
 گامى بلند براى تحقق مرجعيت علمى 

تأسيس بنيادهاى «علمى  و فناورى» و «سالمت» درآستان قدس
 آستان  سرپرست معاونت علمى و فناورى آستان قدس رضوى، از تجميع نهادهاى علمى 
اين نهاد و شكل گيرى بنيادهاى «علمى و فناورى» و «سالمت» خبر داد. دكتر محمد مهدى 
طهرانچى با بيان اين مطلب گفت: پيشرفت علمى از مؤلفه هاى اقتدار كشور است؛ از اين 
رو به سازمان هايى نياز داريم كه در حوزه علم، اقتصاد و فرهنگ الگو باشند و بتوانند رفتار و 
تجربيات موفقى را در جامعه شكل دهند. به اين ترتيب سعى شده در حوزه علم با نگاهى 
جامع و مطابق توان آستان قدس رضوى در مقوله بسيج نيروهاى علمى در قالب خادمان 
علمى توجه شود. وى با اشاره به گستره فعاليت دانشگاه هاى آستان قدس رضوى افزود: 

 ............ صفحه 3اين مجموعه عالوه بر استعدادهايى كه ...

قدس خراسان/ 29 سال زندگى
در كنار اعالميه ترحيم آشنايان

قدس خراسان/ قدرت موشكى ايران
قابل مذاكره نيست

نگرانى از
 بازگشت حقوق هاى نجومى

3 2 4

 

فرزند زمانه خودم هستم
 چهارده  نظريه پردازى اســت كه با ســخنرانى در اين شماره ويژه نامه «چهارده» مى خوانيد

جنجالى خود در رابطه با فراماسونرى معروف شد؛ 
سخنرانى هايى كه در نقد علوم اجتماعى نظراتى 
درباره نقش تشــكيالت فراماسونرى در اداره امور 

جهان دارد. علي اكبر رائفى پور در سال هاى اخير با 
سخنرانى هاى متنوع و مختلف خود در زمينه هاى 
شيطان پرستى، فراماسونرى، صهيونيزم و مهدويت 

توجه عالقه مندان ...

مرگ دور نيست سرلشكر باقرى در همايش فرماندهان نيروى زمينى سپاه: نمايندگان مجلس در گفت و گو با قدس مطرح كردند

باشگاهى بدون مالك و مجوز

نفت
در آستانه

اشتعال و انحالل

عبور مؤسسات مالى غيرمجاز 
از بحران با

اليحه دولت يا طرح مجلس؟ 
مهلت مجلس

به سيف پايان يافت
 ............ صفحه 14 ............ صفحه 2

 توقف اجبارى
قبل از ايستگاه پايانى

 گفت وگو با محمد دروديان 

قطعنامه 598 
در بينابين تاريخ

و سياست
گفت وگو با جواد منصورى

قدرت هاى جهانى 
نمى خواستند ايران 

پيروز جنگ باشد
گفت وگو با اسماعيل كوثرى 

تعلل در پذيرش 
قطعنامه از سوى 

ايران، به خاطر 
بدعهدى دشمنان بود

:امام عسكرى
كسى كه پارسايى 

خصلت او، بزرگوارى 
سرشت او و بردبارى 

خوى او باشد، دوستان 
و ستايشگرانش 
بسيار شوند و با 
ستايشى كه از او 

مى شود، از دشمنانش 
انتقام گيرد. 
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مبارزه امام صادق با انحرافات 
اعتقادی و فرقه های نوظهور 

حجتاالسالم
سیدعباسموسویمطلق

 حب اهـل بـیت
 به زندگی من برکت داده
گفتوگوبابنیانگذار
هیئتعباسیه،حاجمحمداحمدی
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هـیئت

صفحه  6صفحه 2

فرزند زمانه
خودم هستم 

صفحات4و5

گفت وگوی »چهارده« با علی اکبر رائفی پور
 که سخنرانی هایش حاشیه هاي زیادی دارد 

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
سيد احسان قاضى زاده هاشمى

مصوبه مجلس پيرامون دريافت هاى نجومى در برنامه ششــم در رفت و آمد بين 
مجلس و شوراى نگهبان به تصويب نهايى نرسيد و همين موضوع سبب شد، دولت 
با مصوبه خودش، ســقف حقوق  مديران را مشخص كند، اما اكنون مصوبه اى كه 
دولت خودش تصويب كرده را برداشــته است. از اين رو، مسئوالن دولتى بايد به 

اذهان عمومى پاسخگو باشند، چرا مصوبه اى كه ...

دولت به افكار عمومى احترام بگذارد

 ............ صفحه 2

مدير عامل سابق هما مى گويد براى خريد هواپيما پول نقد داده ايم، اميدواريم آمريكا شيطنت نكند 

پرداخت نقدى دريافت نسيه!
از صدها هواپيمايى كه قرار بود به ايران بيايد تنها سه فروند تحويل شده است
 ............ صفحه 7

 درآستان قدس

 توقف اجبارى
ايستگاه 598



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سيد احسان قاضى زاده هاشمى 
عضو كميسيون فرهنگى مجلس 

رئيس قوه قضائيه با اشاره به شكست داعش در عراق و سوريه:

دشمنان مى خواستند غده سرطانى ديگرى در منطقه ايجاد كنند

خبر

 ميزان  رئيس قوه قضائيه، رســيدگى به بيش از 15 ميليون 
پرونده قضايى در سال 95 را بسيار فراتر از ميزان استانداردهاى 
بين المللى دانست و گفت: با توجه به كمبودها داريم كار جهادى 

انجام مى دهيم.
آيت اهللا آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى قضايى، با بيان 
اينكه با اين سطح از اعتبارات، امكانات و نيروى انسانى واقعاً بايد 
گفت، كاركنان دستگاه قضايى كارى جهادى انجام مى دهند، 
اظهار داشت: دادگسترى جمهورى اسالمى در سال 95 به 15 
ميليون و 300 هزار پرونده رسيدگى كرده كه اين ميزان بسيار 

فراتر از استانداردهاى بين المللى است.
آيت اهللا آملى الريجانى با تأكيد بر ضرورت افزايش نيروى انسانى 
در كنار اجراى برنامه هاى مربوط به پيشگيرى از جرم، خاطرنشان 
كرد: همگى ما قائل به تحول هستيم و همكاران ما در بخش هاى 

مختلف چنين نگاهى را دنبال مى كنند، ولى نمى توان تا به نتيجه 
رســيدن برنامه هاى تحول گرايانه، مردم را منتظر گذاشت و به 

پرونده هايشان رسيدگى نكرد.

 متدين، وارسته و اهل فضل
رئيس قوه قضائيه خطاب به مسئوالن عالى، مديران، قضات 
و كاركنــان دســتگاه قضايى بر لزوم پذيرش كاســتى ها و 
ريشه يابى آن ها و همچنين رفع فورى آن ها تأكيد كرد.وى 
در ادامه با گراميداشــت 26 تير ماه سالروز تأسيس شوراى 
نگهبــان، اظهارداشــت: هرچه پيش مى رويــم، نقش مهم 
شوراى نگهبان را از بعد نظارتى براى صيانت انقالب و نظام 
جمهورى اســالمى از انحرافات و همچنين بعد حقوقى در 
جهت حراســت از اسالميت و قانون اساسى در مقام تقنين، 

بيشتر احساس مى كنيم.
آيت اهللا آملى الريجانى، اعضاى اين شــورا را افرادى وارســته، 
متديــن و اهل فضل توصيف و براى آنــان در جهت عمل به 

وظايف قانونى خود آرزوى موفقيت و سربلندى كرد.
رئيس دستگاه قضا، در بخش پايانى سخنان خود، آزادى موصل 
و پيشــرفت هاى جبهه مقاومت در ســوريه را رخدادى بزرگ 
برشــمرد و تصريح كرد: عجيب است كه رسانه هاى غربى كه 
كوچك ترين مسئله را به موضوعى بزرگ تبديل مى كنند، اين 

پيروزى ها را ناديده مى گيرند.

 رخدادى بزرگ در عراق و سوريه
آيــت اهللا آملى الريجانى افزود: طرح دشــمنان اين بود كه 
دولت آزاد و قانونى يك كشــور را به دولتى با فكرى منحط 
و قرائتى وحشــيانه از اســالم تبديل كنند و غده سرطانى 
ديگرى مانند رژيم صهيونيســتى در منطقــه ايجاد كنند، 
اما خوشــبختانه با مجاهدت عظيم دولت، مرجعيت، ارتش 
و نيروهــاى مردمى عراق و همچنيــن كمك هاى بى دريغ 
جمهورى اســالمى، نتوانســتند به اهداف شوم خود دست 

پيدا كنند.
رئيس قوه قضائيه نتيجه اين تالش ها را عالوه بر اضمحالل 
گروه تروريســتى داعش، ايجاد انسجام درونى و خودباورى 
در مــردم و نيروهاى عراقى دانســت و خاطرنشــان كرد: 
اميدواريم دولت و ملت عراق با اتكا به اين ســرمايه عظيم 

اجتماعى بر مشكالت موجود چيره شوند. 
در خبرهــا آمده بود، آمريــكا مواضع جبهــه مقاومت در 
ســوريه را بمباران كرده است؛ چنين اقداماتى نفاق آمريكا 
و كشــورهاى مدعى مبارزه با داعش را بيش از پيش آشكار 

مى كند.
آيت اهللا آملى الريجانى در پايان ابراز اميدوارى كرد، جبهه 
مقاومت در عراق و ســوريه با همبســتگى هرچه بيشتر و 
رسيدن به فهم مشترك بتوانند شر پديده شوم داعش را از 

كشورهاى اسالمى رفع كنند. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

شوراى نگهبان تحت تأثير فشارها و تهديدها قرار نمى گيرد  خبرگزارى صدا و سيما: دبير شوراى نگهبان گفت: ما بر مواضع خود پافشارى مى كنيم و از مواضع مان عدول نمى كنيم و تحت تأثير تهديدها و امثال آن 
قرار نمى گيريم.آيت اهللا احمد جنتى اظهارداشت: هماهنگى كاملى ميان اعضاى اين شورا وجود دارد و از خودمان دغدغه داخلى نداريم؛ بعضى ها حرف هايى مى زنند كه ما اين ها را تحمل مى كنيم، البته چاره اى نداريم بايد تحمل 
كنيم و به آنان سالم مى كنيم. برخى نيز مطالبى مى گويند كه نمى دانيم تا چه حد دقت مى كنند، آنان مى خواهند همه مسائل شوراى نگهبان را گردن من بيندازند، در حالى كه اين شورا 12 عضو دارد و بنده فقط يك عضو آن هستم.

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

 اقتصاد   در پى ســرگردانى ميليون ها 
ســپرده گذار مؤسســات مالى واعتبارى 
غيرمجاز كه هنوز هم ادامه دارد، سه شنبه 
هفته گذشته مقرر شــد تا بانك مركزى 
برنامه هــاى خود را بــراى رهايى مردم از 

بالتكليفى ارائه دهد. 
رئيس كل بانك مركزى نيز پس از اينكه 
على الريجانى به وى يك هفته فرصت داد 
تا مشكل ســپرده گذاران مؤسسات مالى 
را رفــع كند، به نمايندگان ملت وعده داد 
كه طى هفته آينده راهكارهاى بازپرداخت 
مطالبات مردم از مؤسسات مالى را بررسى 
و جزئيات آن را به اطالع نمايندگان ملت 

برساند.
اين مســائل در حالى اتفاق 
افتــاد كه اكنون خواســته 
مجلس از بانك مركزى اين 
است كه براى پايان دادن به 
اين بحران چند ساله حتى 
اگــر نياز به اليحــه نيز بود 
اين نهاد پولى آن را به خانه 
ملت بياورد تا نمايندگان نيز 
با اجماع بر ســر راهكارهاى 
برون رفت از اين مشــكالت 
توافق كرده ونظر نهايى خود 
افــكار عمومى  به اطالع  را 

برسانند.
بر اساس آخرين آمارها، 93 درصد سپرده 
گذاران، دارايى هاى زير 50 ميليون تومان 
نزد اين مؤسسات دارند كه نبود يك برنامه 
واحد براى اعــالم مراجعه افراد به منظور 
دريافت مطالباتشان به صورت زمان بندى 
شده، منجر به تجمعاتى در برخى شهرها 

شد.
حتى به گفته برخى نمايندگان ملت، در 
صورت پاســخگو نبودن نهاد ناظر يعنى 
بانك مركزى مسير سؤال از رئيس جمهور 

همچنان باز اســت كه طرح سؤال از وزير 
اقتصاد با 61 امضا نيز در اين رابطه مطرح 

است.
به گفته نمايندگان، هم اكنون منابع اين 
مؤسســات وحتى دارايى هاى آنان مانند 
امالك و مســتغالت كامًال مشخص است 
و به همين دليــل بانك مركزى مى تواند 
با ارائه يك برنامه جامع واطالع رســانى 
دقيق، افــكار عمومى را دربــاره بازپس 
دادن مطالبــات مالى مــردم قانع كند و 
رونــد بازپرداخت ســپرده هاى مردم نزد 
اين مؤسسات را تسهيل نمايد كه تاكنون 
خبرى مبنى بــر ارائه اين برنامه جامع از 

سوى بانك مركزى منتشر نشده است.
همچنين بر اســاس اخبار منتشر شده، 
مجلس به دولت توصيه كرده تا اليحه دو 
فوريتى براى ساماندهى مؤسسات مالى و 

اعتبارى ارائه كند.

بــه گفته كريمى يكــى از نمايندگان واز 
اعضاى كميســيون اقتصادى طرحى دو 
فوريتى براى ســاماندهى مؤسسات مالى 
و اعتبارى در كميســيون اقتصادى تهيه 
شــده و اين طرح با بيش از 130 امضا به 
هيئت رئيســه مجلس ارائه شده است كه 
در صورتى كه اليحه دو فوريتى از ســوى 
دولت ارائه نشود، طرح مجلس به جريان 
خواهد افتاد.وى در خصوص جزئيات اين 
طرح تصريح كرده است: در صورت تصويب 
نهايى اين طرح، مؤسسات مالى و اعتبارى 
مشكل دار ذيل بانك هاى معتبر قرار گرفته 
و دارايى هــا و تعهدات اين مؤسســات به 
بانك هاى معتبر منتقل مى شــود و مردم 
به مشترى و ســپرده گذاران اين بانك ها 
تبديل خواهند شــد كه بــه اين ترتيب 
خيالشــان راحت مى شــود. البته اكنون 
چند دليل از ســوى بانك مركزى در اين 

خصوص مطرح مى شود كه يكى از آن ها 
حفظ منافع ســهامداران بانك ها در اين 
مبــادالت مالى بين بانكى و مؤسســات 
مالى واعتبارى اســت. همچنين به گفته 
كارشناســان اقتصادى بايد ميزان دارايى 
نقدى وغيرنقدى مؤسسات مالى واعتبارى 
در اين تبادل مالى مشخص شود تا نسبت 
به كفايت سرمايه يك مؤسسه، نسبت به 
اقدام  سپرده گذاران  مطالبات  بازپرداخت 
شود.از سويى گستردگى صورت هاى مالى 
اين مؤسســات مالى واعتبارى غير مجاز 
به حدى است كه بايد ديد چه تصميمى 
از ســوى بانك مركزى در اين مدت زمان 
كوتــاه باقى مانــده اتخاذ خواهد شــد و 
همچنين چه مواردى در طرح دوفوريتى 
مجلس گنجانده خواهد شد تا اين مشكل 
را كه در حال تبديل شدن به يك معضل 

جدى است ساماندهى كند.

عبور مؤسسات مالى غيرمجاز از بحران با اليحه دولت يا طرح مجلس؟

مهلت مجلس به سيف پايان يافت

 اين روش يكى از شــيوه هاى نااميدى در جامعه ماســت، كســانى با مدرك 
ليسانس هستند كه تا 6 ميليون حقوق بازنشستگى مى گيرند و حق آن هاست! 
ولى با همين مدرك هستند كسانى كه چيزى باالتر از 2 ميليون حقوق مى گيرند. 

چرا؟9160002943
 به نظر مى رســد پابرهنگان و صاحبان اصلى اين انقــالب با فرمان آتش به 
اختيــارى كه از جانب رهبر معظم انقالب دارند بر خود تكليف بدانند تا يك بار 
ديگر وارد ميدان شــده و پا برهنه، پا بر تمام قراردادهاى پيدا و پنهانى نهند كه 

سران فعلى كشور مى بندند! 9130009005
 بنده سواد درستى ندارم ولى مى دانم برخى اختراعات و اكتشافات مفيد علمى 
مثل برق، تلفن و... به درد همه مى خورد. در مورد مرحومه ميرزاخانى ممكن است 
برخــى اختراعاتش به درد كل دنيا بخورد ولى در اين مدت براى وطن و مردم و 
كشور خودش چه قدم هايى و چه كارهاى مفيدى كرده كه بيشتر بهش افتخار 

كنيم؟ 9150002995
 يكى نظارت كند شــركت هاى خدمات دهنــده اينترنت چرا و با چه اهدافى 
شــب ها تا صبح و گاهى صبح تا ظهر اينترنت ارزان در اختيار شــهروندان قرار 
مى دهند. جوانان و حتى كودكان تا صبح بيدار و دنبال دانلود و روزها مى خوابند 
اين يعنى گرفتار كــردن جامعه به دانلود و چت و وبگردى هاى غير الزم و هدر 

دادن وقت و هزينه. اين را مى گويند ناتوى فرهنگى و نفوذ! 9150004660
 آيا وزارت خارجه ســخنان اخير دولتمردان فرانسه را شنيده است؟ باز بروند 
مذاكره و خنده كنند و قرارداد ببندند و دلخوش باشند كه در پس انعقاد قرارداد 
با فرانسه، آمريكايى ها را دور زده اند؛ دلخوش باشيد به برجامى كه از داخلش يك 

بطرى مايع دستشويى جام هم به دست نمى آيد! 9150004662
 همه سران مملكت در حال بررسى مشكل ريزگردهاى خوزستان هستند كه هديه 
كشور عراق است به ايران عزيز و دقيقاً بيخ گوش مشهد در روستاى 1600 خانوارى 
فرخد(قمصر خراسان) نه مردم و نه باغ هاى گل محمدى، ديگر قدرت نفس كشيدن 
ندارند، از شر ريزگردهاى كارخانه آسفالت شهيد مجيدى. محض رضاى خدا محيط 
زيست بيدار شود. فرخد ديگر نفس نمى كشد، فرخد ديگر نمى خندد! 9150003775

 وزير ارتباطــات دولت تدبير از اجراى حكم مقام قضايى در برخورد با هزاران 
كانال مستهجن و ضد امنيتى در فضاى مجازى خوددارى و اعالم مى كند اين كار 
منطبق با سياست ما نيست! آقاى وزير شما در سياست هايتان دنبال چه هدفى 

هستيد؟ 9150001495
 لطف كنيد به آن آقايى كه گفت حقوق زير2 ميليون ماليات ندارد، بگوييد ما با 
كمتر از اين حقوق بيشترين ماليات را مى دهيم ماليات بر ارزش افزوده! كمتر در 

حق حقوق بگيران اجحاف كنيد. 9360007818
 اى كاش اشــخاصى همچون مريم ميرزاخانى نابغه رياضى همان گونه كه به 
علــم بها دادنــد به حجاب نيز بها مى دادند. علم و ايمــان همچون دو بال براى 
يك پرنده هســتند چرا دختران و زنان تحصيلكرده ما نتوانستند پا به پاى علم 
به هنجارهاى اخالقى همچون حجاب پايبند باشند، ايشان مى توانست با حفظ 
حجاب خود الگويى براى ديگر زنان باشــد، اما اين سعادت را از خود دريغ كرد 

چرا؟ 9150007109
 آيا اولياى دانش آموزان مى دانند كالس در ارزشيابى توصيفى بايد 2520نفر 

باشد؟ 9150003905
 چرا ايرانسل در حق مردم اجحاف مى كند، هزينه هر دقيقه مكالمه 333 ريال 
است، ولى من1 دقيقه و36 ثانيه صحبت كردم 1265 ريال كسر كرد! چرا كسى 

جلوى ايرانسل را نمى گيرد؟ 9390005564
 آقاى روحانى، مگر صنعت نفت كشور پس از پرداخت آن همه هزينه و مشكالت 
توسط غيورمردانى مانند دكتر مصدق ملى نشد؟ مگر متعلق به همه ملت نيست؟ 
پس چرا ملت و حتى نمايندگان آن ها نبايد از سرنوشت و قراردادهاى مربوط به 

ثروت خودشان بى اطالع باشند؟ 9150001495
 دولتى كه توان كنترل قيمت پياز را ندارد چگونه قيمت ارزاق و كاالى ديگر را 

مى تواند كنترل كند؟9150007752
 ما فرهنگيان بازنشسته 88 نصف فرهنگيان بازنشسته 96 حقوق مى گيريم. 
چرا دو فرهنگى بايد اين قدر اختالف دريافتى داشــته باشند؟ حقوق فرهنگيان 
شاغل هم دو برابر ماست. گويا وعده دولت براى يكسان سازى حقوق فقط كاربرد 

انتخاباتى داشت! 9150000396

دولت به افكار عمومى
احترام بگذارد

مصوبه مجلس پيرامــون دريافت هاى نجومى 
در برنامه ششــم در رفــت و آمد بين مجلس 
و شــوراى نگهبان به تصويب نهايى نرســيد 
و همين موضوع سبب شــد، دولت با مصوبه 
خودش، سقف حقوق  مديران را مشخص كند، 
اما اكنون مصوبه اى كه دولت خودش تصويب 

كرده را برداشته است.
از اين رو، مسئوالن دولتى بايد به اذهان عمومى 
پاسخگو باشند، چرا مصوبه اى كه خود دولت 
تصويب كرده آن را لغو كرده اســت. در حالى 
كه دولت نبايد ســقف حقوق ها را بردارد، زيرا 
اين موضوع به هيچ وجه قابل پذيرش نيست و 
بدون ترديد موجب هرج و مرج و سوءاستفاده 
عده اى فرصت طلب مى شــود كــه در قالب 
آزادى هاى قانونى كه از اين طريق براى آن ها به 
وجود مى آيد، حقوق  كالنى را دريافت خواهند 

كرد. 
مصوبه دريافت  هاى نجومى كه با پيگيرى هاى 
مجلس همراه بود، احترام به خواســت و افكار 
عمومى بود، براى اينكه نوع برداشــت حقوق 
تابع قوانين و امور ادارى كشــور باشد؛ زيرا در 
آن ها تعريف سقف حقوق وجود دارد. وقتى اين 
سقف برداشته شود و هركسى سقف حقوقى 
را براى خودش مشخص و تعيين كند، حوزه 
مربوط به پرداخت حقوق ها از جانب مديريت 
خاص يك سيستم خارج مى شود و در عرصه 

پرداخت ها هرج و مرج پديد مى آيد.
يكــى از اولويت هاى جدى و اصلى مجلس در 
برنامه ششم توسعه نيز نحوه پرداخت و نظام 
شــفافيت مالى در كشور بود تا مردم احساس 
بى عدالتى نكنند يــا يك طبقه و گروه فربه و 
فراترى در كشــور به وجــود نيايد، بلكه همه 
بــه اين موضوع آگاهى پيدا كنند كه ســقف 
مديران و نهايت حقــوق پرداختى به آن ها با 
در نظرگرفتن تمامى شرايط، ضوابط و سختى 

محيط كار چه ميزان است.
وقتى سقف پرداخت حقوق  برداشته مى شود، 
عــالوه بر اينكه مفهوم بى عدالتــى را در اين 
زمينه بين مردم ترويج داده و اعتماد عمومى را 
كاهش مى دهد و يأس و سرخوردگى را در بين 
مديران پديد مى آورد، موجب ايجاد مشكالت و 
بحران هاى مختلفى در حوزه هاى ديگر از جمله 
بحران امنيتى در جامعه مى شــود. از طرفى 
برخى متخصصان، فنــاوران و نخبگان كه در 
محيط هاى مختلف جامعه مشغول هستند، به 
نوعى احساس ظلم در حق خودشان مى كنند 
كه همه اين ها اثر سوء بر عملكرد دستگاه هاى 

اجرايى كشور دارد.
دولت به خاطــر احترام به افكار عمومى و هم 
حساســيت هايى كه در جامعه به وجود آمده 
است نبايد حتى براى ادامه كار برخى مديران 
شركت هاى دولتى يا نيمه دولتى اجازه چنين 
كارى را بدهــد و اگر برخى از مديــران ابراز 
مى كنند كه با شرايط حقوق كنونى نمى توانند 
ادامه فعاليت بدهند، دولت بايد از نسل جوان تر 
به جاى يك عده مديران حرفه اى با هزينه هاى 

بسيار گران استفاده كند.
از سوى ديگر، دولت بايد پيش از اينكه موضوع 
دريافت هــاى نجومى دوباره در مجلس مطرح 
شــود، اقدام عاجلى در جهــت جلوگيرى از 
ترويج آن ها انجام دهد و با مطرح كردن چنين 

موضوعاتى در جامعه تنش ايجاد نكند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

توليت آستان قدس رضوى:
عده اى در لباس دين نگاه سكوالر دارند

آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: حوزه هاى علميه بايد نگاه انقالبى داشته 
باشند تا در فراز و فرودها دچار ايستايى نشوند.

حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى روز گذشته در ديدار جمعى از علما 
و طالب اصفهان اظهارداشت: متأسفانه عده اى در لباس دين، نگاه سكوالر دارند؛ اين 
افراد با وجود قرار داشــتن در كسوت روحانيت، معتقدند دين در زندگى اجتماعى 
نبايد تأثير داشــته باشد.وى افزود: در مقابل، نگاه اسالمى مى گويد دين پاسخگوى 
تمام نيازهاى اجتماعى انســان اســت و فقه مى تواند در تمام شئون زندگى انسان 
جارى باشد.توليت آستان قدس رضوى تصريح كرد: چنين اشخاصى در زبان از دين 
سخن مى گويند، اما در قلب و عمل، اعتقادى به كارآمدى دين در عرصه هاى مختلف 
زندگى ندارند، حوزه هاى علميه بايد نگاه انقالبى داشته باشند تا در فراز و فرودها دچار 
ايستايى نشوند.وى با بيان اينكه انقالب اسالمى الگوى پيشرفت مؤمنانه و مستقل 
اســت، خاطرنشان كرد: انقالب مى خواهد نشــان دهد اسالِم مقتدر براى سياست، 
اقتصاد، اجتماع و رفاه دنيوى و ســعادت اخروى مردم، طرح و برنامه پيشرفت دارد.
رئيسى گفت: حوزه بايد براى نيازهاى فراوان امروز، برنامه و راه حل داشته باشد و با 
نگاه مسئله شناسانه و موضوعى، درصدد پاسخ به مسائل كالن كشور و زندگى مردم 
برآيد.وى ادامه داد: استخراج مؤلفه هاى پيشرفت مؤمنانه و رفاه مردم در سايه اسالم 
و استقالل، كار حوزه هاى علميه است و اگر حوزه به اين وظيفه خود بدرستى عمل 
نكند، الگوى انحرافى و پر هزينه همچون نسخه سازش را به عنوان نسخه هاى معتبر 

به جامعه تحميل خواهند كرد.

هشدار شديد شوراى امنيت ملى تركيه
استقالل اقليم كردستان از عراق اشتباهى مهلك است

مهر: شــوراى امنيت ملى تركيه در جلسه ديروز خود با مخالفت شديد با استقالل 
كردستان از خاك عراق انجام چنين كارى را اشتباهى مهلك خواند.

به گزارش حريت، شــوراى امنيت ملى تركيه در جلســه ديروز خود كه با حضور 
اردوغان برگزار شــد با اعالم مخالفت خود با اســتقالل خواهى اقليم كردستان از 
عراق كه قرار است در تاريخ 25 سپتامبر از طريق همه پرسى انجام شود، نسبت به 
پيامدهاى بسيار خطرناك اين كار هشدار داد. در بيانيه اين شورا كه پس از برگزارى 
يك جلســه شش ساعته قرائت شد آمده است: تأكيد مى شود كه تصميم به انجام 
همه پرسى توسط اقليم كردستان اجرايى پذير نيست و اين يك اشتباه بسيار مهلك 

بوده كه مى تواند منجر به ايجاد عواقب ناخواسته شود.

جان باختگان حادثه  تروريستى  مجلس 
«شهيد» محسوب مى شوند

خانه ملت: نايب رئيس مجلس گفت: نشست شوراى تأمين استاندارى امروز برگزار 
و فهرست جان باختگان و مجروحان حادثه تروريستى مجلس به بنياد شهيد اعالم 
مى شود.مسعود پزشكيان افزود: در نهايت اين نشست مقرر شد، امروز جلسه شوراى 
تأمين استاندارى برگزار و فهرست شهدا و مجروحان اين حادثه به بنياد شهيد اعالم شود 
و سپس بر اساس فهرست ارائه شده اطالق عنوان شهيد و جانباز به آن ها تحقق يابد.

در صورت تصويب 
نهايى اين طرح، 
مؤسسات مالى و 
اعتبارى مشكل دار 
ذيل بانك هاى 
معتبر قرار گرفته و 
دارايى ها و تعهدات 
اين مؤسسات به 
بانك هاى معتبر 
منتقل مى شود

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

يك منبع آگاه :چمران:سردار شريف:
فريدون با 50 ميليارد تومان وثيقه آزاد شداعتبارنامه اعضاى شورا غيرقانونى استسپاه نگاه كاسبكارانه ندارد

سپاه نيوز: مسئول روابط عمومى سپاه پاسداران گفت: حضور 
و نقش آفرينى ســپاه در عرصه سازندگى فقط با هدف خدمت 
به مردم و ســازندگى و آبادانى ايران است.سردار سرتيپ رمضان 
شريف در ســومين همايش و كارگروه تخصصى روابط عمومى 
قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) با تأكيد بر لزوم اطالع رسانى 
فعاليت هاى حوزه سازندگى سپاه مانند عرصه هاى دفاعى، تصريح 
كرد: اگر آن طور كه در حوزه موشكى و شليك موشك به سوى 
مواضع داعش اطالع رسانى كرديم، در عرصه سازندگى نيز عمل 
كنيم، ملت ايران با نقش پذيرى و اقدام هاى ســپاه در اين حوزه 
بيش از پيش آشــنا شده و آن را تحســين مى كنند. وى افزود: 
امروز شاهديم، رســانه هاى معاند و متأسفانه برخى در داخل 
كشــور، فعاليت هاى سپاه در عرصه ســازندگى را اقتصادى و 
بــا نگاه منفعت طلبانه معرفى مى كنند، در حالى كه حضور و 
نقش آفرينى سپاه در اين عرصه تنها با هدف خدمت به مردم 
و سازندگى و آبادانى ايران اسالمى صورت گرفته و سپاه هيچ 
گونه نگاه كاسبكارانه اى را در اين عرصه دنبال نمى كند.وى با 
تأكيد بر لزوم اطالع رسانى فعاليت هاى عرصه سازندگى همچون 
عرصه هاى دفاعى تصريح كرد: اگر آن طور كه در حوزه موشكى 
و شليك موشك به ســوى مواضع داعش اطالع رسانى كرديم، 
در عرصه سازندگى نيز عمل كنيم، ملت ايران با نقش پذيرى و 
اقدام ها و نيز دستاوردهاى ارزنده اى كه سپاه در حوزه سازندگى 

براى كشور به ارمغان آورده است، بيشتر آشنا مى شود.

فارس: مهدى چمران با بيان اينكه فرماندار تهران از بازشمارى 
10 درصد از صندوق هاى رأى امتناع مى كند، گفت: در صورتى 
كه اين بازشــمارى صورت نگيرد ما نيز به اعتبارنامه اعضاى 

شوراى پنجم اعتراض خواهيم كرد.
رئيس شــوراى شهر تهران با اشــاره به امتناع فرماندار تهران 
از بازشــمارى 10 درصد از آراى صندوق ها كسب شده براى 
انتخابات شوراى شهر تهران اظهار كرد: بر اساس تأكيد هيئت 
نظارت بايد 10 درصد از آراى صندوق ها  بازشــمارى شود كه 

متأسفانه فرماندارى از اين اقدام سرباز مى زند.
وى تأكيد كرد: وزير كشــور نيز بر بازشمارى 10 درصد از آرا 
تأكيد داشته و شاهد هستيم كه فرماندار تهران از اين دستور 
ســرپيچى مى كند.رئيس شوراى شهر تهران ادامه داد: قاعدتاً 
مشــكالتى وجود دارد كه فرماندار تهران زير بار بازشمارى آرا 
نمى رود، زيرا اگر مشكلى وجود نداشت از همان ابتدا اين كار را 
انجام مى داد.چمران عنوان كرد: در صورتى كه بازشمارى 10 
درصــد از صندوق ها صورت نگيرد، ما اين موضوع را از طريق 
دادگاه تخلفات ادارى، ديوان عالى كشور و قوه قضائيه پيگيرى 

خواهيم كرد.
رئيس شــوراى شهر تهران اظهارداشــت: فرماندار تهران مى 
خواهد زمان را تا آغاز شــوراى پنجم بخرد تا ما نتوانيم كارى 
را انجام دهيم اما بايد بداند كه ما در آغاز رسمى شورا نيز مى 

توانيم به اعتبارنامه اعضاى شوراى پنجم ايراد بگيريم.

تسنيم: حســين فريدون برادر رئيس جمهور كه به خاطر 
ناتوانى در تأمين قرار وثيقه صادره، به زندان معرفى شــده 
بود، عصر ديروز وثيقــه 50 ميليارد تومانى را توديع و آزاد 

شد.
حجت االســالم والمسلمين غالمحســين محسنى اژه اى 
ســخنگوى قوه قضائيه روز يكشــنبه در يكصدوچهارمين 
نشست خبرى خود در پاسخ به سؤال يكى از خبرنگاران از 
احضار حســين فريدون به دادسرا خبر داد و گفت: اين فرد 
در ارتباط با برخى مسائل مالى به دادسرا احضار و براى وى 

قرار تأمين صادر شد.
بــه گفته اژه اى، فريدون به خاطر ناتوانى در توديع قرار تأمين 

صادره به زندان معرفى شد. 
براســاس اين گزارش، فريدون صبح ديروز به منظور تكميل 
پرونده در شــعبه بازپرسى دادســراى كاركنان دولت حضور 
يافــت اما به خاطر نامناســب بودن حال عمومــى، از طريق 
تماس با اورژانس 115 و توسط آمبوالنس از دادسرا به يكى از 

بيمارستان هاى خصوصى تهران منتقل شد.
بنا بر اعالم يك منبع آگاه، حسين فريدون عصر ديروز از طريق 
وكيل خود قرار وثيقه صادره كه ميزان آن 50 ميليارد تومان 

هست را توديع و از زندان آزاد شد.
پرونده فريدون درشــعبه چهارم بازپرسى دادسراى كاركنان 

دولت در دست بررسى قرار دارد.

تسنيم: حســين فريدون برادر رئيس جمهور كه به خاطر مهدى چمران با بيان اينكه فرماندار تهران از بازشمارى فارس: مهدى چمران با بيان اينكه فرماندار تهران از بازشمارى فارس: مهدى چمران با بيان اينكه فرماندار تهران از بازشمارى مسئول روابط عمومى سپاه پاسداران گفت: حضور سپاه نيوز: مسئول روابط عمومى سپاه پاسداران گفت: حضور سپاه نيوز: مسئول روابط عمومى سپاه پاسداران گفت: حضور 

سخنگوى دولت:
مقام هاى سياسى بايد كمتر 

از 10 ميليون تومان حقوق 
دريافت كنند

فارس: ســخنگوى دولت با اشاره به مصوبه 
اخير دولــت درباره حقوق مديران شــركتى 
دولتى و شــبه دولتى گفت: حداكثر دريافتى 
مقامات سياســى 10 و ســاير مديــران 18 
ميليون تومان است و مصوبات شوراى حقوق 
و دستمزد و سقف حقو ق  همچنان پابرجاست.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا براســاس مصوبه اخير هيئت دولت ميزان 
ســقف پرداختى حقوق مديران شركت هاى 
دولتى و شــبه دولتى برداشــته شده است يا 
خير، اظهارداشت: خير، همان مصوبات قبلى 
بود، يعنى براساس آنچه كه در شوراى حقوق 
و دســتمزد تصويب مى شود همه آن ها انجام 
مى گيــرد، ولى در يك برداشــتى كه صورت 
گرفته بود همان طور كــه مى دانيد حداكثر 
سقف در دو حد تعيين شد؛ يكى براى مديران 
سياسى و مقامات است كه همه بايد در حد 9 
ميليون و كمتر از 10 ميليون تومان باشد ولى 
براى ساير مديران و مديران شركتى با توجه به 
اين تعاريف اين رقم تا حد 17 يا 18 ميليون 

تومان در ماه مى رسيد.
وى در ادامــه تأكيد كرد: در تعبيرى برخى 
از دستگاه هايى كه شركتى هستند آن ها هم 
مشابه مقامات سياسى تعريف شدند كه اين 
ابهام برداشته شــد وگرنه همان سقف هايى 
كه شوراى حقوق و دستمزد بيان كرد و در 
ضوابط بودجه ســال 96 قرار دارد همچنان 
همان سقف ها وجود دارد و مقامات سياسى 
همه بايد زير 10 ميليون تومان دريافت كنند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

انتشار دويست و پنجاه وسومين شماره ماهنامه بين المللى زائر   دويست و پنجاه و سومين شماره ماهنامه بين المللى زائر منتشر شد. در اين شماره عالوه بر گفت وگو با استادان حوزه و 
دانشگاه در خصوص موضوعات دينى، فريضه «خمس» و چرايى كم توجهى به اين فريضه مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است. بررسى چرايى تخريب قبور ائمه طاهرين و پاسخ به فتواى ناصحيح علماى 

وهابيت در اين خصوص و همچنين تحليلى بر زيارت نامه هاى وارده براى ائمه اطهار از ديگر مطالب اين شماره مى باشد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
از سوى معاونت تبليغات آستان قدس رضوى تشريح شد

برنامه  هاى سالروز شهادت امام صادق در حرم رضوى
آستان: از سوى معاونــت تبليغات 
آستان قدس رضوى ويژه برنامه هاى 
امام صادق(ع)  ســالروز شــهادت 

تشريح شد.
معاون تبليغات آستان قدس رضوى 
با اشــاره به اينكه حــرم مطهر ثامن 
الحجــج(ع) در ايــام شــهادت امام 
صادق(ع) به ســوگ خواهد نشست، 

اظهار كرد: امام صادق(ع) در سال 148 قمرى به دست عوامل منصور دوانيقى مسموم 
شد و بر اثر آن به شهادت رسيد. درباره تاريخ شهادت شان دو گفتار است. برخى نيمه 
رجب و برخى ديگر 25 شوال را بيان كرده اند كه معروف و مشهور ميان مورخان و 

سيره نگاران شيعه، همان قول دوم يعنى 25 شوال است.
حجت االسالم والمسلمين سيدجالل حسينى از برگزارى ويژه برنامه هاى عزادارى 
متعدد در حرم مطهر امام رضا(ع) خبر داد و درباره برنامه شب شهادت امام صادق(ع) 
گفت: مراسم شب شهادت ششمين امام شيعيان، چهارشنبه 28 تيرماه، بعد از نماز 
مغرب و عشاء با قرائت زيارت امين اهللا در صحن جامع رضوى آغاز خواهد شد و در 
ادامه آيت اهللا حســينى بوشهرى به ايراد سخنرانى مى پردازند و در پايان نيز ميثم 
مطيعى و ديگر مداحان و ذاكران خاندان عصمت و طهارت(ع) به مديحه ســرايى و 

روضه خوانى خواهند پرداخت.
وى تعظيم شعائر اسالمى را يكى از مهم ترين برنامه هاى آستان قدس رضوى معرفى و 
اعالم كرد: مراسم روز شهادت امام صادق(ع) طى دو بخش در رواق امام خمينى(ره) 

برگزار مى شود.
حجت االسالم والمسلمين حسينى افزود: بخش اول مراسم روز شهادت امام صادق(ع) 
رأس ساعت 10:45 با قرائت قرآن، زيارت امين اهللا و بيان احكام آغاز خواهد شد و در 
ادامه اين مراسم با شكوه، آيت اهللا علم الهدى، نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى و 

امام جمعه مشهد مقدس به ايراد سخنرانى خواهد پرداخت.
وى تصريح كرد: بخش دوم مراسم شهادت اين امام عظيم الشأن، با اقامه نماز جماعت 
توسط حضرت آيت اهللا جعفر سبحانى آغاز مى شود و پس از مداحى و روضه خوانى 

توسط امير عارف، اين مرجع عاليقدر به سخنرانى خواهند پرداخت.

مدير كل روابط عمومى و امور رسانه آستان قدس رضوى عنوان كرد
عكاسان خبرى مشهد، خادمان رسانه اى امام رضا

آســتان: مدير كل روابط عمومى 
و امور رســانه آســتان قدس رضوى 
در نمايشــگاه عكاسان خبرى مشهد 
عنوان كرد: عكاسان شركت كننده در 
اين نمايشگاه، خادمان رسانه اى امام 
رضا(ع) هستند كه مى شود با حضور 
آن ها فعاليت هاى جديدى را آغاز كرد.

محمدامين توكلى زاده در حاشــيه 
بازديد از نمايشگاه عكاسان خبرى مشهد كه به همت شهردارى و دبيرخانه ستاد 
مشهد 2017 و با حضور30 نفر از عكاسان رسانه هاى خبرى مشهد در نگارخانه 
رضوان برگزار شده است، با بيان اينكه گردهمايى عكاسان، هيئت انتخاب و بانيان 
اين امر منجر به برپايى نمايشــگاه پربارى شده است، اظهار داشت: ان شاءاهللا اين 
حركت نيكو، سنتى شود تا باز هم شاهد برگزارى چنين نمايشگاه هايى با سوژه هاى 

مختلف باشيم.
توكلى زاده از برنامه هاى مفصل در حوزه عكاسى كه برون داد آن، انتشار كتاب فاخر 
عكاســى در مورد حرم مطهر رضوى اســت خبرداد و افزود: پيش از اين در حوزه 
معمارى حرم مطهر و آيين هاى حرم عكس هاى خوبى گردآورى شده بود، اما به نظر 
مى رسد بايد از بُعد مردم شناسى و فرهنگ هاى آيينى كه در حرم مطهر جارى است 
و همچنين از اتفاقاتى كه در سال هاى اخير رخ داده و توسط عكاسان حاضر در اين 

مكان مقدس، ثبت و ضبط شده نيز آثار جديدى را به وجود آورد.

خـــبر

 قدس/ على پور   سرپرست معاونت علمى 
تجميع  از  رضوى،  قدس  آستان  فناورى  و 
نهادهاى علمى اين نهاد و شكل گيرى بنيادهاى 

«علمى و فناورى» و «سالمت» خبر داد.
دكتر محمد مهدى طهرانچى با بيان اين مطلب 
گفت: پيشرفت علمى از مؤلفه هاى اقتدار كشور 
است؛ از اين رو به سازمان هايى نياز داريم كه 
در حوزه علم، اقتصاد و فرهنگ الگو باشند و 
بتوانند رفتار و تجربيات موفقى را در جامعه 
شكل دهند. به اين ترتيب سعى شده در حوزه 
علم با نگاهى جامع و مطابق توان آستان قدس 
رضوى در مقوله بسيج نيروهاى علمى در قالب 

خادمان علمى توجه شود.
وى با اشاره به گستره فعاليت دانشگاه هاى 
آســتان قدس رضوى افــزود: اين مجموعه 
عالوه بر استعدادهايى كه در درون سازمان 
خود داراســت، از استعدادهاى گستره ترى 
نيز برخوردار است كه تنها مربوط به داخل 
كشور نيست و تمامى دلدادگان حضرت ثامن 
الحجج(ع) را كه مايلند در شبكه دانشمندان 
رضوى بــه عنوان جهادگــر علمى حضور 
داشته باشند شامل مى شوند؛ بنابراين با يك 
برنامه ريزى كالن سعى داريم، سازمانى الگو 
در اين زمينــه ايجاد كنيم كه به طور قطع 

مى تواند براى كشور اقتدارآفرين باشد.

 به دنبال مرجعيت نافع علمى هستيم
معاونت  سرپرست 
فناورى  و  علمــى 
آستان قدس رضوى 
گفت: پس از حضور 
در  رئيسى  آيت اهللا 
اين  توليــت  مقام 
مجموعه، رويكرد تازه اى در آســتان قدس 
رضوى مد نظر قرارگرفت و آن بحث علمى 
كردن سازمان و توسعه علم بوده است چرا 
كه ما در مشهد عالم آل محمد(ع) قرار داريم. 
برهمين اساس بايد اين آستان و شهر مشهد 
به جايگاه خود به عنوان مرجعيت علمى در 

دنيا دست پيدا كند. 
دكتر طهرانچى افزود: البته مرجعيت علمى 
كه آســتان قدس به دنبال آن اســت، تنها 
مرجعيــت علمى عام نيســت، بلكه چنان 

مرجعيت علمــى را مى خواهيم كه درعين 
خدمت به زائران و دلدادگان امام رضا(ع) به 
عنوان علمى نافع بتواند اثرگذار باشــد.  وى 
با اشــاره به رويكرد گسترش علم و توجه به 
ســالمت مردم در پيشينه موقوفات آستان 
قدس رضوى خاطرنشــان كرد: با تكيه بر 
هميــن نگاه، الزم بود تا نگاهى نوين در اين 
مجموعه در حوزه و نهاد علم ايجاد شــود و 
معاونت علمى آستان قدس رضوى با همين 

نگاه شكل گرفت.
دكتر طهرانچى گفت: در ذيل اين مجموعه 
همچنيــن دو نهاد شــامل «بنياد علمى و 
فناورى» و «بنياد سالمت رضوى» تشكيل 
شــد چرا كه نهادهايى كــه در اين زمينه 
در آســتان قدس رضوى حضور داشــتند، 
مى بايســت همگرايى پيدا مى كردند بويژه 
در مقوله ســالمت نيز بايستى به طور يك 
پارچه ورود پيدا مى كرديــم و از آموزش تا 
درمان و از توليد دارو تا توزيع آن به منظور 
خدمت رسانى به محرومان و زائران داخلى و 

خارجى ساماندهى مى شد. 
وى گفــت: همچنين براى مرجعيت علمى 
شهرمشهد بايد رخدادهاى بزرگ علمى در 
اين شــهر و حول حرم مطهر شكل بگيرد و 
يكى از اين مباحث، برگزارى ســمينارهاى 
علمى درحوزه هاى متعدد همانند سالمت و 

پزشكى است. 
دكتــر طهرانچى در ادامه گفــت: به دنبال 
شكل گيرى و ايجاد معاونت علمى دريافتيم 

كه دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) در اين 
زمينه بايد نقش ويژه اى ايفا كند چرا كه ما 
در كشور، دانشگاهى نداشتيم كه هدف آن 
تربيت پزشكان منطقه با مليت هاى مختلف 
فعال باشــد؛ از اين رو در راستاى مرجعيت 
علمى و گسترش ديپلماسى سالمت به اين 
مهم توجه شده تا آستان قدس رضوى به اين 

مقوله ورود پيدا كند.
وى افزود: البته اين مقوله يك آغاز اســت و 
براى تكميل آن نيــاز به حلقه هاى ديگرى 
هم هســت؛ يكى از اين موارد همين تربيت 
نظام مند پزشكان منطقه است. به اين ترتيب 
با حمايت هاى وزارت بهداشــت و درمان و 
آموزش پزشكى صحبت هايى شده تا بزودى 
آموزش دانشجويان خارجى صورت بگيرد و 
البته خواست آستان قدس رضوى به دور از 
حركت هاى موازى در كشــور و در راستاى 

انتشار فرهنگ رضوى است. 

 راه اندازى دانشكده هاى داروسازى و 
دندانپزشكى در دانشگاه امام رضا(ع)

دانشــگاه  رئيس 
بيــن المللى امام 
در  نيز  رضــا(ع) 
اين نشست  ادامه 
براســاس  گفت: 
سياست هاى نوين 
آستان قدس رضوى كه مبتنى بر تقويت 
و بين المللى سازى واقعى دانشگاه بوده 

به ســمت ايجاد دانشگاه پزشكى رفته و 
به دنبال آن دانشــكده هاى داروسازى و 
دندانپزشكى نيز شكل خواهد گرفت. از 
همين رو تعامالتى با وزارت بهداشــت 
صورت گرفته و زيرساخت هاى اوليه نيز 

فراهم شده است. 
دكتر ســعيدى با اشــاره به رشــد 30 
درصدى جــذب دانشــجويان خارجى 
در ســال گذشــته، افزود: در سال هاى 
گذشــته اين افراد تنها پنــج درصد از 
جمعيت دانشــجويان دانشگاه امام رضا 
(ع) را تشــكيل مى دادند كه امسال اين 
ميزان افزايش رشد داشته و به 400 نفر 

رسيده است. 
رئيس دانشــگاه بين المللى امام رضا (ع) 
با تأكيد بر اينكه بيشــترين دانشجويان 
خارجــى در ايــن دانشــگاه را اتبــاع 
مى دهند،  تشــكيل  همجوار  كشورهاى 
گفت: رويكرد دانشــگاه به سمت جذب 

دانشــجويان  افزون تــر 
خارجى اســت تا از يكسو 
تعــادل ميان بــازار كار و 
آموختگان  دانــش  ميزان 
در داخــل كشــور به هم 
نخــورد و از ســوى ديگر 
اهداف مــورد نظر مبتنى 
بر تأثيرگــذارى در منطقه 
و ارزآورى محقق شود چرا 
كه هزينه تحصيل اين افراد 
نسبت به دانشجويان ايرانى 
دو برابر بوده و افزايش اين 
تعداد دانشجو نيز با توجه 
به هدف پررنگ تر شــدن 
دانشگاه  بين المللى  بخش 

امام رضا(ع) ميسر است.
گفتنى اســت، همزمان با 

 CTO برگزارى نخستين كنگره بين المللي
كه با حضور 180 نفر از متخصصان داخلى 
و خارجى در5 و6 مرداد ماه در بيمارستان 
فــوق تخصصى رضوى برگزار مى شــود، 
احكام نخســتين گروه از خادمان علمى 
رضوى كه به امضاى مقام توليت آســتان 

قدس رسيده به آن ها اهدا خواهد شد.

گامى بلند براى تحقق مرجعيت علمى

 چرادرصحن هــا و رواق هــاى حرم مطهر تأسيس بنيادهاى «علمى  و فناورى» و «سالمت» درآستان قدس
رضوى يــك نمــاز جماعت باشــكوه مثل 
نمازجمعه برگزار نمى شود تا نشانگر وحدت 

امت اسالمى باشد؟
09150003922

قدس: جغرافياى حرم مطهر به گونه اى است 
كه امكان برگزارى نماز جماعت واحد در آن 

وجود ندارد. 
 با توجه به زياد شدن مردان بيكار يا معتاد 
لطفاً به فكر زنان بدسرپرســت باشيد. با اين 
همه دارايى امام رضا(ع) درست نيست خانواده 
اين جــور مردها، عذاب نــدارى هم به بقيه 

مشكالتشان اضافه شود.
09350004941

 با سالم، چرا از ما فرهنگيان كه در مدارس 
اسكان داريم براى ميهمانسراى حضرت دعوت 

نمى شود؟
09130003807

 تنها عشــق ما، باقيمانده بناهاى تاريخى 
حرم مطهر آقا و مسجد گوهرشاد است؛ شما 
را به هر چه مقدسات قسم، دست به تركيب 
مسجد گوهرشاد نزنيد. آفتاب سوزان را تحمل 

مى كنيم تغيير در گوهرشاد را نه.
09370000017

قدس: ســايبان هاى پيش بينى شــده براى 
صحن مسجد گوهرشاد به گونه اى طراحى شد 
كه هيچ گونه آسيبى به اين بناهاى تاريخى 
وارد نخواهد كرد. اين ســايبان ها اساساً هيچ 
اتصالى با ديوارهاى اين مسجد تاريخى ندارند. 
 آستان قدس رضوى باغ هايى در مشهد دارد 
كه براى مشــهد حكم ريه را دارد. در ميدان 
فردوســى يك باغ بزرگ بود كه 6 سال قبل 
درخت هاى آن قطع شد. از آستان قدس تقاضا 
داريم اين باغ را دوباره احيا و درختكارى نمايد.
09300002598

 سالم، با عنايت به فضاى معنوى رضوى 
و الگو سازى در جهت مصرف بهينه انرژى 
پيشنهاد مى گردد از ساعت12 شب تا صبح 
حداقل 50 درصد المپ هاى حرم خاموش 

بشود.
09150002144

صداى مردم

 مرجعيت علمى 
كه آستان قدس 

به دنبال آن است، 
تنها مرجعيت 

علمى عام نيست، 
بلكه چنان 

مرجعيت علمى 
را مى خواهيم كه 

درعين خدمت به 
زائران به عنوان 

علمى نافع بتواند، 
اثرگذار باشد

بــــــــرش

از سوى معاونــت تبليغات 
هاى 
امام صادق(ع)  ســالروز شــهادت 

معاون تبليغات آستان قدس رضوى 
با اشــاره به اينكه حــرم مطهر ثامن 
الحجــج(ع) در ايــام شــهادت امام 
صادق(ع) به ســوگ خواهد نشست، 

مدير كل روابط عمومى 
و امور رســانه آســتان قدس رضوى 
در نمايشــگاه عكاسان خبرى مشهد 
عنوان كرد: عكاسان شركت كننده در 
اين نمايشگاه، خادمان رسانه اى امام 
رضا(ع) هستند كه مى شود با حضور 

محمدامين توكلى زاده در حاشــيه 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

مهر تأييد معاون روحانى بر محرمانه بودن قرارداد توتال  فارس: معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت: برخى از نمايندگان به محرمانه بودن اين قرارداد اعتراض داشتند، درحالى كه محرمانگى در 
چنين قراردادهايى به هيچ وجه محرمانگى سياسى و امنيتى نيست، بلكه منظور محرمانگى تجارى است. حسينعلى اميرى افزود: در همه جاى دنيا نيز اسرار اقتصادى و تجارى شركت ها و كشورها در قراردادها 

حفظ مى شود تا به منافع شان آسيب نرسد و اين عرف تجارت است.

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

خبر

همه پرسى اقليم باعث انزواى كردهاى عراق مى شود
فارس: دبير شــوراى عالى امنيت ملى 
ايران با اشــاره بــه زمزمه هايى مبنى بر 
برگزارى همه پرسى در اقليم كردستان 
عراق گفت: اگرچه ممكن اســت ظاهر 
اين موضــوع جذاب باشــد، اما موجب 
انزوا و فشار بر كردهاى عراق و تضعيف 
كردستان و درنهايت كل عراق مى شود. 
على شــمخانى در ديدار «كسرت رســول» معاون اول دبيركل اتحاديه ميهنى 
اقليم كردستان و مالبختيار رئيس دفتر سياسى اين اتحاديه كه در رأس هيئتى 
بلندپايه به تهران آمده اند، پيروزى بر داعش را نويددهنده آينده بهتر براى عراق 
يكپارچه و غلبه بر انشقاق در اين كشور دانست و با اشاره به زمزمه هايى مبنى بر 
برگزارى همه پرسى در اقليم كردستان عراق گفت: اگرچه ممكن است ظاهر اين 
موضوع جذاب باشد، اما درحقيقت موجب انزوا و فشار بر كردهاى عراق و تضعيف 
كردســتان و درنهايت كل كشور عراق خواهد شــد. وى افزود: پيگيرى موضوع 
برگزارى همه پرسى براى جدايى و ايجاد انشقاق در ملت عراق به لحاظ حاشيه اى 
بودن و عدم پاسخ گويى به هيچ يك از اولويت ها و نيازهاى واقعى مردم، با تدبير و 

سياست مسئوالن عراق همخوانى ندارد. 
وى با بيان اين كه خواست برخى كشورهاى منطقه و فرامنطقه اى، تضعيف عراق 
و كشــورهاى بزرگ در غرب آسياست، تصريح كرد: با هوشيارى و درنظر داشتن 
منافع ملى و منافع جهان اسالم نبايد اجازه داد اين طرح هاى استعمارى و وارداتى 

همچون خاورميانه بزرگ محقق شود. 

هويت جاسوس دوتابعيتى آمريكايى- چينى فاش شد
ايلنا: پايگاه خبرى «سى ان ان» هويت زندانى دوتابعيتى آمريكايى- چينى را كه 
سخنگوى قوه قضاييه روز گذشته از محكوميت حبس 10ساله او خبر داده بود، 
افشا كرد و او را يك محقق آمريكايى عنوان نمود. سى ان ان به نقل از بيانيه دانشگاه 
پرينستون اين فرد را «شيو ونگ» دانشجوى دوره دكتراى تاريخ معرفى كرده كه 
براى برخى تحقيقات مرتبط با پايان نامه دكتراى خود به ايران ســفر كرده بود. 
يكى از مقامات وزارت خارجه آمريكا به «سى ان ان» گفته ما از گزارش ها در اين 
رابطه اطالع داريم، اما به داليل محرمانه از ورود به جزئيات پرونده هاى كنسولى، 
به ويژه اين پرونده خوددارى مى كنيم. به گفته اين مقام آمريكايى، وزارت خارجه 
اين كشور خواستار آزادى فورى همه شهروندان آمريكايى كه در ايران به زندان 

رفته اند، شده است.

فيلترينگ با دستور شخصى نيست
ايسنا: دادســتان كل كشور با تأكيد بر 
اين كه فيلتر سايت ها و كانال هاى شبكه 
مجازى از دو طريق دســتور قضايى و يا 
تصويب و دستور كارگروه تعيين مصاديق 
انجام مى شود، گفت:  محتواى مجرمانه 
وزير محترم ارتباطات اعالم كرده اســت 
معاون دادستان كل كشور در امور فضاى 

مجازى نظرات شخصى خود را اعالم مى كند كه قطعاً چنين نيست. 
حجت االســالم منتظرى گفت: آنچه از ناحيه معاون قضايى دادستان كل در امور 
فضاى مجازى درخصوص بستن و فيلتر كردن سايت ها، شبكه ها يا كانال هاى فضاى 
مجازى اعالم مى شود، يا با دستور قضايى است، يا با دستور و تصويب كارگروه، كه 
هردو بايد انجام شــود. وى افزود: وزارت ارتباطــات وظيفه دارد فضاى مجازى را 
رصدكنــد و خطراتى را كه از اين ناحيه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاســت 
و دغدغه رهبر معظم انقالب هم هســت، تبيين و اعالم كند. همچنين در زمينه 
دستوراتى كه از ناحيه دادستانى كل اعالم مى شود عمل كنند. دادستان كل كشور 
گفت: گله ما از وزارت ارتباطات اين است كه برخى از كانال ها و سايت هايى را كه 
براساس دستور قضايى يا اعالم و تصويب كارگروه بايد بسته و فيلتر شوند، نمى بندد 

و مسدود نمى كند.

گزارش محرمانه فراكسيون 
اميد از عملكرد وزرا 

به روحانى
مجلس  اميد  فراكســيون  رئيس  فارس: 
گفــت: اين فراكســيون از عملكــرد وزرا 
ارزيابــى اى دارد كه محرمانه تقديم رئيس  
عارف  كــرد. محمدرضا  جمهورى خواهيم 
به جلســه روز شــنبه كميته تعامل اين 
فراكســيون با رئيس  جمهورى اشاره كرد و 
اظهار داشت:  جلسه خوبى با آقاى روحانى 
داشــتيم كــه جهت گيــرى آن چگونگى 
چينش كابينه دوازدهم بود. وى با اين حال 
سهم خواهى اصالح طلبان از كابينه را رد كرد 
و گفت: به دنبال هيچ سهم خواهى از دولت 
نيستيم و به همين دليل نه شوراى عالى و 
نه فراكســيون اميد تاكنون وارد مصاديق 
نشده اند. نگاه ما ارتقاى كيفيت دولت است.

وى گفت: در مباحث غيررسمى ممكن است 
درخصوص مصاديق نيز مطالبى مطرح شود، اما 

در جلسه رسمى وارد هيچ مصاديقى نشديم.

شناسايى 40 هزار كانال 
مجرمانه در تلگرام

مهر: دبير كارگروه فيلترينگ از شناســايى 
40هزار كانال مجرمانه در شــبكه اجتماعى 
تلگرام خبــر داد و گفت: از اين تعداد 8000 
كانال هنوز مسدود نشــده است.عبدالصمد 
خــرم آبــادى در يك مناظــره تلويزيونى با 
محمدجــواد آذرى جهرمــى معــاون وزير 
ارتباطات درخصوص وضعيت فضاى مجازى و 
سياست موردنظر درباره فيلترينگ شبكه هاى 
اجتماعى توضيح داد.وى با بيان اينكه بعضى 
از خبرنــگاران از عــدم فيلتر شــدن و رها 
شــدن كانال هاى تلگرامى عليه نظام و عليه 
عفت عمومى گله مند هســتند، ادامه داد: ما 
تالشــمان را در جهت كنترل فضاى مجازى 
در ايــن حد كه بتوانيم بــا جرايم آن مقابله 
كنيم به عمل مى آوريم.معاون دادستانى كل 
كشور با اشــاره به اينكه كانال هاى مجرمانه 
زيادى توسط مردم و رصدگران فضاى مجازى 
شناسايى شــده اند، اضافه كرد: همه اين ها را 
همه روزه به وزارت ارتباطات ارسال مى كنيم 
و اين وزارتخانه اين كانال ها را براى مســدود 

شدن به مراجع مربوط ابالغ مى كند.

رويداد

 سياســت/ آرش خليل خانه   هيئت 
وزيران در اقدامى ســؤال  برانگيز در جلسه 
اخير خود كه به رياســت حســن روحانى 
برگزار شد، مصوبه اى داشت كه بر اقدامات 
يك سال گذشته دولت كه با شعار برخورد با 
مديران نجومى و سدكردن راه هاى قانونى 
پرداخت هاى نامتعــارف به مديران دولتى 
صورت گرفتــه بود، خط بطالن كشــيد 
و به نظر مى رســد بار ديگر درهــا را براى 
بازگشــت فيش هاى حقوقــى نجومى باز 
مى كند. هيئت وزيران در مصوبه خود، الزام 
به رعايت ســقف 10برابرى حداقل حقوق 
مصوب ســاليانه براى مديران شركت هاى 
دولتى و غيردولتى وابسته به بخش عمومى 

را حذف كرده است.

بازى با افكار عمومى
اين اتفاق در شرايطى رخ مى دهد كه پرونده 
مديران دولتى نجومى بگير در قوه قضائيه به 
جريان افتاده و به گفته رئيس كميســيون 
اصل90 مجلس، تاكنــون 100نفر از اين 
مديران احضار و بازجويى شده اند. با اين حال 
به گفته سخنگوى قوه قضائيه، 
دولــت تاكنــون حتى يكى 
از مديــران نجومى بگيــر را 
به عنــوان متخلف به محاكم 
است.  نكرده  معرفى  قضايى 
موضوعى كــه در اين ماجرا 
بيش از همه آزاردهنده است، 
بازى ناخوشــايندى اســت 
كــه دولت با افــكار عمومى 
مــردم صــورت مى دهــد. 
يازدهم حافظه  دولت  ظاهراً 
مــردم را كوتاه مــدت و فراموش كار فرض 
كرده كه هنوز يك ســال از افشاى ماجراى 
حقوق هاى نجومى نگذشــته و چندماهى 
بيشــتر از مصوبه مجلس در برنامه ششم 
براى تعيين سقف حداكثر حقوق مديران 
نمى گذرد، فكر مى كند با يك خط مصوبه 
و بى سروصدا پرداخت هاى بدون سقف براى 
طيفى از مديران را باز كند و صدايى هم از 

كسى بلند نشود.
با اين حال دبيرخانه شــوراى اطالع رسانى 

دولت ديــروز در اطالعيه اى هرگونه تغيير 
در پرداخت حقوق مديران و اعضاى هيئت 
مديره شــركت هاى دولتى را تكذيب كرد 
و گفت: ســقف خالــص پرداختى ماهيانه 
مقامات ارشد سياسى تا 10ميليون تومان 
تعيين شــده اســت و تاكنون هيچ گونه 
افزايشــى درمورد اين مقامات اعمال نشده 
اســت. اين دبيرخانه افزود: هيئت وزيران 
در مصوبه اى جديد، تبصــره اى كه در آن 
ضوابط تعيين حداكثر دريافتى كاركنان و 
مديران شركت هاى دولتى ازجمله شركت 
ملى نفت و بانك مركزى تعيين مى شــد 
را حذف كــرد. بنابراين به اذعان شــوراى 
اطالع رسانى دولت، سقف پرداخت ماهيانه 
مقامات مذكور تاكنون هيچ گونه افزايشى 
نداشته و به صراحت گفته شده كه حداكثر 
حقوق كاركنــان و مديران شــركت هاى 
دولتى حذف شــده است. بنابراين راه براى 
تغيير اين پرداخت ها در آينده باز اســت. 
نوبخت ســخنگوى دولت هم در اين باره 
گفت: آنچه تصويب شد براساس مصوبات 
پيشين شوراى حقوق و دستمزد بود . وى 
در خصوص حداكثر سقف حقوقى مديران 
افزود: مديران سياسى يا مقامات كشور بايد 
كمتر از 10 ميليون تومان دستمزد داشته 
باشــند و اين درحالى است كه براى ساير 
مديــران ايــن رقم به حــدود 17 الى 18 

ميليون تومان مى رسد.

نقض قانون در 3ماه
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره 
اين اتفــاق به خبرنگار ما گفت: با توجه به 
اهميــت و آثار ماجراى حقوق هاى نجومى 
كه احساســات و خاطر مــردم را آزرده و 
جريحه دار كرد، دولت بايد درباره اين مصوبه 
خود و توجيه و اســتداللى كه برمبناى آن 
سقف تعيين شده حقوق را براى بخشى از 
مديران دولتى و نهادهــاى عمومى مانند 
كاركنان شركت نفت و بانك  مركزى حذف 
كرده، توضيح دهد تا مجلس بتواند در اين 

زمينه نظر دهد.
غالمعلى جعـفرزاده 
ايمن آبــادى افزود: 
اين كه در كمتـر از 
3ماه مصوبه مجلس 
سقف  تعيين  براى 
حقوق مديــران نقض شــود قابل پذيرش 
نيســت و نگرانى از بازگشــت حقوق هاى 
نجومى را به وجــود مى آورد، لذا دولت بايد 
به طور شــفاف بگويد چگونه مى خواهد از 
تكرار ماجراى حقوق هاى نجومى جلوگيرى 
كند. وى با اشــاره به اين كه دولت در اين 
ماجرا مدعى بود راه ها را براى پرداخت هاى 
غيرمتعارف بســته و تالش خــود را براى 
اصالح قوانين به كار گرفته اســت، تصريح 
كرد: دولت بايد مانع از دور زدن قانون براى 

پرداخت مجدد حقوق هاى نجومى شود.

دولت نمى تواند مصوبه مجلس را 
لغو كند

حسينعلى حاجــى  
دليگانى ديگر عضو 
كميســيون برنامه 
بودجــه مجلس  و 
گفت وگو  در  هــم 
با خبرنگار ما با اشــاره به مفاد مواد 75 و 
84 قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظيم 
بخشــى از مقررات مالى دولت كه ســقف 
افزايش حقوق و مزاياى كاركنان و مديران 
بخش هاى دولتى، غيردولتى يا وابســته به 
نهادهاى عمومى را تعيين مى كند و تأكيد 
دارد حداكثر حقوق اين مديران نبايد بيش 
از 10برابر حداقل حقوق باشد، اظهار داشت: 
مصوبه دولت كامالً مبهم اســت؛ زيرا يك 
حكم قانونى را كه قبالً به تصويب مجلس 

رسيده، غيرالزام آور خوانده است. 
وى افزود: دولت نمى تواند مصوبه اى مغاير 
با قوانين مصوب مجلس داشــته باشــد. 
مجلس حكم داده است كه سقف افزايش 
حقوق و مزايا و ســاير پرداخت هاى نقدى 
و غيرنقدى شركت هاى دولتى، مؤسسات 
انتفاعى وابسته به دولت و نهادهاى عمومى 
و غيردولتــى، بانك هــا و بيمه ها توســط 
هيئت وزيران تعيين و در بودجه ســاالنه 
دستگاه ها اجرا مى شــود و افزايشى خارج 
از اين چارچوب ممنوع است. همچنين در 
ماده 84 قانون مذكور قيد شده كه ناخالص 
حقوق و مزايــاى اين مديران بايد حداكثر 
از 10برابر حداقل حقوق مصوب ســاالنه 

شوراى عالى كار بيشتر نباشد.
حاجى دليگانى اظهار داشــت: اين دو ماده 
كامالً شــفاف و الزام آور اســت و آيين نامه 
اجرايى آن ها هــم ايرادى نــدارد. اين كه 
دولت الزام به اجــراى اين قوانين را حذف 
مى كند، جاى ســؤال دارد و مبهم اســت، 
لذا ما با رئيس مجلــس در اين باره رايزنى 
خواهيم كرد تا اين مصوبه در هيئت بررسى 
و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررســى 
شود و درصورتى كه برداشت ما از غيرقانونى 
بودن اين مصوبه تأييد شود، رئيس مجلس 

آن را ابطال كند.

اين كه در كمتر 
از 3 ماه مصوبه 
مجلس براى تعيين 
سقف حقوق 
مديران نقض شود 
نگرانى از بازگشت 
حقوق هاى نجومى 
را به وجود مى آورد

بــــــــرش

على شــمخانى در ديدار «كسرت رســول» معاون اول دبيركل اتحاديه ميهنى 

مجازى نظرات شخصى خود را اعالم مى كند كه قطعاً چنين نيست. 

نمايندگان مجلس در گفت و گو با قدس مطرح كردند

نگرانى از بازگشت حقوق هاى نجومى
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

امارات خواستار نظارت بين المللى بر قطر است   
فارس: «أنور قرقاش» وزير مشاور امارات در امور خارجه تأكيد كرد كه كشورش خواهان راه حل منطقه اى و نظارت بين المللى در رابطه با بحران قطر است.وى گفت: ما مى خواهيم مطمئن شويم قطر كه داراى ذخاير 

ارزى به ارزش 300 ميليارد دالر است ديگر به طور رسمى و غير رسمى از «افكار جهادى و تروريستى» حمايت نمى كند.

رئيس پيشين اطالعات ارتش تركيه هشدار داد
15 درصد نيروهاى مسلح تركيه دست «گولن» است

ديلى صاباح: ژنرال «اسماعيل حقى پكين» رئيس پيشين اطالعات ارتش تركيه 
اظهار داشت با وجود پاكسازى و اخراج هاى متعدد، هنوز 15درصد نيروهاى مسلح 
اين كشــور در اختيار سازمان تروريستى «فتح اهللا گولن» اپوزسيون آمريكانشين 
اســت.حقى پكين تأكيد كرد اخراج عناصر گولنيست از نيروهاى مسلح تركيه 
ادامه خواهد داشت و در ماه آگوست شوراى عالى نظامى اين كشور جلسه اى را 

در اين باره تشكيل خواهد داد.

رئيس پارلمان كويت:
سكوت در برابر جنايت هاى اسرائيل جايز نيست

روزنامــه القبس: «مــرزوق على 
الغانم» رئيس پارلمان كويت گفت 
كه استمرار اقدام هاى صهيونيستى 
در بستن مسجداالقصى و اقدام هاى 
سركوبگرانه در قدس و بقيه اراضى 
اشغالى، امرى است كه نبايد در برابر 
آن سكوت كرد و اختالف هاى عربى 
و نابسامانى اوضاع كشورهاى عربى و 

اسالمى را بهانه قرار داد.
الغانم همچنين تمامى پارلمان هاى عربى، اســالمى و پارلمان هاى جهان را به 
مقابله با اقدام هاى رژيم صهيونيستى دعوت و تأكيد كرد كه سكوت در برابر اين 
تجاوزها باعث مى شود كه اين رژيم به اجراى اقدام هاى خود تشويق شده و تمامى 

قطعنامه هاى شوراى امنيت و مجمع عمومى را ناديده بگيرد.

17 مجروح در پى انفجار بمب در مسير نظاميان تركيه
ديلى صاباح: درپى انفجار يك بمب دست ساز در مسير كاروان نظاميان تركيه، 
حداقل 17 افسر زخمى شدند كه حال چهار نفر از آن ها وخيم است.اين بمب در 
مسير حركت نظاميان تركيه در استان «حكارى» و نزديك مرز ايران-عراق منفجر 
شــد كه گفته مى شود گروه تروريستى پ.ك.ك عامل آن است.دفتر استاندارى 
حكارى با صدور بيانيه اى ضمــن اعالم اين خبر گفت عمليات نظامى-امنيتى 

گسترده اى با پوشش بالگردهاى ارتش تركيه در منطقه جريان دارد.

انگليس فشار بر چين را مقدمه فشار بر كره شمالى دانست
بوريس  اكســپرس:  روزنامــه 
جانسون، وزير خارجه انگليس گفت 
به همراه ديگر كشــورهاى اتحاديه 
اروپا مصمم هستند تا كره شمالى 
آزمايش هاى  ســازند،  متوجــه  را 
موشــكى اش اشتباه اســت و بايد 
عاقالنه رفتار كند. جانســون گفت 
فشــارها بر حكومت كره شمالى را 

ادامه خواهند داد و بهترين كار براى اين مسئله فشار بر چينى هاست.

وزير خارجه يمن:
عربستان پشت پرده گسترش وبا در يمن است

تعز: «هشــام شــرف» وزير خارجه دولت وفاق ملى يمن، عربســتان را مسئول 
گســترش وبا در يمن دانست و گفت: رياض در پى ناكامى نظامى و سياسى اش 
در يمن، عامدانه «وبا» را در اين كشور گسترش داد.وزير خارجه دولت نجات ملى 
يمن، در نشستى درباره بررسى پيامدهاى گسترش وبا در يمن و تجاوز عربستان 
به يمن و محاصره هوايى، زمينى و دريايى اين كشــور، در خطاب به عربستان 
خواستار توقف جنايات رياض شد و گفت: شما پس از آنكه از نظر نظامى شكست 

خورديد، وبا را در يمن گسترش داديد.

فرانسه به دنبال «غرق» كردن لندن است
ديلى ميل: فرانســه در تالش اســت تا از طريق مذاكرات برگزيت (جدا شدن 
انگليس از اتحاديه اروپا) شــهرهاى مختلف انگليس بويژه لندن را تضعيف كند.
در همين رابطه فرانس 24 نيز با مخابره اين خبر از واژه «غرق كردن لندن» براى 

توصيف اقدام هاى فرانسه ياد كرده است.

رئيس جمهور هند بدون رأى مردم انتخاب مى شود
بى بى ســى: رئيس جمهور هند 
با آراى مســتقيم مــردم انتخاب 
پارلمان  نمايندگان  بلكه  نمى شود، 
هند (لوك ســبها و راجيا سبها) و 
همچنين اعضاى مجالس ايالتى به 
نامزدهــاى اين مقام رأى مى دهند. 
پســت رياســت جمهورى در هند 
تشريفاتى اســت اما رئيس جمهور 

داراى نفوذ زيادى است و احزاب تالش دارند تا با اجماع، نامزد مورد نظر خود را 
براى احراز اين مقام حمايت كنند.در انتخابات جارى رياست جمهورى هند «رام 
نات كوويند» كه داليت و مورد حمايت حزب حاكم بى جى پى است، پيشرو است. 

داليت ها در واقع پايين ترين طبقه اجتماعى در نظامى كاستى هندويى است.

آمريكا بدون غرامت اموال روسيه را پس نمى دهد
ريانووستى: يك منبع در كاخ سفيد اعالم كرد كه آمريكا دارايى هاى ديپلماتيك 
روســيه را بدون دريافت غرامت، به اين كشور باز نمى گرداند.اين منبع در پاسخ 
به اينكه موضع آمريكا درباره دارايى هاى ديپلماتيك روسيه، چگونه است، گفت: 

بازگرداندن اين دارايى ها با دريافت غرامت از سوى آمريكا خواهد بود.

خـــبر

سازمان ملل: تلفات غيرنظاميان 
در افغانستان در 2017 افزايش 

داشته است
خبرگزارى فرانسه: سازمان ملل اعالم كرد كه 
تلفات غيرنظاميان در افغانستان در نيمه اول سال 
2017 به يك آمار جديد بااليى رسيد به طوريكه 
در اين بازه زمانى يكهــزار و 662 نفر جان خود را 
از دســت دادند و بيش از 3 هزار و 500 نفر ديگر 
نيز زخمى شدند.بنا به گزارش هيأت امدادرسانى 
 (UNAMA) افغانســتان  در  ملــل  ســازمان 
آمار تلفات غيرنظاميان در «كابل» پايتخت افغانستان 
در واقع حدود 20 درصد از مجموع آمار ارائه شده 

را شامل مى شود.

هشدار سازمان ملل متحد
80 هزار كودك روهينگيايى از 

شدت گرسنگى در حال تلف 
شدن هستند

گاردين: بيش از 80 هزار كــودك روهينگيا در 
ميانمار كه كمتر از 5 ســال ســن دارند و بيشتر 
ســاكن مناطق مسلمان نشــين هستند از شدت 
گرسنگى درحال تلف شدن هستند و نياز فورى به 
مراقبت هاى بهداشتى بابت سوء تغذيه دارند. سازمان 
ملل متحد در گزارش خود در اين باره افزوده است 
كه فقدان مواد غذايى در «مانگدو» طورى است كه 
در طول روز هيچ غذايــى در منازل براى خوردن 

يافت نمى شود.

پارلمان تركيه حالت فوق العاده را 
سه ماه ديگر تمديد كرد

الميادين: نمايندگان پارلمان تركيه براى چهارمين 
بار متوالى حالت فوق العاده در اين كشو را به مدت 
سه ماه ديگر تمديد كرد. حالت فوق العاده در تركيه 
كه ابتدا بيستم جوالى سال گذشته پنج روز پس از 
كودتاى نافرجام بر ضد دولت رجب طيب اردوغان 
اين كشور به اجرا گذاشته شد، پيش از اين سه بار 
تمديد شده بود و نمايندگان پارلمان اين كشور با آن 

موافقت كرده بودند.

ترامپ ديدار پسرش با وكيل روس 
را به مفهوم «سياست» ربط داد

مهر : «دونالــد ترامپ» با انتشــار پيامى به اخبار 
منتشره درباره ماجراى ديدار ماه ژوئن سال 2016 
ميان وكيل روس و پسر ارشدش واكنش نشان داد.
رئيس جمهورى آمريكا در اين باره نوشت: بيشتر 
سياستمداران حاضرند در ديدارى مشابه آنچه دونالد 
جونيور ترامپ در آن شركت كرده بود، حضور پيدا 

كنند تا درباره رقيب اطالعات كسب كنند.

كرملين:اخبار كشته شدن بغدادى 
ضد و نقيض است

راى اليوم: ســخنگوى كرملين اعــالم كرد كه 
اطالعاتى كه ما به دست آورديم ضد و نقيض است 
و سازمان اطالعات روسيه در اين خصوص تحقيقات 
الزم را انجام مى دهد و ما اطالعات تاييد شده در اين 
خصوص در دست نداريم.طى ماه هاى اخير شايعات 
زيادى در خصوص كشته شدن بغدادى منتشر شده 
به طوريكه گروه موســوم به ديده بان حقوق بشر 
سوريه هفته گذشته از كشته شدن ابوبكر البغدادى 
سركرده داعش بعد از اعالم خبر پيروزى در موصل 

و آزاد سازى اين شهر خبر داده بود.

خبر

ترامپ 
نامحبوب ترين 

رئيس جمهور تاريخ 
آمريكا لقب گرفته 
است. البته دونالد 

ترامپ مثل معمول 
هميشه نتايج اين 

نظرسنجى ها را 
دروغ خوانده

بــــــــرش

 «مــرزوق على 
الغانم» رئيس پارلمان كويت گفت 
كه استمرار اقدام هاى صهيونيستى 
در بستن مسجداالقصى و اقدام هاى 
سركوبگرانه در قدس و بقيه اراضى 
اشغالى، امرى است كه نبايد در برابر 
آن سكوت كرد و اختالف هاى عربى 
و نابسامانى اوضاع كشورهاى عربى و 

بوريس   
جانسون، وزير خارجه انگليس گفت 
به همراه ديگر كشــورهاى اتحاديه 
اروپا مصمم هستند تا كره شمالى 
آزمايش هاى  ســازند،  متوجــه  را 
موشــكى اش اشتباه اســت و بايد 
عاقالنه رفتار كند. جانســون گفت 
فشــارها بر حكومت كره شمالى را 

 رئيس جمهور هند 
با آراى مســتقيم مــردم انتخاب 
پارلمان  نمايندگان  بلكه  نمى شود، 
هند (لوك ســبها و راجيا سبها) و 
همچنين اعضاى مجالس ايالتى به 
نامزدهــاى اين مقام رأى مى دهند. 
پســت رياســت جمهورى در هند 
تشريفاتى اســت اما رئيس جمهور 

بحران جديد در شوراى همكارى خليج فارس
پشت ويترين

 بين الملل  روزنامه آمريكايى واشنگتن پست 
نوشــت: مقام هاى اطالعاتــى آمريكا هفته 
گذشته براساس تحليل اطالعاتى كه توسط 
نهادهاى اطالعات اين كشور از جمله «سيا» 
و «اف بــى آى» جمع آورى شــده بود، آگاه 
شدند مســئوالن ارشــد امارات 23 ماه مه 
2017 درباره طرح هك رســانه هاى قطرى 
و پياده ســازى آن بحــث كرده اند.مقام هاى 
اطالعاتى آمريــكا گفته اند: نظريه آن ها اين 
است كه عربستان سعودى، امارات و مصر و 
يا تركيبى از اين كشورها در هك رسانه هاى 

قطر مشاركت داشتند.
هك رسانه هاى قطرى در تاريخ 24 ماه مه 
گذشته، مبناى شــروع بحرانى در شوراى 
همكارى خليج فارس شــد كــه در تاريخ 
شــكل گيرى آن بى سابقه اســت. نگاه به 
مواضع 6 كشور عضو اين شورا، جايى براى 
اعتماد و همكارى مشترك باقى نمى گذارد 
و  تنــش جديد در منطقــه، اوج واگرايى 
در شــوراى همكارى خليج فارس اســت. 
اين واگرايى، برآيند سياســت عربســتان 
سعودى است كه همچنان توقع دارد ديگر 
كشورهاى عربى دنباله رو اين كشور باشند.  
رياض با دعــوت از «دونالد ترامپ»، رئيس 
جمهور آمريكا براى انتخاب عربســتان به 
عنوان نخســتين مقصد سفر خارجى خود، 
رؤياهايــى را در ذهن داشــت تا از رهگذر 
حمايت سياسى آمريكا، به ائتالف ساختگى 

خود ضد ايران رسميت دهد.
كاخ ســفيد هم از ائتالف عربى ضد ايران 
حمايت مى كرد و با پيشنهاد مالى «محمد 
بن سلمان»، وليعهد جديد عربستان، ترامپ 
هواپيماى  پرواز خارجى  نخستين  پذيرفت 
رئيس جمهور جديد آمريكا در عربســتان 

فرود آيد.

 نافرمانى در شوراى همكارى خليج فارس، 
همزمان با خروج ترامپ از رياض

«رقص شمشــير» ملك سلمان و ترامپ در 
ســايه بازى مستقل كشورهايى مانند قطر، 
كويت و عمان نتوانســت اهداف سعودى- 

ترامپى را پيش ببــرد و همزمان با خروج 
ترامــپ از ريــاض، نافرمانى در شــوراى 

همكارى خليج فارس آشكار شد.
در هميــن چارچــوب، روزنامــه روســى 
«نزاويســيمايا گازتــا» در تحليلــى به قلم 
«راويــل موصطافيــن» كارشــناس امــور 
بين الملــل درباره تنش عربــى در منطقه 
خليج فارس نوشت: بروز تنش عربى بر سر 
قطر، نقشه هاى آمريكا را براى ايجاد ائتالف 
منطقه اى گسترده ضد ايران ناكام گذاشت. 
در چنين شرايطى، هك رسانه هاى قطرى، 
دستمايه تنبيه كشــورى قرار گرفت كه از 
نظر عربستان سعودى در برابر خواسته هاى 

اين كشور سرپيچى كرده است. توهم رژيم 
ســعودى براى رهبرى و مديريت شوراى 
همكارى خليج فارس، استقالل كشورهاى 
عضو اين شورا را هدف قرار داده و در چنين 
شــرايطى، قطر حاضر نشــده است تحت 

قيموميت قرار گيرد.
عالوه بر قطر، كويت و عمان هم در شوراى 
همكارى خليــج فارس نخواســتند صرفاً 
دنباله رو باشند. سفر 12 ژوئيه «يوسف بن 
علوى» وزير خارجه عمان به تهران و تاكيد 
بر گسترش همكارى ها با ايران، از عملكرد 
مســتقل عمان در سياســت خارجى خود 

حكايت دارد.
فرامنطقه اى  روزنامــه  زمينــه،  همين  در 
القــدس العربــى بتازگى نوشــت: ائتالف 
محور ســعودى ضد قطر موجــب تجزيه 
شــوراى همكارى خليج فارس خواهد شد 
و در آينــده ائتالف هاى جديدى در منطقه 
شــكل خواهد گرفت.همكارى و همگرايى 
كشــورهاى منطقه به منزله ناديده گرفتن 
استقالل رأى آن ها نيست. در سايه همكارى 
امنيــت، صلح و ثبــات منطقــه تضمين 
خواهد شــد و تالش براى ائتالف ســازى 
ُمخرب، كمكى بــه آرامش منطقه نخواهد 
كرد.هر كشــورى ضمن حفظ اســتقالل و 
ارتقاى جايگاه خود در معادالت سياســى 
ورود مى كند و دوران قيموميت سياســى 

گذشته است.

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

 بين الملل  با نزديك شــدن به پايان 6 
ماهگى رياست جمهورى «دونالد ترامپ»، 
نظرســنجى ها از كاهــش محبوبيت وى 
حكايت دارد. دو روز ديگر، 6 ماه رياســت 

جمهورى دونالد ترامپ پايان مى يابد.
به همين مناسبت، مؤسسات افكارسنجى، 
ميــزان  مــورد  در  را  نظرســنجى هايى 
دونالــد  از  و رضايتمنــدى  محبوبيــت 
ترامپ منتشر كردند.براساس نظرسنجى 
مشتركى كه به وسيله «اى بى سى نيوز» 
و «واشــنگتن پست» انجام گرفته و نتايج 
آن بتازگى منتشر شــد، فقط 36 درصد 
از پرســش شــوندگان از عملكرد ترامپ 
در مقام رياســت جمهورى ابراز رضايت 
كردند، در حالى كه اين رقم در ماه آوريل، 

42 درصد بود.
همچنين بر اساس اين نظرسنجى، دونالد 
ترامپ نامحبوب ترين رئيس جمهور تاريخ 
آمريكا لقب گرفته اســت. البتــه دونالد 
ترامــپ مثل معمول هميشــه نتايج اين 
نظرسنجى ها را دروغ خوانده و گفته است، 
اين نظرسنجى غير دقيق ترين نظرسنجى 
در مــورد انتخابات در آمريكاســت. با اين 
حال، عالوه بر نظرســنجى ها، تظاهرات و 
تجمعات متعــدد عليه ترامپ و انتقادهاى 
متعــدد عليــه وى حتــى از جانب هم 
حزبى هاى رئيس جمهورى آمريكا از ميزان 

نارضايتى از دونالد ترامپ حكايت دارد.
وى بــا وعده هــاى بزرگ و جــذاب وارد 
انتخابات رياســت جمهورى سال گذشته 
آمريكا شد و توانست رقيبان قدرتمندى 
را در هــر دو حــزب جمهــورى خواه و 
دموكرات شكســت دهد.با اين حال، در 
6 ماه گذشته جز چند مورد جزئى، هيچ 
يك از وعده هاى رئيس جمهورى كنونى 

آمريكا محقق نشده است.
به عنــوان مثال، برخى از شــاخص هاى 
اقتصادى همچون كسرى بودجه و كسرى 
تراز بازرگانى و ايجاد فرصت هاى شــغلى 
جديد از ادامه مشــكالت گذشته اقتصاد 

آمريكا حكايت دارد.
موضوع حساس نظام درمانى و بيمه هاى 
مقرون بــه صرفه نيز هنوز به ســرانجام 
نرســيده اســت.همين وضعيــت نيز در 
مورد طرح كاهش مالياتى، مقابله با ورود 
مهاجران غير قانونــى و واردات كاالهاى 
ارزان قيمت خارجى به آمريكا وجود دارد. 
اين در حالى اســت كه دونالد ترامپ هم 
اينك يكــى از بزرگ ترين رســوايى هاى 
و  آمريكاســت  اخير  سياســى دهه هاى 
نزديــكان وى به تبانى بــا روس ها براى 
انتخابات رياســت جمهورى  پيروزى در 

متهم شــده اند.اين پرونده، حتى ســران 
حزب جمهــورى خواه در كنگــره را در 
صف منتقدان قرار داده است.جنگ تمام 
عيار ترامپ با رسانه هاى جريان اصلى در 
آمريكا نيز در تخريب وجهه وى نزد افكار 

عمومى مؤثر بوده است. 
«شان دافى» عضو جمهورى خواه مجلس 
نماينــدگان آمريكا و از حاميــان دونالد 
ترامپ مى گويــد: «نزاع ميــان ترامپ و 
رسانه ها و نحوه پوشش اخبار مربوط به او 
در رسانه ها از جمله در سى.ان.ان به وجهه 
او آســيب زده است.» مجموع اين عوامل 
موجب شده است ميزان رضايت از دونالد 
ترامپ در آمريكا همواره رو به افول باشد.

البته ترامپ و مشاورانش براى غلبه بر اين 
وضعيت راه كتمان و توهين به ديگران را 
در داخل آمريكا و خط و نشــان كشيدن 

براى كشــورها در عرصــه بين المللى در 
پيش گرفته اند.

به عنــوان مثــال، در پى 
آمريكا  موشــكى  حملــه 
تاحــدودى  بــه ســوريه، 
ترامــپ  از  رضايتمنــدى 
افزايش يافت و جريان هاى 
ملى گرا مواضع يكجانبه و 
غيرمشاركت جويانه رئيس 
جمهور آمريــكا را در قبال 
تحوالت سياسى، اقتصادى 
جهان  محيطى  زيســت  و 
مورد تقدير قرار دادند.با اين 
حال، اين گونه نمايش هاى 

قدرت نيز نتوانسته است ترامپ را از قعر 
جدول رئيســان جمهور نامحبوب آمريكا 

باال بكشد.

معضل نامحبوبى تاجر نيويوركى

ترامپ منفورترين رئيس جمهور آمريكا  شد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 27 تير 1396 23 شوال 1438 18 جوالى 2017  سال سى ام  شماره 8450 

روزنامـه صبـح ايـران

پذيرش سند 2030 تعهدى براى «سياستگذارى » كشور است   فارس: عضو هيئت علمى دانشگاه تهران گفت: در توصيه نامه ها قانونى وجود ندارد، بلكه به اجراى سياست ها يا 
اقداماتى تعهد داده مى  شود. كسى كه تعهد را مى سپارد، موظف است به آنچه تعهد كرده است عمل كند و عمل به تعهد شرعاً و عقالً الزم است. حجت االسالم حميد پارسانيا افزود: تعهدى كه در 

اصل سند 2030 پذيرفته شده است، از نوع تعهد اجرايى نيست تا در محدوده اختيارات قوه مجريه باشد. بلكه از نوع تعهد سياستگذارانه از وظايف رهبرى است.

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

 انديشــه / دكتر عليرضا كهنسال، 
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى 
مشهد  «فلســفۀ اخالق» دانشى نوظهور 
است و با همين عنوان در خاستگاه اصلى 
خود (غرب) نيز پيشــينۀ كهنى ندارد. در 
ميان متفكران مسلمان، چنين دانشى با 
اين عنوان وجود نداشته است و تأليفى نيز 
در اين باب موجود نيســت؛ اين دعوى با 
مراجعه به مصنفات متفكران بروشنى قابل 
اثبات اســت؛ اما جز رجوع به تاريخ دليل 
ديگرى نيز مى تــوان يافت كه در هويت 

فلسفۀ اسالمى نهفته است.
موضوع «فلســفۀ اســالمى» وجود مطلق 
و آشكار اســت كه «فلسفۀ 
چهره اى  به عنــوان  اخالق» 
از وجود مى توانســته مورد 
بحث باشد و چنين نيز بوده 
است، اما پژوهش استقاللى 
آن خارج از موضوع فلســفۀ 
اسالمى است. بر اين اساس 
كه فلسفۀ اخالق را چهره اى 
از وجود بدانيم، هم مى توانيم 
آن را بــر اســاس مبانــى 
تعريف  مســلمان  حكماى 
كنيم و هم مباحث مهم آن 
را از آثار آنان استخراج كنيم. 
از فلســفۀ اخــالق تعاريف 
متعددى در دســت اســت 
و اختالفاتــى نيز در تعيين 
دامنه و مســائل آن وجود 
دارد. احتماالً اگر از ابن سينا 
يا مالصدرا تعريفى براى فلســفۀ اخالق 
طلب مى كرديم، ابتدا با اين تعريف روبه رو 
مى شــديم: بررسى احكام فلسفى در باب 

چهره اى ويژه از وجود كه اخالق اســت. 
«چون در اين تعريــف واژة اخالق وجود 
دارد، هنگامى كه از آن پرسش مى كرديم 
با واژه هايى روبه رو مى شديم كه در مجموع 
بر ملكۀ نفسانى كه ســبب صدور افعال 
مى شــود برخورد مى كرديم.» از اين تأمل 

كوتاه مى توان به لطايفى دست يافت:
 الف) چون موضوع فلسفۀ اسالمى وجود و 
روش آن برهان و برهان متعلق به كليات 
اســت، همۀ مباحث آن نيز مانند وجود 
مطلق مورد پژوهش قرار مى گيرند؛ مثًال 
اگر مالكى در باب قضاياى اخالقى يا ملكۀ 
نفسانى داده مى شــود، آن مالك بايد در 

همۀ موارد مذكور جارى باشد.
ب) چون در تعريف فلسفۀ اخالق سخن از 
اخالق است و اخالق ملكۀ نفسانى است، 
مباحث فلسفى در باب نفس مانند تجرد 
نفس و اثبات آن و هويت ملكۀ نفســانى 
نيز بايد به عنوان مقدمات فلسفى آن مورد 
پذيرش باشند. البته تعيين اينكه كدام يك 
از اين مباحث بايد مقدمه باشــند و كدام 
داخل در مسائل اصلى اند، به تأمل در هر 
مسئله نيازمند است. همچنين چون سخن 
از ملكۀ صادركنندة افعال نيك و بد است، 
بى گمان بحث از حسن و قبح افعال نيز در 
ميان مى آمد كه همين مسئله پردامنه ترين 

بحث فلسفۀ اخالق نيز هست.
ج) ســخن از هويت قضاياى اخالقى نيز 
بى گمان داخل در فلســفۀ اخالق است، 
زيرا تعيين هويت اين قضايا از حيث منشأ 
آن ها و اخبارى يا انشايى بودن و مسائلى 
ازاين دست، ثمراتى دارند. مسائل ديگرى 
نيز وجود دارند كه در بحث حسن و قبح 
عقلى به آن ها اشاره خواهد شد. تأمل در 

اين مفهوم ما را به مســائل فلسفۀ اخالق 
نزد فالســفۀ مســلمان خواهد رساند. بر 
اين اساس، اكنون مى توان فلسفۀ اخالق 
را با مبانى فلســفۀ اسالمى چنين تعريف 
كرد: «بررســى قوانين مطلق فلســفى با 
روش برهــان در مباحــث اخالقــى كه 
شــامل مباحث منطقى قضاياى اخالقى 
(فرااخالق)، چيســتى و منشــأ مفاهيم 
اخالقى و هويت نيك و بد اســت.» با اين 
تعريف اوالً آشــكار مى شــود كه مباحث 
منطقى اخالق نيز در فلسفۀ اخالق وجود 
دارد و فالســفۀ ما نيز بدان ها پرداخته اند؛ 
ثانيــاً تنها مطلب اخالقى كه از فلســفۀ 
اخالق بيرون مى ماند، فهرســت خوبى ها 
و بدى ها و راه تخلق و تنزه اســت كه در 
كتب اخالقى ذكر شــده اند. هر مسئله و 
مالك كلى كه به وجهى برهانى باشد، بايد 
در فلسفۀ اخالق مطرح گردد يا به عنوان 
مقدمه در بخش هاى ديگر فلسفۀ اسالمى 

پژوهش شده باشد.

 حسن و قبح
مبحثى كه به تفصيل در تفكر اســالمى 
(كالم، فلســفه، اصول فقه) پژوهش شده 
اســت و پايۀ فلســفۀ اخالق نيز هست، 
حســن و قبح اســت. من از تحرير محل 
بحث خوددارى مى كنــم، زيرا فرض آن 
اســت كه خوانندة دانشــور از آن آگاهى 
دارد. حسن و قبح از چند جهت مشتمل 
بر مســائل فلسفۀ اخالق است و به سبب 
همين فراگيرى آن را پايه فلســفۀ اخالق 

ناميدم:
*منشــأ مفاهيم خوب و بد كه مهم ترين 
بحث هاى فلســفۀ اخالق هستند، آشكار 

مى شود. اگر حسن و قبح عقلى باشند، بايد 
آن ها را بديهى عقل عملى دانست (حداقل 
در حسن و قبح عدل و ظلم) و اگر بديهى 
باشــند، بى نياز از دليل و ثابتند و بايد به 
نوعى با درون انســان پيوند داشته باشند 
كه مى توان اين پيوند را با فطرت ربط داد.
*ثبات يا تجــدد آن ها عيــان مى گردد. 
اگر اين مفاهيم بديهى باشــند، بايد ثابت 
نيز باشــند و اين همان ادعايى است كه 

معتقدان حسن و قبح عقلى دارند.
*ضمانت اجرايى احكام اخالقى و منشــأ 
ضرورت آن ها تعيين مى شود، زيرا اگر به 
روان انســان مربوط باشند، ضرورت عمل 
به آن ها را نيز مى توان از همان ســاحت 

تبيين كرد.
*برهان پذير بودن احكام اخالقى نيز بيان 
مى گردد، زيرا همان گونه كه در بديهيات 
عقل نظرى بر مبناى منطق اسالمى برخى 
از قضايا بديهى اند و نظريات بر اساس آن ها 
اثبات مى شوند، در اينجا نيز اگر قضيه اى 
به عنوان بديهى عقل عملى لحاظ شــد، 
مى تواند پايۀ قضاياى نظرى اخالقى باشد.

*اين مباحث و بحث هاى ديگرى از فلسفۀ 
اخالق كامالً از حسن و قبح قابل استنتاج 
هستند و در عمل نيز برخى متفكران براى 
تأســيس نظامى مبتنى بر بديهيات عقل 
عملى كوشيده اند، گرچه در استوارى اين 
نظام سخن فراوان است (بهترين نمونۀ اين 
كار كوشش استاد جعفر سبحانى در كتاب 

الهيات ايشان است).
*عقلى ندانستن حسن و قبح نيز به نتايج 
ديگرى منتهى مى شود كه آن پاسخ ها نيز 

باز متعلق به فلسفۀ اخالق است.
ادامه دارد...

نگاهى به پاسخ فالسفه اسالمى به چيستى «فلسفه اخالق»(بخش نخست)

اخالق ملكۀ نفسانى است

نگاهى كوتاه به مجموعه كتاب «ادبيات و انقالب» 
شعاع نورى در ميان تاريكى جهان گستر

انديشه/ بهاره داداشى: نويسندگان و شاعران در يك جامعۀ درگير انقالب از يك 
سو تحت تأثير فضاى آن قرار مى گيرند و از سوى ديگر بر اين فضا تأثير مى گذارند. 
ادبيات اصيل، بازتاب موقعيت اجتماعي هر جامعه اســت. جامعۀ روسيه در قرن 
نوزدهم به عنوان يك جامعۀ پرتالطم در حال گذار از يك دورة تاريخى مهم بود و 
شخصيت هاي برجسته اى در فضاى چنين جامعه اى زندگي مي كردند كه اهل قلم 
و روشنفكران و نويسندگان ، شاعران و متفكران و سخنوران صحنه گردان هاى فعال 
و چشــم تيزبين آن بودند. اين قشــر از جامعه، چه پيــش از بروز انقالب  كه در 
صحنه هاى اجتماعى ظهور كردند و مشوق مردم براى تغيير ساختار موجود شدند 
و چــه در زمان وقوع اين تحول عظيم تاريخــى و چه پس از آن و در رصد آنچه 
بايد مى شد، نقش اثرگذارى در پرورش ديدگاه هاى جامعه به سوى آزادى خواهى 
و حق طلبى داشــتند. پس از پيروزي انقالب اكتبر در روسيه اصوالً ادبيات به دو 
بخش انقالبي و ضدانقالبي تقسيم شد؛ يعني از نظر حاكمان، ادبيات انقالبي فقط 
رئاليسم سوسياليستي بود و از نگاه ديگران بخصوص نويسندگانى كه نگاه نقادانه 
داشتند، مطالبه گرانه بود. وجود چنين نگاهى براى حاكمان سوسياليستى خوشايند 
نبود و تســلط حاكمان بر محتواى ادبيات تاريخ روســيه به حدى شدت داشت 
كه مخالفان نمى توانستند در آن قلمفرسايى كنند. تعقيب سياسى نويسندگان و 
مرگ هــاى خاموش و نابهنگام و تأمل برانگيز آنان از تأثيرگذارى قلم آنان در بين 
مردم و ترس قدرتمندان از نفوذ قلم آن ها حكايت داشته است. از زمان حاكميت 
تفكر ماركسيستى و كمونيستى بر بخش هاى زيادى از جهان كه با انقالب 1917 
در روسيه رسميت و قدرت يافت، نويسندگان با الهام از اين تفكر آثار بسيارى خلق 
كردند و فضاى سياسى حاكم را با قلم ادبى خود بازتاب دادند يا به چالش كشيدند.
 مجموع ســه كتاب «ادبيــات و انقالب» ردپاى تفكرات ماركسيســتى را در آثار 
نويســندگان مناطق گوناگونى از جهان به قلم يورگــن روله دنبال مى كند و بر 
نقش آفرينى ايده هاى تاريخ كمونيسم در قلم نگارى هاى آنان نقد و شرح مى دهد. 
نسخۀ اصلى «ادبيات و انقالب» در اصل يك جلد بوده است كه ناشر ترجمۀ فارسى 
آن را به سه جلد و تحت عنوان: «نويسندگان روس»، «نويسندگان آلمانى» و «از آسيا 

تا آمريكا» با ترجمۀ على اصغر حداد به بازار نشر سپرده است.
يورگن روله نويسنده و روزنامه نگار آلمانى (1986-1924) خود يكى از نويسندگان 
و روشنفكرانى است كه در آغاز بشدت به انديشه هاى كمونيستى گرايش داشته و 
مسحور آن بوده است، ولى بتدريج و با آشنايى از واقعيت هاى تفكرات كمونيستى 
و سپس استالينيستى به منتقدى جدى تبديل شده و از زمان پناهندگى به آلمان 
غربى، به عنوان شاهدى تاريخى و عينى از تحوالت ادبى در دوران كمونيستى، آثار 

فراوانى از خود ارائه داده است كه به انعكاس اين عصر مهم بپردازد. 
در كتاب «ادبيات و انقالب» هدف او از نگارش، تاريخ نويسنده و كمونيسم در سراسر 
جهان از 1917 تا 1960 است. كتاب پرحجم او در ادبيات روس از الكساندر بلوك 
تا دكتر ژيواگو را در بر مى گيرد، به شعر پابلو نرودا و داستان هاى ارسكين كالدول 
مى پردازد و دامنۀ بحث را از آراى سياسى توماس مان تا نقد لوشون مى گستراند. 

يورگن روله اين وسعت ديد و دامنۀ وسيع نگارش خود را در كتاب «ادبيات و انقالب» نيز 
به سه حوزة جغرافيايى وسعت داده است و نويسندگان اين قلمرو وسيع را در نگارش آثار 

ادبى كه داراى درونمايه و پس زمينه اى سياسى 
بوده اند، بازخوانى كرده است. نويسندگانى كه در 
دوران تسلط لنين و استالين قلم خود را به عنوان 
سالحى برگزيدند تا با سياست هاى اين حزب در 
عرصه هاى گوناگون بخصوص در حوزة فرهنگى 
كه با انتخاب كسانى چون ژدانف به عنوان مدير 
سياست فرهنگى شوروى كه با سياستگذارى هاى 
خود در مقابل هرگونه نگاه مخالف در مقابل تفكر 
كمونيستى حاكم ايستادگى مى كرد و از فعاليت 
نويسندگان و هنرمندان معترض ممانعت به عمل 
مــى آورد و با هنرمندانى كه با نظرات وى موافق 

نبودند برخورد مى نمود، ايستادگى كنند.
رولــه در اين اثر مراحل پيدايش و دگرگونى انقالب و سياســت بلشــويكى را از 
مجراى گزارش ادبى نويسندگان عصر، بازانديشى و بازسازى انتقادى كرده و روابط 
روشنفكران و سياستمداران را مورد تحليل و بررسى قرار داده است. نويسندگان 
بسيارى در كتاب «ادبيات و انقالب» يورگن روله و آثار و بخصوص سرنوشت آنان 
مورد توجه قرار گرفته است كه هريك با نگارش خود بخش هايى از تاريخ تفكر چپ 
را نشان داده اند. آثار كسانى چون بلوك، يسنين و ماياكوفسكى، كليم سامگين و 
گزارش هايى دربارة نوشته هاى آيساك بابل و شولوخوف و چيستى و چگونگى بيان 
ادبى آن ها به  گونه اى  كه در آن واحد توانستند چندين متضاد را در اثر خود گرد هم 
آورند. اشارة اين كتاب بخصوص به اثر معروفى از پاسترناك و بيان دقيق و هيجانى 
روله در آن كه نشــان مى دهد چگونه پاسترناك در «دكتر ژيواگو» صداى روسيه 
را منعكس مى كند. بخشــى از كتاب كه به اين اثر اختصاص يافته است، رويكرد 
انتقادى تند و بى پروايى را كه نويسنده عليه انقالب كمونيستى بيان مى كند و آن را 
از اساس فاقد اعتبار مى داند به اشاره آورده است: «ماركسيسم كمتر از آن بر خودش 
مسلط است كه بتواند علم باشد؛ شاخه هاى علمى معموالً متعادل تر و منصف ترند. 
ماركسيسم و عينيت؟ من جنبش فكرى اى نمى شناسم كه در خودمحورى و دور 
از واقعيات بودن به پاى ماركسيسم برسد. هر آدمى مى كوشد فكرهاى خود را از 
طريق تجربۀ عملى بيازمايد؛ اما آدم هاى قدرت طلب دست به هر كارى مى زنند تا 
به حقيقت پشت كنند، چون به اسطورة مصونيت خود از خطا باور دارند. سياست 
به من چيزى نمى گويد. من از آدم هايى كه نســبت به حقيقت بى تفاوتند خوشم 
نمى آيد.» شاعرانى همچون گوميليوف، ماندلشــتام و آنا آخماتووا كه صدايى در 

انقالب روسيه بودند، نتوانستند صداى خود را به جايى برسانند.
 روله در كتابى كه گســترة آسيا تا آمريكا را در بر گرفته است به تأثير كمونيسم 
بر كامو، ســارتر، ژيد، مالرو، الوار، ســلين و آراگون و همچنين بر نويســندگان 
ايتاليايى چون ســيلونه، پاوزه، ماالپارته، موراويا و كارلو لوى مى پردازد و بخشى 
از اعتراض ها و مقاومت هايى كه توسط نويسندگان و شاعران در برابر گستردگى 
تفكر استالينيستى در مناطق مختلف ازجمله در مجارستان روى داده است را شرح 
مى دهد. «ظلمت در نيمروز» اثر آرتور كوستلر يكى از كتاب هايى است كه به ترور 
استالين پرداخته و در قالب آن مناسبات درونى حزب كمونيستى را با جزئيات و با 
بهره گيرى از شخصيتى خيالى تقرير كرده و رازهاى نهفته اى از محاكمات نمايشى 
و از ميان برداشــتن هاى مخالفان در اين حزب را به نمايش درآورده است. شرح 
اين بازجويى ها و سرنوشت عدة بسيارى از نويسندگانى كه در زندان هاى شوروى 
بوده اند، محتواى بسيارى از آثار مورد توجه روله را شكل مى دهد و از ارتباط عميقى 

كه ميان ادبيات و كمونيسم بوده است، پرده برمى دارد.
مجموع هر سه كتاب فضاى ادبيات و هنر نوشتارى را نشان داده و شرح مى دهد 
كه چگونه با فرازوفرود ساحت سياسى كه تحت تأثير قدرت يافتن تفكرات و نظام 
كمونيســتى در فضاى سياسى جهان حاكم شــده بود به انتقاد و تحليل شرايط 
پرداختند و نويســندگان به فراخور بازتاب عملكــرد و تصميمات اين حزب در 
اجتماع و در زندگى مردم، آن را در آثار خود و در قالب شخصيت هايى كه هريك 
نمادى از عناصر مغفول مانده يا مورد بى مهرى قرار گرفته در زمان حاكميت تفكر 
سوسياليستى و كمونيستى بودند بيان مى كردند و در نهايت نيز در درياى قدرت 

تفكر حاكم غرق مى شدند.

فروش با سؤال
بيداويسى/ناشر:  شــمار صفحات:432   اميررضا 

قيمت: 34 هزار تومان  
نخستين مدل سازى كاربردى در صنعت آموزش 
مهارت هاى فروشندگى در كشور در كتابى تحت 
عنوان «فروش با ســؤال؛ الگوى كاربردى ارتباط 
اقناعى در فروش فردى» براســاس نتايج پژوهش 
كيفى ارتباط اقناعى به چاپ رسيده است. برنامه 
جهادى اقتصاد مقاومتى به اين منجر گرديد كه 
در راســتاى تحقق اهداف اشتغال زايى و حمايت 

از توليد داخلى، پس از ســه دهه در ســطح ادبيات فروش فردى متدى جديد بر 
اساس پژوهش گسترده ميدانى تدوين شود. اين متد هم اكنون در صنعت آموزش 

مهارت هاى كاربردى فروشندگى در كشور ارائه مى شود.
بر همين اســاس، الگوى ارتبــاط اقناعى و متد فروش با ســؤال جهت افزايش 
مهارت هاى كاربردى و اجرايى نيروى فروش بومى تهيه شده اند كه به يقين نتايج 

ملموس آن قابل بررسى و ارزيابى خواهند بود.

راديو معارف؛ رسانه اي 
پر منفعت براي جامعه است

حوزه: آيت اهللا صافي گلپايگاني در ديدار مدير 
و مسئوالن شبكه راديويي معارف تأكيد كرد: 
برنامه هاي راديو معارف بايد مردم را نسبت به 
دين و مكتب اهل بيت(عليهم السالم) خوش 

بين كند.
اين مرجع تقليد با ابراز خرسندي از برنامه هاي 
راديو معارف، اين راديو را رسانه اي پر منفعت 
براي جامعه دانست و خاطرنشان كرد: تببين 
آموزه هاي دين مقدس اســالم و مكتب اهل 
بيت(عليهم الســالم) كاري بســيار باارزش و 
باعث افتخار است و يك ساعت كار در آن ثواب 

فراواني دارد كه قابل شمارش نيست.
وى فقدان موسيقي ســازي در راديو معارف 
را ويژگي ارزشــمند اين رسانه ديني برشمرد 
و بــا تأكيد بر تكرار آموزه ها و اعتقادات ديني 
در هر جايگاه و مناسبتي گفت: راديو معارف 
جايگاه بسيار مناسبي براي تبيين اعتقادات و 

اخالقيات است.
آيــت اهللا صافي گلپايگاني با اشــاره به وجود 
فتنه ها و شبهات ديني و اعتقادي كه از سوي 
دشمنان اسالم دامن زده مي شود، تأكيد كرد: 
همه در مقابل اين شبهات مسئول هستيم و 
راديو معارف نيز به عنوان رسانه اي ديني بايد 

به اين شبهات پاسخ دهد.

خانواده متهم نبايد بار گناه 
او را بر دوش بكشند

فارس: حجت االسالم على محمدى جوركويه، 
عضو هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
با اشاره به جنايت پارس آباد و تحت فشار قرار 
گرفتن خانواده متهم، گفت: ما در حقوق جزا 
اصلى داريم به نام «شخصى بودن مجازات ها» 
كه براســاس اصل قرآنى «و ال تزر وازرة وزر 
اخرى» تدوين شــده است و بر اساس همين 
مسئله هيچ كسى بار گناه ديگرى را بر دوش 

نمى كشد. 
اين فرهنگ نادرســت و غيرقرآنى در جامعه 
ما وجود دارد كه خانــواده فرد بزهكار مانند 
مورد اخيرى كه شاهد بوديم، از سوى جامعه 
به نوعى مجازات مى شوند و بار جرم ارتكابى 
شخص ديگرى را بر دوش مى كشند. در اين 
زمينه مسئولين ما بايد هم كار فرهنگى كنند 
و هم تذكر دهند كه گنــاه هر فرد بر دوش 
خودش اســت و خانواده او نبايد مورد آزار از 

سوى جامعه قرار گيرد.

مركز تخصصى شيعه شناسى، 
دانش پژوه مى پذيرد

رسا: مركــز آموزش تخصصى شيعه شناسى 
حوزه علميه قم تحت اشــراف آيت اهللا مكارم 
شــيرازى در ســطح چهار(دكترى) شــيعه 
شناسى براى ســال تحصيلى 97-96 دانش 

پژوه مى پذيرد.
از مزاياى پذيرش در مركز تخصصى شــيعه 
شناسى مى توان به اعطاى مدرك علمى سطح 
چهار(دكترى)، تدريــس در مقاطع پايين تر 
براى ممتازان، پرداخت كمك هزينه تحصيلى 
مناسب، اســتفاده از ممتازان در فعاليت هاى 
پژوهشى فرهنگى همچنين تسهيالت اياب و 

ذهاب اشاره كرد.
طالب عالقــه مند به نام نويســى در آزمون 
ورودى مركــز تخصصى شــيعه شناســى 
مى توانند تا دهم مرداد به ســامانه اينترنتى 
مركز تخصصى شــيعه شناســى به نشانى

 www.shia-ac.com مراجعه كنند.

اگر دل باغ شد،
عالم را پر از طراوت مى كند

مهر: غالمحســين ابراهيمــى دينانى، عضو 
انجمن حكمت و فلســفه ايــران: روان آدمى 
رونده اســت و پيش مى رود. به همين جهت 
هراكليتوس در 2500 ســال پيش، عالم را به 
رودخانه تشبيه كرده اســت. تشبيه عالم به 
رودخانه تشبيه خوبى است، ولى من ترجيح 
مى دهــم، انســان را بيش از اينكــه به يك 
رودخانه تشبيه كنم، به يك باغ تشبيه كنم. 
در باغ انواع درخت هاى ميوه بار مى آيد. هر چه 
باغ بزرگ تر باشد، ميوه بيشترى مى دهد. آيا 
روان آدمى باغ است؟ باغى كه نهال ها در آن به 
ثمر مى نشيند. يا رودخانه اى است كه مى رود و 

ديگر بازنمى گردد؟
 بــاغ روان آدمــى از باغ بيرونــى بهتر ميوه 
مى دهــد. بــاغ روان آدمى هــر لحظه ميوه 
مى دهد. روان شــما يك باغ است. روان شما 
باغى اســت كه اشجار و ميوه ها و انهار دارد و 
هر درختش در هر فصلى ميوه دارد، آن ميوه 

چقدر خوشمزه است.
ما روان را به باغى تشــبيه مى كنيم كه همه 
نوع ميوه اى در آن ديده مى شود. هيچ ميوه اى 
از آن بهتر نيســت كه بتوانيم در سخنان يك 
انديشــمند كه داراى روان پاك اســت، پيدا 
كنيم. چه شيرينى است كه نتوانيم در سخنان 
يك حكيم يا مرد شيرين سخن پيدا كنيم؟ 
اگر دل، باغ شــد و درســت آبيارى شد، چه 
بسيار ميوه هاى رنگارنگى مى دهد و عالم را پر 

از طراوت مى كند.

نقد و بررسى

تازه نشر

چون در تعريف 
فلسفة اخالق سخن 
از اخالق است و 
اخالق ملكة نفسانى 
است، مباحث 
فلسفى در باب نفس 
مانند تجرد نفس و 
اثبات آن و هويت 
ملكة نفسانى نيز بايد 
به عنوان مقدمات 
فلسفى آن مورد 
پذيرش باشند

بــــــــرش

 دكتر عبدالحسين خسرو پناه:
خدا رحم كرده كه سكوالرها قسيم الجنه و النار نيستند!

ديدگاه

 انديشه  حجت االسالم دكتر عب دالحسين 
خســروپناه در كانال تلگرامى خود نوشت: در 
برخى از گروه ها مطلبى از نويسنده اى ديدم كه 
ديدار آيت اهللا رئيسى با جناب تتلو را سكوالر 
شدن روحانيت تفسير مى كرد. اگر اين ديدار 
چند دقيقه به معناى سكوالر شدن روحانيت 
باشد؛ در وهله نخست طرفداران سكوالريسم 
در كشور بايد جشن بگيرند و از سكوالرشدن 
روحانيت خوشحال باشند، پس چرا هميشه 
در برابر حضور سياســى و فرهنگى و علمى 
روحانيت ماتم مى گيرند و شــال عزا بر ســر 

مى كشند؟ 
دوم؛ تاريخ اســالم نشان مى دهد، انسان هاى 
گنهكارى كه غــرق در گنــاه بودند محضر 
پيشــوايان و عالمان شــيعه مى رســيدند و 
روش آن ها اين بــود كه گنهكاران را تحويل 
مى گرفتنــد و نفس گرم اين عالمان ســبب 

هدايتشان مى شــد، پس اگر ديدار عالمى با 
انســان گنهكارى به معناى ســكوالر شدن 
روحانيت اســت، ايــن نويســنده بداند كه 
قرن هاست روحانيت اصيل شيعه سكوالر شده 

است.
ســوم؛ يك انسان گنهكار چند بار بايد بگويد 
توبــه كرده اســت و از كردار گذشــته خود 
پشــيمان شده است تا ســكوالرها توبه او را 
بپذيرند؟ خدا رحم كرده اين افراد قسيم الجنه 
و النار نيستند. حال اشــكالى دارد يك عالم 
دينى و سياسى با يك خواننده زيرزمينى توبه 
كار جلسه اى داشته باشد و از ترانه امام رضاى 

او به نيكى ياد كند؟
چهارم؛ اهل عرفان ســخن جالبى دارند كه 
بسيارى از انسان ها با عينك خود اطراف خود 
را مى بينند و همين موجــب غفلت آن ها از 
واقعيت مى شود، سكوالرها هم چون غرق در 

سكوالريسم هستند، همه چيز و هر رفتارى 
را سكوالرشدن مى بينند، بنابراين ديدار چند 
دقيقه اى عالــم دينى با خواننده زيرزمينى را 
سكوالرشــدن مى پندارند و البته و صد البته 
چنيــن پندارى غيــر از واقعيت اســت. اين 
گونه ديدارها سنت اسالمى است و ربطى به 

سكوالرشدن روحانيت ندارد.
پنجم؛ متأسفانه دو گروه در طرد انسان ها به 
خطا مى روند، اول سنتى هاى خشكه مقدس 
كه به جاى استفاده از روش تربيت تدريجى در 
قرآن و سيره پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه و آله)  
و بهره گيرى از روش تقدم رحمت بر غضب به 
سرعت حكم به طرد يا كفر ديگران مى كنند. 
وظيفه روحانيت بايد جذب حداكثرى با جمع 
بين فقه و اخالق باشد تا دفع حداكثرى، حتى 
اگر گنهكار توبه كارى در آينده توبه بشكند؛ 
در آن صورت روحانى اهل جذب را نبايد خرده 

گرفت كه چرا گنهــكار را جذب كردى؟ دوم 
مدعى روشنفكرى كج انديش كه هر كس مثل 
او نينديشــد، حكم اعدامش را صادر مى كند،  

آن گونه كه در مشروطيت گذشت.
در پايان اين نكته را بيفزايم كه بحث بنده هيچ 
ارتباطــى با مباحث انتخاباتى ندارد و به هيچ 
وجه اين سخنان را نگفتم تا رفتارى را توجيه 
كنم، بلكه خواستم به همه دوستان عرض كنم 
قدرى با انسان ها اخالقى رفتار و عارفانه داورى 
كنيم كه هم مشــمول رحمت حق گرديم و 
هم با داورى غيرحكيمانه نسبت به گنهكاران 
در همان وضعيت گنهكار قرار نگيريم تا چنان 

داورى بر خود ببينيم.

خبر

نكته

ادبى كه داراى درونمايه و پس زمينه اى سياسى 
بوده اند، بازخوانى كرده است. نويسندگانى كه در 
دوران تسلط لنين و استالين قلم خود را به عنوان 
سالحى برگزيدند تا با سياست هاى اين حزب در 
عرصه هاى گوناگون بخصوص در حوزة فرهنگى 
كه با انتخاب كسانى چون ژدانف به عنوان مدير 
سياست فرهنگى شوروى كه با سياستگذارى هاى 
خود در مقابل هرگونه نگاه مخالف در مقابل تفكر 
كمونيستى حاكم ايستادگى مى كرد و از فعاليت 
نويسندگان و هنرمندان معترض ممانعت به عمل 
مــى آورد و با هنرمندانى كه با نظرات وى موافق 

نخستين مدل سازى كاربردى در صنعت آموزش 
مهارت هاى فروشندگى در كشور در كتابى تحت 
عنوان «فروش با ســؤال؛ الگوى كاربردى ارتباط 
اقناعى در فروش فردى» براســاس نتايج پژوهش 
كيفى ارتباط اقناعى به چاپ رسيده است. برنامه 
جهادى اقتصاد مقاومتى به اين منجر گرديد كه 
در راســتاى تحقق اهداف اشتغال زايى و حمايت 

انديشه

تلنگر

 دكتر سيد يحيى يثربى: 

ترجمه ام از قرآن را 
هركسى مى تواند بفهمد

 فارس: ترجمه روز قرآن كريم ســيد يحيى 
يثربى، كارى متفاوت از ديگر ترجمه هاست، 
به گونه اى كه از ويژگى هــاى آن مى توان به 
اين مورد اشــاره كرد كه ايــن ترجمه پرانتز 
ندارد و جمله اى به اصل ترجمه اضافه نشــده 
اســت. تمام تالش مترجم اين بوده است كه 
متن قرآن را به فارســى برگرداند تا هر كسى 
كه سواد خواندن و نوشتن دارد، بتواند از اين 

ترجمه استفاده كند.
 سيديحيى يثربى عضو هيئت علمى دانشگاه 
عالمــه طباطبايى  با اشــاره به اينكه آخرين 
اثرش را وقف عام كرده اســت، ترجمه قرآن 
خودش را براى مطالعه پيشــنهاد داد و گفت: 
بتازگى در حدود يــك ماه ترجمه اى از قرآن 
كريم منتشر كرده ام كه هر كسى بتواند كتاب، 
داستان، روزنامه و مجله بخواند، مى تواند اين 

ترجمه را بخواند و بفهمد، چون به زبان امروزى 
است.

يثربــى دليل معرفى اين ترجمــه را اين گونه 
توصيــف كرد: امــا چرا اين كتــاب را معرفى 
مى  كنم، به خاطر اينكه براى چاپ و نشــر اين 
قرآن پول نخواســتم، ايــن ترجمه يك هديه 
است و ناشر هم كه دارالقرآن است، آن هم پول 
نخواسته است و هديه مى دهد، بنابراين تالش 

كنند اين ترجمه را به دست بياورند.
اين پيشكسوت فلسفه بيان داشت: اما چرا قرآن 
بايد به دست جوانان برسد، زيرا در دين اسالم 
اساسى ترين ســند و مطلب قرآن است، قرآن 
دســت و زبان خدا است كه به سوى ما هدف 
گرفته و مى خواهد باطن ما را روشــن سازد و 

به تعالى برساند.
وى افزود: به مخاطبان سفارش مى كنم، شما كه 

همه چيز مى خوانيد، شما كه اين همه پيام هاى 
بيهوده رســانه هاى مجازى را مى خوانيد، چرا 
قرآن را به شرط  فهميدن نخوانيد؟ ما در قرآن 
به يك خطا دچار شــده ايم، اينكه به قصد ياد 
گرفتن نمى خوانيم و فقط به قصد ثواب تالوت 

مى كنيم.
عضو هيئت علمى دانشــگاه عالمه طباطبايى 
خاطرنشــان كرد: يعنى متن را مى خوانيم كه 
ثواب ببريم، اما شما متنى را بخوانيد كه از آن 
چيزى ياد بگيريد و مطمئناً ثواب اين هم بيشتر 

خواهد بود.
وى ادامه داد: قرآن به زبان روز و به زبان مردم 
نازل شــده اســت، به گونه اى كه خود قرآن 
مى فرمايــد، هر پيغمبرى را بــه زبان قومش 
مى فرستاديم تا تفاهم پيدا كنند و مردم حرف 

پيغمبر را متوجه شوند.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

صادرات طالى ايرانى صفر شد   ايسنا: رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال و جواهر گفت: طى سال هاى گذشته صنف ما دچار آسيب هاى بسيار شده و اكنون صادرات طال به رقمى نزديك به صفر 
رسيده است،  درحالى كه تايلند 26 ميليارد دالر و تركيه حدود 17 ميليارد دالر درآمد از طريق صادرات طال و جواهر دارند. عبداهللا محمد ولى تصريح كرد: طى سال هاى گذشته هزينه هاى سربار موجب شده كه شرايط 

توليد طال و جواهر در كشور مناسب نباشد و همكاران ما با يك دهم ظرفيت خود كار كنند. وى خاطرنشان كرد: اگر اين وضعيت بيش از اين طوالنى شود در حوزه هاى صادراتى، كشورهاى ديگر جاى ما را مى گيرند. 

وعده جديد مشاور ارشد روحانى
تا 1402 از ركود عبور مى كنيم! 

اقتصادى  ارشــد  مشــاور  تسنيم: 
رئيس جمهور گفت: 7 تا 10 ســال 
براى گذشتن از ركود به وجودآمده در 
دولت قبل، زمان نياز است كه حدود 
سه سال از آن گذشته است.  مسعود 
نيلى با بيان ايــن كه در حال حاضر 
بازار داخلى كفاف صنعت را نمى دهد 
و بايد به سمت بازارهاى مطمئن خارج 

از كشور حركت كنيم تصريح كرد: متأسفانه تاكنون صنعت برونگرا و صادرات محور 
نداشته ايم.  وى خاطرنشان كرد: امروز شكاف بين ظرفيت صنعت و تقاضا وجود دارد 
كه اثر عينى آن بروز مشكالت براى واحدهاى توليدى است، البته واحدهاى توليدى 
مى گويند با كمبود نقدينگى روبه رو هستند و متقاضى منابع مالى هستند، اما مشكل 
جدى تر از اين حرف هاست. اگر فكرى به حال صنعت نشود، اين بخش نصف شده و 

به مرور كوچك خواهد شد و مشكل بيكارى و مسائل ديگر اتفاق خواهد افتاد.
نيلى تصريح كرد: نمى توانيم به بانك ها فشــار بياوريم كه پول به واحدهاى توليدى 
بدهند و از آن طرف واحدهاى توليدى نتوانند پول بانك ها را بازگردانند. بايد بازارهاى 

صادراتى را گسترش دهيم.

يك اقتصاددان با انتقاد از برجام:
درگير واردات كاال به جاى دريافت پول نفت شديم

اقتصاد: يك اقتصاددان از تداوم خام فروشى در پسابرجام انتقاد كرد. ابراهيم رزاقى به 
خبرنگار ما گفت: تمام شركت هاى خارجى در حوزه نفت و گاز مايل هستند با ايران 
كار كنند اما به دنبال خام خريدن سرمايه هاى ايران هستند. از سويى خودروسازان 
خارجى از انتقال دانش فنى به ايران سرباز مى زنند و ما را مونتاژكار مى خواهند حال 
اينكه چنين اقداماتى هم با قانون اساســى و هم با اســتقالل كشور در تضاد است. 
وى مسير فعلى را زمينه ساز وابستگى بيش از پيش اقتصاد كشور به خارج دانست 
وتصريح كرد: در آســتانه دو سالگى برجام همچنان تحريم هاى بانكى اجازه نقل و 
انتقال پول به كشــور را به آسانى نمى دهد؛ بنابراين درگير واردات كاال به جاى پول 

نفت شده ايم. 
اين كارشــناس اقتصادى خاطرنشــان ســاخت: دولت به دنبال اجراى سياســت 
سرمايه دارى ليبرال است با اين تفاوت كه آمريكايى ها اجازه نمى دهند توليد ملى شان 
صدمه ببيند به طورى كه براى حمايت از توليد يارانه مى پردازد و اجازه واردات بى 
رويه را نمى دهند اما در ايران معكوس عمل مى شود.  به گفته اين اقتصاددان حتى در 
پسابرجام همچنان امكان رقابت براى توليد داخلى مهيا نشده و محور اقتصاد كشور، 
نفت خام است نه توليد؛ نفت خامى كه ساختار اقتصاد كشور را ضربه پذير كرده است.

يك منبع آگاه نيز در اين خصوص ودر گفت و گو با فارس با بيان اينكه حجم صادرات 
نفت خام و ميعانات گازى ايران به اروپا به رقمى حدود يك ميليون بشــكه در روز 
رسيده است، گفت: به دليل وجود مشكالت بانكى دريافت وجوه نفت فروش رفته با 
سختى صورت مى گيرد كه اين معضل نيز به دليل باقى ماندن تحريم هاى بانكى است 
هرچند كه مسئوالن بانك مركزى به دنبال راه حل هايى براى به دست آوردن سريع 

وجوه نفت صادراتى هستند.

يك مسئول با اشاره به بحران نقدينگى در صنعت قطعه سازى
خودروسازى كشور خصولتى اداره مى شود 

صدا وسيما: دبير انجمن تخصصى صنايع همگن قطعه سازان خودرو گفت: افزايش 
توليد به افزايش سرمايه در گردش نياز دارد و صنعت قطعه سازى خودرو بشدت با 
بحران كمبود نقدينگى مواجه است. آرش محبى نژاد گفت: با روند فعلى كه صادرات 
قطعه سازان 200 ميليون دالر است بعيد به نظر مى رسد كه بتوانيم به اهداف چشم 

انداز يعنى 6 ميليارد دالر صادرات قطعه دست يابيم.
وى در پايان خصولتى اداره شــدن خودروســازى كشور را معضلى اساسى خواند و 

تصريح كرد: همه شعار مى دهند كه بايد از اين وضع ر ها شويم.

ميز خـــبر

ماجراى  غالمى   فرزانه  اقتصاد/   
دو  آستانه  در  دولت  هوايى  خريدهاى 
اين  و  مانده  معطل  هنوز  برجام  سالگى 
موضوع را از اخبار و سخنان مديران اين 

حوزه آشكارا مى توان دريافت.
قرار بود برجام، با رفع تحريم هاى 37 ساله 
كمكى به صنعت هوايى كشور باشد و در 
همين زمينه امكان خريد هواپيماى نو را به 
شكل مستقيم فراهم آورد، اما اكنون شنيده 
مى شود، تأمين مالى براى خريد هواپيما از 
ايرباس، بويينگ و «A.T.R» هنوز محقق 
نشده است. اين موضوعات در حالى است 
كه 120 هواپيما از 292 هواپيماى كشور 
به ارزش 11 هزارو 904 ميليارد تومان نيز 
زمينگير هستند وكشورهاى غربى وطرف 
قرارداد ايران از ارائه قطعات اين پرنده ها نيز 

طفره مى روند.

 بازى معنادار آمريكا 
در قرارداد بويينگ 

از سويى آمريكا نيز در قرارداد بويينگ با 
ايران به نوعى بازى معنادارى را آغاز كرده 
و با موضع گيرى هاى اخير رئيس جمهور 
اين كشور و ترساندن كشورهاى اروپايى 
از ارائــه امتيازهاى اقتصــادى جديد به 
ايران، قصد دارد همچنان سد راه برجام 
شود كه به گفته فعاالن صنعت هوايى، ما 
مى توانســتيم در سال هاى اخير به جاى 
چانه زنى با يك دولــت بدعهد(آمريكا) 
ســرمايه ها را براى توسعه اين صنعت در 

داخل كشور استفاده كنيم.
به گفته يك فعال صنفى صنايع هوافضا، 
قرار نيست ما مصرف كننده صرف توليدات 
ديگر كشــورها باشــيم، بلكه مى توانيم با 
انتقــال فناورى به داخل از قطعه ســازى 
شــروع كرده و سپس درصدى از توليدات 
شركت هاى معروف مانند ايرباس و بويينگ 
را در داخل انجام دهيم و پس از آن بتوانيم 
در طوالنى مدت به يك هواپيماساز تبديل 
شويم. همان كارى كه چينى ها كردند، ابتدا 
قطعه ساز ايرباس شدند و اكنون هواپيماى 
ايرباس را تحت ليسانس فرانسه در چين 

توليد مى كنند. 
به باور مسعود قاسمى، در جريان مذاكرات 
برجام و خريد هواپيما متاســفانه كرسى 
بخش خصوصى خالى بــود و دولت همه 
منافع خريــد هواپيماهاى نو را براى خود 
مى خواســت. اين در حالى است كه پيش 
از لغو تحريم ها، بخش خصوصى بود كه با 
توليد يا واردات قطعات موردنياز در بخش 
تجارى توانست اين صنعت را از زمينگير 

شدن نجات دهد.
به گــزارش مهر، رئيــس اتحاديه صنايع 
هوايى و فضايى ايران همچنين درخصوص 
خريد هواپيماى ATR و امكان ســاخت 
هواپيماهاى كوچك بــه جاى آن معتقد 
اســت: اگر چه هواپيماهاى ATR براى 
رونق فرودگاه هاى كشور مناسب است، اما 
امكان ساخت هواپيماى 10 تا 15 نفره را در 
ميان مدت در داخل داشتيم. اگر دولت در 
سال هاى گذشته حمايت مى كرد و به جاى 
سرمايه گذارى براى ساخت هواپيماهاى 
150 نفره از توليــد هواپيماهاى 10، 15 
تا 20 نفره در داخل پشــتيبانى مى شد، 
امروز مى توانســتيم ايــن هواپيماها را در 
ايران توليد كنيم و بسيارى از فرودگاه هاى 
شهرهاى كوچك را با استفاده از ايرتاكسى 

و هواپيماى بومى رونق مى داديم.
از ســويى در حالى كه پس از برجام چهار 
شــركت براى خريد 315 فروند هواپيما 

از ســازندگان مطرح جهان دست به كار 
شده اند و قرار است اين هواپيماها در بازه 
زمانى 10 ســال آينده به ناوگان فرسوده 
ايران ملحق شــوند، تأميــن منابع مالى 
خريد 200 فروند هواپيما به پاشنه آشيل 
قراردادهاى ايران ايــر با بويينگ،  ايرباس 
و A.T.R تبديــل شــده و هفت فروند 
هواپيمايى كه تاكنون به ايران وارد شــده 
 (A.T.R سه فروند ايرباس و چهار فروند)
نقداً و از محل منابع صندوق توسعه ملى 

خريدارى شده اند.

 مشكالت بانكى در خريدهاى هوايى 
مديرعامل پيشين هما نيز در گفت وگويى 
با خبرنگار ما در تشــريح وضعيت كنونى 
صنعت هوايى، ضمن تأكيد بر اينكه پس 
از برجام، فضاى اين صنعت تلطيف شــده 
است، مى گويد: اين تلطيف، نسبى بوده نه 

100 درصدى.
فرهاد پرورش مى افزايد: اينكه بيش از 100 
هواپيما زمينگير اســت لزوماً به تحريم و 
برجام مربوط نيست و برخى از اين پرنده ها 
حتى اگر تحريم به طور كامل رفع مى شد 
و مشكلى براى تأمين موتور و ديگر قطعات 
براى بازسازى نداشتيم، باز هم پروازشان از 

نظر اقتصادى، صرفه نداشت. 
وى خاطرنشــان مى كنــد: مثــالً عمــر 
بهره بردارى اقتصادى شمارى از بويينگ هاى 

747 هما تمام شده و براى خريد موتور اين 
هواپيما بايد 4 ميليون دالر هزينه كنيم.

وى مى افزايــد: اين هواپيما ســاعتى 11 
تن ســوخت مصرف مى كند و در هر خط 
بين المللــى كه بخواهيم از آن اســتفاده 
كنيم، از نظر قيمــت بليت قابل رقابت با 
هواپيماهاى مدرن نيست، زيرا شركت هاى 

رقيب نرخ هاى ارزان ترى عرضه مى كنند.
نماينده جديد ايران در ســازمان جهانى 
هواپيمايــى (ايكائو) با تأييــد اينكه در 
صنعت هوايى هــم مانند ديگر بخش ها 
همچنان مشــكالت بانكى وجــود دارد، 
ادامــه مى دهد: اين مشــكالت به ما بر 
نمى گردد، بلكه به ترس طرف هاى مقابل 
از كاركردن با ايــران برمى گردد. همين 
نگرانى ها موجب شــده انتظــارات ما به 

شكل صددرصدى برآورده نشود.
پــرورش مى افزايــد: امــا تا ايــن لحظه 
قراردادهاى بزرگى به شكل مستقيم بسته 
شده، مجوز صادرات هواپيما صادر شده و 
ما بخشــى از پول اين خريدها را مستقيم 
به ســازندگان داده ايم، بنابراين اميدواريم 

شيطنت هاى آمريكا و برخى 
ديگر از كشورها كم شود و 
دستگاه ديپلماسى ايران هم 
در ايــن خصوص همچنان 

فعال عمل كند.
پــرورش خاطــر نشــان 
واقعيت  اين  بايد  مى كند: 
را پذيرفت كه تحريم هاى 
ايــن چند دهــه، صنعت 
هوايى مــا را محدود كرد، 
اما يقيــن بدانيد در ادامه 
راه مصمم هستيم و براى 
تأمين مالــى هواپيماهاى 
جديــد ظرف يك ســال 

گذشــته با چندين نفر در سراسر جهان 
مذاكره كرده ايم و قرار شده اين كار را به 
مناقصه بگذاريم تا شمار بيشترى امكان 
حضور در رقابت داشته باشند. وى ابراز 
اميــدوارى مى كند بــزودى نتيجه اين 

رايزنى ها مشخص و اعالم شود.

مدير عامل سابق هما: براى خريد هواپيما پول نقد داده ايم، اميدواريم آمريكا شيطنت نكند

افزايش پرداخت تسهيالت از پرداخت نقدى دريافت نسيه!
سوى بانك ها 

مهر: به گزارش بانك مركزى، تســهيالت 
پرداختى بانك ها بــه بخش هاى اقتصادى 
طى ســه ماهه سال1396، مبلغ 1013/6 
هزار ميليارد ريال اســت كه در مقايسه با 
دوره مشابه ســال قبل، معادل 8/5 درصد 

افزايش دارد. 

شرط رونق بازار سرمايه 
طحانى  مهــدى  خبرنگاران:  باشــگاه 
كارشناس بورس با بيان اين كه كاهش نرخ 
ســود بانكى بر كل اقتصاد تأثيرگذار است، 
گفت: مهم ترين عامل و تنها گزينه براى رشد 

بازار سرمايه، كاهش نرخ سود بانكى است. 

عبور مصرف روزانه بنزين 
از83 ميليون ليتر 

ايسنا: شاهرخ خســروانى معاون شركت 
پااليش و پخش فراورده هاى نفتى ايران با 
بيان اينكه مصرف بنزين در ايران به بيش 
از 83 ميليون ليتر رســيده اســت، گفت: 
يكى از داليــل افزايش ميــزان ومصرف 
بنزيــن در كشــور، توليد بيــش از اندازه 

خودرو است.

فقط 4درصد كارگران قرارداد 
دائم دارند 

مهر: فتح اهللا بيات رئيس اتحاديه كارگران 
قراردادى و پيمانى با اشــاره به فعاليت 12 
ميليون كارگر با قرارداد موقت، از اجرا نشدن 
طرح طبقه بندى مشــاغل در بســيارى از 
كارگاه ها انتقاد كرد و گفت: تنها حدود چهار 
درصــد از كارگران به صــورت دائم فعاليت 
مى كنند كه از كارگران قديمى هستند و در 

آستانه بازنشستگى قرار دارند.

مرغ كيلويى8350 تومان شد 
تسنيم: يوسف خانى، رئيس اتحاديه پرنده و 
ماهى گفت: قيمت مرغ ديروز به مرز 8 هزار 

و 350 تومان رسيد. 

بسته خبرى

تا اين لحظه 
قراردادهاى بزرگى 

به شكل مستقيم 
بسته شده، مجوز 
صادرات هواپيما 
صادر شده و ما 

بخشى از پول اين 
خريدها را مستقيم 

به سازندگان 
داده ايم

بــــــــرش

اقتصادى  ارشــد  مشــاور 
 ســال 
براى گذشتن از ركود به وجودآمده در 
دولت قبل، زمان نياز است كه حدود 
سه سال از آن گذشته است.  مسعود 
نيلى با بيان ايــن كه در حال حاضر 
بازار داخلى كفاف صنعت را نمى دهد 
و بايد به سمت بازارهاى مطمئن خارج 

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



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
آرزو دارم ملت   هاى جهان در راه صلح و آرامش همچنان 

كه خواست اسالم و ملت ماست، پيوسته كوشا باشند.

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 ارحم الراحمين

  سه شنبه 27 تير 1396 23 شوال 1438 18 جوالى 2017  سال سى ام  شماره 8450  

گزارش از شخص

من مأمور ويژه نيستم...
حضور فرهاد رهبر در دانشگاه آزاد نام او را دوباره بر سر زبان ها انداخت

 ايســتگاه/ بهروز فرهمند  همين چند روز 
پيش بود كه فرهاد رهبر به عنوان رئيس دانشگاه 
آزاد اســالمى معرفى شد تا بار ديگر نام او بر سر 
زبان ها بيفتد. او كه سمت مشاور اقتصادى و دبير 
كارگروه اقتصادى آســتان قدس رضوى را نيز با 
حكم حجت االسالم والمسلمين رئيسى برعهده 
دارد، دست كم در يك دهه اخير - بارها - نامش 
رسانه اى شده و پرونده كارى اش در كانون نگاه افكار 
عمومى و زير ذره بين رسانه ها قرار گرفته است. 

 دوره تدريس براى مديران ارشد
يك جوان داراى دكتراى اقتصاد كه رســاله اش 
را با موضــوع چگونگى مصرف درآمدهاى نفتى 
نوشــته اســت، پس از چندى مى شود مدرس 
كالس هايــى براى مقامات قضايــى و مديران 
دولت كــه در آن كالس ها مفاهيم علم اقتصاد 
را درس مى دهد. خودش مى گويد، آشــنايى و 
دوستى اوليه اش با يونســى و محسنى اژه اى از 
همان دوره هاى تدريس شــروع شد. دوستى اى 
كه موجب دعوت على يونســى و حضور فرهاد 
رهبر در وزارت اطالعات مى شــود. او در ســال 
1378 به وزارت اطالعات دعوت مى شود و براى 
سه ســال به عنوان معاون  يونسى-وزير وقت- 
فعاليت مى كند. ماجراى قتل هاى زنجيره اى در 
ســال 1377 رخ مى دهد و او در سال 1378 به 

وزارت اطالعات مى پيوندد. 

چرا به وزارت رفت؟
خودش ماجــراى حضــور در وزارت اطالعات را 
چنين روايت مى كنــد: بحث توقف فعاليت  هاى 
اقتصادى وزارت اطالعات از مهم ترين محورهاى 
توافق من با آقاى يونسى-وزير وقت اطالعات- بود. 
صريح تر بگويم: من به آقاى يونسى گفتم، اگر قرار 
است امنيت اقتصادى ايجاد كنيم، بهتر است بساط 
فعاليت هاى اقتصادى را جمع كنيم. شرط كردم 

كه هيچ تخفيفى داده نشود.... 
وقتى هــم دوره مأموريت رهبــر در وزارت تمام 
مى شود، يونسى يك پيشنهاد تازه به او مى دهد؛ 
پيشــنهاد پذيرفتن رياســت دانشــكده وزارت 
اطالعات را كه او نيز مى پذيرد و براى دوره كوتاهى 

در آنجا فعاليت مى كند. 

چگونگى همكارى با احمدى نژاد 
ماجراى شــروع همكارى اش هم با احمدى نژاد 
خواندنى است. خودش درباره آن روزها مى گويد:  
ســراغ من را گرفته بودند و به دفترشان سفارش 
كردند كه فرهاد رهبر را پيدا كنيد. كسى شماره 
تلفن يا ردى از من نداشت. احتمال داده بودند كه 
فرهاد رهبر بايد يكى از مديران شهردارى تهران 
باشد و با شــهردارى ارتباط برقرار كرده بودند و 
دســت بر قضا با كسى هم صحبت كردند كه نام 
خانوادگى اش رهبر بود. روزى كه ايشــان با آقاى 
رهبر- شاغل در شهردارى- مالقات كرده بودند،  
بحث مسائل اقتصادى پيش آمده بود و در نهايت، 
متوجه شدند كه اشتباه شده است. غرض اينكه 
مى خواهم بگويم هيچ گونه دوستى و رفاقتى پيش 

از دولت نهم با آقاى احمدى نژاد نداشتم. 

نامه منتشر نشده به احمدي نژاد 
به گــزارش خبرگزارى هاى داخلــى، خرداد ماه 
1386 بود كه فرهــاد رهبر نامه اى را به احمدى 
نژاد نوشــت كه در آن از سياست هاى اقتصادى 
دولت انتقاد مى كرد و نســبت به انحالل سازمان 
مديريت و برنامه ريزي كشور هشدار مى داد. رهبر 
در ابتداى آن نامه نوشته بود كه قصد مكدر كردن 
رئيس جمهور را ندارد و در ســطرهاى پايانى آن 
نيز يادآورى مى كرد كه درباره سازمان مديريت، 
پيشنهادى دارد كه حضورى عرض خواهد كرد. 
آن نامه البته در همان وقت منتشر نشد و بعدها 
رســانه اى شد. فرهاد رهبر در آن نامه به احمدى 
نژاد گفته بود كه ادامه اين روند- اقتصادى- را به 
مصلحت نظام و دولت نمي داند. گفته مى شود، كمتر 
از يك ماه پس از نگارش همان نامه بود كه فرهاد 
رهبر از رياست ســازمان مديريت و برنامه ريزى 
بركنار و در18 تيرماه 86 نيز، سازمان منحل شد. 

دوره پنج ساله دانشگاه تهران
در جلســه توديع اما احمدى نژاد از فرهاد رهبر 
تمجيد كرد و گفت كه او در جاى ديگرى خدمت 
مى كند. جاى ديگر هم جايى نبود جز دانشــگاه 
تهران. اين دوره براى او از بهمن 86 شروع شد و 
پنج سال و چند ماه به درازا كشيد تا نام خودش 
را به عنوان ركورد دارترين رئيس دانشگاه تهران- 

پس از انقالب اســالمى- ثبت كند. فرهاد رهبر 
در همان نخســتين روزهاى رياست در دانشگاه 
تهران اين كد را براى مخاطبانش فرستاد كه براى 
بستن فضا نيامده. او در اولين نشست رسانه اى با 

خبرنگاران گفت: «مأمور ويژه نيستم.»
 

فهرست سياه احمدى نژاد 
از نخســتين روزهاى آذرماه 92 بود كه شايعه 
بركنارى فرهاد رهبر از رياســت دانشگاه تهران 
بر سر زبان ها افتاد. او در سال 1386 جايگزين 
عباسعلى عميد زنجانى در دانشگاه تهران شده 
بود. در 28 اســفند 92، احمدى نژاد در نامه اى 
به كامران دانشــجو- وزير وقــت علوم- از وى 
خواســت، فرهاد رهبر و بيژن رنجبر- رئيسان 
دانشــگاه تهــران و تربيت مــدرس- را هر چه 
ســريع تر بركنار كند. وى علت اين درخواست 
را «رويكرد سياســت زده و غيرعلمى » در اين 
دو دانشــگاه ناميــده بــود. دوازده روز از نامه 
احمدى نژاد سپرى شده بود، اما وزير علوم هنوز 
واكنشــى به آن نشان نداده بود. ماجرا آنجا باال 
گرفت كه فرهاد رهبر- دهم فروردين- در شبكه 
يك تلويزيون حاضر شــد و در پاسخ به پرسش 
مجــرى تلويزيون كه پرســيد: «آيا وى رئيس 
سابق دانشــگاه تهران اســت يا رئيس كنونى 
اين دانشــگاه»، گفت كه «رئيس فعلى دانشگاه 
اســت». در همان روزها على مطهرى- نماينده 
تهران در مجلس- گفت كه تصميم احمدى نژاد 
در بركنــارى رؤســاى دو دانشــگاه «شــائبه 
انتخاباتــى» دارد. واكنش جالــب را اما صادق 
زيباكالم داشــت كه در نامه اى به احمدى نژاد 
در دفاع از فرهاد رهبر نوشــت: چرا دكتر فرهاد 
رهبر رئيس دانشــگاه تهران به عنوان «مقصر» 
برگزيده شده؟ كارنامه ايشان بعد از 22 خرداد 
88 در مقايســه با كارنامه بســيارى از رؤساى 

دانشگاه هاى ديگر به مراتب «سفيدتر» است.

حضور انتخاباتى
در حاشيه انتخابات رياست جمهورى سال 96 
نيز يك بار ديگر فرهاد رهبر خبرساز شد. آنجا 
كه او به همراه حجت االسالم والمسلمين رئيسى 
براى ثبت نام وى - به عنوان نامزد انتخابات- به 
وزارت كشور رفت. اين حضور موجب انتقادهايى 
در رســانه هاى دولتى و حاميان حسن روحانى 
شد كه مى گفتند فرهاد رهبر عضو هيئت نظارت 
بر انتخابات است و نمى تواند در ستاد يك نامزد 
فعاليت كند. در واكنــش اما بى درنگ، خبرى 
منتشر شــد، مبنى بر اينكه وى پيش از رفتن 
به ستاد آقاى رئيسى از مسئوليت نظارتى خود 

استعفا كرده است.

مبارزه با پولشويى
ردپاى فرهاد رهبر در اليحه مبارزه با پولشويى 
نيز ديده مى شود. به گفته خودش، تالش زيادى 
شــد تا ضرورت اين قانون بســيار مهم را براى 
مديران ارشد قوه قضائيه و دولت، تفهيم كنند. 
هرچند آن قانون، اواخر سال 1386 تنظيم شد، 
اما ســابقه اش به 9 سال پيش بازمى گشت كه 
براى نخســتين بار در معاونت اقتصادى وزارت 
اطالعات- در زمان تصدى فرهاد رهبر- بررسى 

شد. 

زندگينامه 
فرهاد رهبر، يكم مرداد 1338 در ســمنان زاده 
شد. از ســال 1356 روانه تهران شد. او پس از 
سپرى كردن كارشناســى، كارشناسى ارشد و 
دكترا در دانشــگاه تهران، از سال 1373 عضو 
هيئت علمى دانشــكده اقتصاد دانشگاه تهران 
شــد. فرهاد رهبر داراى مدرك دكتراى اقتصاد 
نظرى از دانشــگاه تهران و پديد آورنده رساله 
دكترا با موضــوع «چگونگى مصرف درآمدهاى 

نفتى» است.

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

واكنش آمريكا به خواسته 
والدين مريم 

قطره/ كيوان ابراهيمى- دانشجوى دكتراى 
برق دانشگاه آيوا آمريكا- در يادداشتى درباره 
شــادروان مريم ميرزاخانى نوشت: در روش 
نخبه پرورى اياالت متحده همين بس كه از 
يك سال و نيم پيش كه حال خانم ميرزاخانى 
به وخامت  گراييد، تا همين يك هفته  پيش، 
به پدر و مادر ايشــان رواديد نداد تا يك سال 
و اندى در حسرت ديدن دخترشان بسوزند. 
وقتى اجازه دادند كه رمقى در پيكر نمانده بود 

و پزشكان قطع اميد كرده بودند. 

درباره «ماجراى نيمروز» 
فرهنگ  وزير  مهاجرانــى-  عطاءاهللا  فرارو/ 
و ارشــاد اســالمى در دولت اصالحات - كه 
اكنــون در خارج از كشــور زندگى مى كند، 
با تحســين فيلم محمدحسين مهدويان در 
توييتى نوشت: «ماجراى نيمروز»- فيلم بسيار 
جذاب، عميق و منصفانه اى اســت. به دور از 
شعارزدگى و سطحى گرايى. فيلم خوبى كه 

بايد 30 سال پيش ساخته مى شد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/3813/11

23/46 00/20 3/454/21

19/48 20/19

5/286/03

20/0820/39
حكايت آس  و پاسى و سرمايه دارى

1ـ جيب خالى
وقتــى هزينه اى ناگهانى بر ســر زندگى مان آوار مى شــود و مى دانيم كه با پرداخت 
ســرمايه اى ناچيز، نگرانى مان برطرف خواهد شد؛ بى درنگ دست به جيب مى شويم... 
و اگر اسكناسى در جيب نداشته باشيم... يا موجودى حساب بانكى مان به اندازه نباشد؛ 
درهم شكسته مى شــويم. اين كمترين فشارى است كه «آس وپاســى» به آدم وارد 

مى كند... احساس «ندارى».
2ـ كيسه اى پُر از عدد

قديمى ها كه براى نگهدارى داشته هايشان از وسايل «ملموس»ترى مانند جعبه، كيسه 
يا جيب شان استفاده مى كردند، بهتر از امروزى ها معناى داشتِن پس انداز و نداشتنش 
را مى فهميدند. اگر جعبه اى خالى مى شد... يا جيبى سوراخ مى شد؛ خوب مى فهميدند 
كه چيزى از داشته هايشان كم شده است. امروز هم «پيامك هاى بانكى» كار «هشدار» 
همان وســايل را مى كنند... اما چون داشــته ها فقط در عدد و رقم خالصه مى شوند؛ 

احساس بى سرمايگى، مانند گذشته ذهن آدم ها را به هم نمى ريزد.
3ـ  جابه جايى ها

بعضى آدم هــا راه زندگى امروز را در ميان عددها پيــدا كرده اند... تا مى توانند خرج 
مى كنند و اگر كم بياورند، دســت  در جيب ديگران مى كنند!... گاهى به واقع از جيب 
ديگران برمى دارند... و گاهى از فوت و فن هاى جارى رايانه ها اســتفاده مى كنند و با 
«َهك كردن»، عددها و رقمى را كه «مال ديگران» است؛ مال خود مى كنند!... گروهى 
ديگر هم ترجيح مى دهند بابت كارى كه وظيفه مرسوم شان است؛ پول اضافه اى بگيرند 

و مخاطب بخت برگشته شان را سركيسه مى كنند.
4ـ  هوشمندان سياره! 

آدم هايى كه براى «داراشــدن»، دست در جيب ديگران مى كنند، يا عددها و رقم ها 
را جابه جا مى كنند تا بيشتر از كيسه ديگران بردارند و به دارايى هايشان اضافه كنند؛ 
فقط باال و پايين رفتن عددها و رقم ها را مى فهمند. برايشان باالرفتن عددها، باالرفتِن 
«دارايى» اســت... چون از نگاهشان دارايى، سكه ها، اســكناس ها و تل انبار عددها و 
رقم هاست. براى همين هم مدام تالش مى كنند عددها و رقم ها را بيشتر كنند... و از همه 
راه ها هم استفاده مى كنند... اغلب هم اسم اين روش را «استفاده از هوش» مى گذارند!

5ـ  دارايى هاى ما
پيشوايان ما معناى حقيقى سرمايه را «داشته هاى معنوى» دانسته اند... داشته هايى كه با متر 
و معيار دنيايى سنجيده نمى شوند... گفته اند كسانى «سرمايه دار»ند كه به «مبدأ خوبى ها 
(خدا و اهل بيت)» نزديك تر باشند... كسانى كه داشته هايشان انبوهى از گفتار و كردار 
مفيد باشد... حتى اگر از عددها و رقم ها داشته اى نداشته باشند. بزرگان، تأكيد كرده اند كه 
«سرمايه»، وقتى «دارايى» آدم هاست كه به دنيا محدود نشود و با انسان به «آخرت» هم برود. 

6ـ  آنچه مى مانَد
از نگاه بزرگان، سرمايه اى كه تا «لب قبر» با انسان باشد و پس از آن به ديگران برسد؛ 
از ابتدا هم «عاريتى» بوده است. انگار كه از ديگران، امانتى در دست ما بوده است و به 
آنان برگردانده ايم. بزرگان، تأكيد كرده اند آدم هايى كه براى گردآورى چنين سرمايه اى 

همه عمر و زندگى شان را مصرف مى كنند؛ خردمند نمى دانند. 
 7ـ  ازدست داده ها

بدتر از حال و روز كسانى كه عمرشان را صرف گردآورى سرمايه هاى كاذب مى كنند؛ 
حال كســانى است كه ســرمايه هاى حقيقى معنوى را با گفتار و كردار صالح جمع 
مى كنند... اما كمى بعد، همان سرمايه را با گفتار و كردارى نامناسب به باد مى دهند و 
ـ به اصطالح ـ عمل را «َحْبط (نابود)» مى كنند. اين گروه، «دو آسيب» ديده اند... هم 

همتى براى عملى صرف كرده اند... هم اثر آن عمل را از دست داده اند!
 8ـ  سفر اَمن

بزرگان تأكيد كرده اند براى همه «ازدست داده ها» نيز راه «جبران»ى مى مانَد: زيارت!... 
بزرگان گفته اند زيارت، پناه بردن به ارواح بزرگ و صاحبان  سرمايه هاى معنوى است كه 
يا «برگزيده خداوند» بوده اند... يا در مسير «پيروى از برگزيدگان خداوند»، سرمايه هايى 
حقيقــى را گردآورده و با خود به آخرت برده اند. تأكيــد كرده اند زيارت «مزار» آنان، 
آدم هايى را كه ســرمايه اى را از دســت داده اند، دوباره صاحب سرمايه مى كند و راه 
جبران شــان به دعاى صاحب مزار، از سوى خداوند گشوده مى شود. بزرگان، زيارت را 
آغازى دوباره براى گردآورى سرمايه هاى حقيقى معنوى مى دانند. / دريافت، تلخيص 
و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از شركت «اسوه». 
صفحه 829. از زيارتنامه حضرت «امام رضا(ع)»:ـ  (يا َمْوالى!... اَتَْيُتَك زائِراً وافِداً عائِذاً 
ِمّما َجَنْيُت على نَْفسى َواْحَتَطْبُت على َظهرى) اى موالى من!... از شر و عذاب كرده هايم 
به زيارت شما پناه آورده ام و بار خوبى هايى كه در خود نابود كرده ام؛ بر دوش من است.  
ادامه دارد
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