى بخورد حساب دستش مى آيد

 اگر از ظريف يا عراقچى بپرسند كه در قبال نقض عهد برجامى آمريكا چه مى كنيد. 
به احتمال قوى خواهند گفت برجام يك قرارداد جهانى است و هيچ كشورى نمى تواند 
آن را نقض كند به تعبير دقيق تر معنى اين حرف آن است كه هرگونه رفتار آمريكا 
نقض برجام نيست و هرگونه عكس العمل ايران از طرف غرب به عنوان نقض برجام 
معرفى شده و آن را زيانبارتر القا خواهند كرد و جهت فريب اذهان، عملى شدن آن 
را از طرف آمريكا انكار خواهند كرد تا از اعالم شكست مذاكرات در دولت فرار كنند. 

9170002138
 بحث مرحوم كيارســتمى را تمام كنيد. يك سال است مطرح است تازه پسرش 

مى گويد دو اشتباه كرديم! باز روز از نو روزى از نو. 9150004483
 يكى مثل سردار سليمانى مى خواهد جواب دندان شكنى به آل سعود بدهد تا سفره 

هايشان را از اطراف درياى ايران زمين جمع كنند. 9150001751
 آخر نمى دانيم علت اين همه سكوت در مقابل آل سعود چيست؟ لطفاً واضح عمل 

كنيد، جواب بدهيد، چرا به دولت ما و نظام حرمت شكنى مى كند؟ 9030002588
 خدا را 100 هزار بار شكر كه دولت روحانى انتخاب شد، چون مجلس سناى آمريكا 
اعالن تحريم هاى جديد را به بعد از انتخاب دولت روحانى موكول كرده بود و ديديم 
تحريم هاى شديدترى را اخيراً اجرا كرد، اگر فرد ديگرى در اين انتخابات پيروز مى شد 
همه ســرزنش ها متوجه آن دولت جديد مى شد و تخريب ها از سوى دولت روحانى 
شروع مى شد، بخصوص كه اين دولت تخصص زيادى دارد كه اشتباه هاى خودش را 

هميشه به گردن ديگران بيندازد. 9150005975
 يك كارگر فصلى ام كه در دو سال گذشته سه ماه كار كردم و حاال زندگى ام با يارانه 
مى گذرد! رفتم ســبد كاال بگيرم به من گفتند به شما تعلق نمى گيرد، مى خواهم از 
مسئوالن بپرسم براى من كه از زير خط فقر هم پايين ترم و يك سال است كه توانايى 
خريد يك كيلو گوشت را ندارم، چرا سبد كاال تعلق نمى گيرد؟ آخر اين چه عدالتى 

است، لطفأ صداى من را به گوش مسئوالن برسانيد. 9300008928
 در اصل اين مذاكره هســته اى و برجام از اول اشتباه و آمريكا به دنبال فريب بوده 
و از بى كفايتى مذاكره كنندگان ايران سوءاســتفاده و اين كاله گشاد را بر سرآقايان 
گذاشتند و گرنه كدام آدم عاقل مطلبى كه فقط به آمريكا مربوط است را با بيش 10 
گروه ديگر مذاكره مى كند و اين همه امتياز به طرف مى دهد. حاال چه كسى  پاسخگو 

است. 9150000210
 به آقاى بهشتى پور، كارشناس مطبوعات بگوييد اشك تمساح نريزيد؛ تحليل هاى 
يك سال و نيم پيش خود را با تحليل امروز خود قياس كند و بفهمد چقدر ساده لوح 
بوده و شــايد طرفدار آمريكايى ها بوده و نه طرفدار ايران! اميدوارم بيشتر دقت كند. 

9350003156
 با كشــته شدن ماهيگير ايرانى كه بر اثر توفان به آب هاى عربستان نزديك شده، 
بزودى شاهد واكنش رئيس جمهور دولت كنسرت و مقصر دانستن جوانان با غيرتى 
كه شيشه هاى سفارت آن ها را شكستند، خواهيم بود. دولتى كه اميد به كدخدا داشته 
و مديرانش به فكر پر كردن جيب خود و اطرافيانشان هستند، براى خون ملت توان و 

اراده هيچ كارى ندارد. 9150001495
 پيشرفت فيزيكى پروژه هاى فاضالب تهران و اهواز را قياس مى كنم، بى عدالتى فرياد 
مى زند، كســى هم به فكر ريختن فاضالب به كارون و محيط زيست و مردم نيست. 
سهم كدام يك از تهران و اهواز در توليد درآمد عمومى به نسبت جمعيت بيشتر است، 

قياس كنيد؟ 9350003236
 واقعاً ننگ بر اين اســالم داعش كه با شــعار اهللا اكبر فقط مســلمين را قتل عام 
مى كنند، براى ضربه زدن به اسالم محمدى است. اين همان اسالم آشغال هاى حقه 
باز بعد از رســول خداست. وقتى مسلمين بعد از پيامبر، معاويه را بر حق دانستند. 

9160002943
 خوشــحالم كه قواى امنيتى و نظامى و انتظامى همگى در ســركوب داعش يد 
واحــد بودند،  اى كاش دولت در مبارزه با قاچاق و فســاد نيز اين گونه عمل مى كرد. 

9350003157

من طرفدار حزب اهللا هستم
اگرچه رهبر معظــم انقالب همواره از جوان 
مؤمن انقالبى حمايت كرده اند، اما چند سال 
است كه به طور ويژه از اين طيف يا به تعبير 
ديگر از حزب اللهى هــا حمايت مى كنند و 
مسئوالن مختلف را نيز به حمايت و استفاده 
از اين نيروها توصيه مى كنند. آخرين نمونه 
در ضيافت افطار مسئوالن و كارگزاران نظام 
بود كه بصراحت فرمودند: «بايســتى عوامل 
اقتدار كشــور را حفظ كــرد؛ عوامل اقتدار 
كشــور را، نيروهاى مسلّح را، سپاه را، بسيج 
را، عناصــر مؤمن و حزب اللّهى را. من اين را 
به شما عرض بكنم، آن كه سينه سپر مى كند، 
در مقابل دشــمن در بخش هــاى مختلف 
مى ايستد، شرايط سخت را تحّمل مى كند، 
او همان عنصــر مؤمن و انقالبى و اصطالحاً 
حزب اللّهى اســت؛ او اســت  كه مى ايستد؛ 
اين ها را بايد نگه دارند. مســئوالن كشور در 
بخش هاى مختلف، چه در دانشــگاه، چه در 
بخش هاى صنعتى، چه در بخش هاى علمى، 
چه در بخش هاى خدماتى، رعايت اين عناصر 

را بكنند.»
اين نوع سخنان ايشــان در حالى است كه 
ايــن روزها اصطالح حزب اهللا شــايد مانند 
گذشته نباشــد كه بيشتر افتخار مى كردند، 
حزب اللهى هســتند. اما امروز حتى برخى 
كســانى كه در بخش هايــى از صحنه اداره 
فكر و سياست اين كشور هستند، حزب اهللا 
را يك بدگويــى تلقى مى كننــد. بنابراين 
خود ايشــان در بخش ديگــرى از آن ديدار 
مي فرماينــد: «البته دشــمن از اين عناصر 
خوشش نمى آيد». اين بدان معناست كه خود 
ايشان نيك مى دانند اين حمايت هاى صريح 
چه واكنش هاى منفــى را در جامعه ممكن 
اســت در پى داشته باشد. دشمن محدود به 
خارج از مرزها نيست و دشمنان داخلى نيز 
وجود دارند كه همواره درصدد ضربه زدن به 
نظام مقدس جمهورى اسالمى و نفوذ بوده و 
هستند. اين نفوذ به تعبير خود ايشان گاه به 
صورت فــردى و گاه به صورت جريانى بوده 
اســت و كم و بيش برخى مسئوالن و مردم 
را خواســته يا ناخواسته متأثر كرده است. با 
وجود اين سؤال اينجاست كه چرا ايشان بر 

اين موضع اصرار دارند؟ 
شــايد بتوان پاسخ را در وصفى كه ايشان 
پيشــتر از شهيد رجايى داشــتند، يافت: 
«رجايــى يك خصوصيت ممتــاز ديگرى 
داشــت كه اين براى خود من هميشه به 
عنوان يك سرمشــق بوده. ادعا نمى كنم 
اين سرمشق چيزى است كه من دائماً به 
آن عمــل كردم، اما ادعــا مى كنم كه اين 
سرمشق چيزى است كه من دائماً خواستم 
به آن عمل كنم. در يك ســخنرانى خيلى 
صريح و روشــن گفت: «من طرفدار حزب 
ادامه مى فرمايند:  اهللا هستم» ايشــان در 
«ايــن مرد با اين حرف عقــل و دين را با 
هم آميخت. چون يقين اســت كه در يك 
جامعــه اى كه ســاليان درازى با حكومت 
تبعيــض زندگى كــرده، در آن واحد، دل 
همه مردم را نمى شود به دست آورد، بايد 
انتخاب كرد و رجايــى انتخاب كرد.» اين 
دقيقاً همان مطلبى اســت كه مقام معظم 
رهبرى نيز بخوبى به آن اشراف دارند. آرى 
ايشان نيز آگاهند كه نمى توان دل همه را 

به دست آورد.
موضــع گيرى هاى مبهــم و دو پهلو فايده 
ندارد و مسير را روشــن نمى كند، بنابراين 
براى پيشرفت كشور بر مبناى اصول، عاقالنه 
و دينمدارانــه و با صراحت تمام از حزب اهللا 
حمايت مى كنند. اما اين مواضع با توجه به 
آنچه درباره علت رفتار شهيد رجايى فرمودند 
حاوى يك نكته مهم ديگر است، اينكه جامعه 
در سال هاى اخير نيز دوباره در حال زندگى 

با تبعيض است!
در پايــان البتــه بايد بــراى جلوگيرى از 
سوءاســتفاده احتمالــى كــج فهمــان و 
غرض ورزان بار ديگــر حزب اللهى را معنا 
كنيم. رهبر معظم انقالب در همان كلمات 
اين گونه فرمودند: «كلمه حزب اهللا و حزب 
اللهى مى تواند يك حوزه انسانى و مردمى 
خاصى را مشخص كند. حزب اللهى يعنى 
آن آدمى كــه در خدمت اهداف خدايى و 
انقالب اسالمى، بى محابا حركت مى كند. 
چيزى كــه از آن مالحظه كند، يا ندارد يا 
موجب مالحظه اش نمى شــود؛ اين حزب 
اللهى اســت. اگر جنگ است مى شتابد به 
جنگ. اگر صدقات است براى اداره حكومت 
اسالمى و جمهورى اسالمى و پشت جبهه، 
هرچــه دارد مى ريزد در طبــق اخالص، 
اگــر راهپيمايى زير آفتاب گرم اســت يا 
در زمستان سرد اســت، اول صبح مى آيد 
بيرون و تا آخر هســت. اگر پاسخ گفتن به 
نداى رهبر و همواره تكرار كردن شعارهايى 
اســت كه رهبر بزرگ انقالب به اين مردم 
داده، آن جزو يكى از بهترين هاســت؛ جزو 
كســانى اســت كه اين شــعارها را تكرار 
مى كنند. واقعاً به معناى واقعى كلمه جزو 
امت بزرگ پشــت ســر امام، اين معناى 
حزب اللهى اســت. عده اى هم هســتند 
كه اين ها در درجه اول، مســائل شخصى 
خودشان اســت؛ چهره شدنشان، مالشان، 
اين ها  اجتماعى شان؛  مكانت  حيثيت شان، 

حزب اللهى نيستند؛...»

صداى مردم   

خبــــــر

تودهنى محكم سپاه به مزدوران آمريكا
تسنيم: روابط عمومى كل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى در اطالعيــه اى از حمله 
موشــكى نيروى هوافضاى ســپاه به مقّر 
فرماندهــى و مراكز تجمع و پشــتيبانى 
تروريست هاى تكفيرى در ديرالزور سوريه، 
با هدف مجازات عامالن جنايت تروريستى 

اخير تهران خبر داد.
در بخشــى از اطالعيه روابط عمومى كل ســپاه پاســداران انقالب اســالمى كه 
شــب گذشته صادر شد، آمده اســت: در پى جنايت تروريستى 17 خردادماه 96 
تروريست هاى تكفيرى در تهران كه به شهادت 18 تن از مردم مظلوم و روزه دار 
و مجروحيت جمعى ديگر از هموطنان عزيز منجر گرديد، سپاه پاسداران انقالب 

اسالمى اعالم كرد: «ريخته شدن هيچ خون پاكى را بدون پاسخ نمى گذارد.»
در اين اطالعيه آمده است: بر اين اساس سپاه پاسداران، شب گذشته مقّر فرماندهى 
و مراكز تجمع و پشتيبانى و ساخت خودروهاى انتحارى تروريست هاى تكفيرى 
در منطقه ديرالزور در شرق سوريه را با هدف تنبيه تروريست هاى جنايتكار، مورد 

حمله موشكى قرار داد.
اين اطالعيه مى افزايد:  در اين عمليات، تعدادى موشــك ميان برد زمين به زمين 
از پايگاه هاى موشكى نيروى هوافضاى سپاه در استان هاى كرمانشاه و كردستان، 
تروريســت هاى تكفيرى را هدف ضربات مهلك و كوبنده قــرار داد. گزارش هاى 
دريافتــى حكايت از هالكت تعداد زيادى از تروريســت هــاى تكفيرى و انهدام 

تجهيزات، سامانه ها و سالح هاى آنان دارد.
در پايان اين اطالعيه آمده است: پيام اين اقدام انقالبى و مجازات گونه كامالً روشن 
است؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمى به تروريست هاى تكفيرى و حاميان منطقه اى 
و فرامنطقه اى آنان هشــدار مى دهد، در صورت تكرار اقدامات پليد و شــيطانى 
عليه ملت ايران، خشم انقالبى و شعله هاى آتش انتقام پاسداران انقالب، عاملين 

و مسببان آن را در بر خواهد گرفت و جنايتكاران را به جهنم رهنمون مى سازد.
اخبار تكميلى، به استحضار ملّت شريف ايران رسانده خواهد شد.

شمخانى:
تصميم الزم درباره مصوبه سناى آمريكا اتخاذ شد

تسنيم: دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: در جلسه اخير هيئت نظارت بر اجراى 
برجام، مصوبه مجلس سناى آمريكا به دقت مورد بررسى قرار گرفت و تصميمات الزم 

در خصوص انجام اقدامات و فعاليت هاى متقابل اتخاذ شد.
على شمخانى نماينده مقام معظم رهبرى، انجام اين گونه اقدامات از سوى آمريكا 
را فارغ از نسبت حقوقى آن با برجام، رفتارى خصمانه و غير قانونى عليه جمهورى 
اسالمى ايران عنوان كرد و افزود: تداوم مسير غير سازنده دولت قبلى اياالت متحده 
آمريكا بر ضد ايران نشــان مى دهد كه حكام اين كشور بدون توجه به هنجارهاى 
پذيرفته شــده بين المللى به دنبال بهانه جويى براى افزايش تنش و بى ثباتى در 

منطقه هستند. 
دبير شوراى عالى امنيت ملى اظهارات ستيزه جويانه وزيرخارجه آمريكا را مصداق بارز 
توحش مدرن عنوان كرد و اظهارداشت: متأسفانه امروز در منطقه و در عرصه بين الملل 
افراد و كشــورهايى صحبت از ثبات و امنيت مى كنند كه خود ريشه و ثمره ناامنى، 
شرارت و توسعه تروريسم هســتند.وى عنوان كرد: تجربه شكست خورده تحميل 
جنگ، تحريم هاى همه جانبه و اقدامات تروريستى گسترده بر ضد ايران نشان داد كه 
انسجام غير قابل خدشه كشورما كه بر پايه حمايت و مشروعيت مردمى استوار است با 

اقداماتى از اين دست، در معرض آسييب قرار نخواهد گرفت.

سردار پاكپور:
تيم تروريستى در «قصرقند» به طور كامل منهدم شد

فارس: فرمانده نيروى زمينى سپاه گفت: تيم تروريستى كه از چند روز پيش در منطقه 
قصرقند با آنها درگير شده بوديم، ديروز با كشته شدن 5 نفر ديگر از عناصر آنها به طور كامل 
منهدم شد. سردار محمد پاكپور با اشاره به عمليات چند روز اخير در جنوب شرق كشور 
و منطقه قصرقند سيستان و بلوچستان اظهارداشت: تيم تروريستى كه از روز پنجشنبه 
در منطقه قصرقند با آنها درگير شــده بوديم، ديروز به طور كامل منهدم شد. وى افزود: 
باقى مانده اين تيم پس از تعقيب توسط تيم هاى اطالعاتى قرارگاه قدس نيروى زمينى سپاه 
ظهر ديروز در محاصره افتادند و در اين عمليات 5 نفر از تروريست ها كشته شدند و كسى از 
آنها زنده نماند.وى با بيان اينكه پس از عمليات مقابله با آنها در روز پنج شنبه و كشته شدن 
2 نفر از عناصر اين تيم تروريستى، باقى مانده آنها به كوه ها متوارى شده بودند كه ديروز 
پس از تعقيب و گريز در نزديكى منطقه قصرقند به هالكت رسيدند. تروريست ها اعضاى 

گروهك  تروريستى انصارالفرقان هستند و هويت آنها در حال بررسى است.

سردمداران آمريكا، 
از ابتداى پيروزى 
انقالب اسالمى 
در تالش براى 
ساقط كردن نظام 
جمهورى اسالمى 
ايران بودند، اما 
كسانى كه چنين 
حسرتى داشتند، 
اين آرزو را به گور 
بردند و از اين پس 
نيز همين گونه 
خواهد بود

بــــــــرش

در بخشــى از اطالعيه روابط عمومى كل ســپاه پاســداران انقالب اســالمى كه 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تشرف 1000 محروم شهرستان سرخس به حرم مطهر رضوى  آستان: همزمان با شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان مقارن با آخرين شب از شب هاى پر فضيلت قدر حدود 1000 تن از محرومان 
شهرستان سرخس به حرم مطهر رضوى مشرف شدند. اين كاروان با حمايت آستان قدس رضوى از 21 روستاى محروم شهرستان سرخس متشكل از 1018 خواهر شيعه و سنى به بارگاه مقدس امام على بن موسى 

الرضا(عليه السالم) مشرف شدند تا ضمن متنعم شدن از غذاى متبرك حضرت در وعده افطار در مراسم احياى شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان در حرم مطهر رضوى شركت كنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r اعتكاف رمضانيه طالب غير ايرانى 
در حرم مطهر رضوى آغاز شد

اعتكاف  قدس- جواد رســتمى: 
رمضانيه حرم مطهر رضوى با حضور 
900 نفر از طالب غيرايرانى در مسجد 

گوهرشاد حرم رضوى آغاز شد.
جامعةالمصطفى  تربيتــى  مديركل 
العالميه مشــهد در نشست خبرى 
اعتكاف رمضانيه حرم مطهر رضوى 
گفــت: ايــن مراســم از 29 تا 31 

خردادماه با حضور برخى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى برگزار مى شود.
حجت االسالم والمسلمين حسين مرادى دولت آبادى با اشاره به حضور طالب بيش 
از 80 مليت در مراسم اعتكاف امسال، افزود: حدود 600 نفر از بانوان طلبه و بيش از 

300 نفر از آقايان در شبستان هاى مسجد گوهرشاد حرم رضوى معتكف مى شوند. 
وى افزود: اعتكاف برنامه اى است كه در مسير تقريب مذاهب نيز تاثيرگذار است؛ حتى 

در بين اديان ابراهيمى و توحيدى ديگر هم با اين برنامه مى توان تقريب ايجاد كرد.
وى ادامه داد: درخواست براى شركت و حضور در اين مراسم معنوى كه مورد تأييد و 
حمايت علما و مراجع قرار گرفته، نسبت به سال هاى گذشته رشد زيادى داشته است. 
اين برنامه در شعب ديگر نظير گرگان، تهران، قم و تبريز و اصفهان هم برگزار مى شود، 
اما ماهيت برنامه مشهد به عنوان برنامه اصلى با حضور مليت هاى مختلف مطرح است.

رئيس ســتاد اعتكاف بيان داشت: جامعة المصطفى يكى از اعضاى  كميته علمى و 
شوراى سياستگذارى ستاد اعتكاف است و از اركان جشنواره دوساالنه آن نيز محسوب 
مى شود كه در بخش نشر و پژوهش و تحقيق و آسيب شناسى پيرامون آن فعاليت 
مى كند. وى افزود: شعار مراسم اعتكاف امسال از سوى آيت اهللا اعرافى رئيس جامعة 
المصطفى العالميه با عنوان «اعتكاف و مسئوليت هاى اجتماعى طالب» تعيين شده 
است تا ضمن شناخت وظايف و مسئوليت هاى خود در قبال جامعه، نقش خود را به 

بهترين شكل ايفا كنند. 
وى در پايان گفت: با توجه به ماهيت جامعة المصطفى و حضور طالب خارجى از پنج 
قاره در اين نهاد، هر بذرى كه در اينجا كاشته و هر برنامه اى كه تدارك ديده شود، در 
پنج قاره اثرگذار خواهد بود  و هم اكنون همزمان با اعتكاف بزرگ مشهد، در افزون بر 
35 كشور هم اين برنامه اعتكاف رمضان اجرا خواهد شد. گفتنى است، افتتاحيه اين 
مراسم شامگاه 23 رمضان در رواق كوثر با برنامه قرائت قرآن و سخنرانى حجت االسالم 

والمسلمين قرائتى و بيان احكام خاص اعتكاف، صورت گرفته است.

از سوى شبكه مخاطبان نورالهدى حرم رضوى برگزار مى شود
مسابقه بزرگ «مسافران نورالهدى» 

آستان: به همت معاونت تبليغات و 
ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى 
مسابقه بزرگ «مســافران نورالهدى» 

برگزار مى شود.
معاون تبليغات و ارتباطات اســالمى 
آســتان قدس رضوى بــا اعالم اين 
خبر گفت: مسابقه فرهنگى مسافران 
نورالهدى در سه قالب خاطره نويسى 

از خانواده، نامه يا دلنوشــته اى به امام رضا(ع) و نقاشــى و عكس از خاطره اى با امام 
رضا(ع) برگزار مى شود. حجت االسالم حسينى اظهار كرد: اگر عالقمندانى هم هستند 
كه قصد دارند در اين مسابقه شركت كنند، ولى در شبكه مخاطبان نورالهدى عضو 
نيستند، ابتدا پيشنهاد مى كنيم براى ايجاد يك ارتباط هميشگى با حرم امام رضا(ع) 
و استفاده از مزاياى فرهنگى، فرم عضويت در شبكه مخاطبين نورالهدى را در سايت

 razavi.aqr.ir تكميل كنند.
معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى مهلت ارسال آثار را 13 مرداد، 
همزمان با والدت با سعادت امام رضا(ع) اعالم و عنوان كرد: اهداى كمك هزينه سفر 
به يكى از اماكن مقدسه به سه نفر اول و اهداى انواع هداياى متبرك و ارزنده به نفرات 

برگزيده از سوى هيئت داوران، جوايز اين مسابقه فرهنگى به شمارمى رود.

خـــبر

كاشانى    مروج   قدس/ محمدحسين 
در حــال حاضر حــدود 2000 خط تلفن 
داخلى و 700 خط تلفن مستقيم در سطح 
مجموعــه اماكن متبركه حــرم مطهر امام 
رضــا(ع) وجود دارد كــه اين تعداد خطوط 
داخلى و مستقيم بر روى حدود 10 هزار متر 

شبكه كابلى مخابرات فعال است. 
مسئول بخش مخابرات حرم مطهر رضوى 
در گفت و گو با خبرنــگار قدس با اعالم اين 
مطلب افزود: اين بخش زيرمجموعه مديريت 
امور روشــنايى و خدمات حــرم مطهر امام 
هشتم(ع) بوده و مسئوليت نگهدارى خطوط 
تلفن داخلى و مســتقيم موجود در سطح 

اماكن متبركه رضوى را برعهده دارد.
مهندس جواد پرهام فر ادامه داد: هم اكنون 
تعداد هشت لينك E۱ هر كدام به ظرفيت 
30 خــط تلفن در كنار خطوط مســتقيم، 
ارتباطــات تلفنى بارگاه منــور امام رضا(ع) 
با بيرون از حرم مطهــر و بالعكس را برقرار 

مى كنند.
وى اضافه كرد: يكى از خصوصيات خطوط 
تلفنى داخلى حرم مطهر امام هشــتم(ع) 
وجود ســرويس مخابراتى «دورشــوال» با 
پيش شماره 3200 مى باشد به گونه اى كه 
با استفاده از اين سرويس و اين پيش شماره 
مى توان از طريق خطوط تلفنى داخلى حرم 
مطهر، به طور مستقيم و بدون تماس بااپراتور 
حرم مطهر رضوى، ارتباط تلفنى برقرار كرد.

مسئول اين بخش افزود: سرويس دورشوال، 
در واقع سرويســى اســت كه اين امكان را 
ايجاد مى كند كه بتوان با گرفتن يك پيش 
شماره از طريق خطوط تلفن داخلى سانترال، 
بدون ارتباط با اپراتور مركزى و اصلى در يك 

مجموعه، تماس تلفنى برقرار كرد.

 تماس هاى تلفنى  با حرم مطهر
 به روايت آمار و ارقام

مهندس پرهام فر در ارتباط ميزان تماس هاى 
تلفنى با بارگاه مقدس حضرت رضا(ع) اظهار 
داشــت: با توجه به تعداد انبوه تماس هاى 
زائران و دلباختگان حرم مطهر امام هشتم(ع) 
و تماس هاى تلفنى با مديريت ها، بخش ها، 

اداره ها و واحدهاى گوناگون در سطح اماكن 
متبركه رضوى، به طور ميانگين تقريباً روزانه 
700 تماس تلفنى با اپراتور و 30 هزار تماس 
روزانه با سوئيچ مخابراتى (مركز سانترال) در 

مجموعه حرم مطهر  برقرار مى شود.
وى يادآور شــد: بدين ترتيب مى توان گفت 
كه به طور متوســط ماهيانه حدود 20 هزار 
تماس مســتقيم توســط زائران با اپراتور و 
حدود 900 هزار تماس داخلى و بيرونى در 
هر ماه از طريق مركز سانترال بخش مخابرات 
حرم مطهر رضوى در مجموعه اماكن متبركه 
امام هشتم(ع) برقرار مى شود.  وى افزود: هم 
اكنون يك مركز پشتيبان با ظرفيت حدود 
1000 خط تلفن در كنار ســوئيچ (مركز) 
اصلى مخابرات حرم مطهر نصب و راه اندازي 
شده و بدين وسيله هميشه ارتباطات تلفنى 
و مخابراتــى در مجموعه بارگاه مقدس امام 
هشــتم(ع) به طور روزانه و در هر ساعت از 

شبانه روز برقرار مى باشد.

 يكپارچه سازى سوئيچ ها
مهنــدس پرهام فر در زمينه روان ســازى 
و يكپارچه سازى ســوئيچ ها تأكيد كرد: با 
توجه به وجود تعــداد زيادى خطوط تلفن 
داخلى در سه مجموعه اماكن متبركه حرم 
مطهر رضوى، سازمان مركزى آستان قدس 
رضوي (واقع در چهارراه شــهدا) و سازمان 
عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع) 

(واقع در بست باب الجواد(ع)) و با عنايت به 
سطح تعامالت و ارتباطات كارى و سازمانى 
بين اين سه حوزه مذكور، تسهيل و تسريع 
هماهنگى ها و تعامالت مربوط و... از ســال 
1394 با فعاليت هاى صورت گرفته توسط 
بخش مخابرات حرم مطهــر امام رضا(ع) و 
همكارى مديريت حراســت آستان قدس 
رضوي، با تعريف سه كد مخابراتى براى هر 
يك از اين سه مجموعه، خوشبختانه ارتباط 
سريع بين سوئيچ هاى مخابراتى موجود در 
اين سه حوزه با يكديگر برقرار شده و براحتى 
و از طريق تماس تلفنى داخلى و بدون نياز 
به گرفتن تلفن مستقيم و بدون احتياج به 
تماس و ارتباط با مركز اپراتور در هر يك از 
اين سه مجموعه، هم اكنون ارتباطات تلفنى 
برقرار اســت كه توانســته تأثير بسزايى در 
تسريع و تســهيل انجام امور مربوط در اين 

زمينه ايفا نمايد.

 تنوع تماس ها
وى در ارتباط با تنوع تماس هاى برقرار شده 
با مركــز مخابرات حرم مطهر رضوى گفت: 
بــا توجه به خيل عظيم زائــران و مجاوران 
بارگاه ملكوتى امام هشــتم(ع) تماس هاى 
متفاوت در موضوعات مختلف با حرم مطهر 
امام رئوف(ع) گرفته مى شود به گونه اى كه 
در زمينه هــاى گوناگونى از جمله: ارتباط با 
روضه منوره، اطــالع از برنامه هاى فرهنگى 

و مذهبى حرم مطهر، پرســيدن ســؤاالت 
شــرعى، پيگيرى افراد و اشــياى گمشده، 
ارتباط با ســازمان كتابخانه هــا و موزه هاى 
آستان قدس رضوي، پيگيرى برخى از امور 
مرتبط با بخش هــا، واحدها، مديريت ها و... 
زيرمجموعه آســتان قدس رضوي، كسب 
اطالع از شماره هاى تلفن اداره ها، سازمان ها، 
مؤسسه ها، شــركت ها و... مرتبط با آستان 
قدس رضوي برخى از اين تماس ها مى باشد 
كه مركز مخابرات حرم مطهر در تمام ساعات 
شــبانه روز آماده پاسخگويى به تماس هاى 

زائران و مجاوران مى باشد.

 سامانه هاى ارتباط تلفنى
مهندس پرهام فر در زمينه ايجاد سامانه هاى 
ارتباط تلفنى در مركز مخابرات حرم مطهر 
امام هشــتم(ع) تصريح كرد: به منظور رفاه 
حال زائران، روان سازى تماس ها و كاهش بار 

ترافيكى تماس ها و... از سال 
1387 تاكنون ســامانه هاى 
ارتباط تلفنى در زمينه سامانه 
ارتباط با فضاى معنوى روضه 
منوره حضرت رضا(ع)، اطالع 
رسانى از برنامه هاى فرهنگى 
و مذهبى حرم مطهر، سامانه 
اشياى پيدا شــده در بارگاه 
ملكوتى امام رضا(ع)، سامانه 
ايجاد پيام هــاى گويا جهت 
راهنمايى مخاطبان با موارد 
و موضوعاتى كه بيشــترين 
كاربرد را دارد و... در سيستم 
تلفنى مركــز مخابرات حرم 
مطهــر رضوى بــا تالش و 

كوشش همكاران اين بخش ايجاد شده است.
وى در زمينه مزاياى اين سامانه هاى ارتباط 
تلفنى يادآور شــد: سهولت برقرارى ارتباط 
با حداقــل امكانات ارتباطــى و مخابراتى، 
اشغال نبودن خطوط داخلى و مستقيم در 
ساير بخش ها، واحدها و مديريت ها، كسب 
اطالعات مورد نياز زائران در حداقل زمان و 
فرصت ممكن و... از مزايا و محاسن راه اندازي 

اين گونه سامانه ها مى باشد.

با ميانگين ماهيانه 20 هزار تماس تلفنى زائران با بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع)

 در ايــام ميالد امام حســن(ع) گل هايى كه همه چيز درباره تلفنخانه حرم مطهر
تزيين كرده بودند همان هــا را بعد از چند روز 
براى مناســبت حضرت على(ع) هم قرار دادند. 
آيا الزم نبود رمان مشــكى زده شود. در ضمن 
در بنرها فقط(ياعلى) نوشته شده بود، بدون هيچ 

پيشوندى. 
09150006104
 سالم؛ امســال با همت آستان قدس مراسم 
احيا در آرامگاه خواجه ربيع هم برگزار شــد كه 
بسيار موجب رضايت مردم قرار گرفت، ان شاءاهللا 

براى سال هاى بعد هم ادامه داشته باشد.
09150008736
 با ســالم و تشــكر از خادمين عزيــز، چرا 
كارت هاى توزيع غــذا را در يك طرف منطقه 
التيمور توزيع كردند ولى در طرف ديگر توزيع 
نكردند؟ اينجا خانواده هايى هســتند كه روزه 
مى گيرند ولى افطار چيزى براى خوردن ندارند، 

لطفاً آن طرف ديگر را نيز دريابيد.
09360000195
 آستان قدس رضوى بايد نسبت به اجتماعات 
زائرانى كه به صــورت گروهى و كاروانى زيارت 
مى كنند (قرائت دعا، مداحى، تالوت قرآن و...) 
و دوســت دارند در حرم مطهر رضوى در كنار 

يكديگر باشند، بيشتر مساعدت كند.
09380002825
 بروشــورها و تراكت هاى راهنمــاى اماكن 
متبركه حرم امام رضا(ع) براى آشنايى و شناخت 
زائران بيشتر در سطح حرم مطهر توزيع شود. 
ضمناً تابلوهاى راهنمــاى زائر در داخل رواق ها 

نصب گردد. 
09380003200
 خواهشمندم مسئوالن پيگيرى بفرمايند چرا 
سرويس هاى رايگانى كه در مسير چهارراه مقدم 
وميدان طبرسى جابه جايى زائران را انجام مى دادند 
رأس ساعت 22 متوقف شــد؟ و چرا قبل و بعد 
سرويس دهى رفتار نامناسبى با مردم داشتند؟ چرا 
وقتى يك امكانى به صورت رايگان انجام مى شود 
مجريــان امر بامنت و حالت طلبــكارى از مردم 

مسئوليت محوله را انجام مى دهند؟
09350002850

صداى مردم

 در سطح اماكن 
متبركه رضوى، 
به طور ميانگين 

تقريباً روزانه 700 
تماس تلفنى با 

اپراتور و 30 هزار 
تماس روزانه با 

سوئيچ مخابراتى 
(مركز سانترال) در 
حرم مطهر  برقرار 

مى شود

بــــــــرش

اعتكاف 
رمضانيه حرم مطهر رضوى با حضور 
 نفر از طالب غيرايرانى در مسجد 

جامعةالمصطفى  تربيتــى  مديركل 
العالميه مشــهد در نشست خبرى 
اعتكاف رمضانيه حرم مطهر رضوى 

به همت معاونت تبليغات و 
ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى 
مسابقه بزرگ «مســافران نورالهدى» 

معاون تبليغات و ارتباطات اســالمى 
آســتان قدس رضوى بــا اعالم اين 
خبر گفت: مسابقه فرهنگى مسافران 
نورالهدى در سه قالب خاطره نويسى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

خوش بینــی دولت یازدهم به آمریکا خســارات زیادی به نظام وارد کرد فارس: دبیرکل حزب مؤتلفه اســامی گفت: اعتماد و خوشــبینی به آمریکا در برخــی از دولتمردان دولت یازدهم 
خســارت های زیادی به نظام هم به لحاظ حقیقی و هم به لحاظ مادی وارد کرده اســت. محمدنبی حبیبی با اشــاره به انتشــار اســناد محرمانه دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد توســط وزارت خارجه آمریکا 
یادآور شد: آمریکایی ها نه تنها با استقرار یک نظام اسامی در ایران مخالفند بلکه 64 سال پیش نشان دادند حتی یک دولت ملی را هم تحمل نمی کنند، پس چطور می توان به آنها همچنان خوشبین بود. 

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

خبر

اگر تمام دنیا را به ما بدهند، اجازه نمی دهیم عراق
به دروازه حمله به ایران تبدیل شود

فرات نیوز: حیدر العبادی، نخست وزیر 
عــراق در دیــدار با اصحاب رســانه و 
تحلیل گران سیاسی در دفتر رسمی خود 
گفت: برخی ها می خواهند که عراق به 
میدان جنگ بین المللی تبدیل شود اما 
درگیری های منطقه هیچ ربطی به عراق 
ندارد و ما وارد آن نخواهیم شــد و اگر 
تمام دنیا را به ما بدهند یا عراق را آباد کنند اجازه نخواهیم داد که عراق به دروازه 
حمله به ایران یا میدان جنگ میان آمریکا و ایران تبدیل شود و ما خواستار تفاهم 
و گفت وگو هستیم، اما اگر جنگی به نفع عراق باشد آماده ورود به آن خواهیم بود. 
وی در ادامه گفت: من معتقدم که دولت جدید آمریکا با ایران وارد جنگ نخواهد 
شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک تاجر است نه سیاستمدار. العبادی 
در ادامه در رابطه با برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق برای استقالل گفت: 
این همه پرسی به سود اقلیم نیســت و ایران و ترکیه از این همه پرسی ناراضی 
هســتند. زیرا به سود هر دو نخواهد بود و ما ترجیح می دهیم که ترکیه و ایران 

موضعی مخالف این همه پرسی اتخاذ کنند. 
حیدرالعبادی نخســت وزیر عراق به زودی در ســفری منطقه ای به عربستان، 
کویت و ســپس ایران ســفر خواهد کرد. همچنین در این سفر سلمان جمیلی 
وزیر برنامه ریزی، محمد شــیاع سودانی، وزیر کار و دیگر مسئوالن وزارتی وی را 

همراهی خواهند کرد.

رزمایش دریایی مشترک ایران و چین 
در تنگه هرمز آغاز شد

تسنیم: تمرین مشترک نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران و ارتش 
جمهــوری خلــق چیــن در محدوده 
آب های شرق تنگه هرمز تا دریای عمان 
آغاز شــد. در این تمرین مشترک 700 
نفر از کارکنــان نیروی دریایی ارتش با 
ناوشــکن های الوند و البرز و یک فروند 
بالگــرد و 700 نفر از کارکنان ناوگروه چینی حضور دارند. 2 ناوشــکن، یک ناو 
پشــتیبانی و یک بالگرد نیروی دریایی ارتش چین با 700 نیرو در این تمرین 
حضور دارند. در این تمرین مشــترک تبادل اطالعات، عملیات نقل و انتقاالت 
عمودی و نشست و برخاست بالگرد صورت خواهد گرفت. ناوگان نیروی دریایی 

چین دوروز پیش وارد آب های ایران شد و در سواحل کشورمان پهلو گرفت.

اقدام عربستان در تیراندازی به قایق ایرانی 
خالف اصول دریانوردی و انسانی بود

فارس: مجید آقابابایــی مدیرکل امور 
مرزی وزارت کشور درخصوص موضوع 
تیراندازی گارد ســاحلی عربســتان به 
ســمت یک قایق ماهیگیری ایرانی که 
به کشته شدن یکی از ماهیگیران منجر 
شــد، اظهار داشــت: 2 قایق ایرانی که 
در حــال ماهی گیری در آب های خلیج 
فارس بودند بر اثر امواج دریا از مســیر خود خارج می شوند. آقا بابایی ادامه داد: 
گارد مرزبانی عربستان بدون تأیید اینکه قایق های ایرانی وارد مرزهای این کشور 
شده باشند، اقدام به تیراندازی کردند که بر اثر آن یک صیاد ایرانی بر اثر اصابت 

تیر به کمرش کشته می شود.  
وی با بیان اینکه این کار عربستانی ها مطابق با اصول انسانی و دریانوردی نبود، 
گفت: ما در حال پیگیری این موضوع هستیم تا مشخص شود که آیا قایق های 

ایرانی وارد مرز عربستان شده بودند یا خیر.

 سیاســت/ آرش خلیل خانه   محمدجواد 
ظریف دیروز برای ســفری 2 روزه به 3 کشــور 
الجزایــر، تونس و موریتانی عازم شــمال آفریقا 
شد. سخنگوی وزارت امور خارجه رایزنی درباره 
تحوالت منطقه از جمله سوریه و مسائل خلیج 
فارس را از جمله اهداف این سفر اعالم کرده است. 
قرارگرفتن کشورهای آفریقایی بویژه کشورهای 
اســالمی این قاره در سیاست خارجی اگر چه با 
تأخیر زیاد و از دست رفتن فرصت های پسابرجام 
صورت گرفته اما راهبردی قابل ستایش است. از 
183 مأموریت خارجی ظریف در 4 سال گذشته 
تنها 11 ســفر به کشــورهای آفریقایی بوده که 
آخرین ســفر مرداد سال گذشته به غرب آفریقا 

انجام گرفته است. 
در دولت های نهم و دهم توســعه روابط با آفریقا 
بویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی با توجه به اینکه 
نیمی از اعضای شورای همکاری اسالمی، بخش 
بزرگی از اعضای گــروه عدم تعهد و یک چهارم 
واحدهای سیاسی سازمان ملل را کشورهای این 
قاره تشکیل می دهند، یک سیاست محوری بود 
که به نظر می رســد در دولت یازدهم با تمرکز 

سیاست خارجی و دســتگاه دیپلماسی بر حل 
مناقشه هسته ای و تعیین نقطه کانونی دیپلماسی 
بر کشورها و قدرت های غربی، کشورهای آفریقایی 
و ظرفیت های موجود در این قاره به حاشیه رانده 
شد. اکنون اما با توجه به آنچه در محیط پیرامونی 

دستاورد بزرگ دولت یازدهم یعنی 
برجــام رخ می دهد و عــوارض آن 
را امــروز در تحریم هــای جدید و 
توطئه هــا در منطقه بــرای ایجاد 
تنش می توان دید، شــاید بار دیگر 
دستگاه دیپلماسی متوجه ظرفیت ها 
و اهمیت رابطه سیاسی و اقتصادی 

با کشورهای آفریقایی بویژه کشورهای اسالمِی 
شمال این قاره که به لحاظ تاریخی همواره متأثر 

از تحوالت خاورمیانه بوده اند، شده باشد. 
گروه سیاســی »قدس« به ایــن بهانه با جعفر 
قنادباشی، کارشناس مسائل آفریقا و کشورهای 

اسالمی، به گفت وگو نشسته است. 

اهمیت و جایگاه رابطه با کشــورهای 
آفریقایی بویژه کشورهای اسالمی این قاره 

چیست و سیر این رابطه در سال های اخیر 
چگونه بوده است؟ 

روابط ما با کشــورهای شمال آفریقا از 2 دریچه 
همواره مــورد توجه بوده اســت. یکی، از منظر 
رابطه با کشــورهای اسالمی که اولویت سیاست 
خارجی ما بوده و دیگری، تعامل با 
کشورهای عدم تعهد که همواره در 
عرصه بین المللی یک جامعه همراه و 

مؤثر برای ما بوده اند. 
موضوعات دیگری که شمال آفریقا 
را بــرای ما مهم می کند، مســائل 
مشــترک جهــان اســالم همانند 
موضوع فلســطین و سوریه اســت و اخیراً هم 
صف بندی ای که ســعودی ها تالش کرده  اند در 

جهان اسالم ایجاد کنند.  
خوشبختانه کشورهای شمال آفریقا )به جز مصر( 
با این سیاست دیکته شــده ارتجاعی عربستان 
همســویی نکرده اند و جریان تحوالت در شمال 
آفریقا با موج بیداری اســالمی به ســوی منافع 
جهان اسالم بوده اســت. کشورهای هدف سفر 
آقای ظریف مشــخصاً با سیاســت های غرب و 

عربســتان در سوریه مخالف بوده اند و در همین 
فاصله که عربستان و آمریکا یارگیری می کردند، 
خود را از این پروژه دور نگه داشــته اند. لذا رابطه 
با آن ها برای ما اهمیت دارد. البته در کنار مسائل 
یادشده، موضوع ظرفیت های اقتصادی و تجاری، 
ذخایر ارزی و منابع نفتی کشوری مثل الجزایر و 
بازارهای بالقوه این کشورها را هم نباید از یاد برد. 

در دولت یازدهم به نظر می رســد این 
ظرفیت ها کمتر مورد توجه قرار گرفت. آیا 
اکنون می توان این گونه برداشــت کرد که 
دولت یک بازنگری در سیاست خارجی خود 
و توجه بیشتر به آفریقا را انجام داده است؟ 

واقعیت این اســت که ترامپ درصدد اســت تا 
صف بنــدی در منطقه مقابل جبهه مقاومت را با 

جدیت دنبال کند و به هر یک از 
کشورهای عربی مأموریتی بدهد 
تا ما را در فشار بیشتری قرار دهد. 
ما در گذشته از ظرفیت همکاری 
با کشورهای آفریقایی و جایگاهی 
که در این قاره داشــتیم، برای 
شکستن تحریم ها و بهره مندی 
از فضــای پســابرجام به خوبی 
اســتفاده نکردیــم، درحالی که 
ملت ها و کشورهای آفریقایی به 
ما نگاه مثبتی دارند. ما از فرصت 
ریاست بر جنبش عدم تعهد هم 
به خوبی  استفاده نکردیم و دولت 

یازدهم نگاهش به قدرت های بزرگ و کشورهای 
غربی مخصوصاً اروپایی بود. با این حال بسیاری 
از کشورهای آفریقایی به ما به عنوان یک شریک 
تجاری و راهبردی نگاه می کنند و ایران اآلن عضو 

ناظر اتحادیه آفریقاست. 
این جایگاهی اســت که بســیاری از کشورهای 
صنعتی و نیمه صنعتی عالقه مند به دستیابی به 

آن هستند. 
در نظــام بین المللی موجود یارگیری و عضویت 
در مجامع بین المللی و ســازمان ها یک ضرورت 
و ظرفیت اســت و ما برای غلبه بر مناقشه ها و 
تنش ها به این موضوع نیاز داریم. اگر در سال های 
اخیر قطعنامه های زیادی مثالً در حقوق بشر علیه 
ما صادر شده، شاید یک دلیلش این بوده است که 

ما به درستی یارگیری نکردیم. 

شما در مصاحبه ای گفته بودید که یکی از 
دالیل کم توجهی دستگاه دیپلماسی دولت 
به آفریقا همراهی نکردن بدنه وزارت خارجه 
و در اولویت قرار گرفتن موضوع هسته ای و 
توجه به غرب بوده است. آیا به نظر شما این 

موانع اکنون وجود ندارد؟ 
یک مانع در این مسیر، نگاه دولت و وزارت خارجه 
است که نسبت به آفریقا )که همواره مورد توجه 
رهبری بوده( عنایت ویژه ای ندارد. باید این نگاه 
تغییر کند و بــه ظرفیت ها و قابلیت های آفریقا 
ایمــان آورد. هنوز هم این نگاه به نظر من تغییر 
نکرده و فکر می کنم فشار افکار عمومی و مسائلی 
مثل احســاس خطــر از بر هم خــوردن برجام 
و تهدیــدات منطقه ای مثل عربســتان، آن ها را 
واداشته تا کمی به آفریقا توجه کنند. آقای ظریف 
در دولــت یازدهم فقط در یک 
سفر، تیمی اقتصادی را با خود 
به غرب آفریقــا برد که آن طور 
که اعضای همان تیم اقتصادی 
گفته اند، سفری برنامه ریزی شده 
و کارشناســی هم نبوده است. 
از این رو باید گفــت ایمان به 
کشورهای اسالمی و اولویت دادن 
به کشورهای جهان سوم هنوز 
در سیاســت خارجی ما وجود 
ندارد. در حالــی که می بینیم 
کشــورهایی مثل برزیل، چین 
و مالزی روابط بیشتری از ما با 
آفریقا دارند. ترکیه هر ساله همایش پل تجاری 
با آفریقا برگزار می کند و آنکارا در سال های اخیر 
بیش از 15 سفارتخانه در کشورهای این قاره دایر 
کرده و روابط اقتصادی خود با آن ها را به نزدیک 

30 میلیارد دالر رسانده  است. 
همه کشورها برای حضور در آفریقا با هم مسابقه 
می دهند ولی تیــم وزارت خارجه هنوز ظرفیت 
کارشناســی الزم و قابل و سفرای ورزیده در این 
حوزه را ندارد. مانع سوم هم برمی گردد به رقبایی 
که ما داریم که سعی می کنند با دالرهای نفتی و 
دامن زدن به مسائل مذهبی و دینی مثل اختالف 
شــیعه و سنی و ایران هراســی حساسیت هایی 
علیه ما ایجاد کنند که در کشــورهای آفریقایی 
هم تأثیرگذار است و دستگاه دیپلماسی ما باید 

فعاالنه با این موضوع مقابله کند. 

در گفت و گوی قدس با مجید قنادباشی مطرح شد 

نگاه دوباره به آفریقا؛ تاکتیک مقطعی یا راهبرد اصولی 

همه کشورها برای 
حضور در آفریقا 
با هم مسابقه 
می دهند ولی تیم 
وزارت خارجه هنوز 
ظرفیت کارشناسی 
الزم و قابل و 
سفرای ورزیده در 
این حوزه را ندارد

بــــــــرش



صراف   يوسفى  احمد  الملل/  بين   
پس از ناكامى فزاينده ترزا مى نخست وزير 
انگلستان در انتخابات زودهنگام پارلمان 
اين كشــور، حاال شرايط روز به روز براى 
ادامه مسير برگزيت ســخت تر مى شود. 
خانم نخســت وزير نه تنها حمايت افكار 
عمومى كشــورش را از دست داده است 
كــه بخش عمــده اى از هــم حزبى ها و 
همفكرانش در پارلمان بر او فشار آورده اند 
كه در صورت پايبنــد نماندن ترزا مى به 
برگزيت، زمينه رفتن او از دفتر نخســت 

وزيرى را فراهم مى كنند ! 
همــه اين ها را بگذاريد كنــار، فاجعه آتش 
سوزى برج «گرنفل»لندن؛ مردم خشمگين 
لندن در حالى كه به عملكرد ضعيف دولت 
در رســيدگى به مســائل اين برج اعتراض 
خيابانى مى كردند، شعار هاى اعتراضى شان 
رنگ عوض كرد و به ســمت خانم نخست 
وزير نشــانه رفــت. همچنين رســانه ها و 
كارشناسان هيچ گاه سفر پرحاشيه ترزا مى به 
خليج فارس را فراموش نمى كنند، ســفرى 
كه به فروش تسليحات بيشتر به عربستان 
براى كشــتار مردم يمن و مقابله با انقالب 

مردمى بحرين منجر شد. 

  اگر برگزيت اجرا نشود، نخست وزير را 
بركنار مى كنيم

شمارى از نمايندگان پارلمان بريتانيا كه 
بر خــروج از اتحاديه اروپا اصرار دارند، به 
روزنامه تلگراف گفته اند اگر ترزا مى نخست 
وزير به برنامه پيشين خود براى برگزيت 
(خروج بريتانيا از اتحاديــه اروپا) پايبند 
نماند، وى را به چالش خواهند كشــاند. 
اين جمع از نماينــدگان پارلمان بريتانيا 
كه همواره بر خروج از اتحاديه اروپا تأكيد 
ويژه داشــتند به تلگراف گفتند، چنانچه 
برنامه پيشــين برگزيت اجرايى نشــود، 
ترزا مى را از سمت نخست وزيرى بركنار 

مى كنند.
پس از آنكه ترزا مى در انتخابات سراسرى 
اخير به پيروزى قاطع نرسيد و از به دست 
آوردن كرســى هاى الزم براى تشــكيل 

دولت يكپارچه ناكام ماند، همچنين پس 
از مديريت ضعيف دولت «مى»  در حادثه 
آتش ســوزى برجى در لنــدن كه هفته 
پيــش روى داد، جمعى از هم حزبى هاى 
ترزا مى نتيجه گرفتند وى نمى تواند رهبر 

مناسبى براى محافظه كاران باشد.
حاميان خــروج از اروپــا و از نمايندگان 
پارلمــان بريتانيا هشــدار دادند، هرگونه 
تالشــى براى نگه داشــتن اين كشور در 
بازار واحد اروپا يــا هرگونه دادن اختيار 
بــه دادگاه اروپا براى حفــظ نظارت آن، 
مى تواند به كودتاى يكشبه براى بركنارى 

خانم نخست وزير منجر شود.

  انگليسى ها در اعتراض به ائتالف 
پارلمانى «ِمى» به خيابان ها آمدند

هزاران انگليســى در اعتــراض به توافق 
پيشــنهادى حــزب محافظــه كار براى 
تشــكيل ائتالف پارلمانى با حزب اتحاد 
دموكراتيك ايرلند (DUP) به خيابان هاى 
لندن آمدند، حال آنكه فاجعه آتش سوزى 
برج «گرنفل» نيز، آتش خشم آن ها عليه 
دولت «ترزا مى» را تيزتر كرده بود.به گفته 
حاميان اين اعتــراض خيابانى، مى براى 
جبران شكست خود در برابر حزب كارگر، 
مى خواهد با افراطى ترين حزب پارلمانى 

انگليــس ائتالف كند.اين ادعا ناشــى از 
مخالفت DUP با توافق تغييرات اقليمى 
و همچنين وابســتگى آن هــا به جدايى 

طلبان ايرلند شمالى است.
گفتنى اســت، مى براى آنكه قدرت چانه 
زنى خود را در مذاكرات برگزيت افزايش 
دهد، بى هيــچ اجبارى تقاضاى برگزارى 
انتخابات زودهنــگام را مطرح كرد، حال 
آنكه وقوع چند اقدام تروريستى و ضعف 
در مديريت برخى مسائل اجتماعى، وى 
را با كاهش شديد محبوبيت روبه رو كرد 
و در نهايــت حزب متبــوع وى اكثريت 

پارلمانى انگليس را از دست داد.

  مسخره شدن ترزا مى به خاطر قدم 
زدن با ترامپ 

مهم تريــن مخالــف ترزا مــى، «جرمى 
كوربيــن»، نامزد حــزب كارگر انگليس 
بود كــه در مبارزات انتخاباتى خود علنى 
با ترامپ مخالفــت و ترزا مى  را نمونه اى 
از رئيس جمهــورى غيرقابل پيش بينى 

آمريكا خطاب مى كرد.
كوربين ماه گذشــته گفتــه بود «منتظر 
مانديم تا ببينيم باد در واشــنگتن به چه 
سمتى مى وزد. اما به نظر مى رسد ترامپ 
شــباهتى به رهبرى قدرتمنــد ندارد و 

همكارى با دولت دمدمى مزاج وى، براى 
ما ثبات را به ارمغان نمى آورد.»

ترزا مى به خاطر قــدم زدن با ترامپ در 
كاخ ســفيد در حالى كه دست در دست 
او داشــت، مسخره مى شد و اين رفتار بار 

ديگر در مبارزات انتخاباتى 
به عنوان نشانه اى از ساده 
لــوح بــودن او در ميــان 

انگليسى ها مطرح گرديد.
ترزا مــى  با اينكــه ديگر 
و  اروپايــى  رهبــران 
انتقاد  ترامپ  از  مخالفانش 
مى كردنــد، نشــان داد به 
اين كار تمايلــى ندارد. او 
حتى پس از خروج آمريكا 
پيمــان آب و هوايــى  از 
به عبارت  تنها  پاريس هم 
از  و  بســنده  «نااميــدى» 
سرزنش ترامپ بابت انتقاد 
توييترى او از شهردار لندن 

نيــز صرف نظر كرد. البتــه ترزا مى پس 
از حمالت پياپى ترامــپ به صادق خان 
شهردار لندن از وى حمايت قاطعى كرد و 
در توييتر خود نوشت: ترامپ در انتقاد از 
شهردار لندن درمورد رسيدگى به حمالت 

تروريستى اشتباه كرده است.

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

 مفقود شدن 2 ديپلمات  پاكستانى در افغانستان
فارس: نفيس زكريا، ســخنگوى وزارت امور خارجه پاكستان با تأييد مفقود 
شدن 2 ديپلمات پاكستانى در شهر جالل آباد افغانستان خواستار پيگيرى اين 

موضوع توسط دولت كابل شد. 
وى افزود: ديپلمات هاى پاكســتانى در 16 ژوئن 2017 سعى داشتند از مسير 

زمينى به كشورشان بازگردند كه در بين راه ناپديد شدند.

ارتش آلمان طى چند ماه آينده پايگاه اينجرليك را 
ترك مى كند

فارس: بر طبق اعــالم وزارت دفاع 
آلمان، خروج نيروهاى اين كشــور 
از پايــگاه هوايى اينجرليك و انتقال 
نيروها بــه اردن، حدود ســه ماه و 
تا پايان ســپتامبر طول مى كشــد. 
اورسوال فون درلين، وزير دفاع آلمان 
در اين مورد به روزنامه آلمانى بيلد 
گفــت: تا آخر ماه ژوئــن، ارتش در 

ائتالف ضد داعش حضور دارند و پس از آن هواپيماهاى تانكر دار هر چه سريع تر 
به اردن منتقل خواهند شد و چند روز بعد بار ديگر به كار گرفته مى شوند.

فرستاده ويژه چين: 
طرف هاى درگير در بحران سوريه دولت آشتى ملى 

تشكيل دهند
شينهوآ: شى شيااويان، فرستاده ويژه چين در سوريه گفت با همه طرفين در 
ارتباط خواهد بود تا بحران سوريه را از طريق سياسى حل كنند.شى شيااويان 
گفت چين با همه طرفين درگير در مســئله سوريه در ارتباط بوده و درصدد 
است صلح و ثبات را از طريق گفت وگوهاى صلح به سوريه بازگرداند. وى افزود: 
«ما با دولت سوريه، با معارضان، با كشورهاى منطقه و با ديگر قدرت هايى كه به 
شكل مستقيم يا غيرمستقيم در مسئله سوريه درگير هستند، در ارتباط بوديم 

و مزيت ما در همين ميانجيگرى است».

انفجار تروريستى پايتخت كلمبيا را لرزاند
اسپوتنيك: رسانه هاى محلى از وقوع 
يك انفجار مهيــب در مركز خريدى 
واقع در بوگوتــا - پايتخت كلمبيا - 
خبر مى دهند.گزارشات اوليه و تصاوير 
منتشر شده در فضاى مجازى حاكى 
از كشــته و زخمى شدن چندين نفر 
است.شــهردار بوگوتا بــا اعالم اينكه 
آمار تلفات تا كنون يك كشــته و 11 

زخمى اســت، تأكيد كرد اين حادثه تروريستى بوده است.فعاالن رسانه اى گزارش 
مى دهند انفجار در يك ســرويس بهداشتى واقع در طبقه دوم مركز خريد «ِسنترو 

آدينو» رخ داده كه پس از آن مردم به سرعت از اين مركز تخليه شدند.

انفجار در قاهره 5 كشته و زخمى برجاى گذاشت
اســپوتنيك: وزارت كشــور مصر در بيانيه اى از وقوع يك بمب كنارجاده اى 
در قاهره و كشــته شــدن يك افسر پليس و زخمى شدن چهار نفر ديگر خبر 
داد .وزارت كشــور مصر در بيانيه اى اعالم كرد كه يــك بمب كنارجاده اى در 
نزديكى منطقه «المعادى» قاهره منفجر شد .بنا بر اين بيانيه كه بر روى صفحه 
فيس بوك قرار داده شــده بود، اين بمب، يك خودروى پليس را كه گروهى از 

افسران پليس و سربازان را حمل مى كرد، هدف قرار داد.

خـــبر

مخالفت مردم در كف خيابان و نمايندگان در پارلمان با « ترزا مى» 

تالش هاى ترزامى و پتك «برگزيت» روزهاى سخت نخست وزير انگليس
دكتر محمد حسينى نژاد / استاد روابط بين الملل

نخســت وزير انگليس به دنبال توافق با يكى از 
احزاب كوچك ايرلند شــمالى است تا همچنان 
در قدرت بماند. حزب محافظه كار ترزا مى  با از 
دست دادن اكثريت پارلمانى، نتايج فاجعه بارى 
را در آستانه مذاكرات برگزيت رقم زده است. در 
حالى كه موضع شــخصى ترزا مى ، هم متزلزل 
شده است، گزارش ها از آن حكايت دارد كه برخى 
از هم حزبى هاى او براى كنار گذاشتنش تالش 
مى كنند.در همين حــال جرمى كوربين، رهبر 
حزب كارگر تأكيد كرده اســت، براى عزل ترزا 
مى از قدرت تالش مى كند و اجازه نمى دهد دولت 
اقليت تشكيل شود. او همچنين گفته است، هنوز 
هم مى تواند جانشين ترزا مى شود. تالش هاى ترزا 
مى  براى اتحاد با «دونالد ترامپ» رئيس جمهور 
آمريكا بــه او ضربه زد و اكنون براى همكارى با 
ترامــپ كه اغلب مردم بريتانيــا اعالم كرده اند؛ 
خطرى براى امنيت بين المللى محسوب مى شود 
شرايط بسيار دشوارى دارد. دونالد ترامپ، رئيس 
جمهور آمريكا ممكن است بهترين دوستش در 
اروپا را از دســت بدهد. زيرا تــرزا مى  اهرم هاى 
كمى در اختيار دارد. حزب محافظه كار وى در 
انتخابات مجلس اكثريت پارلمان را از دست داد 
و او بايد دولت ائتالفى تشكيل دهد. در انتخابات 
بريتانيا، روابط اين كشــور با آمريكا به نســبت 
نگرانى هاى اقتصادى و امنيتى داخل بريتانيا از 
اهميت چندانى برخوردار نبوده است، اما به نظر 
مى رسد، برخى از رأى دهندگان بريتانيايى، ترزا 
مى را به دليل روابط خوب با ترامپ و رويكردهاى 
پوپوليســتى مجازات كرده اند. انگليس در برهه 
زمانى حساسى بســر مى برد، زيرا قرار است 19 
ژوئن (29 خرداد) مذاكره درباره شــرايط خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا آغاز شود. حزب محافظه 
كار در انتخابات هشــتم ژوئن (18 خرداد) 318 
كرسى به دست آورد كه هشت كرسى كمتر از 
اكثريت مطلق است. حزب كارگر 262 كرسى به 
دست آورد و حزب دى يوپى 10 كرسى كسب 
كرد. براى ترامپ، جايگاه سست سياسى ترزا مى، 
به عنوان جديدترين ضربه به رويكرد ضد جهانى 
سازى او محسوب مى شود، رويكردى كه به نظر 
مى رســيد در كنار رأى مثبت مردم بريتانيا به 
خروج از اتحاديه اروپا سبب شود موج پوپوليستى 

دو سوى اقيانوس اطلس را فرا گيرد.

يادداشت

جمعى از نمايندگان 
پارلمان بريتانيا كه 

همواره بر خروج 
از اتحاديه اروپا 

تأكيد ويژه داشتند 
به تلگراف گفتند، 

چنانچه برنامه پيشين 
برگزيت اجرايى نشود، 

ترزا مى را از سمت 
نخست وزيرى بركنار 

مى كنند

بــــــــرش

بر طبق اعــالم وزارت دفاع 
آلمان، خروج نيروهاى اين كشــور 
از پايــگاه هوايى اينجرليك و انتقال 
نيروها بــه اردن، حدود ســه ماه و 
تا پايان ســپتامبر طول مى كشــد. 
اورسوال فون درلين، وزير دفاع آلمان 
در اين مورد به روزنامه آلمانى بيلد 
گفــت: تا آخر ماه ژوئــن، ارتش در 

رسانه هاى محلى از وقوع 
يك انفجار مهيــب در مركز خريدى 
واقع در بوگوتــا - پايتخت كلمبيا - 
خبر مى دهند.گزارشات اوليه و تصاوير 
منتشر شده در فضاى مجازى حاكى 
از كشــته و زخمى شدن چندين نفر 
است.شــهردار بوگوتا بــا اعالم اينكه 

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

6  نفر از مشاوران ترامپ استعفا كردند       فارس: 6 نفر از اعضاى شوراى مشاوران ترامپ، كه در زمينه مبارزه با بيمارى ايدز فعاليت مى كردند در اعتراض به سياست هاى دولت جديد آمريكا در از بين بردن 
سياست هاى مثبت مبارزه با ايدز و توجه نكردن وى به اين بيمارى استعفا كردند. اسكات شوتس، يكى از اعضاى شوراى مشورتى رياست جمهورى آمريكا كه استعفا كرده است در يادداشتى براى نيوزويك  

نوشت: ما به عنوان حاميان افرادى كه مبتال به ويروس اچ اى وى هستند، زندگى خود را صرف مبارزه با اين بيمارى كرديم و ديگر احساس نمى كنيم كه بتوانيم به طور كارامد  به كار خود ادامه دهيم.
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روزنامـه صبـح ايـران

امامت و زعامت سياسى معصوم  يك امر الهى است   مهر: حجت االسالم حامد كاشانى از اساتيد حوزه علميه گفت: بخشى از واليت اميرالمومنين نه قابل نصب شدن است و نه غصب 
شدن، و آن هم واليت باطنيه تكوينيه است كه آن را خداوند اعطا مى كند و هيچ كس نمى تواند مقابل آن بايستد. اميرالمومنين براى احقاق اين حق تا پاى جان صديقه طاهره(سالم اهللا عليها) 

پيش رفتند. آنقدر در اين زمينه نصوص و روايات داريم كه فكر مى كنم هيچ شيعه اى در اين شك نداشته باشد كه مسئله امامت و زعامت سياسى  معصوم يك امر الهى است.

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

 معارف/ جــواد دهقانى آرانى  در ماه 
مبارك رمضان، ماه بهار قرآن فرصتى پيش 
آمد با خانــواده اى قرآنى در دارالمؤمنين 
كاشــان آشــنا شــويم. ميهمان خانواده 
حجت االســالم مجتبى حسن زاده حافظ 
كل قرآن، نهج البالغه و صحيفه سجاديه، 
مدير برتر قرآنى كشور و مديرعامل مؤسسه 
قرآنى اميرالمؤمنين(عليه السالم) كاشان 
مى شويم تا با ســبك زندگى آنان بيشتر 

آشنا شويم.

همدلي نشانه خانواده مأنوس 
  با قرآن ونهج البالغه

صديقه حســين زاده مادر خانواده كه از 
اساتيد سنتي جلســات قرآن شهرستان 
كاشان به شــمار مى رود و خانه دار است؛ 
لب به سخن مى گشــايد و مى گويد: پنج 
پســر و يك دختر دارم كه بيشتر آن ها به 
اتفاق عروس ها وداماد خانواده، حافظ قرآن 
يا نهج البالغه يا حافظ هر دو كتاب شريف 
هستند، اين فرزندان نعمت هاي الهي براى 

ما مى باشند.
وى در توصيف نشانه يك خانواده مأنوس 
با قــرآن ونهج البالغه مى افزايد: فرزندان با 
يكديگر خيلي مهربــان و همدل و از نظر 
فكري و مذهبي به يكديگر نزديك هستند.
جواد حسن زاده پدر خانواده كه پيشه ور است 
نيز عنوان مى كند: توسل به اهل بيت(عليهم 
الســالم) بويژه امــام رضا(عليه الســالم) و 
آموزش هاي قرآنــي مادر خانواده در تربيت 
ديني فرزندان نقش مهمى داشته است. وى 
قناعت و ســازگاري را از نشانه هاي انس با 

قرآن و نهج البالغه مى داند.

 مهجوريت نهج البالغه 
منيــره ناصريــان عــروس 
خانــواده حافــظ كل قرآن 
و نهج البالغــه و از اســاتيد 
مدرسه شــبانه روزي حفظ 
يكســاله نهج البالغه كاشان 
مى گويد: مادرم مشوق اصلى 
من در حفظ قــرآن بود، از 
لذت همنشينى با قرآن زياد 
شنيده بودم؛ بنابراين دوست 
داشتم انس و همنشينى با 
قرآن را تجربه كرده باشم، به 
عالوه وقتى مى ديدم با اين 
كار مى توانم خريدار رضايت 
باشم؛  مادرم  خشــنودى  و 
بيشتر مصمم شــدم كه به 

طرف حفظ قرآن بروم.
وى كه مشــغول فراگيرى علوم حوزوى 
است، پا گذاشــتن به وادى نهج البالغه و 
حفظ آن را ِهبــه و عنايتى از جانب خدا 
و اميرالمؤمنين(عليه الســالم) مى داند و 
مى افزايد: پشتوانه و عامل اصلي در حفظ 
نهج البالغه، همسرم بود كه با تشويق هاي 
ايشان توانستم با حضور در طرح يكساله، 

حافظ نهج البالغه شوم.
اين حافظ كل قــرآن و نهج البالغه اظهار 
مــى دارد: وقتي وارد عرصــه حفظ قرآن 
شدم، هدفم صرفاً حفظ نبود؛ اميدوار بودم 
از گام نخســت كه وادي حفظ قرآن است 
شــروع كنم تا بتوانم به موقعيت حقيقي 
كه تدبر و عمل اســت برسم. البته طبق 
احاديث داريــم كه كالم اهل بيت(عليهم 
السالم) نور است، بنابراين ناخود آگاه، اثر 

وضعي خود را روي آدمي مي گذارد؛ پس 
بايد يقين داشته باشيم كه نور قرآن و كالم 
اهل بيت(عليهم السالم) مي تواند در زندگي 

انسان تأثير بسزايي داشته باشد.
وى در پاســخ به اين پرســش كه حفظ 
نهج البالغــه و فراگيرى ايــن موضوع در 
جامعه تا چه ميــزان مى تواند در كاهش 
غربــت اين كتاب شــريف مؤثر باشــد، 
مى گويــد: چون نهج البالغــه «اخ القرآن» 
اســت و قرآن و نهج البالغه هر دو مبين 
هم هستند، بنابراين به آن ميزان كه حفظ 
قرآن در جامعه نقش ايفا مى كند و اثر گذار 
است، نهج البالغه نيز نقش ايفا مى كند و 
اثر گذار است، بنابراين حوزه هاى علميه، 
مدارس و مســاجد به طور جدى بايد در 
ترويج نهج البالغه گام بردارند و نوجوانان و 

جوانان را با اين منبع انسانساز آشنا كنند.
ناصريــان مى افزايــد: نهج البالغه به ميزان 
غربت اميرالمؤمنين(عليه السالم) در ميان 
مردم جايگاه دارد و عدم درك شــخصيت 
و ُكنــه ذات حضــرت و عدم بــاور موال، 
دليل مهجوريــت نهج البالغه اســت. وى 
در پاســخ به اين پرســش كه با كدام فراز 
ازنهج البالغه انس بيشتري داريد، مى گويد: 
حضرت علي(عليه الســالم) در فراز پاياني 
خطبه چهارم نهج البالغه مي فرمايند؛ «آن 
كس كه به وجود آب اطمينان دارد تشــنه 
نمي مانــد» و در جايي ديگر در اصول كافي 
در تفســير « و جعلنا من الماء كل شــيء 
حي» حضــرت مي فرمايند كه «مراد از آب، 
ما اهل بيت[عليهم السالم] هستيم» بنابراين 
هر كس به ريسمان الهي چنگ بزند تشنه 
نمي ماند؛ پس اگر به عنايات اهل بيت(عليهم 
السالم) يقين داشته باشيم تشنه نمي مانيم 

و به اندازه ظرفمان به ما عنايت مي كنند.

 رنگ و بوى خدايى زندگى
حجت االســالم حســن زاده  نيز با توجه 
به محوريت بحث خانواده قرآني با اشــاره 
به نامه 31 نهج البالغــه كه خطاب به امام 
حسن مجتبي(عليه السالم) است، مى گويد: 
در اين نامه حضرت به اين موضوع اشــاره 
دارند كه دل جوان مانند زمين آماده كشت 
است و هر چه دراين زمين بكاريم همان را 
برداشت مي كنيم، پس حضرت در اين نامه 
به فرزندشان مي فرمايند كه «من تو را تربيت 

مي كنم قبل از اينكه قلبت ســنگ شود» و 
اين به چه معناست؟ در واقع در زندگي هر 
كس يك «گل عمري» وجــود دارد كه آن 
نوجواني و جواني اســت كــه اگر از مرحله 
جواني بگذرد؛ ديگر ســخت مي شود كاري 
كرد. وي مى افزايد: دســتور اوليه، آموزش 
و تعليم قرآن و ســپس به فراخور سنين 
مختلف، تفسير قرآن اســت. اما در حال 
حاضر، درخانــواده ها ابتــدا برنامه ريزي 
حضــور در كالس زبان و رايانــه را براي 
فرزندان داريم كه به جاي خود پسنديده 

است، اما دستور اوليه تعليم قرآن است.
اين حافــظ كل قرآن كريم اظهار مى دارد: 
پس از آموزش و تعليم قرآن و آشــنايي با 
تفسير آن، نوبت به آموزش عقايد و شرايع 
اســالم و عمل به دانسته هاست، زيرا اگر 
قرآن و عقايد و احكام الهي در درون هر فرد 
نهادينه شود، ديگر بمب هسته اي ساخته 
نمي شود، زيرا انسان خود را در مقابل آيات 
قرآن مسئول مي داند.  وى به دلبستگي هاي 
زن و شوهري كه فعاليت قرآن و نهج البالغه 
دارند اشاره داشــته و اظهار مى دارد: زن و 
شــوهر مكمل يكديگر هســتند بويژه در 
معنوياتي چون قرآن و نهج البالغه؛ بنابراين 
اگر همســران ســعي كنند افكار و رفتار 
معنوي و الهي داشته باشند زندگي ها رنگ 

و بوي خدايي مي گيرد.

 37 حافظ كل نهج البالغه در كاشان
در  زاده  حســن  االســالم  حجــت 
مؤسســه  فعاليت هــاي  بــه  ادامــه 
اميرالمومنين(عليه السالم) كاشان در حوزه 
آمــوزش خانواده بويژه بــراي نوجوانان و 
جوانان مى پردازد و اظهار مى دارد: اكنون 
كاشان براي اولين بار در جهان تشيع 37 
حافظ كل نهج البالغه را تربيت كرده است. 
اولين حافظ نهج البالغه اين مؤسســه در 

مدت هفت ماه نهج البالغه را حفظ كرد.  

وي در پاســخ به اين پرســش كه چگونه 
مي توان قرآن ونهج البالغه را در يك سال 
حفظ كرد، مى گويــد: برنامه اي كه ما در 
مدارس شبانه روزي حفظ يكساله قرآن و 
نهج البالغه كاشان داريم اين است كه هر 
سال از كل كشــور 300 نفر در اين طرح 
نام نويســى مي كنند كه در نهايت و پس 
از دوره آزمايشــي، 25 نفر براى حضور در 
دوره اصلي انتخاب مي كنيم، زيرا بحث ما 
نخبه پروري اســت و عزيزاني كه در اين 
طرح شركت مي كنند يك سال مرخصي 
تحصيلي گرفته كه حضــور آن ها در اين 

طرح به صورت خوابگاهي است.
حجت االســالم حســن زاده مى افزايــد: 
عالقه مندان پيش از اينكه مشغول حفظ 
نهج البالغه شــوند، يك صفحــه اي را كه 
مي خواهنــد حفظ كنند، بــا حضور يك 
مفسر، از قبل با ترجمه آن آشنا مي شوند، 
زيرا در غير اين صورت، حفظ نهج البالغه 

خيلي مشكل مي شود.
مديرعامل مؤسسه اميرالمومنين(عليه السالم) 
كاشان اظهار مى دارد: دستور سوم كاري ما، 
حفظ صحيفه سجاديه است و مقام معظم 
رهبري هم روي اين ســه كتاب شــريف 
خيلي اشــاره دارند كه در حــال حاضر، 
حافظان صحيفه ســجاديه نيز در كاشان 
زياد هســتند كه بعضي اعضاي مؤسسه، 
حافظ كل قــرآن، نهج البالغه و صحيفه 

سجاديه مي باشند.  
ناصريان مدير شــعبه خواهران مؤسســه 
نيز  كاشان  الســالم)  اميرالمؤمنين(عليه 
اتحاد مجموعه هاى قرآنى و سرشاخه هاى 
فرهنگى را براى رســيدن به يك راهكار 
مناســب از جمله اقدام هــاى ارزنده براى 
تحقــق منويات رهبر معظــم انقالب در 
راســتاى تربيت 10 ميليون حافظ قرآن 
كريم مى دانــد و خاطر نشــان مى كند: 
جلوگيرى از موازى كارى نهادهاى مسئول 

در اين زمينه نيز مى تواند راهگشا باشد.
وى مى افزايد: مؤسساتى همچون مؤسسه 
اميرالمؤمنين(عليه السالم) كاشان مى تواند 
بستر مناســب و زمينه ساز بسيار خوبى 
در راه پيشرفت و پيشبرد نيازهاى معنوى 
قــرآن آموزان باشــد، البتــه چنانچه هر 
شخصى در وجود خودش نياز سنجى الزم 

را انجام داده باشد.

در گفت وگوى قدس با يك خانواده قرآنى عنوان شد

نهج البالغه به اندازه على  غريب است

شرح دعاى بيست و چهارمين روز ماه مبارك رمضان
رضايت بندگان، خشنودى خداست

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعى
اللهّم إنّى أْســألَُك فيه ما يُْرضيَك 
وأعــوُذ بَِك مّما يؤذيك وأســألَُك 
الّتوفيَق فيِه ألْن أطيَعَك وال أْعصيَك 

يا َجواَد الّسائلين؛
خدايــا من از تــو مى خواهم در آن 
آنچــه تو را خشــنود كنــد و پناه 
مى برم بــه تو از آنچه تو را بيازارد و 
از تو خواهم توفيق در آن براى اينكه 

فرمانت برم و نافرمانى تو ننمايم؛ اى بخشنده سائالن.
امروز بيســت و چهارمين روز ماه مبارك رمضان اســت و به روزهاى پايانى ماه 
ميهمانى خدا نزديك مى شويم و زنگ هشــدارى براى همه ماست كه مراقب از 

دست رفتن فرصت هاى معنوى و نورانى اين ماه باشيم.
يكى از مهم ترين نكات دعاى امروز توجه به كســب رضايت و خشــنودى خداى 
متعال اســت؛  از خدا مى خواهيم ما را در مســيرى قرار دهد كه مسير رضايت و 

خشنودى اوست.
اما چه نكاتى موجبات جلب رضايت خدا را فراهم مى كند؟ مهم ترين نكته توجه به 
خدا و حفظ تقواى روحى است؛ بدان معنا كه اگر عبادات و فرائض دينى خودمان 
را انجام مى دهيم اخالص داشته باشيم كه در چنين شرايطى همه اعمال ما روح 

معنوى مى گيرند.
در اسالم و تعاليم ارزشــمند همه چهارده معصوم(عليهم السالم) همواره به 
خواندن نماز اول وقت و تدبر در قرآن تأكيد شده است، بنابراين كسى كه به 
نماز اول وقت اهتمام دارد، بى گمان از بسيارى بدى ها و كجرفتارى ها مصون 

مى ماند.
نكته ديگر اينكه براى جلب رضايت خدا بايد مراقب حقوق بندگان وى باشــيم و 
حــق الناس را رعايت كنيم؛  مثالً فردى كه همــواره از برادران دينى خود غيبت 
مى كند يا با خانواده اش نامهربان و بد زبان است، نبايد انتظار داشته باشد خدا از 

وى راضى باشد.
رضايت بندگان خدا و حفظ حق آن ها پيش زمينه كسب رضايت الهى است؛ البته 
اينجا ذكر نكته اى ضرورت دارد كه مثالً نبايد براى جلب رضايت مردم گناه كنيم.

برخى براى جلب رضايت اشــخاص مختلف مثالً خداى ناكرده رشوه مى دهند يا 
مرتكب هزاران گناه ديگر مى شــوند؛ اين افراد از رحمت خدا به دور هستند؛  اما 
منظور از حفظ حقوق انسان ها همان مسائلى است كه به عنوان حق الناس مطرح 

شده و خداوند دوست ندارد اين حقوق توسط ساير بندگانش پايمال شود.
نكته ديگرى كه ارتباط مستقيم با رضايت خدا دارد، صبر و شكيبايى در مصائب 
زندگى است و كسانى كه هنگام سختى و گرفتارى خدا را شكر مى كنند و شكايت 
نمى كنند، افرادى هستند كه در هر حال بر خواست و اراده الهى تسليم مى شوند 

و خدا از چنين بندگانى راضى است.
فراموش نكنيم صرفاً رعايت حق الناس كافى نيست؛ بايد حق اهللا را هم رعايت كنيم 
و آنچه از واجبات دينى بر عهده ماست، در نهايت تقوا ادا كرده و از هر چه خدا را 

ناراضى مى كند دورى كنيم.
امروز از خدا بخواهيم دستمان را بگيرد كه هرگز او را نافرمانى نكنيم، بنده شكرگزار 
و مطيعى باشــيم، در برابر خواست خدا تسليم شويم، زيرا دين ما اسالم است و 
مسلمان واقعى كسى است كه در هر شرايطى مقابل خدا تسليم باشد، چنانكه ائمه 

هدى(عليهم السالم) همواره چنين بودند.

حريم خصوصى همسرت را حفظ كن
*مشاور: استاد على اكبر مظاهرى

پرسيده اند: آيا هر فردى بايد براى 
خــودش حريم خصوصى داشــته 

باشد؟ حتى پس از ازدواج؟
مگر نمى گوييــم زن و مرد، پس از 
ازدواج، بــه منزله يــك روح در دو 
جسم مى شــوند، يا همان لباس بر 
بدن يكديگرند؟ پس اگر قرار باشد 
هر كــدام از زوجيــن، يك زندگى 

شــخصى يا همان حريم خصوصى براى خودش داشــته باشد كه از ديد ديگرى 
پنهان باشد، پس ديگر چه يگانگى اى وجود دارد؟

*پاسخ ما:
داشــتن حريم خصوصى، حق طبيعى هر كس است، حتى زن و شوهر. اگر همه 

چيز آدمى هميشه براى همگان آشكار باشد، كالفه مى شود.
فرض كنيم يك دوربين، در تمام مدت شبانه روز، روى كسى باز باشد و فرد ديگرى 
از آن نمايشگر كه دوربين تصوير و صدا را برايش مى فرستد، آدمى را ببيند و همه 
رفتار و گفتار او را مشاهده كند و بشنود، اين نوعى شكنجه كشنده است و آدمى 

را كالفه مى كند.
*درياچه يا گودال؟

اگر ته درياچه اى را ببينيم، مى فهميم كه عميق نيست. از آن پس ديگر برايمان 
ابّهت درياچه را ندارد، بلكه در نظرمان يك گودال معمولى مى شود.

همه امور آدمى نبايد بر هر كس آشــكار باشد، بلكه بايد هميشه مقدارى از امور، 
به گونه خصوصى، محفوظ و پنهان باشــد؛ در همه مســائل فردى، خانوادگى و 

اجتماعى.
كسى را ديدم كه غرق در تفكر بود. پرسيدم: به چه مى انديشى؟ گفت: «نمى توانم 

بگويم.» به او آفرين گفتم.
*حياط خلوت

داشتن يك حياط خلوت، حق هر كسى است. ما بايد اين حق را براى همگان قائل 
باشيم، حتى براى همسران. ما مساحت اين حياط خلوت را معّين نمى كنيم، چون 
آدم ها متفاوت اند و نيازهايشان گوناگون است، اما مساحت اين حياط خلوت خوب 

است حدود بيست درصد از زندگى باشد.
هيچ كس نبايد به خود حق دهد كه به اين حياط خلوت ورود كند. خود شخص 

هم بايد اين حريم را براى خود محفوظ بدارد.
*انديشه ورزى

انســان هاى فكور، عميق اند. براى تفكر، نياز به حياط خلوت است.داشتن بيست 
درصد حياط خلوت، به هيچ عنوان، با صميميت و يگانگى همسران منافات ندارد، 
بلكه از لوازم بالندگى زندگى است، زيرا آدمى، در آن حياط خلوت، انديشه مى ورزد 

و نيرو مى گيرد و براى زندگى بالنده، چاالك تر مى شود.

واكنش آيت اهللا مكارم شيرازى
به سخنان اخير رئيس جمهور

دگرگون جلوه دادن نظام 
حكومت اسالمى صالح نيست

رسا: آيــت اهللا مكارم شيرازى با انتقاد از ادعاى 
برخى دولتمردان درباره امام على(عليه السالم)، 
گفت: ايــن افراد بايد در ســخنان خود دقت و 
اشتباه خود را اصالح كنند و بدانند كه دگرگون 

جلوه دادن نظام حكومت اسالمى صالح نيست.
آيت اهللا ناصر مكارم شــيرازى از مراجع تقليد 
در مراســم احياى شــب بيســت و ســوم ماه 
مبــارك رمضان كه در مدرســه علميــه امام 
كاظم(عليه الســالم) برگزار شد، به ادعاى برخى 
دولتمــردان درباره امامت و خالفت اميرمؤمنان 
على(عليه الســالم) واكنش نشــان داد و ضمن 
انتقاد از اين ســخنان خواستار جبران اشتباه از 

سوى گوينده آن شد.
وى افزود: بتازگى در سخنان يكى از دولتمردان 
آمده بود كه اميرمؤمنان على(عليه السالم) واليت 
و امامت را با آراى مردم مى دانسته و مى فرموده 
هركســى را شــما انتخاب كنيد من هم از آن 
تبعيت مى كنم، بنابراين دموكراسى ميراث على 
ابن ابى طالب(عليه السالم) است كه اين حرف 

عجيبى محسوب مى شود.
استاد برجســته درس خارج حوزه علميه قم با 
بيان اينكه اين فرد يك صفحه از نهج البالغه را 
ديده، اما بقيه را نديده اســت، اظهار داشت: اوالً 
شــما آيات قرآن را ببين، قرآن مى فرمايد ولى 
شــما كسى اســت كه در حال ركوع زكات داد 
كه همه گفتند على بن ابى طالب(عليه السالم) 
است؛ يعنى ايشان را خدا تعيين كرده است، آيات 

واليت در قرآن فراوان است.
وى ادامه داد: ولى و حاكم الهى را خدا بايد تعيين 
كند، شما بخشى از نهج البالغه را ديدى كه اتمام 
حجت براى مخالفان و بدخواهان بود، چرا خطبه 
شقشقيه و سخنان حضرت در مقامات ديگر را 
نديديد، چــرا فقط جمله اى را كه حضرت براى 
اتمام حجت در برابر مخالفان فرموده مورد بحث 

قرار داديد؟
آيت اهللا مكارم شيرازى با بيان اينكه از مسلمات 
مذهب شيعه اين اســت كه امام را خدا تعيين 
مى كند، ابراز داشــت: قانون اساســى مى گويد 
مذهب رسمى كشور شيعه است، ما با اهل تسنن 
برادرانه در كشــور زندگى مى كنيم، اما مذهب 
رســمى شيعه اســت، امام و ولى را خدا تعيين 

مى كند نه آراى مردم.
وى عنــوان كرد: جمله اى كه براى اتمام حجت 
بوده را مى گيرند و مى گويند ولى و حاكم را مردم 
تعيين مى كنند، گفته شــده دموكراسى ميراث 
على(عليه السالم) است، در تاريخ آمده كه عده اى 
از بزرگان عرب و رؤساى قبايل به پيامبر اسالم 
عرض كردند حاضر هستند، تشكيالت ايشان را 
تقويت كنند؛ اما يك شرط گذاشتند كه حكومت 
پس از پيامبر به آن ها داده شود، حضرت فرمودند 

تعيين جانشين من با خداوند متعال است.
اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: اين همه درباره 
غدير كتاب نوشته شــده و بحث كردند، غدير 
براى اين است كه پيامبر در آن مراسم على(عليه 
الســالم) را جانشــين پس از خود از سوى خدا 
معرفى كردند، حال همه اين مسائل را فراموش 
كنيم و بگوييم دموكراسى را على(عليه السالم) 

قرار داده است؟
وى اضافه كرد: اين دموكراسى براى غرب بوده و 
واقع آن حكومت مردم بر مردم نيست، گاهى 50 
درصد مردم در انتخابات شركت مى كنند و برنده 
آن كسى اســت كه نصف به عالوه يك را داشته 
باشــد؛ يعنى با 25 درصــد مى خواهند بر 100 
درصد مردم حكومت كنند و اين حكومت مردم 
بر مردم نيست؛ دموكراسى در آمريكا اين است كه 
افراد داراى ثروت هاى هنگفت تبليغات مى كنند و 
آراى مردم را مى خرند؛ اين دموكراسى غربى است.

آيت اهللا مكارم شيرازى با بيان اينكه ما هم براى 
حفظ نظام جامعه مى گوييم بايد انتخاباتى باشد، 
گفت: اين بدان معنا نيست كه امام با آراى مردم 
انتخاب مى شــود، اين افراد بايــد دقت كنند و 
توجه داشته باشند كه دگرگون جلوه دادن نظام 
حكومت اسالمى صالح نيست و بايد اشتباه خود 

را اصالح كنند.

پرسشى درباره پرداخت كفاره
نشر احكام: آيا مى شود براى كفاره به جاى 
750 گرم گندم، 750 گرم ماكارونى به فقير 

بدهيم؟
آيت اهللا خامنه اى: اشكال ندارد.

آيت اهللا مكارم شيرازى: با توجه به اينكه غذاى 
يــك نفر را مى توان بــا آن تأمين كرد مانعى 

ندارد.(نظر جديد معظم له)
آيت اهللا سيستانى: اشكال ندارد

آيت اهللا وحيد: اشكالى ندارد.
آيت اهللا شبيرى: واجب است حدود 900 گرم 
پرداخت شود و هر طعامى بدهد كافى است، 
اما احتياط مستحب آن است كه تنها گندم يا 

جو يا آرد آن داده شود.

يك حديث / يك تصوير

تا ربّنا

پرسمان

چون نهج البالغه 
«اخ القرآن» است و 
قرآن و نهج البالغه 
هر دو مبين هم 
هستند، بنابراين به 
آن ميزان كه حفظ 
قرآن در جامعه 
نقش ايفا مى كند 
و اثر گذار است، 
نهج البالغه نيز نقش 
ايفا مى كند و اثرگذار 
است

بــــــــرش

 به بهانه دورهمى هاى قرآنى در ماه مبارك رمضان

پيوند صله رحم با بهار قرآن

ماه ِ ماه

 معارف- منور ميرشــجاعان  فروردين 
نه تنها موسم شكوفا شــدن گل هاى بهارى 
است، بلكه موسم تازه شــدن ديدارها و بهار 
ديد و بازديدها در كشــور ماست. مردم ايران 
زمين در ايام نوروزى، خود را مكلف مى كنند 
به هرصورتى كه شــده به اقوام دور و نزديك 
خود ســر بزنند و صله رحم به جا بياورند؛ اما 
متأسفانه هر چه از ايام نوروز دورتر مى شويم، 
ديد و بازديدها هم كمتر و كمرنگ تر مى شوند 
و به هزار و يك بهانه به يك بار در سال آن هم 

در ايام نوروز محدود مى شوند.
ماه مبارك رمضان كه مى شود، بهار قرآن بار 
ديگــر دل ها را به هــم نزديك تر مى كند، در 
چنين روزهاى مباركى برخى از خانواده ها به 
يمن دورهمى هاى قرآنى و بى نصيب نماندن از 
ثواب افطارى عالوه بر بهره معنوى، سنت در 
كنار هم بودن را احيا مى كنند و بهار ديدار به 

بركت قرآن با صله رحم گره مى خورد. 
بر اساس آموزه هاى دين مبين اسالم كوتاهى 
در امر مهم صله رحم سبب مى شود خود را از 

بسيارى موهبت هاى اين رابطه محروم كنيم.
امام سجاد - كه سالم خدا بر او باد- مى فرمايد: 
« دو گام نزد خداوند محبوب ترين گام هاست؛ 
گامي كه در راه خدا براي تحقق لشكر اسالم 
برداشته شود و گامى كه به سوي خويشاوندي 
كه با انســان قطع رابطه كرده است، بردارد.»( 

بحار االنوار، ج 74، ص 87)
يكــى از ابعاد معنوى و ارتقاى درجه روزه ماه 
مبارك رمضان پرداختن به صله رحم و ارتباط 
داشتن با بستگان و گشايش در كار آنان و رفع 

مشكالتشان است.
رسول خدا(صلى اهللا عليه و آله) در آستانه فرا 
رسيدن ماه مبارك رمضان در خطبه معروف 
به شعبانيه بر انجام صله رحم تأكيد فرمودند 

كه به نكاتى از اين خطبه اشاره مى كنيم.
«َو ِصُلوا أَْرَحاَمُكم ..» درماه مبارك رمضان توجه 
به ارحام بايد يكى از اولويت هاى برنامه هايمان 
باشــد. چه بسا ممكن است به ذهن بعضى ها 
چنين خطــور كند، چرا پيامبر به صله ارحام 
درماه رمضان تأكيد فرموده اند. پاسخ آن روشن 
است، زيرا همه خوبى ها، زيبايى ها و نيكى ها 
و پاداش ها در ماه رمضان جلوه گر مى شــود و 
بركت و رحمت و مغفرت بارى تعالى شــامل 
حال روزه داران مى شود. پيامبر(صلى اهللا عليه 
و آله) فرموده اند كه ماه رمضان شــب هايش 
بهترين شــب ها و روزهايــش بهترين روزها 

وساعاتش بهترين ساعات است. 
در ادامه حضرت مى فرمايند: «َو َمْن َوَصَل فِيِه 
َرِحَمُه َوَصلَُه اهللا بَِرْحَمِتِه يَْوَم يَلَْقاُه ...» هر كس 
در اين ماه صله رحم كند حق تعالى رحمت 
خــود را از او دريغ نفرمايــد در روزى كه با او 
مالقات كنــد و هر كس صلــه رحم نكند و 

قطــع رحم كند، حق تعالى رحمت خود را از 
او قطع كند، در روزى كه با او مالقات كند. از 
مزيت هاى اين ماه اين است كه با گرسنگى و 
تشنگى به ياد بستگان و خويشاوندگان نيازمند 

خويش بيفتد. 
پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) فرمود: «أَيَُّها النَّاُس 
ْهِر...»  َر ِمْنُكْم َصائِماً ُمْؤِمناً فِي َهَذا الشَّ َمْن َفطَّ
هر كس از شــما در اين ماه روزه دار مؤمنى را 
افطار فرمايد، ثواب يك بنده آزاد كردن از آن 
او باشد و گناهان گذشته او آمرزيده شود. پس 
به رسول خدا عرض كردند يا رسول اهللا جميع 
ما بر افطار دادن قادر نيستيم، فرمود خود را از 
آتــش جهنم آزاد كنيد، اگر چه به يك نصف 
خرما باشد خود را از آتش نجات دهيد، اگر چه 

به يك شربت آب باشد.
باتوجه به فرمايش رسول خدا(صلى اهللا عليه 

و آله) چه زيباســت كــه دراين ماه رحمت و 
مغفرت افطــارى دادن بهانــه اى براى ايجاد 
ارتباط و الفت با خويشــاوندان بويژه بستگان 

نيازمند باشد.
چنانكه بيان شــد، صله رحم در ماه مبارك 
رمضان موجب افزايش و ارتقاى درجه معنوى 
روزه مى شــود و ترك و قطع آن هم موجب 
كاهــش تأثيرهاى معنــوى روزه خواهد بود. 
هركس در ماه رمضان قطع رحم كند، نه تنها 
رحمت خداوند شامل حالش نخواهد بود، بلكه 

محروم از رحمت و مغفرت خداوند مى شود.
پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) مى فرمايد: « قطع 
رحم محروم شــدن از لطف و نعمت بهشت 
خداوند و رد شــدن عبادت ها، قساوت قلب و 

بازخواست خواهد بود.»

خبر

احكام

اللهّم إنّى أْســألَُك فيه ما يُْرضيَك 
وأعــوُذ بَِك مّما يؤذيك وأســألَُك 
الّتوفيَق فيِه ألْن أطيَعَك وال أْعصيَك 

خدايــا من از تــو مى خواهم در آن 
آنچــه تو را خشــنود كنــد و پناه 
مى برم بــه تو از آنچه تو را بيازارد و 
از تو خواهم توفيق در آن براى اينكه 

پرسيده اند: آيا هر فردى بايد براى 
خــودش حريم خصوصى داشــته 

مگر نمى گوييــم زن و مرد، پس از 
ازدواج، بــه منزله يــك روح در دو 
جسم مى شــوند، يا همان لباس بر 
بدن يكديگرند؟ پس اگر قرار باشد 
هر كــدام از زوجيــن، يك زندگى 

معارف
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

هيچ كدام از خودروهاى زير 50 ميليون تومان داخلى امنيت ندارند   تسنيم:مطابق گزارش مركز پژوهش هاى مجلس هيچ كدام از خودروهاى توليد داخل با قيمت زير 50 ميليون تومان امنيت 
ندارند. به عنوان نمونه خودروهاى پژو 206، سمند ( با فرض پلتفرم يكسان با پژو 405 )، تندر 90 و پژو پارس از نظر ايمنى مؤسسه EURONCAP مى توانند در سطح ستاره قرار گيرند. مطابق اعالم اين گزارش 

متأسفانه در ايران هيچ مؤسسه اختصاصى براى رتبه بندى و امتياز دهى به وضعيت ايمنى خودروها وجود ندارد .

سكه 15 هزارتومان گران شد
اقتصاد : ســكه  با عبــور از مرز 
يك ميليــون و 216 هــزار تومان 
به باالترين قيمت در ســال جارى 
رسيد، كارشناســان اين رشد را به 
افزايش تقاضاى اين فلز گرانبها در 

آستانه عيد فطر نسبت مى دهند.
محمد كشتى آراى رئيس اتحاديه 
طال و جواهر كشور در گفت وگو با 

خبرنگار ما مى گويد: در روزهاى اخير كه به عيد فطر و فصل تابســتان نزديك 
مى شويم تقاضا براى ســكه و ارز موجب افزايش قيمت ها شده و اين در حالى 
است كه قيمت جهانى نسبت به قبل ثابت باقى مانده است و اين روند صعودى 
قيمت ها كامًال به متغيرهاى داخلى وابســته است.  وى ادامه داد: روز شنبه كه 
شــاهد افزايش 15 هزار تومانى سكه بوديم، يكشنبه بازار جهانى تعطيل بود و 
قيمت ها ثابت باقى مانده و از امروز دوشــنبه عالوه بر  قيمت ارز كه بر گرانى 
طال و ســكه اثر گذار است، افزايش و كاهش ها به بازار جهانى نيز وابسته است 

كه بايد منتظر بود.
گفتنى است در روز شنبه، معامله سكه با قيمت يك ميليون و 202 هزار تومان 
آغاز شــد كه افزايشى 1000 تومانى نسبت به پنجشنبه داشت اما در ادامه به 
طور متناوب از نردبان گرانى باال رفت تا در نهايت با 15 هزار تومان افزايش در 
رقم يك ميليون و 216 هزار تومان ثابت بماند و منجر به رسيدن سكه به سقف 
قيمت در خرداد ماه نيز بشــود. البته در بازار غيررسمى نرخ هاى باالترى نيز به 

ثبت رسيده كه مى تواند روند قيمت در روز جارى را تحت  تأثير قرار دهد.

سهم بخش نفت همچنان 78 درصد 
رشد اقتصادى 12/5 درصد اعالم شد

تســنيم:بانك مركزى در حالى 
جزئيات نرخ رشــد اقتصادى سال 
گذشته را 12/5 درصد اعالم كرده 
كه ســهم درآمدهاى نفتى از رشد 
توليد ناخالص داخلــى حدود 78 
درصد بوده اســت. بر اساس اعالم 
بانك مركزى نرخ رشــد اقتصادى 
همراه با نفت كشــور از منفى 1/4 

درصد در سال 94 به 12/5 درصد در سال 95 افزايش يافته است. اين در حالى 
است كه رشد توليد ناخالص داخلى بدون نفت تنها 3/3 درصد بوده است.

همچنيــن نگاهى به جــدول درصد رشــد توليد ناخالص داخلى بر حســب 
فعاليت هاى اقتصادى نشــان مى دهد، ارزش افزوده گروه نفت از 7/2 درصد در 
ســال 94 به 61/6 درصد در سال 95 افزايش يافته است. اين درحالى است كه 
ارزش افزوده گروه صنايع و معدن تنها 2/2 درصد، ارزش افزوده گروه كشاورزى 
4/2 درصــد و ارزش افزوده گروه خدمات 3/6 درصد بوده اســت.  در حالى كه 
ســهم فعاليت هاى نفتى در رشد مذكور 9/8 درصد بوده، فعاليت هاى اقتصادى 
حاصل از فروش نفت، 78 درصد رشــد توليد ناخالص داخلى را به نسبت عدد 

12/5 درصد تشكيل مى دهد.
بررسى سهم فعاليت هاى مختلف اقتصادى در افزايش توليد ناخالص داخلى 
نشان مى دهد كه در سال 1395 ارزش افزوده فعاليت هاى «نفت»، «صنعت»، 
«بازرگانى، رســتوران و هتلدارى» و «حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات» به 
ترتيب با سهمى معادل 9/8، 0/8، 0/7 و 0/7 واحد درصد از رشد اقتصادى، 
نقش عمده اى در افزايش رشد توليد ناخالص داخلى ايفا كرده اند. در مقابل 
ارزش افزوده فعاليت «ساختمان» با سهمى معادل 0/8- واحد درصد از رشد 
12/5 درصدى، نقش كاهنــده اى در توليد ناخالص داخلى طى دوره زمانى 

مورد نظر داشته است.
 ارزش افــزوده بخش صنعت نيز با 6/9 درصد رشــد به رقم 781 هزار ميليارد 
ريال رسيد. الزم به يادآورى است كه اين رشد در سال 1394، 4/6 - درصد بود. 

ميز خـــبر

 اقتصاد/ زهرا طوســى  براى نخستين 
بار طى 15سال گذشته شيب خروج منابع 
از مؤسســه هايى كه ســود بيشترپرداخت 
مى كنند ودرعين حال ازريســك بيشترى 
برخوردارهســتند بــه ســمت بانك هاى 
معتبردرحــال افزايش اســت، البته به نظر 
مى رســد يكى از علل عمده ايــن فرايند، 
واكنشى هيجانى به انتشار خبر احتمال ادغام 
بانك ها از ســوى رئيس كل بانك مركزى 
باشد. ســيف در عين حال به سپرده گذاران 
بانك ها و مؤسسات مجازى كه ممكن است 
در آينده با يكديگر ادغام شوند اطمينان داده 
بود كه به هيچ وجه از اين تصميم آن ها متأثر 
نخواهند شد، حتى اگر دو بانك و شعبه هاى 

آن ها با يكديگر ادغام شود.
البته مطرح كردن طرح ادغام برخى بانك ها 
بدون اجراى كار كارشناسى و تصويب طرحى 
درفضايى كه مردم خاطره خوشــايندى از 
ادغام برخى تعاونى ها و مؤسسات دركاسپين 

ندارند به شايعات دامن زد.

بروز شايعات
خروج بخشى از منابع از مؤسسات اعتبارى 
غير مجاز و اخيراًَ برخــى مجازها در حالى 
رقم مى خورد كه مردم از يك سو تحت تأثير 
سخنان مقامات بانك مركزى درعدم سپرده 
گذارى درمؤسسات پرريسك باپرداخت سود 
باال و ســپس ايده ادغام بانك ها هســتند و 
از ســويى ديگر مدام در معرض شــايعاتى 
هستند كه آن ها را به ياد ماجراهاى كاسپين 
مى اندازد، بروز شايعاتى مثل تشكيل بانك 
كوثر و ادغام بانك مهر اقتصاد و دو مؤسسه 
كوثر و ثامن از جمله همين اخبارى اســت 
كــه مدام بــر طبل كوبيده مى شــوند و بر 
نگرانى مردم مى افزايد هرچند كه ادغام اين 

مؤسسات قوياً تكذيب شد.
مؤسســات اعتبارى كه از اواخر دهه70 در 
كشور قارچ گونه رشد كرده بودند اين اواخر 
به خاطر سودهاى كالن، عمالً سپرده گذارى 
در بانك ها را كند و بازار سرمايه را نيز تحت 
ســوداگرى خود در بازار ارز قرار داده بودند، 
به طورى كه پورابراهيمى رئيس كميسيون 

اقتصــادى مجلس اعــالم كرده بــود كه 
25درصد منابع مالى كشور در اختيار بازارغير 

متشكل پولى است. 

 واكنش كارشناسان
كارشناسان بانكى معتقدند كه حركت سپرده 
گذارى بر روى ريل امن بانك ها به شرطى كه با 
هدفگذارى بانك مركزى همراه باشد مى تواند، 
اعتماد را دوباره به اقتصاد برگرداند اما به نظر 
مى رسد جنگ بانك مركزى با بى انضباطى 
مالى كه مى توانســت به ساماندهى اين بازار 
بينجامد با عملكرد و ســخنان نسنجيده به 
رفتار هيجانى مردم در برداشــت ســپرده ها 
حتى از مؤسسات و بانك هاى خصوصى مجاز 
دامن زده است. اين جمله اى است كه مجيد 
نعمتى كارشناس خبره بانكى در گفت و گو با 

خبرنگار مــا آن را تأييد مى كند و مى گويد: 
ســپرده هاى مردم به ســمت برخى بانك ها 
سرازير شــده و سهم يك بانك در اين ميان 
از ديگران بســيار بيشتر است. وى مى افزايد: 
اين فضاى بى اعتمادى كه ايجاد شده حتى 
دامن برخى بانك ها و مؤسســات مجاز را نيز 
گرفته و سبب شــده مردم متأثر از شايعات 
براى سرمايه هايشان احساس خطر كنند. وى 
مدعى شد: در حالى كه در طى هر چهار و پنج 
روز شايعات ادغام چند مؤسسه مالى رسانه اى 
مى شــود، مردم حتى در مؤسسات مجاز كه 
امــكان ادغام آن ها وجود دارد نيز احســاس 
امنيــت ندارند و اين منجــر به خروج منابع 
به ســمت امن ترين مكان ها يعنى بانك هاى 
معتبر دولتى شده است. وى با اشاره به اينكه 
5 هزار ميليارد تومان از منابع مؤسســات به 

سمت بانك هاى دولتى روانه شده مى افزايد: 
امروز اتاق هاى فكر در بانك هاى خصوصى و 
مؤسسات مجاز تشكيل شده تا بتوانند در اين 
فضاى بحرانى نهاد مالى خودشان را از خطر 

ورشكستگى و خروج منابع حفظ كنند.

 تبعات شايعات
اسماعيل شادكام كارشناس امور بانكى نيز در 
گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: اين روزها 
بانك هاى دولتى با مراجعه بيشتر مردم هر 
روز شــلوغ تر مى شــوند چون همه در حال 
اطالع از وضعيت بانك ها هستند تا بتوانند 
پولشان را در جايى سپرده گذارى كنند كه 

ريسك كمترى متوجه سرمايه آن ها باشد.
وى با اشاره به اين كه مردم در يك بازه زمانى 
تنها به سود بيشــتر مى انديشيدند مى افزايد: 
امروز مردم بعد از امنيت ســرمايه به ســود 
سپرده ها فكر مى كنند و حاال وضعيت به شكلى 
رقم خورده كه با مقايسه سود بين بانك هاى 

دولتــى دســت بــه انتخاب 
سودهاى  ريســك  مى زنندو 

سرشار را نمى پذيرند.
حميدرضــا ظهوريــان فرد 
ديگر كارشناس خبره بانكى 
نيــز در گفت و گو با خبرنگار 
مــا تأكيد مى كنــد: در پى 
اخبارى مبنى بر ادغام، مردم 
به مؤسسه ها مراجعه مى كنند 
و فقط مى خواهند پولشان را 
بردارند، مثال ديروز مردم به 
يك مؤسسه هجوم آورده و 

مطالبه پول داشتند.
وى مى افزايــد: قــرار بــود 
و  بانك ها  مركــزى  بانــك 
مؤسسات را ساماندهى كند 

ولى اكنون مردم آن قدر نگران هســتند كه 
صحبت هاى مبنى بر بانك شدن مؤسسات 
كه مطرح هســت را نمى شنوند و به اين كه 
بانك مركزى قصد دارد مؤسسات را ملزم به 
پايبندى به قوانين كند نيز توجهى ندارند و 
تنها مى خواهند سرمايه خويش را  از خطرات 

احتمالى در امان نگهدارند. 

پيامدهاى سخنان رئيس كل بانك مركزى 

بيشترين حقوق به جيب چه ويروس شايعه به جان شبكه بانكى كشور افتاد
كسانى مى رود؟

ايسنا:بررسى حقوق و دستمزد سال 1395، از 
اين حكايت دارد كه مديران شــاغل در بخش 
نفت، گاز و پتروشــيمى بيشترين حقوق را در 
كشور دريافت مى كنند. نتايج يك بررسى آمارى 
نشان مى دهد مديران ارشد حوزه نفت و گاز با 
دريافتى متوسط 6/9 ميليون تومان در هر ماه 

در صدر دريافت كنندگان حقوق قرار دارند.
همچنين مديران ارشد حوزه كامپيوتر و نرم افزار 
با 5/5 ميليون تومان و حوزه عمران و ساختمان 
با 4/9 ميليون تومان در رتبه هاى دوم و ســوم 
قرار دارند. در سطح مديران ميانى صدرنشينى 
با نظام بانكى است. مديران ميانى نظام بانكى به 
طور متوسط رقمى در حدود 4/4 ميليون تومان 
در ماه دريافتى دارند و بعد از آن ها مديران حوزه 
ميانى نفت و گاز با 3/7 ميليون و مديران صنايع 
مخابراتــى و الكترونيكى با 3/5 ميليون تومان 

دريافتى ماهانه در رده هاى بعد قرار گرفته اند.
در ســطوح غيرمديريتى كارمندان حوزه هاى 
ســرمايه گذارى و بورس با حقوق ماهانه 2/8 
ميليون تومان بيشترين دريافتى را دارا هستند. 
رتبه هاى بعــدى به كاركنان بخش نفت و گاز 
و صنايع مخابراتى و الكترونيكى اختصاص دارد 
كه در هر ماه به طور متوسط 2/4 ميليون تومان 

درآمد كسب مى كنند.

نيم ميليون سهامدار عدالت 
شماره حساب اشتباه دادند

تسنيم: تعــداد 500هزار شماره شباى بانكى 
اشتباهى توسط مشموالن براى دريافت سود 
سهام عدالت وارد سامانه اين سهام شده كه براى 
اين دسته از افراد، پيامكى جهت اطالع ارسال 
شده است تا دوباره يك شماره شباى جديد در 

سامانه سهام عدالت به ثبت برسانند. 

بسته خبرى

امروز مردم بعد از 
امنيت سرمايه به 

سود سپرده ها فكر 
مى كنند و حاال 

وضعيت به شكلى 
رقم خورده كه با 
مقايسه سود بين 
بانك هاى دولتى 
دست به انتخاب 
مى زنندو ريسك 

سودهاى سرشار را 
نمى پذيرند

بــــــــرش

ســكه  با عبــور از مرز 
 هــزار تومان 
به باالترين قيمت در ســال جارى 
رسيد، كارشناســان اين رشد را به 
افزايش تقاضاى اين فلز گرانبها در 

محمد كشتى آراى رئيس اتحاديه 
طال و جواهر كشور در گفت وگو با 

بانك مركزى در حالى 
جزئيات نرخ رشــد اقتصادى سال 
 درصد اعالم كرده 
كه ســهم درآمدهاى نفتى از رشد 

درصد بوده اســت. بر اساس اعالم 
بانك مركزى نرخ رشــد اقتصادى 

ت
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خبر

ادغام بانك مهراقتصاد با برخى مؤسسات مالى شايعه است 
  اقتصاد:مديرعامل بانك مهر اقتصاد با انتقاد ازانتشــار شــايعاتى مبنى برادغام اين 
بانك با مؤسسات مالى نظير كوثروثامن، ضمن تكذيب موضوع ادغام، گفت: تاكنون 
بانك مركزى هيچ صحبت و مكاتبه اى با بانك مهر اقتصاد براى ادغام نداشــته است. 
ســيدضياءالدين ايمانى با انتقاد ازانتشار شايعاتى مبنى بر ادغام بانك مهر اقتصاد با 
مؤسسات كوثر و ثامن ضمن تكذيب اين موضوع اظهار داشت: بحث ادغام بانك مهر 
اقتصاد با هر مؤسســه مالى ديگرى شايعه است وما اين بحث ادغام را كامالً بى پايه و 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب:
امروز بايد به نهج البالغه برگرديم، فضال و انديشمندان كار 
خود را بكنند. نهج البالغه را بايد از ابعاد گوناگون مورد نظر 

قرار دهيم.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا قاضى الحاجات
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البيان
روزنامه البيان -چاپ امــارات- در تيتر اصلى خود 
ادعــا مى كنــد كه قطــر- به صــورت ضمنى- به 
دخالت در بحرين اعتراف كرده اســت! اين روزنامه 
با طراحى اره اى به شــكل پرچــم قطر كه در حال 
برش كشــورهاى عربى حوزه خليج فارس است، از 
قول مقام هــاى اماراتى مى گويد كه اعتماد آن ها به 

دوحه صفر است.

فورفورتو
ماهنامه فورفورتو بــا روى جلد بردن عكس ليونل 
مسى، از حضور وى به عنوان دبير سرويس ميهمان 
براى اين شماره خبر مى دهد. فورفورتو در گزارشى از 
رضا پرستش - بدل ايرانى مسى- مصاحبه اى با اندى 
هارمر - بدل قديمــى ديويد بكام - دارد كه اكنون 
بــراى خودش آژانس اســتعداديابى و پرورش افراد 
شــبيه به آدم هاى سرشناس راه اندازى كرده است. 
هارمر به پرستش توصيه مى كند كه اگر مى خواهد 
موفقيتش بيشتر شود بايد فردى سرگرم كننده باشد 
و با بهبود فن بيان خودش، حركات تكنيكى با توپ 

را نيز بياموزد.

روزنامه البيان -چاپ امــارات- در تيتر اصلى خود 
ادعــا مى كنــد كه قطــر- به صــورت ضمنى- به 
دخالت در بحرين اعتراف كرده اســت! اين روزنامه 
با طراحى اره اى به شــكل پرچــم قطر كه در حال 
برش كشــورهاى عربى حوزه خليج فارس است، از 
قول مقام هــاى اماراتى مى گويد كه اعتماد آن ها به 

ماهنامه فورفورتو بــا روى جلد بردن عكس ليونل ماهنامه فورفورتو بــا روى جلد بردن عكس ليونل 
مسى، از حضور وى به عنوان دبير سرويس ميهمان 
براى اين شماره خبر مى دهد. فورفورتو در گزارشى از 
رضا پرستش - بدل ايرانى مسى- مصاحبه اى با اندى 
هارمر - بدل قديمــى ديويد بكام - دارد كه اكنون 
بــراى خودش آژانس اســتعداديابى و پرورش افراد 
شــبيه به آدم هاى سرشناس راه اندازى كرده است. 
هارمر به پرستش توصيه مى كند كه اگر مى خواهد 
موفقيتش بيشتر شود بايد فردى سرگرم كننده باشد 
و با بهبود فن بيان خودش، حركات تكنيكى با توپ 

ماهنامه فورفورتو بــا روى جلد بردن عكس ليونل 

گزارش از شخص

يك دوست
العبادى مى گويد،  ايران را با همه دنيا عوض نمى كنيم

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   حاال و در 
آستانه ســفر به ايران با حرف هايش تا حدودى 
خيال ما را راحت كرد. «حيدر العبادى» مى گويد: 
«اگــر همه دنيا را به ما بدهند با ايران دشــمنى 
نخواهيم كرد». البته فكر نكنيد نخست وزير عراق 
درباره پيوندهاى مشترك ملت ايران و عراق و يا 
نقش ايران در ســركوب داعش و... هم حرف زده 
اســت. او در ادامه سخنانش مى گويد: «اگر وعده 
بازســازى مجانى عراق را هم به ما بدهند، حاضر 
نيستيم با ايران دشمنى كنيم.» البته مى دانيد كه 
سياستمدار عراقى محافظه كار تر از اين است كه 
آشكارا بگويد چه كسانى اصرار دارند او و دولتش 
را به دشمنى با ايران وادار كنند و حاضرند براى 
اين دشمنى سركيسه را شــل كرده و دالرهاى 
نفتى شان را خرج بازســازى عراق كنند. با اين 
حال حواســمان است كه العبادى اين حرف ها را 

درست پيش از سفر به عربستان زده است!

  مهندس الكترونيك
نخست وزير 64 ساله و شيعه عراق فرزند همان 
پزشك سرشناس عراقى است كه با حكومت صدام 
درافتاد، جواز پزشكى اش در عراق لغو و خودش 
هم همراه بيش از 40 پزشك ديگر به خارج كشور 
تبعيد شــد. بعدها كه از دنيا رفت، صدام اجازه 
بازگشت جسدش به عراق را هم نداد. العبادى كه 
در دانشگاه بغداد و در رشته برق كارشناس شده 
بود، بعدها از دانشــگاه منچستر انگليس دكترى 
برق و الكترونيك را گرفت. در كنار الكترونيك و 
برق به علوم دينى هــم عالقه مند بود و در يك 

دانشگاه انگلستان علوم قرآنى تدريس مى كرد.

  سياستمدار دور از وطن
سياست برايش از همان نوجوانى آغاز شده و در 
دوران دانشجويى جدى و جدى تر شده بود. مدتى 
مسئول دفتر حزب دعوت اسالمى در خاورميانه 
بود و بعدها در انگلســتان سخنگوى اين حزب 
شــد و به مبارزه ادامه داد. پس از سقوط صدام 
هم مدتى نمايندگى مجلس و رياست كميسيون 

اقتصاد و سرمايه گذارى، مسئوليت هماهنگى امور 
آوارگان عراقى با سازمان ملل و وزارت ارتباطات 
را بر عهده داشت. البته تا پيش از نخست وزيرى 
يك بار به عنوان مشاور نخست وزيرهم فعاليت 
كرد. خالصه با توجه به اين پيشــينه مبارزاتى و 
سياسى شما توقع نداشته باشيد «العبادى» چيزى 
از مهندسى برق و الكترونيك در خاطرش مانده 
باشد! چون آخرين مشاغل كمى مرتبط به رشته 
تحصيلى اش بر مى گردد به دهه 90 ميالدى كه 
رئيس مؤسسه فناورى پيشرفته لندن و كارشناس 
فناورى حمل ونقل سريع السير در اين شهر بود.

  اصالحات بر زمين مانده
چيزى حدود دو ســال و 10 مــاه پيش بود كه 
پس از مدت ها اختالف نظر با «مالكى» سرانجام 
به عنوان نخســت وزير معرفى شد و البته جنگ 
و دعواهايش با «مالكى» تا مدت ها ادامه پيدا كرد. 
وعده داده بود اصالحات ادارى را شــروع كند و با 
فساد در بيفتد. با اين همه قبل از اين دوكار، دفتر 
ستاد مشترك نيروهاى مسلح را كه «مالكى» راه 
اندازى كرده بود، تعطيل كرد. برخى تحليلگران در 
همان زمان، پذيرفته نشدن او از سوى « آيت اهللا 
سيستانى» را به علت كندى روند مبارزه با فساد 
و اصالحات ادارى مى دانســتند. از ســوى ديگر 
اختالفاتش با «مالكى» نيز سبب شده بود شايعه 
كودتا از سوى نخست وزير سابق عليه دولت او سر 
زبان ها بيفتد و كار را به نخست وزير جديد سخت 
و ســخت تر كند. بسيارى از عراقى ها نيز از روش 

مبارزه او با داعش و تروريست ها انتقاد داشتند.

  سفير مخفى
بدون شك، ميانه رو است و همين سبب مى شود 
در اظهار نظرهــا و رفتارش، طورى حرف بزند و 
عمل كند كه انگار هواى همه طرف هاى درگير و 

دخيل در عراق را دارد.
مخالفت برخى احزاب و تشــكل هاى داخلى با او 
نيز بيشتر به خاطر همين روحيه اش است. كمتر 
از يك سال از نخست وزيرى اش گذشته بود كه 

انگار از فعاليت هاى مخالفانش احساس خطر كرد. 
اوضاع در كشورش رو به راه نبود. « مالكى» هنوز 
سوداى نخست وزيرى در سر داشت و داعش هم 

ضربات سختى به ارتش عراق وارد كرده بود. 
برخى رســانه هاى عراقى در ارديبهشت سال 94 
نوشتند كه العبادى احساس كرده به حمايت ايران 
نيــاز دارد و براى جلب اين حمايت «جعفرى» را 

مخفيانه به تهران فرستاده است. 

  ايرانى ها خودشان آمدند
سال 95 مخالفتش را با حضور ايران در سركوب 
داعش و شركت در حمالت هوايى آشكارا اعالم 
كرد. بعدها نيــز برخــى خبرگزارى هاى عربى 

- راســت و دروغــش را نمى دانيــم - از قول او 
گفتند: ما از ايران نخواســتيم در جنگ با داعش 
كمكمان كند... آن ها خودشان آمدند... هرچند اگر 

نمى خواستيم باز هم مى آمدند!
پيش از اين ها نيز نشــريه «النهار» از جر و بحث 
او با سردار سليمانى و مخالفتش با شيوه حضور 
ايران در نبرد با داعش نوشــته بود. با همه اين ها 
يك سال پس از انتشار اين خبر، «العبادى» حاضر 
شد روبه روى خبرنگاران بنشيند و بگويد: حضور 
مشاوران نظامى ايران در عراق به درخواست بغداد 
بوده اســت. البته ته حرف هايش هم اضافه كرده 
بود: همه دنيا در نبرد بــا داعش به عراق كمك 

مى كند!

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

انكار كننده كودتاى 28 مرداد 
راه سوم/ سيدمحمود كاشانى - پسر آيــت اهللا 
كاشانى- در واكنش به انتشار اسناد جديد «سيا» 
در مصاحبــه اى مى گويد: هيــچ كودتايى عليه 
مصدق در 28مرداد انجام نشــد. او كودتاى 28 

مرداد را يك دروغ تاريخى مى داند. 

آموزگار نمونه ترامپ
باشــگاه خبرنگاران/ به گزارش اينديپندنت، 
نيكــوس جياناپلــوس كــه از ســوى ترامپ به 
عنوان بهترين معلم ســال آمريكا انتخاب شــد، 
با يك ســنجاق رنگيــن كمانى-عالمــت ويژه 
همجنســگرايان- و بادبزن تورى در كاخ سفيد 
حضــور يافــت. وى نســبت به احقــاق حقوق 
همجنســگرايان آمريكايــى در دوره ترامپ ابراز 

اميدوارى كرد.

تى شرت هاى خبر ساز
عصرايران/ تى شرت هايى با عكس هاى قاليباف 
بر تن كودكان و گرفتن تصوير يادگارى با آن ها و 
انتشارشان با واكنش هاى گسترده در شبكه هاى 

اجتماعى رو به رو شد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/3313/06

23/3900/12 3/264/02

19/5220/23

5/145/49

20/1320/44
خاور خانم! مطبخ خانه اى در همين نزديكى ها... 

 ايســتگاه / رقيه توسلى  
گاهى بــد نيســت آدم برخى 
كنــد،  دنبــال  را  ســوژه ها 
ســوژه هايى كــه عطــِر باقاال 
قاتق، ميرزا قاسمى و ترش تَِره 

مى دهند! 
را  آدم  كــه  هايــى  ســوژه 
مى كشــانند به دل قصه اى در 
حوالى  گيــالن.  در  شــمال... 

رودخانه آچى رود در دامنه شــمالى البرز. به روســتاى «سروالت». پاى سرگذشت 
بانوى كارآفرين كه يــك روز بارانى در بالكن 20 مترى خانه اش، تصميم مى گيرد 

ايده بكر ناهارخورى روستايى را كليد بزند.
گاهى خيلى به نفع آدم تمام مى شــود كه «خاور جربانيان» ها را بشناسد. مردمانى 
از جنس تالش كه بلدند، گليم زندگى شان را از آب بيرون بكشند و يادمان بدهند 
چگونه مى شــود با سختكوشى و خالقيت از خانه 70مترى به رستوران 500مترى 
رسيد و كارى كرد كه هواى شهر با امكانات پُر زرق و برقش، هرگز دل هاى كوچك 
ما را نقاپد. يا چه جور مى شود، آستين همت باال زد و از بالكنى كه چشم انداز رو به 
دريا و كوه دارد، به اقتصاد و درآمدزايى رسيد. مى شود صبح هاى زود، «بازاررو» شد، 
مرغ و ماهى و سبزى خريد. قابلمه ها را جانانه بار گذاشت و غذا به غذا، مزه چشى 
كرد و در زادگاه خويش، مطبخ خانه اى راه انداخت كه آوازه دود و َدم اش را بشــود 

از زبان هر گردشگر داخلى و خارجى شنيد.
بانو خاور گيالنى و آشــپزخانه پرخاطرخواهش، حاال سال هاســت احوال روستاى 
جلگه اى و جنگلى اش را زير و زبر كرده و اجازه داده تا در سروالت، خانه ها به اجاره 
گردشــگران دربيايد و صنايع دســتى و خوراكى هاى محلى به فروش برسد. همان 
مطبخ خانه اى كه امروز 60 نفر از اهالى روســتا در آن كار مى كنند و نان مى برند 
سرســفره هايشان. راستى... چه كســى باور مى كرد، دستپخت خوشمزه و مهربان 
بانو خاور كه روزى برنج معطر و نازخاتون و ماهى شكم پُر راه انداخت، امروز چرخ 
خودكفايى و معيشت بومى ها را بچرخاند و اسم و رسم و نام نيك -در كنار باغ چاى 

و باغ پرتقال- براى سروالتى هاى نازنين درست كند؟ 

چه كسى

طرح  روز

تحريم هاى جديد آمريكا و نوزاد برجام !

 نيشتر / مازيار بيژنى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

گاهى بــد نيســت آدم برخى 
كنــد،  دنبــال  را  ســوژه ها 
ســوژه هايى كــه عطــِر باقاال 
قاتق، ميرزا قاسمى و ترش تَِره 

را  آدم  كــه  هايــى  ســوژه 
مى كشــانند به دل قصه اى در 
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