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مى رود. حجت االسالم والمسلمين رئيسى كه در آيين بزرگداشت روز خبرنگار در مؤسسه 
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آرام آرام، جمهــورى خواهان نيز عليه وى بپــا مى خيزند. احتماالً بزودى رئيس 
جمهور آمريكا بسيار تنها خواهد ماند.تا همين اواخر دولت ترامپ- هر چند نامنظم 
و ضعيف- هنوز مى توانست خود را به عنوان رهبر آمريكا جلوه دهد. حمايت سست 
و ضعيف كنگره كه تحت ســلطه جمهورى خواهان قرار دارد، موجب شده كاخ 

سفيد كه در هرج و مرج غوطه ور شده....

ترامپ سرنوشتى مختوم به انزوا دارد
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مقابله با انحرافات اجتماعى 
با بهره گيرى از  سيره رضوى

ويزاى  موكب داران 
رايگان است

«مهدى طارمى» با دفاع از مردم 
مظلوم فلسطين الگوى نسل جوان شد
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زنگ خطر « پالسكوها» شنيده نمى شود
 جامعه   صبح پنجشــنبه، 30 دى ماه 1395 آتشى دولت پولى براى ايمن سازى ساختمان ها ندارد

در ساختمان پالسكو تهران شعله ور شد. آتشى كه در 
زمانى كوتاه تر از سه ســاعت و نيم، به خاطر مواد زياد 
قابل اشتعال، سبب گرم شدن بيش از حد سازه فلزى 

و رسيدن آن به دماى بحرانى شد. اين طور بود كه اين 
نماد تجدد نقش زمين شد و جان تعدادى از شهروندان 
و آتش نشانان را گرفت و ميلياردها تومان سرمايه دود 

 ............ صفحه 16شد. هنوز آوار بردارى پالسكو ...

در گفت وگو با آيت اهللا يوسفى غروى عنوان شد مديركل روابط عمومى و امور رسانه آستان قدس رضوى: رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات:

 شهردار مشهد در نامه سرگشاده 
از رئيس  جمهور خواستار شد

لغومصوبه بازنگرى 
طرح نوسازى 
بافت پيرامون 

حرم رضوى

تمكين بانك ها از مصوبات 
شوراى پول واعتبار

نخستين گام
براى كاهش 

نرخ  سود بانكى 
برداشته شد

 ............ صفحه 4 خراسان ............ صفحه 7

:امام صادق
هر كه از شما 
بميرد در حالى 

كه منتظر ظهور 
باشد، همچون 

كسى است كه در 
اردوى حضرت 
قائم(عج) است.  

بحار- ج 52 ص 126

w w w . q u d s o n l i n e . i r يكشنبه 22 مرد اد  1396  20 ذى القعد   ه 1438 13 آگوست 2017  سال سى ام  شماره 8471  8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى    4صفحه «هشت»   4صفحه ويژه خراسان   500 تومان 

س
قد

س 
عك

س 
وي

سر
ها: 

س 
عك

سرمشق خون مدافعان حرم 
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 رسانه انقالبى ابزار مؤثر جبهه حق 
در برانداختن نقاب تزوير از چهره سلطه گران



«قدس» ادعاى سپرده گذارى برخى بانك ها را در مؤسسه هاى مالى غيرمجاز بررسى مى كند

بانك ها حواسشان بود اما مردم سرگردان شدند   

گزارش خبرى / اقتصاد

 اقتصاد/ زهرا طوسى   در حالى كه ماراتن بانك مركزى و 
مردم براى حذف مؤسسه هاى اعتبارى غيرمجاز به خط پايان 
نزديك مى شود، يك كارشناس اقتصادى مى گويد كه برخى از 

بانك ها  در برخى از اين مؤسسات سپرده گذارى كرده بودند.
به گزارش ســايت بنكر، غالمرضا مصباحى مقدم درهمايش 
بانكــداران خبره ايران گفته اســت: شــمارى از بانك ها و نيز 
دستگاه هاى دولتى، پول خودشان را در مؤسسه هاى غيرمجاز- 

با انگيزه كسب سود بيشتر- سرمايه گذارى كرده اند.
اگر اين چهره سرشــناس حوزه اقتصــاد براى حرفش مدرك 
و ســند داشته باشد، به نظر مى رســد،  نظام بانكى ايران با دو 
خطاى راهبردى، ســرمايه گذارى بدون محاســبه در بخش 
مسكن و سپرده گذارى پر خطر در مؤسسه هاى غيرمجاز، روبه 

رو بوده است.
مؤسسه هاى اعتبارى غيرمجاز در دو دهه، با پرداخت سودهاى 
كالن كه تا40 درصد هم تأييد شده است، 25 درصد نقدينگى 
كشور را به سمت خودشان جذب كردند كه در اختالل بازار ارز 
و طال نقش آفريدند و به توسعه كشور آسيب جدى زدند. اين 
مؤسسه ها با 120 هزار ميليارد تومان سرمايه مردم، بزرگ ترين 
چالش اقتصادى تاريخ ايران را پديد آوردند كه در آن 20ميليون 

نفر از مردم به عنوان سپرده گذار درگير شدند.

 ما دنبال نخود سياه مى رفتيم!
تماس هاى پى درپى خبرنگار قدس براى گفت و گو با مصباحى 
مقدم- استاد دانشگاه امام صادق- براى تأييد اين خبر به جايى 

نرسيد. 
در اين ميان اما آلبرت بغزيان-  اقتصاددان و عضو هيئت مؤسس 
انجمن بانكداران خبره ايران- كه از برگزاركنندگان و حاضران 
در آن نشســت بانكدارى بود، در پاسخ به اين پرسش مبنى بر 
درستى يا نادرستى خبر سرمايه گذارى بانك ها و دستگاه هاى 
دولتى در مؤسسه هاى مالى، به خبرنگار قدس گفت: اين سخن 

را آســان مى شــود اثبات كرد و آقاى مصباحى مقدم هم  در 
همايش بانكداران اين سخن را گفتند و هيچ شكى نيست و ما 

هم آنجا بوديم و شنيديم. 
اين كارشناس در ادامه گفت: من هم مى دانستم اما به هر حال 
وقتى آقاى مصباحى مقدم مى گويند كه با اطالع از گزارش هاى 
تحقيق و تفحص اين خبرها را اعالم مى كنند كه فعاليت هايى 
در زير پوســت بانكدارى ايران در دست انجام است، هم بانك 
مركزى مى داند، هم بانك ها انجــام مى دادند، پس مى دانند و 
كارمندان آن ها نيز اطالع دارند اما ما پيوسته دنبال نخود سياه 

مى رفتيم!
وى افزود: بحث انجمن بانكدارى نيز همين اســت. بياييم اين 
چيزها را حل كنيم و برويم به ســمت و سوى بهبود مشكالت 
بانكى، ولى امروز ما آسپرين مى دهيم كه سردردش خوب شود 
و يك نفر هم از آن طرف، آمپول تزريق مى كند و ما مى پرسيم 
اين چرا خوب نمى شود؟!... اين قصه بانكدارى در ايران است كه 
برخــى بانك ها يا دولتى هاى ما، اين كارها را مى كنند و پول را 
سپرده گذارى كرده اند در مؤسسه هاى مالى اعتبارى براى اينكه 

مى خواستند خواب پولشان درآمد داشته باشد.

چه شد بانك ها وارد ساخت و ساز شدند؟  
وى درباره اينكه چه چيزى ســبب مى شــود بانك ها به سوى 
سرمايه گذارى در بخش پر ريسك مؤسسه هاى مالى و مسكن 
وارد شوند، با اشــاره به اينكه مؤسسه ها با انگيزه جمع كردن 
پول با نام هاى اغواكننده وارد اين عرصه شــدند، افزود: بانك ها 
هم فريب خوردند البته چون قرار بود فعاليت اين مؤسسه هاى 
مالــى و اعتبارى ادامه پيدا كند اين ســرمايه گذارى را كردند 
اما دســت آخر، جمع شدند و بانك ها هم حواسشان بود و -به 
هنگام-پولشان را بيرون كشــيدند و در اين ميان، فقط مردم 

فريب خوردند و سرگردان شدند.
اين اقتصاد دان گفت: بانك ها ديدند سود در پرداخت تسهيالت 

18 درصدى نيســت، اين كه يك نفر از بانك پول مى گيرد و 
مى رود ساخت و ساز مى كند  و سود 40 درصد مى برد، بانك ها 
را به اين فكر انداخت كه خودشــان وارد اين گود شوند؛ اما با 
بروز ركود، پول هاى نقدشان از دستشان خارج شد و در بخش 
مســكن بلوكه شــد و اكنون كه پول مردم را نمى توانند پس 
بدهند، مى روند سراغ ترفندهاى تازه تر مانند طرح هاى ليزينگ 

كه مشكالت خودشان را حل كنند.
عامر كعبى- عضو كميســيون اقتصادى مجلس- در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا  دستگاه هاى دولتى و بانك ها پولشان 
را در مؤسســه هاى مالى ســرمايه گــذارى كرده اند، اظهار 
بى اطالعــى مى كند اما درباره لوايح دوقلو براى اصالح نظام 
بانكدارى كشــور، مى گويد: اين كار ســنگين در كميسيون 
اقتصادى در دســت انجام است و نشست هاى پى در پى در 
باره طرح بانكدارى اسالمى داشته ايم، آخرين نشست هم در 
مشــهد بود كه با پيگيرى دكتر بحرينى- نماينده مشهد و 

مسئول ويژه اين كميته- برگزارشد.
وى مى افزايد: بررســى اليحه اى كه دولــت ارائه كرده و طرح 
بانكدارى اســالمى كه بندهاى متفاوتــى دارد، كار پر حجمى 
اســت، زيرا  قوانينى كه از 30 ســال پيش بوده و متناسب با 
شرايط كنونى ما نيست، بايد روزآمد شوند تا به يك قانون كارامد 

و كاربردى برسيم و نظام بانكى كشور به سامان برسد.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
 يكشنبه 22 مرد اد  1396  20 ذى القعد   ه 1438 13 آگوست 2017  سال سى ام  شماره 8471  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 آزمايش موفق موشك ها و تسليحات جديد روى جنگنده اف-7    مهر: فرمانده پايگاه هوايى شهيد بابايى گفت: موشك ها و تسليحات جديد روى جنگنده اف-7 توسط نيروى هوايى 
به صورت موفقيت آميز آزمايش شد. امير خلبان مسعود روزخوش همچنين از طرح هاى ساخت هواپيماهاى رادارگريز نسل پنجم در وزارت دفاع خبر داد و گفت: قابليت رهگيرى هواپيماهاى 

رادارگريز نيز در دستور كار است.
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سخنگوى  گزارش خبرى/سياست/    
هيئت رئيســه مجلس با تشــريح روند 
بررسى صالحيت وزيران پيشنهادى دولت 
دوازدهــم در مجلس گفت كه با توجه به 
تصريح آيين نامه مجلس پنجشــنبه نيز 
جلســه علنى دارد و انتظار مى رود، روند 
بررسى صالحيت ها حداكثر تا روز يكشنبه 

هفته آينده به پايان رسد.
به گزارش ايســنا، بهروز نعمتــى افزود: 
بررسى صالحيت وزراى پيشنهادى دولت 
دوازدهــم از روز سه شــنبه هفته جارى 
با حضور رئيس جمهور شــروع مى شــود. 
آقاى روحانى دو ســاعت و نيم براى دفاع 
از كابينه پيشــنهادى فرصــت دارد. فكر 
مى كنم مثل دوره قبل ايشان 
بخشى از فرصت دفاعياتش 
از كابينه را بــه آخرين روز 
وى  كند.  موكــول  مجلس 
افزود: پــس از صحبت هاى 
رئيس جمهــور مجلس وارد 
بررســى صالحيــت كليت 
كابينــه با اســتماع نظرات 
پنج نماينــده موافق و پنج 
نماينده مخالف مى شود كه 
هركــدام از آن ها 15 دقيقه 
فرصت دارنــد. البته ممكن 
اســت نمايندگان بخشى از 
فرصت خود را به نمايندگان 
ديگر بدهنــد. پس طبيعى 
اســت تعداد موافقان و مخالفان افزايش 
يابد. نعمتى گفت: بعد از بررســى كليات 
مجلس وارد بررســى صالحيت هريك از 
وزراى پيشــنهادى به ترتيب حروف الفبا 
مى شود. بنابراين بررسى صالحيت از وزير 
پيشنهادى آموزش و پرورش آغاز شده و 
به وزير پيشــنهادى ورزش و جوانان ختم 

مى شود.
سخنگوى هيئت رئيسه مجلس افزود: با 
پايان بررسى صالحيت 18 وزير پيشنهادى 

كابينه دوازدهم اعضاى دولت جلسه علنى 
را ترك كرده و مجلس وارد رأى گيرى از 
نمايندگان براى همه وزيران پيشــنهادى 

مى شود.
سخنگوى هيئت رئيسه مجلس در پايان 
در مورد زمان معرفى وزير پيشنهادى علوم 
به مجلس گفت: براســاس شنيده هاى ما 

قرار است وزير پيشنهادى علوم فردا (امروز/ 
يكشنبه) به مجلس معرفى شود.

 برنامه هاى چهار وزير روى ميز 
فراكسيون اميد

خبر ديگر در همين پيوند اينكه يك عضو 
شــوراى مركزى فراكسيون اميد ازحضور 

وزيران كشور، كشاورزى، ورزش و ارتباطات 
در جلسه بعد از ظهر اين فراكسيون خبر 
داد و گفت كه نظرات اعضاى فراكســيون 

نسبت به اين چهار وزير متفاوت بود.
به گزارش ايســنا، عليرضا رحيمى گفت:  
در اين جلســه آقايان حجتى، سلطانى فر، 
 آذرى جهرمى، رحمانى فضلى برنامه هاى 
خود را ارائه كردند و به سؤاالت نمايندگان 
پاسخ دادند. به گفته وى، جلسه فراكسيون 
با وزير پيشــنهادى ارتباطات با ســؤاالت 
چالشــى و بحث برانگيز همــراه بود كه 
نمايندگان به صــورت مصداقى از آذرى 
جهرمى مــواردى را پرســيدند. رحيمى 
ادامه داد: در مورد  آقاى رحمانى فضلى نيز 
نظرات متفاوت وجود داشت. در مورد آقاى 
حجتى و سلطانى فر نيز كم و بيش فضاى 

مثبتى حاكم بود.
فراكسيون اميد در نشست صبح نيز ميزبان 
وزيران پيشنهادى خارجه،  راه و شهرسازى، 
اطالعات، نفت، دادگســترى و بهداشت و 

درمان بود.

تشريح روند بررسى صالحيت وزيران پيشنهادى در مجلس

بررسى صالحيت ها در 1920 دقيقه

 9150007864 /جناب آقاى دكتر قاضى زاده هاشمى! شما چند تا از اين 
سندهاى خانه دارى؟ ماهم مى خواهيم!

 9150002294 / پيرو طرح دولتى كردن مواد مخدر، طرح شناســنامه دار 
شــدن دستفروشان هم مزيد بر علت شــده كه دولت با فروش مواد مخدر 
دولتى با واسطه دستفروش هاى شناسنامه دار، عالوه بر اشتغالزايى و رسميت 
دادن بــه يك حرفه كاذب، پول كالنى هــم به جيب بزند، آن هم به قيمت 

افزايش معتادان و سرگرم شدن جوانان به اعتياد. على بركت اهللا!
 9150000937 / دوســتان فيلم مصاحبه آقاى روحانى را با رسانه ها پس 
از پيروزى اش در انتخابات را كه فرمودند در دولت دوازدهم، كابينه دســت 
كم پنج ســال جوان مى شود، دوباره و ســه باره ببينيد تا به وعده هاى داده 
شــده ايشان ايمان بياوريد. مردم قضاوت مى كنند وگذشت زمان هم قاضى 

خوبى خواهد بود.
 9150004209 / اصالح قانون ســختى كار شــامل كارگران شيشــه بر 
نمى شــود. كار با چسب هاى دو جداره روى حس بويايى والمسه ما تأثير بد 

مى گذارد. مسئوالن به فكر اين قشر زحمتكش باشند.
 9170002138 / ايــران بايــد مقابل نقض برجام، آنچــه را عليه اهداف 
آمريكاست اجرايى كند، مانند تضعيف بوق هاى غربى با تقويت رسانه ملى و 
تكنولوژى فضايى و مجازى داخلى... افشاى جنايات صهيونيست ها ... تقويت 
مالى فرهنگ ناب اسالمى ونهادهاى انقالب ومخالفت با هرگونه نمود نفوذ. 
 9150009938 / در ميــان وزيران كابينِه روحانــى، برخى ها آقاى وزير 
بهداشت را قديس فرض مى كردند اما اكنون معلوم شد كه نبايد گول طبقه 
اشــراف را در قالب خدمت به فقرا باور كرد. شــراكت وى با حسين فريدون 
و ضمانــت چندين ميليــاردى براى يك متجاوز به بيــت المال، نمونه اين 
همدستى است.... وزيرى كه خودرو زير پايش چند ميليارد باشد، كى و كجا 

درد فقرا و گرفتارى شما را درك مى كند؟
 9350007054 / تا بوده همين نبوده...متأســفانه برخى از سياستمداران 
به فكر ملت نبوده اند. اگر علما نبودند معلوم نبود چه بر ســر ايران مى آمد... 
يك ذره فكر نمى كنند كه اين معادن غنى كشــور، رزق  و روزى اين ملت 
است و به چه حســابى بايد به جيب دشمن برود؟ منابع محدودند و زمانى 
به پايان مى رســند. پس ما بايد درحد نياز از آن ها برداشــت كنيم و به فكر 

آيندگان هم باشيم. 
 9350007054 / وقتــى نوبت حق و حقوق رئيــس جمهور و وزيران و 
نمايندگان مجلس و وابســتگان رده باال مى رسد، آقايان نگاه شان حداكثرى 
است و دســت باال را مى گيرند، اما وقتى قرار مى شــود، چيزكى به ملت و 
قشر پايين دست بدهند، بسياردست پايين را مى گيرند مى خواهند سر و ته 
ماجرا با مقدارى تســهيالت كم و مواد ته انبار، هم بياورند، انگارمى خواهند 
از جيب مباركشان بدهند كه سركيسه را تنگ مى كنند تا فقط يكى دولقمه 
به دهانشــان برســد كه نميرند! تا بلكم زنده بمانند و براى انتخابات بعدى 
هم به آن ها رأى بدهند!... شــبيه همان كارى كه فرانسه با برده هاى مناطق 
مســتعمره اش مى كرد. سيستم كمك رســانى دولت به نيازمندان و اقشار 
آســيب پذير جامعه اين گونه است، متأســفانه! آقايان! از لطف بيكران شما 

مفلوكيم!
 9150002294 / محسن جان! شهادت باالترين افتخار براى تو بود. مدال 
افتخار شــهادت مباركت باشــد. قســم به خون مطهرت كه راهت را ادامه 

مى دهيم.
 9150000210 / چرا مســئوالن و مقامات عالــى به دولت آقاى روحانى و 
ظريف و همراهان برجــام زده اش تفهيم نمى كنند، دولتى كه اين آقايان از 
صلح و تفاهم و تعامل با آن ها سخن مى گويد، درجهان وجود خارجى ندارد 

و همه كشورها مهره ودست نشانده آمريكا هستند. 
 9150009884 /با تبريك روز خبرنگار، شايســته است از زحمات شما و 
ســاير عزيزانى كه در صفحه فرهنگى آن روزنامه، به جامعه تعليم و تربيت 
كشور خدمت مى كنيد قدردانى كنيم. استدعا دارم در زمينه وزير پيشنهادى 

آموزش و پرورش با تهيه گزارش هايى نظر معلمان را نيز جويا شويد.
 9150005730 / وزير بهداشــت با بها دادن به پزشــكان، بى توجهى به 
پرســتاران، افزايش ويزيت پزشكان، انجام بيمه سالمت براى غنى و فقير و 
بدهكار شدن به بيمارستان ها چه كار مفيدى انجام داده، بجز انجام جراحى 

چشم دولتى ها و نمايندگان مجلس؟

صداى مردم   

خبــــــر

هر ايرانى عضو 18 كانال تلگرامى است
 مهر: سرپرســت پژوهشگاه فضاى مجازى كشور از شكستن ركورد انتشار يك 

ميليارد مطلب در كانال هاى عمومى فارسى زبان تلگرام خبر داد. 
مسعود اسدپور گفت: براساس آمارهاى مركز ملى فضاى مجازى، تعداد كانال هاى 
عمومى فارسى زبان تلگرام امروز از مرز 555 هزار كانال گذشته و مطالب منتشر 
شده در اين كانال ها نيز ركورد انتشار يك ميليارد مطلب را شكسته و به عدد 1/1 

ميليارد نزديك شده است.
وى افزود: از ميان مطالب منتشر شده در كانال هاى تلگرام 88 درصد به صورت 
توليد مطلب جديد و 12 درصد آن بازنشر (فوروارد) مطالب كانال هاى ديگر بوده 
است. البته حجم قابل توجهى از اين مطالب توليدى، كپى مطالب كانال هاى ديگر 

بوده كه در جاى خود قابل بررسى است.
وى افزود: مجموع تعداد اعضاى كانال ها نزديك به 720 ميليون است كه با توجه 
به اعالم تلگرام درخصوص وجود 40 ميليون اكانت از كاربران ايرانى نشان مى دهد 
هر كاربر ميانگين در 18 كانال عضو است كه متوسط سن اين كانال ها 312 روز 
بوده و به طور متوسط 129 روز يعنى 41درصد اين روزها را فعال بوده اند. به گفته 
وى، با فرض صرف حدود يك دقيقه وقت براى هر مطلب، اين كانال ها به افزايش 

سرانه مطالعه به ميزان 500 ساعت منجر شده اند.

توضيحات رحمانى فضلى درباره برادران همسرش
خانه ملت: وزير پيشنهادى كشــور توضيحاتى را درباره انتخابات امسال و نيز 

حضور برادران همسرش در وزارت كشور ارائه داد. 
عبدالرضا رحمانى فضلى در مجمع نمايندگان خراسان گفت: اينكه گفته مى شود 
در انتخابات سال جارى 4 ميليون رأى از دست داديم، اينگونه نبوده است. اگر 4 
ميليون نفر رأى نداده باشند و يك ميليون نفر از اين تعداد در تهران باشد، بايد 

همان شب انتخابات در تهران هزار كيلومتر صف تشكيل مى شد.
وى افزود: اشــكال انتخابات سال جارى اين بود كه از ساعت 12 به بعد شوراى 
نگهبان ايستاد و گفت بعد از 12 شب رأى گيرى نمى كنيم و به نيروى انتظامى 
دستور دادند تا اماكن رأى گيرى را ببندند و به نيروهاى خود نيز دستور دادند تا 
محل رأى را ترك كنند.رحمانى فضلى با بيان اينكه در اين شرايط اگر ما يك رأى 
مى گرفتيم در سيستم ثبت مى شد و امكان داشت كل صندوق باطل شود، اظهار 
داشــت: من براى اينكه همه صندوق ها را نجات بدهم، مانع از ادامه رأى گيرى 
شدم.وزير پيشنهادى كشور گفت: يك بار در دوره قبل كه انتخابات مجلس بود 
بنده انتخابات را بعد از ساعت 12 نيز ادامه دادم كه پس از آن خدمت مقام معظم 
رهبرى رسيدم و ايشان فرمودند آقاى رحمانى فضلى شنيده ام در بعضى از حوزه ها 
تا ساعت يك و نيم شب هم رأى گيرى كرده ايد، پس از پاسخ مثبت اينجانب مقام 

معظم رهبرى فرمودند اين كار غير قانونى است.
رحمانى فضلى گفت: ارزيابى ما اين نيســت كه 4 ميليون رأى گرفته نشد بلكه 
ارزيابى ما 700 هزار نفر بود و با در نظر گرفتن 300 هزار نفر كه از صبح آمدند و 

به علت شلوغى رأى ندادند جمع كل آراء حدود يك ميليون نفر مى شود.
رحمانى فضلى نسبت به شايعاتى كه در خصوص استخدام اطرافيان و اقوام وى 
مطرح شده است، بيان كرد: وزارت كشور مى تواند 38 هزار مدير داشته باشد شما 
بررســى كنيد حتى اگر يك نفر از اقوام خود را اســتخدام كرده اند به من اطالع 
دهيد.وى افزود: پسر بنده هيچ ارتباطى با وزارت كشور ندارد، پسر من عضو هيئت 
علمى دانشگاه عالمه طباطبايى است كه در دانشگاه شهيد بهشتى نيز تدريس 

مى كند و دكتراى اقتصاد دارد.
رحمانى فضلى با بيان اينكه برادر همســر من اســتاد دانشگاه مشهد است 
و در آنجــا تدريس مى كند، گفت: به دليل اينكه رشــته تحصيلى وى برق و 
الكترونيك اســت براى اينكه يك نفر مطمئن جهت نظارت بر روند انتخابات 
الكترونيكى داشته باشم از ايشــان خواهش كردم كنترل هاى الزم را بر اين 

سيستم داشته باشد.
وى ادامه داد: ديگر برادر همسر من در مشهد و شهرهاى ديگر شهردار بوده است 

و آقاى خندان دل ايشان را مامور كرده تا كمك كنند. 

 اينكه برخى 
ازمعاونان وزيران 
بتوانند با نمايندگان 
براى رأى اعتماد، 
البيگرى كنند، 
بعيد نيست، اما 
اين مسئله، بدون 
شك از روش هاى 
غير متعارفش جاى 
انتقاد و بحث دارد

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

«فهرست اموال» 
وزيران پيشنهادى

تسنيم: محمود صادقى- منتخب تهران 
در دوره دهم مجلس و رئيس فراكسيون 
رئيس جمهور  از  مجلس-  شفاف ســازى 
خواست تا وزيران پيشنهادى، صورت اموال 
خود را پيش از برگزارى جلسه رأى اعتماد 

به نمايندگان ارائه كنند. 
صادقــى در نامــه اى به حجت االســالم 
والمسلمين حسن روحانى رئيس جمهور 
خواســتار اعالم صــورت امــوال وزراى 
پيشــنهادى به نمايندگان، پيش از زمان 

رأى اعتماد به وزيران شد.

ايسنا: رئيس كميسيون توسعه صادرات 
اتاق بازرگانى ايران درباره گزينه پيشنهادى 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مى گويد: 
وزير اين وزارتخانه بايد معاونان متخصصى 
را بــراى بخش هايــش انتخــاب كند تا 
مشــكالت دوره پيش تكرار نشود. سيد 
رضى حاجى آقاميرى مى افزايد: مســئله 
اصلى ســر مديريت وزارتخانه است. بايد 
معاونان متخصصى براى هر يك از اين سه 
بخش انتخاب شود كه بتوانند خودشان به 

جاى وزير عمل كنند. 

مهر: برخى شــنيده ها بيانگر اين است كه 
مسعود شفيعى- گزينه نهايى وزارت علوم- 
براى معرفى به مجلس شــده است. پس از 
انصــراف خاكى صديق، يكــى از افرادى كه 
نامــش به طور جدى در ايــن گمانه زنى ها 
مطرح شده، مسعود شفيعى است. در پيشينه 
وى، رياست دانشكده مهندسى برق دانشگاه 
صنعتى اميركبير، معاون آموزش، تحقيقات و 
فناورى وزارت پست و تلگراف و تلفن، معاون 
آموزش، پژوهش و امور بيــن الملل وزارت 

ارتباطات و فناورى اطالعات ديده مى شود. 

ميزان: سردار سنايى راد- معاون سياسى 
ســپاه- گفت: با توجه به ماهيت خشــن و 
ددمنشانه تروريسم تكفيرى، مدافعان حرم 
كه داوطلبانه دفــاع از حرم اهل بيت(ع) را 
انتخاب كرده اند، پيــش از اعزام به منطقه 
آتش، «انتهاى خط» را خوانده اند. وى افزود: 
امــروز ديگر ترديد وجود نــدارد كه هدف 
نهايى تروريست ها از ابتدا رسيدن به ايران 
و مرز هــاى آن بود و اكنون ديگرهمگان به 
اهميت حضور مدافعان حرم در خط مقدم 
مبارزه با تروريست هاى تكفيرى پى برده اند. 

گزينه وزارت علوم 
امروز در مجلس

«انتهاى خط» را 
خوانده اند 

اشتباه نعمت زاده 
را تكرار نكند

پيام توليت آستان قدس رضوى 
در پى شهادت «محسن حججى»

آستان نيوز: توليت آستان قدس رضوي در 
پى شهادت محســن حججى پيام تسليتى 

صادر كرد.
در بخشى از اين پيام آمده است: شهيد عزيز 
و سرافراز «محســن حججى» بدون ترديد 
جلوه اى بارز از «اصحاب الحســين» است. 
مشى و سلوك اين شــهيد بزرگوار كه او را 
تا آخرين لحظه همچون سروى ايستاده در 
برابر شــقى ترين انسان ها استوار نگاه داشته 
بود، يكى ديگر از نشانه هاى امتداد جوشش 
خون عاشوراييان در رگ هاى شاگردان امام 
راحل عظيم الشــأن و مقام عظماى واليت 
اســت و اين حقيقت كه انديشــه مقاومت 
منبعث از انقالب شكوهمند اسالمى، مى تواند 
تا هميشه تاريخ نمادها و نمودهاى روشن و 
ماندگارى را عرضه بــدارد.در بخش ديگرى 
از اين پيــام مى خوانيم: اينجانــب در جوار 
مضجع منــور رضوى با گراميداشــت ياد و 
خاطره همه شــهداى سرافراز جبهه حق در 
عرصه هاى گوناگون، بويژه شهيدان سلحشور 
مدافــع حرم، خدمت خانواده معزز و محترم 
اين شهيد عزيز به سبب تربيت چنين جوان 
نمونه اى تبريك عــرض نموده و تداوم راه او 
را از درگاه خداوند متعال مسئلت مى نمايم. 

نامه جهانگيرى 
به صالحى براى ساخت 

راكتورهاى تحقيقاتى 
تسنيم: اســحاق جهانگيــرى- معاون اول 
رئيس جمهور- در نامه اى به على اكبر صالحى 
رئيس ســازمان انرژى اتمــى مصوبه اخير 
هيئت دولت در اصالح اساســنامه شركت 
مادرتخصصى توليد و توســعه انرژى اتمى 
ايران را بــراى اجرا ابالغ كرد. به موجب اين 
نامه، شــركت مادرتخصصى توليد و توسعه 
انرژى اتمى ايران موظف به طراحى، ساخت 

و بهره بردارى از راكتورهاى تحقيقاتى است.

گذرنامه و رواديد؛ 
خط قرمز اربعين امسال

ميزان: سخنگوى ستاد اربعين گفت: اربعين 
امســال خط قرمز ما داشتن گذرنامه و رواديد 
معتبر عراق براى ســفر به اين كشور است و 
اجــازه خروج بدون گذرنامــه و رواديد معتبر 
داده نمى شــود. حميد رضا گودرزى افزود: در 
هشتمين جلسه هماهنگى ستاد اربعين با ستاد 
عراق با حضور مسئوالن دو ستاد و كميته هاى 
13 گانه داخلى، مســئوالن عراقى از آمادگى 
خود براى پذيرايى از زائران ايرانى خبر دادند و 
ما اعالم كرديم، ممكن است امسال تا 3 ميليون 
زائر به كربال سفر كنند. همچنين كميته هاى 
دو كشــور تا 15 شهريور مشكالت پيشين را 

شناسايى و بررسى مى كنند. 

مخالفت خانواده نابغه رياضى 
با نامگذارى معبرى به نام 

«ميرزاخانى»
مهر: رئيس كميســيون نامگذارى شوراى 
شهر تهران گفت: خانواده مرحوم مريم ميرزا 
خانى با نامگذارى معبرى به نام وى مخالفت 
كردند و معتقد بودند به جاى اسطوره سازى 
بايد الگوسازى شود. مجتبى شاكرى -رئيس 
كميته فرهنگى شوراى شهر تهران- با اشاره 
به رايزنى هايى كــه با پدر مريم ميرزاخانى 
انجام شد، گفت: احمد ميرزاخانى اعالم كرد 
به ســه علت نياز به اين نامگذارى نيســت، 
نخســت اينكه بايد بجاى اســطوره سازى 
الگوسازى شود و نبايد از دختر وى اسطوره 
دست نيافتنى ساخت كه قابل تكرار نباشد. 
دوم آنكه موفقيــت مردم در آرامش خانواده 
است و سوم اينكه هرگز پول و درآمد تاثير در 
اين موفقيت نداشته و اين خانواده مرفه نبوده 

و اين روال را درست نمى داند.
وى با اشاره به سخنان پدر ميرزاخانى گفت: 
ما به پــدر وى گفتيم با وجود مخالفت هاى 
شما اگر شــورا اين نامگذارى را انجام دهد 
مخالفتى داريد يا خيــر، كه مهندس ميرزا 
خانى با كمال متانت پاســخ دادند شما در 
جايگاه قدرت هستيد و مى توانيد اين كار را 

بكنيد اما ما راضى به اين كار نيستيم.

خبر

خبر منطقه 

زاويه نگاه

نمايندگان وعده هاى احتمالى را فاش كنند 
ميزان: عضو «فراكســيون نمايندگان 
واليى» مجلــس گفت: معتقــدم اگر 
معاونان وزيران براى رأى اعتماد به سراغ 
نمايندگان آمدند و به آن ها وعده دادند، 
نمايندگان اين مــوارد را فاش كنند و 

درمجلس نسبت به آن تذكر دهند. 
نماينده  ابطحــى-  ســيدمحمدجواد 
مردم خمينى شهر- گفت: اينكه برخى 

ازمعاونان وزرا بتوانند با نمايندگان براى 
رأى اعتماد، البيگرى كنند، بعيد نيست، 
اما اين مسئله، بدون شك از روش هاى 

غير متعارفش جاى انتقاد و بحث دارد.
عضو «فراكســيون نمايندگان واليى» 
مجلس افــزود: ما (نماينــدگان) نبايد 
كارى كنيم كه به شــايعه پردازى هايى 

اينچنينى دامن زده شود.  

ديواركشى تركيه 
در مرز ايران تكميل مى شود 

ميزان: پايگاه مليت به نقل از مقام هاى تركيه 
گزارش داد كه اين كشــور پيش از شــروع 
فصل زمستان ساخت ديوار 144 كيلومترى 
در مرزهاى مشترك با ايران را تكميل خواهد 
كرد. مليت افــزود: در حالى كه تركيه وارد 
مرحله نهايى ساخت ديوار 828 كيلومترى 
در مرزهاى اين كشور با سوريه شده، جزئيات 
ساخت ديوار در مرزهاى مشترك اين كشور 

با ايران نيز در حال آشكار شدن است.
خبرگزارى فرانســه نيز به نقل از مقام هاى 
محلى گــزارش داد تركيه ســاخت «ديوار 
امنيتى» را در مرزهاى اين كشــور با انگيزه 
جلوگيرى از رفت و آمد شــبه نظاميان ُكرد، 

شروع كرده است.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

«آسمان اول» در نگارخانه رضوان آستان: نمايشگاهى از آثار نقاشى و نقاشى خط هنرمند مشهدى با نام «آسمان اول» در نگارخانه رضوان برپا  شد. در اين نمايشگاه 50 اثر نقاشى و نقاشى خط با موضوعات 
مذهبى توســط محســن توســلى هنرمند سرشناس مشهدى به تصوير كشيده شده است. اين آثار كه با مضامين قرآنى، اسماء الحسنى، صلوات خاصه حضرت رضا(ع)، نام حضرت اميرالمومنين(ع) و حضرت فاطمه 

الزهرا(س) كتابت و نقاشى شده است از ديروز 21 مرداد ماه در نگارخانه رضوان به روى ديوار رفت. اين نمايشگاه تا پنجشنبه 26 مرداد بر پا خواهد بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مديركل روابط عمومى و امور رسانه آستان قدس رضوى:

«مهدى طارمى» با دفاع از مردم مظلوم فلسطين
 الگوى نسل جوان شد

فارس: مديركل روابط عمومى و امور 
رسانه آستان قدس رضوى در مراسم 
اهداى تــوپ طالى بهترين بازيكن 
ليگ شــانزدهم به آســتان قدس 
رضوى، گفت: «مهــدى طارمى» با 
دفاع از مردم مظلوم فلسطين، الگوى 

نسل جوان شد.
اميــن توكلى زاده مديــركل روابط 

عمومى و امور رســانه آســتان قدس رضوى در مراسم اهداى توپ طالى بهترين 
بازيكن ليگ شانزدهم به آستان قدس رضوى اظهار داشت: «مهدى طارمى» با دفاع 

از مردم مظلوم فلسطين الگوى نسل جوان شد.
وى افزود: تا كنون ورزشــكاران زيادى جوايز خود را تقديم آســتان قدس رضوى 
كرده اند، اينكه ورزشكارى زحمت بكشد و از بوشهر تا تهران بيايد و با سختى رقبايش 
را كنار بزند و در اوج به دست آوردن مقام، هويتش را فراموش نكند و جايزه اش را به 

پيشگاه على بن موسى الرضا(ع) اهدا كند، جاى تبريك دارد.
مديركل روابط عمومى و امور رســانه آســتان قدس رضوى خاطرنشان كرد: 
مهــدى طارمى با اين اقدام خوش درخشــيد، اهل بيت(ع) مديون هيچ كس 
نمى مانند، كوچك ترين قدمى كه برداريم صد برابر پاسخ مى دهند و امام على 
بن موســى الرضا(ع) مى فرمايند: (اگر يك بار به ديدن من بياييد، ســه بار به 

ديدنتان خواهم آمد).
توكلى زاده ادامه داد: چه خوب است حاال كه براى يك جوان قهرمان دور هم جمع 
شــده ايم، يادى كنيم از جوانى كه همسن و سال آقاى طارمى بود؛ شهيد محسن 
حججى سه روز پيش در عراق صحنه اى بى بديل به نمايش گذاشت. او با دست هاى 
بسته اسير داعش بود، اما ذره اى ترديد در چهره او ديده نشد و اتفاقاً ترس و شقاوت 

در چهره دشمن او بود.
وى افزود: يادمان باشد چه كســانى از ما دفاع مى كنند، اين ها خودشان را قربانى 
كردند تا امنيت ما حفظ شود. شهيد حججى كرباليى به پا كرد و اميدوارم كه خداوند 
توفيق بدهد تا مديون كسانى كه جانشان را فدا كردند، نشويم؛ اين يك اقدام كوچك 
نيست، بلكه پيام دارد و من اميدوارم كه جامعه ورزشى ما شاهد حضور بيش از پيش 

ورزشكارانى چون مهدى طارمى باشد.

راه اندازى «ميز مطالعه نورالهدى»
 در پايگاه هاى آداب زيارت حرم مطهر رضوى

آستان: به همت معاونت تبليغات 
آســتان قدس رضوى ميز مطالعه 
نورالهدى در پايگاه هاى آداب زيارت 

حرم مطهر رضوى راه اندازى شد.
معاونت تبليغات اســالمى آســتان 
قــدس رضوى بــا رويكــرد ترويج 
فرهنــگ كتابخوانى و ســوق دادن 
زائران كودك و نوجوان بارگاه منور 

امام رضا(ع) به سمت مطالعه، در پايگاه هاى آداب زيارت مستقر در حرم مطهر رضوى 
ميز مطالعه نورالهدى را راه اندازى كرد.

زائران كودك و نوجوان امام هشتم(ع) مى توانند با حضور در پايگاه هاى آداب زيارت 
در اين بارگاه نورانى عالوه بر بهره مندى از برنامه هاى فرهنگى تبليغى اين مجموعه 

با كتاب هاى متعددى با موضوع امام رضا(ع) آشنا شوند.
راه انــدازى ميز مطالعه نورالهدى در پايگاه آداب زيارت و برگزارى مســابقه 
كتابخوانى بين مخاطبين حاضر و شركت كنندگان در راستاى ترويج سيره و 
روش امام رضا(ع) در بين نسل جوان طراحى شده است كه با استقبال خوب 

زائران حرم مطهر رضوى روبه رو شد.

خـــبر

 قدس   توليت آستان قدس رضوى گفت: باب نقد 
بسته شود جامعه رو به فساد مى رود.

حجت االســالم والمسلمين رئيســى كه در آيين 
بزرگداشت روز خبرنگار در مؤسسه فرهنگى قدس 
سخن مى گفت، رسالت اصلى رسانه هاى انقالبى را 
هدايت جامعه در جهت دشمن شناسى و مقابله با 
روش هاى پيچيده دشمن دانست و افزود: خبرنگاران 
وظيفه دارند به موقع نســبت به خطر نفوذ هشدار 
بدهند و مرزبانان فرهنگى و سياســى را نسبت به 

وظيفه مرزبانى شان آگاه كنند.

 خبرنگاران، جهادگران عرصه آگاهى بخشى
عضــو هيئت رئيســه مجلس خبــرگان رهبرى، 
خبرنگاران را جهادگران عرصه آگاهى بخشى خواند 
و گفت: جريان خودخواه استكبارى امروز در عرصه 
جهانى به دنبال كســب قدرت و چپاول است و در 
اين راه از جنايت، خونريزى و تضييع حقوق ملت ها 
بيمى ندارد اما با فريبكارى، اساس باطل خود را حق 
جلوه  مى دهد و اين، خبرنگاران هستند كه بايد ذهن 

جامعه را نسبت به اين فريبكارى، روشن كنند. 
حجت االسالم  والمسلمين رئيسى ادامه داد: امروز 
تبيين مفاهيم «تروريسم»، «حقوق بشر» و اقسام اين 
واژگان در اختيار امپراتورى رسانه اى دنيا قرار گرفته 
است تا جريان اســتكبارى، هولناك ترين جنايات 

خود را در سايه اين واژه ها بپوشاند.
وى افزود: امپراتورى رســانه اى براى آن كه نشاط 
واقعى را از جامعه بگيرد، نشــاط هاى دروغين را به 
جامعه القا مى كند و براى آن كه  يأس را بر جوامع 
حاكم كنند، فرهنگ انظالم را در جامعه گسترش 
مى دهد. عضو شــوراى عالى حوزه علميه خراسان 
ســينماى هاليوود را ابزار مهم رســانه اى جريان 
استكبارى دانست و گفت: همه آنچه در فيلم هاى 
اين سينما ترويج مى شود، القاى «شما نمى توانيد» و 

القاى يأس در جوامع بشرى است.
حجت االســالم  والمسلمين رئيســى افزود: آن ها با 
ابزار ســينما مى خواهند القا كنند كه سرنوشــت 
محتوم جوامع بشــرى، پذيرش آقايى غرب است و 
اين باور مســموم را در لفافه فناورى هاى هنرى به 
افكار عمومى عرضه مى كنند. وى گفت: رسانه هاى 
مستقل، آگاهى بخش و اميدآفرين مى توانند در برابر 
اين جريان مستكبر و خودخواه كه مى خواهد بر منابع 

قدرت و ثروت ملت ها تكيه بزند، ايستادگى كنند. 

 بينش سياسى، الزمه روشنفكرى
عضو هيئت رئيســه مجلس خبــرگان رهبرى با 
اشاره به اينكه روشنفكران واقعى جامعه بايد بيشتر 
و پيشــتر از ديگران، خطر را بشناسند و به جامعه 
بشناسانند، افزود: جريان استكبارى مى خواهد مردم 
حقايــق را ندانند و قدرتى براى تحليل و تفســير 
وقايع نداشــته باشند، در اين ميان روشنفكران كه 
خبرنگاران در زمره آن ها به شمار مى آيند، مى توانند 

جامعه را نسبت به روش هاى دشمن آگاه كنند. 
حجت االســالم  والمسلمين رئيسى داشتن بينش 
سياسى را الزمه روشنفكرى دانست و گفت: سياسى 
بودن صرفاً عضويت در جناح بندى ها نيســت بلكه 
شــناخت نيازهاى زمانه و ايفاى نقش مناسب در 

برآورده شدن اين نيازهاست. 
وى ادامــه داد: در همين راســتا، رســانه انقالبى 
رسانه اى است كه جامعه را در مسير شناخت دشمن 

و دشمن ستيزى هدايت كند. 
عضو شوراى عالى حوزه علميه خراسان به كليدواژه 
«نفوذ» كه در كالم رهبر معظم انقالب تكرار مى شود، 
اشــاره كرد و خبرنگاران را كسانى دانست كه بايد 
اين نفوذ را بشناسند و به موقع نسبت به آن هشدار 

بدهند و جامعه را آگاه كنند. 
حجت االســالم   والمســلمين رئيســى ادامه داد: 

خبرنگاران نه بايد از تأويل ها و تفسيرها در خارج از 
كشور تأثير بپذيرند و نه از جريان قدرت و ثروت در 

داخل جامعه چشم بزنند و جا خالى كنند.
وى به كليدواژه «فهم شــجاعانه» در كالم رهبر 
معظم انقالب اشاره كرد كه در مقابله با جريان 

فتنه مطرح شد. 
حجت االسالم والمسلمين رئيسى گفت: براى فهم 
شجاعانه بايد از همه حب و بغض ها و همه موهوماتى 
كه مانع دريافت درست حقيقت مى شود دورى كرد. 
عضو شوراى عالى حوزه علميه خراسان گفت:  ادامه 
داد: پس از فهم شــجاعانه نوبت به «موضع گيرى 
شــجاعانه» مى رســد و همين موضع گيرى هاى 
شجاعانه اســت كه قلم خبرنگاران را اليق سوگند 

خداوند كرده است. 
وى ادامه داد: كالم اهللا البته به هر قلمى ســوگند 
نمى خورد و وجود جمله «و ما يســطرون» پس از 
«والقلم» نشان مى دهد آنچه به قلم، شرافت سوگند 
خداوندى مى دهد، چيزى اســت كه با آن قلم به 
نگارش در مى آيد.  حجت االســالم   والمســلمين 
رئيســى ادامه داد: اگر مسطورى كه قلم مى نگارد، 
آگاهى بخشى به جامعه و كمك به فهم بهتر افكار 
عمومى باشد، آنگاه اين قلم همان قلمى خواهد بود 

كه خداوند به آن سوگند خورده است. 

 ايستادن مقابل جريان تكفيرى صيانت از 
امت اسالمى

توليت آســتان قــدس رضوى 
از خبرنگاران شــهيد ياد كرد و 
گفت: اگر مجاهدت خبرنگاران 
نبود، امــروز روايتى از آن همه 
رشــادت كه در جبهه هاى حق 
عليه باطل به عرصه ظهور رسيد، 

وجود نداشت. 
حجت االســالم  والمســلمين 
رئيســى گفت: عــده اى با نبرد 
و بــذل جــان خــود تاريخ را 
رقم زدند و عــده اى با انعكاس 
آن مجاهدت هــا بــه عصرها و 
نسل هاى بعد، كار آن مجاهدان 

را كامل كردند. 
وى خون شــهيد را عامل جهل 
زدايى در جامعه دانست و گفت: 

شهيد به جامعه قدرت تحليل مى دهد. 
عضو شــوراى عالى حوزه علميه خراســان به 
نقــش نهضت عاشــورا در روشــنگرى تاريخ 
اشــاره كرد و گفت: به بركــت خون حضرت 
اباعبداهللا(ع) در هر عصر و نسلى مى شود امام 

حق را از امام باطل و امام ايمان را از امام كفر 
تميز داد. 

حجت االســالم  والمسلمين رئيســى گفت: امروز 
به بركت خون شــهيدان مدافع حــرم، براى همه 
آزادانديشان جهان روشن شده است كه جريان هاى 
تكفيرى نه فقط مخالفان يك دولت، بلكه دســت 
ساخته هاى صهيونيسم و نظام استكبارى است كه 

مى خواهد در مقابل اسالم ناب، قد علم كند. 
وى افزود: امروز روشــن شده است كه سمتگيرى 
و اتخاذ موضع رهبر معظم انقالب و اقدام به موقع 
ايشان در ايستادن مقابل جريان تكفيرى صيانت از 
امت اسالمى بوده است. حجت االسالم  والمسلمين 
رئيسى، اظهار اميدوارى كرد به بركت خون شهدا 

اين جريان رو به اضمحالل خواهد رفت.

 روزنامه قدس
 مصداق انديشه و عمل انقالبى باشد 

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى رسانه ها 
را نقطه اطمينان در جامعه دانســت و يادآور شد: 
رســانه ها بايد منصفانه به نقد جريان هاى جامعه 
بپردازند چرا كه اگر باب نقد بسته شود، جامعه رو 

به فساد مى رود. 
وى با اشــاره به اينكه هم مسئوالن بايد نقد پذير 
باشند و هم رسانه ها بايد نقد منصفانه داشته باشند 
افزود: اگر همه توان رسانه ها به تعريف و تمجيد و 
نديدن نواقص و بازگو نكردن مشكالت بگذرد، آن ها 

هم به رشد نواقص كمك كرده اند. 
حجت االسالم   والمســلمين رئيسى به تاريخ صدر 
اسالم اشاره كرده و گفت: «ارجاف» 
يا شايعه سازى از جريان هاى مهمى 
بود كه در جنگ احزاب نسبت به آن 

هشدار داده شد. 
وى ادامه داد: شايعه سازى، حق را 
باطل و باطل را حق جلوه مى دهد 
و جامعه را دچار تحليل نادرســت 
مى كنــد، در اين ميان رســانه ها 
وظيفه دارند با فهم شــجاعانه در 

جامعه روشنگرى كنند. 
وى انتساب روزنامه قدس به آستان 
قدس رضوى را يادآور شد و گفت: 
اين روزنامه بايد در مشــى خود، به 
اقتضائات حفظ حرمت اين انتساب 

توجه داشته باشد. 
حجت االســالم   والمســلمين رئيسى از توليت 
فقيد آســتان قدس رضوى و اهتمام ايشان به 
راه اندازى و توســعه روزنامــه قدس ياد كرد و 
گفت: اميدوارم اين روزنامــه مصداق روحيه، 

انديشه و عمل انقالبى باشد. 

توليت آستان قدس رضوى در گردهمايى اصحاب رسانه در مؤسسه فرهنگى قدس:

باب نقد بسته شود جامعه رو به فساد مى رود

 اگر مسطورى 
كه قلم مى نگارد، 
آگاهى بخشى به 

جامعه و كمك به 
فهم بهتر افكار 

عمومى باشد، آنگاه 
اين قلم همان 

قلمى خواهد بود 
كه خداوند به آن 

سوگند خورده 
است

بــــــــرش

مديركل روابط عمومى و امور 
رسانه آستان قدس رضوى در مراسم 
اهداى تــوپ طالى بهترين بازيكن 
ليگ شــانزدهم به آســتان قدس 
رضوى، گفت: «مهــدى طارمى» با 
دفاع از مردم مظلوم فلسطين، الگوى 

اميــن توكلى زاده مديــركل روابط 

به همت معاونت تبليغات 
آســتان قدس رضوى ميز مطالعه 
نورالهدى در پايگاه هاى آداب زيارت 

معاونت تبليغات اســالمى آســتان 
قــدس رضوى بــا رويكــرد ترويج 
فرهنــگ كتابخوانى و ســوق دادن 
زائران كودك و نوجوان بارگاه منور 
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

تحريم هاى ظالمانه آمريكا، ملت ايران را تسليم نخواهد كرد  ايسنا: آيت اهللا جنتى با اشاره به تحريم هاى بى سابقه اخير آمريكا گفت: تحريم هاى ظالمانه آمريكا، ملت بزرگ ايران را هيچ گاه 
تسليم نخواهد كرد و اين نشانه اوج خصومت دشمنى آمريكا عليه ملت ايران است. وى افزود: در اين مقطع حركت نظامى عليه نظام و ملت ايران صورت نمى گيرد و دشمنان با تحريم و تهديد و جنگ نظامى 

عليه ملت ايران كار مى كنند و تنها چيزى كه در اين زمان مى تواند به نظام و ملت كمك كند، وحدت كلمه است.
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خبر

«طرح اقدام متقابل در برابر 
آمريكا» ضمانت اجرايى دارد 

 سياست/ مينا افرازه  مجتبى ذوالنورى، 
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلــس، در مورد آخرين وضعيت 
طرح اقــدام متقابل ايران در برابر آمريكا به 
خبرنگار «قدس» گفت: طرح اقدام متقابل 
در حقيقت اقدام متقابل نيست بلكه طرح 
برخورد با اقدامات تروريستى و ماجراجويانه 
آمريكا در منطقه مى باشــد كــه كليات و 
يك فوريتــى بودن آن قبــالً در مجلس به 
تصويــب رســيد. اين طرح براى بررســى 
جزئيات و اعمال پيشــنهادات نمايندگان 
به كميســيون امنيت ملى ارجاع شد و اين 
كميسيون جلسات متعددى را براى بررسى 
اين طرح گذاشت. در جلسات كميسيون هم 
پيشنهادات نمايندگان و نيز طرح هاى بعضى 
از نهادهــا و ارگان هايى كه خارج از مجلس 
بودنــد و با آن ها رايزنى هايى صورت گرفته 

بود، گنجانده شد. 
ذوالنــورى تصريح كــرد: در مجموع بايد 
گفت كه كليات اين طرح، حداقل نسبت به 
چيزى كه در مجلس رأى آورد، حدود سى 
چهل درصد قوى تر است و تمامى بندهاى 

تصويب شده در آن قابل اجراست. 
وى درباره ضمانت اجرايى اين طرح گفت: 
طرحى كه ما به تصويب رسانديم، تضمين 
اجرايى و عملياتى بودن آن لحاظ شده است. 
ولى يك بند در اين طرح وجود دارد كه به 
ما اجازه مى دهد دارايى هاى آمريكايى هايى 
كه در نقض حقوق بشــر در ايران و منطقه 
دخالت دارند، مصادره و توبيخ شــود. نكته 
قابل توجــه درباره اين بند آن اســت كه 
دســتگاه هاى ذى ربط بايد در اين مورد به 
اين دارايى ها دســت پيدا بكنند تا بتوانند 
به توقيف اموال بپردازند كه در اين صورت 
فرصــت عمل براى هرگونــه اقدام متقابل 

جمهورى اسالمى فراهم خواهد شد. 

رويداد

 سياســت/ آرش خليل خانه   شبكه 
آى 24 به نقل از منابع آگاه در كاخ سفيد 
مدعى شد ترامپ در گزارش ماه اكتبر در 
فصل پاييز(زمان تمديد تعليق تحريم هاى 
هسته اى ايران در آبان ماه) از توافق هسته اى 
خارج خواهد شد. براساس گزارش رويترز، 
دونالد ترامپ در گفت وگو با خبرنگاران بار 
ديگر برجام را توافقى وحشتناك دانست 
وگفــت: در آينده خواهيد ديــد كه اگر 
ايرانى ها رو به پايبندى نياورند، اتفاق هاى 
خيلى سخت و تأثيرگذارى خواهد افتاد. 
رســانه هاى آمريكايى اين اظهارنظر را با 
توجــه به اقدامات و تحركات قبلى ترامپ 
نشــانه اى از عزم او براى خــروج از برجام 

تفسير كرده اند.
اين درحالى است كه يك مقام آمريكايى 
به رويترز گفته اســت كه «نيكى هيلى» 
ســفير آمريكا در سازمان ملل در روزهاى 
آينده براى رايزنى با شركاى اروپايى آمريكا 
و مقام هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى 
دربــاره پايبندى ايران بــه برجام به وين 
پايتخت اتريش و مقر اروپايى سازمان ملل 

سفر خواهد كرد.
رويترز نوشت اين سفر بخشى از بررسـى هاى 
دولـــــت  درون ســازمانى 
مـــــپ»،  لدترا نـــا «دو
رئيس جمهــور آمريكا براى 
تعييــن پايبنــدى ايران به 
توافق هسته اى ايران و گروه 
1+5 اســت. دولــت آمريكا 
اعالم كرده در اين بررســى 
آنچــه به ادعــاى مقام هاى 
آمريكايــى «رفتار تهران در 
خاورميانه» است نيز درنظر گرفته خواهد 

شد.
ايــن مقــام آمريكايى به رويتــرز گفت: 
هيلــى بارها نگرانى هاى خــودش درباره 
آزمايش هاى موشــكى غيرقانونى ايران و 
ساير اقدامات مضر ايران را ابراز كرده است.

زمينه چينى براى آبان ماه
منظور اين مقام آمريكايى از بررســى هاى 
درون ســازمانى دولــت آمريكا، اشــاره به 

تغييراتى اســت كه ترامپ ماه گذشته در 
ساختار وزارت خارجه اين كشور انجام داد 
و ساختار سازمانى مسئول اجراى برجام در 

وزارت خارجه آمريكا را منحل كرد.
«فارن پاليسى» گزارش داد ترامپ متقابًال 
تيمى از نيروهاى مــورد اعتماد خود را در 
كاخ ســفيد مأمور زمينه سازى براى حالت 

احتمالى عدم تأييد پايبندى 
ايــران بــه برجــام در دوره 
بررســى 90 روزه بعدى كه 
اكتبر به پايان مى رسد، كرد. 
محوريت  ترامپ  بدين ترتيب 
سياست خارجى آمريكا را از 
وزارت خارجه به كاخ سفيد و 

زيرنظر مستقيم خود منتقل كرده است. يك 
منبع به فارين پاليسى گفت: رئيس جمهور 
به كاخ ســفيد گفته كه مى خواهد 90 روز 
ديگر در موقعيتى باشــد كه عدم پايبندى 
ايــران به برجــام را اعالم كنــد و وظيفه 
آن ها اين اســت كه او را به اين نقطه هدف 
برســانند. به نظر مى رسد طرح تحريم هاى 
جديد كنگره عليه ايران نيز نوعى حركت 
آزمايشــى براى ســنجش واكنش ايران و 
بازتاب هاى بين المللى مواجهه سخت آمريكا 

و ايران بوده است.
در اين سوى توافق اما ايران هم تدابيرى را 
براى مقابله انديشيده است. مجلس شوراى 

اســالمى طرحى را براى مقابله با اقدامات 
خصمانه آمريكا آماده كرده كه روز يكشنبه 
در دســتوركار مجلس قــرار دارد و هيئت 
عالى نظارت بــر برجام هم دو هفته پيش 
در جلسه اى تصميماتى را در 16 مورد اتخاذ 
كرده كه سخنگوى وزارت خارجه مى گويد 
ابالغ شــده اند، هرچند تاكنون از محتوا و 
ساختار اين تصميم ها اطالعى 
در دست نيســت، اما به نظر 
مى رســد با ســخت تر شدن 
فضــا و گاردگيرى دوســوى 
ايــن منازعه، اعــالم ماهيت 
اين تصميمــات دركنار طرح 
اخير مجلس حداقل مى تواند 
بعد بازدارندگــى اقدامات ايران براى حفظ 
برجام و جلوگيــرى از اقدامــى ديوانه وار 
ازسوى ترامپ دركنار پاسخ متقابل تقويت 
شــود. شايد يكى از عواملى كه ترامپ را بر 
آن داشــته تا هر روز گامى جديد در مسير 
به تنگنا كشاندن برجام بردارد و حتى اگر 
موفق نشــد هزينه برهم خوردن اين توافق 
را بــه گردن ايــران بيندازد، حاضر شــود 
خودش آن را بپردازد، كم توجهى به نقش 
بازدارندگى اقدام متقابل ايران پيش از هر 
ضربه بــه برجام بوده اســت. دكتر كمال 
دهقانــى در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان 
اين كه نقض برجــام اگر صورت بگيرد، در 

قانون مصوب 21 مهر 94 مجلس با عنوان 
اقدام متقابل و متناســب در اجراى برجام 
پيش بينى هاى الزم در نهاد تصميم گيرنده 
و دســتگاه هاى مســئول اجــرا و واكنش 
پيش بينى شده است، اظهار داشت: عالوه 
بر اين درمقابل تحريم هاى جديد آمريكا كه 
بنابرنظر هيئت نظارت نقض برجام است، در 
مجلس نيز طرحى آماده شده و روز يكشنبه 

بررسى و تصويب آن آغاز خواهد شد.
وى با تأكيد بر اين كه آمريكايى ها به دنبال 
بهانه اى براى برهم زدن برجام هستند، زيرا 
بهانه هاى آن ها براى فشار بر ايران درجهت 
هدف اصلى آن ها كه براندازى نظام اســت 
گرفته شــده و مى بينند پس از برجام نگاه 
جهان به ايران با گذشته متفاوت است افزود: 
حاال آن ها با بهانه هاى ديگرى مثل حقوق 
بشــر، مداخله ايران در منطقه، تروريسم و 
برنامه دفاعى موشكى ايران به دنبال احياى 
فشــارها بر ايران و زنده كردن دوباره پروژه 

ايران هراسى هستند.

چشم در برابر چشم
نايب رئيس كميســيون امنيت ملى اظهار 
داشت: درمقابل اين فضا ما بايد مقابله به مثل 
كنيم و استراتژى داشته باشيم. اگر تحريم 
يا نقض كنند، ما هم همان كار را مى كنيم 
و وقتى آن ها به تعهداتشان پايبند نيستند، 
سازوكارهاى پيش بينى شــدن در برجام، 
قانــون مصــوب مجلس در اجــراى آن و 
فرمان 9 مــاده اى مقام معظم رهبرى بايد 
به كار گرفته شــوند. وى با اشاره به اين كه 
جامعه بين المللى نيز از اقدامات يك جانبه 
آمريــكا نگران و  ناراضى اســت و با آن ها 
همراهى نخواهند كــرد گفت: اين فرصت 
مناسبى براى منزوى كردن آمريكاست. از 
اين رو مجلس در طرحى اقدامات ســخت 
و جدى را درنظر گرفته كه شــامل تحريم 
افراد حقيقى و حقوقى آمريكايى و نظاميان 
اين كشور اســت كه دست به ماجراجويى 
در منطقه و عليه ايران و منافع ما مى زنند، 
تدوين ساختارهاى حقوقى براى پيگرد اين 
افــراد و حمايت از اتباع ايرانى و طرف هاى 

تجارى با ايران است.

بهانه هاى 
آمريكايى ها  براى 
فشار بر ايران 
درجهت هدف 
اصلى آن ها يعنى  
براندازى نظام است

بــــــــرش

لزوم رعايت بى طرفى كامل سازمان ملل 
در حل بحران يمن

با  ديــدار  در  جابرى انصــارى  فارس: 
اســماعيل ولد الشــيخ احمد نماينده 
ويژه دبيركل سازمان ملل در امور يمن 
گفت: ما از ابتــداى بحران يمن معتقد 
بوديم كــه بحران يمن مثل بحران هاى 
مشــابه در منطقه حل نظامى ندارد و 
بايد مبتنى بر گفت وگوهاى مستقيم بين 
طرف هاى درگير در يمن و حركت به سمت حل سياسى و مراجعه به آراى عمومى 
ملت يمن اين مشــكل در مسير حل قرار بگيرد. معاون وزير خارجه خاطرنشان 
كرد: معتقد بوديم كه موفقيت ها و تالش ها منوط به اين است كه سازمان ملل 
در چارچــوب مأموريت بين المللى خود بى طرفى كامــل را رعايت كرده و براى 
اعتمادسازى بين طرف هاى درگير و بين آن ها و مأموريت نماينده سازمان ملل 
تالش كند. وى مهم ترين گام را پايان جنگ ويرانگرى خواند كه همه چيز يمن را 
هدف گرفته و محاصره كاملى كه بر يمن تحميل شده، به نحوى كه موجب تشديد 
بيمارى هاى مختلف ازجمله بيمارى وبا شده و به شكل گسترده اى ملت يمن را 

هدف گرفته است.

نتيجه جنگ عراق و سوريه 
رو شدن دست دشمنان واقعى بود

سردار  باشــگاه خبرنگاران جوان: 
رمضان شريف سخنگوى سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى گفت: زمانى كه آتش 
هيجــان درگيرى ها فروكــش كند، از 
يك سو ميزان اقتدار، صالبت و مقاومت 
ايــن جبهه و هــواداران آن به خصوص 
مقاومت مردم عراق و ســوريه مشخص 
مى شــود و مردم اين كشورها ارزش كار خود را مى فهمند و ازسوى ديگر ظلمى 
كه گروه هاى تروريستى در حق مردم عراق و سوريه روا داشته اند آشكار مى شود. 
ســردار رمضان شريف افزود: امروز شــاهد اين موضوع هستيم كه ميان مردم و 
نيروهاى نظامى سوريه و عراق يك واحد سازمان يافته، مردمى و آموزش ديده براى 
مقابله با اسرائيل، دفاع از سرزمين خود و حراست از جان مردم در اين كشورها 
به وجود آمده است. سخنگوى سپاه پاسداران درباره دستاوردهاى مقاومت مردم 
سوريه و عراق، گفت: على رغم خسارت هاى سنگينى كه گروه هاى تروريستى در 
اين مناطق بر جاى گذاشــته اند، اما دستاوردهاى عظيمى براى مردم دو كشور 
ســوريه و عراق به دست آمده كه مهم ترين آن، رو شدن دست كسانى است كه 

دشمنان اصلى مردم منطقه هستند.

 ديپلماسى اقتصادى و توسعه روابط با همسايگان، 
اولويت دولت آينده است

مهر: وزير پيشــنهادى امــور خارجه 
گفت: ديپلماســى اقتصادى و توســعه 
روابــط بــا همســايگان، دو اولويــت 
سياســت خارجى دولت آينده اســت. 
ظريف خاطرنشان كرد: دو حوزه كه ما 
بيشترين توجه را به آن داريم و در برنامه 
سياست خارجى در دولت دوازدهم نيز 
بر آن ها تأكيد شده است، حوزه ديپلماسى اقتصادى است كه وزارت امور خارجه 
در خدمت پيشرفت اقتصادى و معيشــت مردم باشد و ديگرى توسعه روابط با 
همسايگان است كه مورد تأكيد نمايندگان نيز قرار دارد. وى افزود: عالوه بر اين، در 
رابطه با حضور بانوان و اقليت ها در مسئوليت هاى وزارت خارجه نيز ديدگاه هايى 
وجود دارد كه در اين زمينه نيز وزارت امور خارجه پيش قدم بوده و اميدواريم كه 

در دولت دوازدهم نيز اين مسئله ادامه يابد.

طرف هاى درگير در يمن و حركت به سمت حل سياسى و مراجعه به آراى عمومى 

مى شــود و مردم اين كشورها ارزش كار خود را مى فهمند و ازسوى ديگر ظلمى 

بر آن ها تأكيد شده است، حوزه ديپلماسى اقتصادى است كه وزارت امور خارجه 

 رئيس جمهور آمريكا از احتمال اقدامى سخت و تأثيرگذار براى توافق هسته اى سخن گفت

پايـيز  برجـــام



 بين الملل/ محمد جعفرى   تنش هاى 
ميــان آمريكا و برخى كشــورها همواره 
از قديم ســابقه دار بوده است.اما با روى 
كار آمــدن ترامپ برخى از اين تنش هاى 
قديمى تجديد و برخى ديگر شدت گرفت. 
همچنان كه دولت ترامپ بتازگى روسيه، 
كره شــمالى و ايران را تحريم كرد و در 
تنــش لفظى با چين و تنــش اقتصادى 
با برخــى كشــورهاى اروپايى به ســر 
مى برد،اين بــار دوره نه چندان تازه اى از 
روابط تنش زا ميان اين كشور و ونزوئال بر 
سر يك انتخابات دموكراتيك در ونزوئال به 

اوج خود رسيده است.
در پى برگزارى يك رأى گيرى جنجالى 
براى انتخاب مجلس مؤسسان در ونزوئال، 
دولت ترامــپ، نيكالس مــادورو رئيس 
جمهور اين كشــور را «ديكتاتور» خواند و 
دارايى هاى او را در آمريكا مســدود كرده 
است. براساس اين تحريم ها، شركت ها و 
شهروندان آمريكايى حق انجام معامالت 
تجارى با مادورو ندارند.مــادورو اما رأى 
گيرى براى انتخابات مجلس مؤسســان 
را «رأيى به انقالب» توصيف كرده اســت. 
مادورو در نطقى تلويزيونى گفت: «امپراتور 
دونالــد ترامپ تصميم هايــى عليه من 
گرفته كه درماندگى و نفرتش را نشــان 
مى دهد.من تابع دســتورهاى دولت هاى 
خارجى نيســتم و هرگز نخواهــم بود.... 
هرچقدر مى خواهيد مرا تحريم كنيد، اما 
مردم ونزوئال تصميم گرفته اند آزاد باشند 
و من رئيس جمهور مســتقل يك كشور 

آزاد هستم.»

  فراز و فرود هاى يك انتخابات پر دردسر 
ونزوئــال قدرت  تازه  مجلس مؤسســان 
بازنويسى قانون اساسى و انحالل مجلس 
ملــى كه در كنتــرل مخالفان اســت را 
دارد.ائتــالف مخالفان كه اين انتخابات را 
تحريم كرده بود گفــت، 88 درصد رأى 
ممتنع انداخته اند. مخالفــان از پذيرش 
نتيجه انتخابات ســر باز زده اند. مقام هاى 
انتخاباتــى مى گويند، ميزان مشــاركت 
در آن 41/5 درصــد بود.آمريكا پيشــتر 

اخطار داده بود كه انتخابات را به رسميت 
نخواهد شــناخت و دونالد ترامپ رئيس 
جمهور اين كشــور قول «اقدامات قوى و 
فورى اقتصادى» در صورت برگزارى آن را 
داده بود.اين تحريم ها را استيون منوچين 
وزير دارايى آمريكا در بيانيه اى اعالم كرد.

او گفت: «انتخابات نامشروع ونزوئال نشان 
مى دهد، مادورو ديكتاتورى است كه اراده 
مردم ونزوئال را ناديــده مى گيرد. اياالت 
متحده با تحريم مادورو مخالفت خود را 
با سياســت هاى رژيــم او و حمايت خود 
از مردم ونزوئال كــه خواهان احياى يك 
دموكراسى كامل و سرزنده در كشورشان 

هستند، به نمايش مى گذارد.»

  ترامپ: ممكن است از گزينه نظامى عليه 
ونزوئال استفاده كنيم

رئيس جمهور آمريكا گفت، واشنگتن براى 
حل ناآرامى ها در ونزوئال، گزينه نظامى را 

منتفى نمى داند. 
به گــزارش خبرگزارى فرانســه، دونالد 
ترامپ، پس از ديدار با اعضاى تيم امنيت 
ملى خود در پاســخ به پرسشــى درباره 
ونزوئال گفت: «گزينه هــاى زيادى درباره 
ونزوئال داريم. من گزينه نظامى را منتفى 

نمى دانم». 
وى افــزود: «اين، (ونزوئال) همســايه ما 
اســت. ما در همه جاى دنيا هستيم؛ ما 

همه جاى دنيا نيــروى نظامى داريم، در 
جاهايــى كه خيلى خيلى دور هســتند. 
ونزوئال خيلى دور نيست و مردمش دارند 
رنج مى كشند و مى ميرند. ما گزينه هاى 
زيادى براى ونزوئال داريم، از جمله گزينه 

اقدام نظامى.»
او در پاســخ خبرنگارى كه پرســيد آيا 
عمليات نظامى به رهبــرى آمريكا عليه 
ونزوئال انجام خواهد شــد، گفت: «در اين 
باره صحبــت نمى كنيم، ولــى عمليات 
نظامى چيزى است كه ما ممكن است در 
صدد انجام آن باشيم.» آمريكا و كشورهاى 
مخالف دولت ونزوئال، «نيكالس مادورو»، 
رئيس جمهورى اين كشــور را به تالش 
براى گســترش اختيارات خود، از طريق 
تشكيل مجلس مؤسسان متهم كرده اند. 

  وزير دفاع ونزوئال: تهديد نظامى ترامپ 
ديوانگى است

«والديمير پادرينو» وزير دفاع ونزوئال، در 
گفت وگو با تلويزيون دولتى اين كشــور 
گفت: تهديد دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريــكا مبنى بر حمله نظامى به ونزوئال، 
ديوانگى اســت. اين در حالى اســت كه 
انتظار مــى رود وزارت خارجه ونزوئال نيز 
با صــدور بيانيه اى به گزافــه گويى هاى 
ترامپ، پاسخ دهد. «ارنستو ويلگاس» وزير 
ارتباطات ونزوئال نيز لفاظى هاى ترامپ را 

تهديدى بى ســابقه عليه حق حاكميت 
ملى كشورش، توصيف كرد.

  حاميان و مخالفان مادورو
مكزيك، كلمبيا، پاناما، آرژانتين، كاستاريكا، 

پاراگوئــه و پــرو نتيجــه 
نپذيرفتنــد.  را  انتخابــات 
در مقابل، بوليــوى، كوبا و 
حامى  عنوان  به  نيكاراگوئه 
ايستاده اند. مادورو  كنار  در 

روســيه نيز از حمايت خود 
از مادورو سخن گفته است. 
در  روســيه  خارجه  وزارت 
كرده  اميدوارى  ابراز  مسكو 
«كشــورهايى كه ظاهرا در 
فكر افزايش فشار اقتصادى 
بر مادورو هســتند از خود 

خويشتندارى نشان دهند.»
دولت آلمان از «خشــونت 
نيروهــاى  غيرمتناســب» 

امنيتى ونزوئال در برخورد با اعتراض هاى 
انتخاباتى انتقاد كرده است. دولت آلمان 
گفته اســت، «ترديد بســيار بزرگى» در 
زمينه به رسميت شناختن اين انتخابات 
از سوى اتحاديه اروپا وجود دارد. آنتونيو 
تاجانى، رئيس پارلمان اروپا گفته اســت، 
ايــن پارلمــان انتخابات ونزوئــال را «به 

رسميت نخواهد شناخت.»

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

جنگ بيولوژيك، حربه آمريكا براى نابودى يمنى ها
النجــم الثاقب: وخامــت اوضاع 
بهداشــتى در يمــن، نهادهاى بين 
المللى  فعال در زمينه حقوق بشر از 
جمله سازمان ملل را تهديد مى كند، 
بخصــوص كــه تجــاوز و محاصره 
ظالمانه ملت يمن، مصائب آن ها را 
روز افزون كرده است. وخامت اوضاع 
بهداشت و معيشت در يمن تهديدى 

بى سابقه شده است و ميليون ها نفر نياز شديدى به كمك هاى غذايى، بهداشتى 
و پزشــكى دارند كه اين امر نهادهاى بشردوستانه را به مشقت انداخته است.اما 
بحران اقتصادى يمن را نمى توان از شرايط جنگى كه اين كشور با آن روبه روست 
جدا دانست، جنگ بيولوژيك، حربه آمريكا براى نابودى يمنى هاست. اين جنگ 
منابع و ثروت هاى يمن را مستهلك كرده و همه بخش هاى اقتصادى آن را تحت 
فشــار قرار داده است، در حالى كه هيچ نشــانه اى از دستيابى به راه حلى براى 

فروكش كردن بحران بين طرف هاى درگير وجود ندارد.

آمريكا و چين به خلع سالح هسته اى شبه جزيره كره 
متعهد  هستند

رويترز: كاخ سفيد در بيانيه اى اعالم كرد، دونالد ترامپ و شى جينپينگ رئيسان 
جمهور آمريكا و چين در تماس تلفنى، بر التزام دوجانبه واشنگتن- پكن به خلع 
ســالح هسته اى شبه جزيره كره، تأكيد كرده اند. اين بيانيه مى افزايد: دو رئيس 
جمهور توافق كردند، قطعنامه جديد شوراى امنيت مبنى بر تشديد تحريم هاى 
كره شمالى، گام مهمى در راستاى حصول صلح و ثبات منطقه تلقى مى شود و 

پيونگ يانگ بايد رفتار تحريك آميز و تنش زاى خود را متوقف كند.

نشست اضطرارى اتحاديه اروپا درباره كره شمالى
خبرگزارى آلمان: «فدريكا موگرينى» مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا 
فراخوان يك نشســت اضطرارى براى رايزنى درباره بحران كره شمالى را داده 
است. اين نشست از آن رو ترتيب داده شده كه تنش ميان آمريكا و كره شمالى 
ابعادى نگران كننده به خود گرفته است. در همين رابطه قرار است نشستى ويژه 
براى بحث و تبادل نظر در مورد بحران ميان كره شمالى و آمريكا در بروكسل 
برگزار شود. در اين نشست از اعضاى كميته امنيت سياسى دعوت شده است.

مخالفت سازمان ملل با كنترل فرودگاه صنعا
الجزيره: ســازمان ملــل متحد با 
پيشنهاد ائتالف ضد يمن به رهبرى 
عربســتان براى به دســت گرفتن 
مهم ترين فــرودگاه يمن مخالفت 
كرد. روز گذشــته نيروهاى ائتالف 
به رهبرى عربستان خواستار تامين 
امنيت فــرودگاه صنعا بــه عنوان 
مهم تريــن فرودگاه يمن توســط 

ســازمان ملل شدند.نهادهاى امدادرسانى پيشــتر گفته بودند، ادامه محاصره 
هوايى يمن شهروندان اين كشور را با فاجعه اى انسانى روبه رو خواهد كرد.

بولتون: اوباما مسئول ضعف موشكى آمريكاست
مهر: «جان بولتون» نماينده اســبق آمريكا در سازمان ملل و از جنگ طلبان 
شــناخته شده با انتشار پيامى در توييتر سياســت هاى «اوباما» را در خصوص 
دفاع موشكى به باد انتقاد گرفت. بولتون نوشت: كشور و شهروندان ما امروز در 
معرض خطر هستند، زيرا باراك اوباما اعتقادى به «دفاع موشكى ملى» نداشت. 

هيچ گاه اين موضوع را فراموش نمى كنيم.  

خـــبر

تنش هاى آمريكا و ونزوئال در اوج

ترامپ سرنوشتى مختوم به چنگ و دندان ترامپ و مادورو آشكار شد
انزوا دارد

چارلز كاپچن/ تحليلگر روزنامه زوددويچه آلمان
آرام آرام، جمهــورى خواهان نيــز عليه وى بپا 
مى خيزند. احتماالً بزودى رئيس جمهور آمريكا 
بسيار تنها خواهد ماند.تا همين اواخر دولت ترامپ- 
هر چند نامنظم و ضعيف- هنوز مى توانست خود 
را به عنوان رهبر آمريكا جلوه دهد. حمايت سست 
و ضعيف كنگره كه تحت سلطه جمهورى خواهان 
قرار دارد، موجب شــده كاخ سفيد كه در هرج و 
مرج غوطه ور شــده، بيش از پيش آشــفته و به 
هم ريخته شود. اكنون به نظر مى رسد، اين روند 
به نقطه عطف خود رســيده است. مخالفت روز 
افزون نظام جمهورى خواه، پاكسازى هاى نامعقول 
در كاخ ســفيد، پراكنده ساختن مشاوران اصلى 
ترامپ و پرونده بى پايان روسيه موجب شده اند، 
ترامپ در بدترين و پايين ترين وضعيت ممكن از 
لحاظ محبوبيت قرار گيرد. تنها پس از گذشت 6 
ماه، رئيس جمهور مانند يك اردك لنگ، يعنى 
سياســتمدارى در پايان دوره خدمت خود و بى 
اختيار، به نظر مى رســد. ترامپ به طور قطع به 
انزواى سياســى خود پاسخ و واكنش هاى تندى 
نشــان خواهد داد و بيش از پيــش عوام گرايانه 
عمل خواهد كرد و مقامات جمهورى خواه اطراف 
ترامپ همچنان در اين بازى وى شركت خواهند 
كرد. اما در حال حاضر به نظر مى رسد بسيارى از 
جمهورى خواهان در كنگره از خواب بيدار شده و 
متوجه شده اند كه باالترين اولويت و وظيفه ملى 
آن ها مهار كردن رئيس جمهور است. هنگامى كه 
مجلس نمايندگان و سنا ديگر از اين وضعيت به 
ســتوه آيند، بهترين فرصت و زمان براى محدود 
كردن قدرت رئيس جمهور خواهد بود.از زمان به 
قدرت رسيدن ترامپ، بيشتر جمهورى خواهان 
در برخــورد با رئيس جمهورى كه با آن ها از نظر 
ايدئولوژيــك در تضاد قرار داشــت و آن طور كه 
اكنون تا حدودى همه متوجه شــده اند، به طرز 
منحصر به فردى براى انتصاب اين مقام نامناسب 
و نااليق بود، به طرز نااميدكننده اى ضعيف عمل 
كردنــد. اما در حال حاضر، به نظر مى رســد جو 
حاكــم در حال تغيير اســت. جمهورى خواهان 
آرام آرام بپــا مى خيزند، برخورد آن ها با حمالت 
ترامپ عليه جف سشنز است؛ او اعالم كرده بود 
در ارتباط با تحقيقات روسيه نمى تواند بى طرفانه 

عمل كند. 

يادداشت ترجمه

تهديد دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا 
مبنى بر حمله نظامى 

به ونزوئال، ديوانگى 
است. اين در حالى 

است كه انتظار مى رود 
وزارت خارجه ونزوئال 
نيز با صدور بيانيه اى 

به گزافه گويى هاى 
ترامپ، پاسخ دهد

بــــــــرش

 وخامــت اوضاع 
بهداشــتى در يمــن، نهادهاى بين 
المللى  فعال در زمينه حقوق بشر از 
جمله سازمان ملل را تهديد مى كند، 
بخصــوص كــه تجــاوز و محاصره 
ظالمانه ملت يمن، مصائب آن ها را 
روز افزون كرده است. وخامت اوضاع 
بهداشت و معيشت در يمن تهديدى 

 ســازمان ملــل متحد با 
پيشنهاد ائتالف ضد يمن به رهبرى 
عربســتان براى به دســت گرفتن 
مهم ترين فــرودگاه يمن مخالفت 
كرد. روز گذشــته نيروهاى ائتالف 
به رهبرى عربستان خواستار تامين 
امنيت فــرودگاه صنعا بــه عنوان 
مهم تريــن فرودگاه يمن توســط 

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

ترامپ: كره شمالى يكبار ديگر تهديد كند پشيمان مى شود    مشرق: دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا بار ديگر كره شمالى را تهديد كرد و گفت كه اگر رهبر اين كشور يك بار ديگر آمريكا را تهديد 
كند، پشيمان خواهد شد. وى درباره «كيم جونگ اون»، رهبر كره شمالى گفت: «اگر او يك تهديد ديگر، در قالب تهديد آشكار به زبان بياورد... يا اگر هر كارى ديگرى در قبال گوام يا هر جاى ديگرى 

كه سرزمين آمريكا يا متحد آمريكا است انجام دهد كامالً پشيمان خواهد شد. و سريع هم پشيمان خواهد شد.»
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روزنامـه صبـح ايـران

شهيد حججى فصل جديدى از فرهنگ شهادت را بازكرد   حوزه: آيت اهللا نورى همدانى با پيام تبريك و تسليت به مناسبت شهادت رزمنده دالور مدافع حرم محسن حججى گفت: 
اين روزها شهادت مظلومانه و همراه با صالبت محسن حججى توانست فصل جديدى از فرهنگ شهادت باز كند و مرز حقيقت و انسانيت و شرافت را با خباثت و تكفير و آدم كشى به جهانيان 

نمايان سازد. اميد آنكه مدعيان دروغين آزادى و دموكراسى و حقوق بشر از خواب غفلت بيدار شوند و دست از حمايت گروه هاى تكفيرى بردارند.

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

  زهرا دلپذير  جامعه اسالمى در 
زمان امامت حضرت رضا(عليه السالم) 
نســبت بــه دوران امامــت ســاير امامان 
معصوم(عليهم السالم) با شرايط ويژه اى روبه 
رو بود؛ از يك سو انقالبى علمى و فرهنگى در 
سراسر سرزمين هاى اسالمى ايجاد شده بود 
و از ســوى ديگــر جريان هــاى انحرافى و 
التقاطى پا به عرصه فرهنگ اسالمى گذاشته 
بودند. بديهى اســت در چنين شرايطى اگر 
اقدام هاى ارزشمند حضرت رضا(عليه السالم) 
و برخورد مناسب ايشان با قضايا نبود، جامعه 
كامالً از مســير اسالم ناب منحرف مى شد. 
حضــرت  اقدام هــاى  بررســى  بــراى 
رضا(عليه الســالم) در ســاماندهى شرايط 
نابسامان جامعه اسالمى آن روزگار، با آيت اهللا 
محمد هادى يوســفى غروى، از اســتادان 
برجســته حوزه و دانشــگاه بــه گفت وگو 

نشستيم كه حاصل آن از نظر مى گذرد. 
گفتنى اســت، از آيت اهللا يوســفى غروى 
تاكنون ده هــا كتاب و مقالــه در زمينه 
تاريخ اهل بيت(عليهم الســالم) به چاپ 
رسيده است كه از جمله كتاب هاى ايشان 
مى توان به تاريخ تحقيقى اسالم، موسوعة 
التاريخ الســالمى(7 جلــد) و المــرأة فى 

الجاهلية واالسالم اشاره كرد. 
 براى شروع بحث بفرماييد جامعه 
حضرت  امامت  دوران  در  اســالمى 
و  علمى  نظر  از  رضا(عليه الســالم) 
فرهنگى در چه شرايطى قرار داشت؟

حضــرت  امامــت  دوران  اوايــل 
رضا(عليه السالم) با اواخر حكومت هارون 
عباسى مصادف بود. اما بيشتر دوران امامت 
حضرت در زمان فرزند هارون، يعنى مأمون 
سپرى شد و در نتيجه براى 
تشــريح جامعه معاصر امام 
بايــد به بررســى اقدام هاى 
بپردازيــم. مأمون  مأمــون 
عالم ترين خليفه عباسى بود، 
همان طور كه در خطبه اى 
از اميرالمومنين(عليه السالم) 
روايــت شــده اســت كه: 
«عبداهللا بن عباس، فرزندش 
را براى اجراى سنن شرعى، 
نزد امــام آورد و از ايشــان 
اجازه خواســت كه نام على 
را بــر وى بگــذارد. حضرت 
به عبــداهللا فرمودنــد: پدر 
پادشــاهان را ببين! سپس 
توضيح دادند كــه فرزندان 
اين شخص در جهان اسالم 
بــه خالفــت مى رســند و 
هفتمين آن ها يعنى مأمون، 
خواهد  آن ها  دانشمندترين 
بود...». ويژگى علم دوســتى 
مأمون موجب شــد، نسبت 
به ديگر خلفاى عباســى به علوم و فنون 
توجه بيشترى داشــته باشد. بخصوص با 
توجه به اينكــه در دوران مأمون، گروه ها 
و نحله هــاى فكرى انحرافى با توســل به 
شيوه هاى مختلف، سعى داشتند انديشه ها 
و افكار الحادى خود را به عنوان رقيبى تازه 
در برابر انديشه ناب اسالمى مطرح كنند. 
همچنين در همين زمان، فلسفه يونانى به 

كشــورهاى اسالمى راه 
يافت؛ مأمــون افرادى را 
كه در ترجمه كتاب هاى 
فارسى  هندى، سريانى، 
و بويــژه يونانى مهارت 
داشتند به كار گرفت تا 
به ترجمــه آثار مختلف 
علمى و فرهنگى، بويژه 

كتاب هاى طبى و فلسفى بپردازند.
از ســوى ديگر در دوران مأمون، برخالف 
دوران پــدرش هارون كه هركس به تأمل 
و بحث در مورد مسائل دينى مى پرداخت 
جزو زنديقان به شــمار مى آمد و مجازات 
مى شد، مذاهب فكرى و عقيدتى اسالمى، 
به اوج شــكوفايى خود رسيدند و مذهب 
معتزله كه پيرو دقت و تعقل در احاديث و 

مسائل دينى بود، گسترش يافت.
مأمون ســعى كــرد با انتقــال حضرت 
رضا(عليه السالم) از مدينه به مرو و تفويض 
واليتعهدى به ايشــان و دعوت از علماى 
اطراف و اكناف جهان، شعاع فكرى جهان 
اســالم را به خراســان منتقل كند. البته 
بســيارى از نيات وى مغرضانه و به دليل 
مسائل سياسى بود؛ اما اقدام هاى او به طور 
ضمنى موجب رشــد و شكوفايى عقلى و 

علمى در سطح جامعه اسالمى گرديد.
 پس به چه دليل معضالت اجتماعى 
در عصر امام رضا(عليه السالم) كمتر از 

ديگر دوره ها نبود؟
مشــكالت اجتماعى در تمام ادوار وجود 
داشــته، اما با توجه به سياست حاكمان 
وقت، كمتر يا بيشتر شــده است. دوران 
امامت حضرت رضا(عليه السالم) همزمان با 
اختالف هاى شديد عباسيان و جنگ هاى 
دوســاله امين و مأمــون، فرزندان هارون 
الرشيد، براى رسيدن به خالفت عباسى بود 
كه اين مسئله منشأ فتنه هاى بالد اسالمى 
آن روزگار شــد. از ســوى ديگر قيام هاى 
متعدد شيعيان علوى و زيدى ضد حكومت 
عباسى، گوشه و كنار ممالك اسالمى را در 
آشوب فرو برده و در نتيجه راه هاى منتهى 
به كعبه به طرز وحشتناكى خطرناك شده 

بود و دزدان به قتل و غارت 
حجاج مى پرداختند. 

مشــكالت و مفاسد شديد 
مالى هــم كــه در دوران 
حكومت هــارون، به دليل 
خوشــگذرانى هاى بيش از 
حــد وى بــر جامعه حاكم 
شــده بود، در دوران مأمون 
جاى خود را به انحراف هاى زهد منشــانه 
داده بود؛ زيــرا مأمون پس از انتصاب امام 
رضا(عليه الســالم) به واليتعهــدى خود، 
مجبور بود از مفاسد علنى صرف نظر كرده 
و خود را به افق اخالقى امام نزديك نمايد. 
وى براى رسيدن به هدفش به عوام فريبى 
روى آورد تا جايى كه به «ابوالعطائيه»، شاعر 
شب نشينى هايش، جنبه روحانى و معنوى 
بخشيد. اين شاعر عرب به دستور مأمون، در 
مدخل دروازه بغداد، كوخى براى خود برپا 
كرده و با كوزه اى آب و قرصى نان جوين، 
زندگى مى كرد تا به مردم نشان دهد دربار 
خالفت عباسى، حامى چنين زهدى است 

و آن ها را به حكومت دلگرم كند.
 در چنيــن شــرايطى حضــرت 
با  مقابله  بــراى  رضا(عليه الســالم) 
آسيب ها و انحراف هاى جامعه اسالمى 
دوران خود، چه اقدام هايى انجام دادند؟

اگرچه پذيرش واليتعهدى از ســوى امام 
به اجبــار مأمون انجام شــد، اما حضرت 
رضا(عليه الســالم) با ســفر به خراسان به 
نبرد بــا جبهه كفر و الحاد شــتافته و در 
صــدد تعديل و برطرف كردن مســائل و 
مشــكالت اجتماعى برآمدند، زيرا امام بر 
خود الزم مى دانســتند كه به نياز جامعه 
اسالمى پاســخ داده و مسئوليت خويش 
يعنى امامــت و رهبرى مــردم وهدايت 
جامعه به سوى اسالم راستين را به انجام 
برسانند. امام با برخوردهاى عقالنى خويش 
سعى داشتند عقايد اسالمى را به شيوه اى 
منطقى و استداللى تفهيم نمايند. حتى در 
برخوردهاى عادى با مردم، مستدل صحبت 
مى كردند و اگر حكمى شــرعى از ايشان 
پرسيده مى شد، پاسخ معمولى نمى دادند، 

بلكه پاسخ ايشــان همراه با دليل و برهان 
بود. در «عيون اخبار الرضا» نيز احاديثى از 
آن حضرت در پاسخ به پرسش هاى ديگران 
مطرح شده كه بســيار مستند و مستدل 
است؛ از جمله اينكه امام(عليه السالم) در 
پاســخ به عده اى از افراد كه اشــكاالتى را 
بر پذيرش واليتعهدى ايشــان وارد كرده 
و روش زندگــى آن حضــرت را با روش 
مى كردند،  مقايسه  على(عليه السالم)  امام 
شــرايط و اوضاع اجتماعى دوران حضرت 
على(عليه السالم) را تشريح كرده و با توسل 
به آياتى از قرآن كريم كه در مورد پادشاهى 
حضرت يوســف و حضرت سليمان است، 
پادشاهى را منافى با امامت مى دانستند و 
به مردم يادآور مى شدند كه الزمه حفاظت 
جنبه هاى روحانى و معنوى انســان، ترك 
دنيا نيست و بدين وسيله مخالفت خود را با 
اقدام هاى فريبكارانه مأمون اعالم مى كردند.

حضــرت رضا(عليه الســالم) همچنين با 
بزرگ ترين علما و دانشــمندان آن روزگار 
به مباحثه پرداختند و در اثر حضور ايشان 
خراســان به يكى از پوياترين كانون هاى 
علوم اسالمى بخصوص شيعى تبديل شد، 
تا جايى كه بسيارى از وزيران ترك و مغول 
مايل بودند از اين كانون پرفيض بهره مند 
شوند و اين گونه جهان اسالم از ويرانگرى 

مهاجمان حفظ شد.
 شيوه هاى حضرت رضا(عليه السالم) 
در برخورد با مسائل جامعه چه پيامى 
براى مسئوالن جامعه اسالمى ما دارد؟
مســئوالن جامعه اسالمى بايد در سيره و 
روش حضرت رضا(عليه السالم) تأمل كنند 
و در عين حال توجه داشته باشند كه افراد 
منحرفى سر راهشان قرار خواهند گرفت 
كه از موقعيت سياسى و دينى آن ها سوء 
اســتفاده كنند، همان گونه كه مأمون در 
صدد بود از امام رضا(عليه الســالم) براى 
رســيدن به اهداف شومش بهره ببرد، اما 
امام نگذاشــتند مأمون به اين نيت پليد و 
شومش دســت يابد و با ژرف نگرى خاص 
و با توجه به شــرايط و مقتضيات زمان به 

تدبير امور پرداختند.

در گفت وگو با آيت اهللا يوسفى غروى عنوان شد

مقابله با انحرافات اجتماعى با بهره گيرى از  سيره رضوى

به ياد شهيد سربلند، محسن حججى

آقاجان! عاشورا تمام نشده است
رقيه توسلى

آقاجــان! آن جوان كــه پدر و 
مــادرش را پا بــوس آورده بود 
يادتان هســت؟ همان كه يك 
جفت چشــم عاشق داشت و يا 
امام رضا از زبانــش نمى افتاد؟ 
همان كه غرق لبيك يا خامنه اى 
بود و بى پايــان رو به حرِم بانو، 
عــرض ادب مى كــرد؟ رو بــه 

عاشورا؟
بسيجى كه «كلنا عباُسك يا زينب» اش بى بغض و ارادت، اَدا نمى شد... همان كه 
نگاهش صالبت و بيدارى داشت... دلبستگى نداشت... عزم داشت... هوس ماندن 

نداشت...
رشيدى كه به زيارت آمد، مدهوش و نذر بوسيدن پاهاى مادر و پدر كرد كه سوريه 

قسمتش باشد...
امام غريب شــهيدم! آقا محسن حججى يادتان هست؟ آن اشك ها كه رازش را با 
شما قسمت كرده بود؟ اهل دلى كه خانه، بى قرارش مى كرد و ماندن، بى تابش؟ 

چفيه بردوش و سرمست مى رفت هربار تا امداد و سوريه، آفتابش شده بود.
ياورى كه آن قدر خواست و آن قدر نخواست تا مدافع حرم آل اهللا شد و ميله ها و 

ديوارهاى نرسيدن، از او جا ماندند.
موالجان! جوانى كه «لبيك يا عشق» زمزمه يكپارچه اش بود و آن قدر از توفان و 

رنگ و زرق و برق گريخت تا شهادت، خودش را از او دريغ نكرد... رزق اش شد...
حاال صداى شيون نمى آيد، همه صلوات و فاتحه مى فرستند، شكرانه مى خوانند و 
مداحى سر مى دهند براى شيدايى كه ناكام آرزوهايش نشد. براى آقا محسنى كه 

سرش را سال ها پيش در طبق دلدادگى گذاشت.
يا امام رضا! در عالم بندگى غوغايى است. عاشورا تمام نشده است. حق و باطل و 

شمر و ُحّر. 
هنوز دين، كربال دارد. هنوز در دشــت هاى تفتيده ايمان، نيزه و شمشير و خنجر 
مى رويد. هنوز محبان به آخرين قطره خون، سوگند ياد مى كنند و سرسپردگان به 

گودال و مقتل كشانده مى شوند.

رعايت اصل كفويت در ازدواج 
محمدحسين حق جو، استاد حوزه و مشاور امور خانواده 

در خصوص اهميــت و جايگاه امر 
مقدس ازدواج و نهــاد خانواده در 
آموزه هاى دينى ترديدى نيست، اما 
نكته اى كه به نظر مى رســد برخى 
خانواده ها بخصوص جوانان نسبت به 
آن غفلت دارند، رعايت اصل تناسب 
خانوادگى است و اين توصيه رسول 

اكرم(صلى اهللا عليه وآله) كه فرمودند: «با هم كفو هاى خود ازدواج كنيد» به فراموشى 
سپرده شده است. 

اما الزامات و شاخصه هاى كفويت چيســت؟ كفويت ايمانى مهم ترين موضوعى 
اســت كه بايد مورد نظر قرار گيرد؛ اين سخن بدان معناست، چنانچه هركدام از 
آن ها در ايمان و ديندارى،  قوى باشــد و ديگرى نسبت به اين موضوع، بى تفاوت 
باشد، بى گمان بين آن ها اختالف و مشكالتى ايجاد مى شود كه نمى توان نسبت به 

عوارض و آسيب هاى آن بى تفاوت بود.
اخالق، موقعيت اجتماعى، مدارج علمى، زيبايى طرفين، وضعيت خانواده هاى هر 
كدام از آن ها، ابعاد روحى و روانى و تناسب سنى موضوعاتى است كه مطرح است.
تصورى اشــتباه وجود دارد مبنى بر اينكه برخى پســرهاى در شرف ازدواج فكر 
مى كنند اگر پدرزن پولدارى داشــته  باشــند، در مسير زندگى با مشكل روبه رو 

نخواهند شد. 
برخى دخترها هم تصور مى كنند با وجود پدرشوهر متمكن و پولدار، حتما زندگى 
راحتى خواهند داشــت، در حالى كه تجربه نشان داده اين افراد در ادامه زندگى 
به مشــكل جدى برخورد كرده اند، هرچند موارد استثنايى هم وجود داشته كه 

مشكالت چندانى وجود نداشته است.
اين نگاه به زندگى از پيامدهاى زندگى مدرن و ماشينى است كه بايد به درستى 
آســيب شناسى شود؛زيرا كم نيستند دختر و پسرهايى كه گمان مى كنند براى 
ازدواج در همان آغاز زندگى مشــترك بايد داراى منزل، خودرو و شــغل مناسب 

باشند.
اين وضع وقتى اســفناك اســت كه ببينيم گاهى پدر و مادر دخترها نيز چنين 
تفكراتى دارند. درصورتى كه اگر از پدر و مادر دختر پرسيده شود، شما وقتى سى 
سال پيش با همسرت ازدواج كردى، آيا خودرو، منزل و شغل مناسب داشتى، كه 
در بيشتر موارد پاسخ آن ها منفى است، از اين رو الزم است، والدين و اطرافيان نيز 
شرايط پسران متقاضى ازدواج را در نظر گرفته و در امر مهم ازدواج، تصميم منطقى 

و منصفانه اى اتخاذ كنند. 
مشكل اصلى از آنجا ريشه مى گيرد كه بعضى خانواده ها در امر ازدواج فرزندان خود، 
از فرهنگ و تفكر دينى تا حدود زيادى فاصله گرفته و دچار تفكر و نگاه غربى و 

غيردينى شده اند.
به همين ســبب است كه مشاهده مى كنيم در مباحث مهمى همچون مقدمات 
ازدواج، انتخاب همسر، برگزارى مجالس جشن، تعيين مهريه و از اين قبيل امور به 
سراغ چشم و همچشمى ها، نگاه هاى صرفاً مادى مى روند كه با نگاه دينى تناسبى 
ندارد. به عنوان مثال، در فرهنگ اســالمى ما براى جشــن عروسى، بحث وليمه 
مطرح شده و كسى هم نمى گويد كه براى جشن ازدواج مراسمى بر پا نشود، بلكه 
حرف و سخن بر روى چگونگى برپايى مجلس است كه در اين باره بايد بر اساس 
نگاه دينى، درســت، منطقى و عقالنى رفتار نموده و از اســراف و گناه و اين طور 

مباحث پرهيز كرد.

بدون معنا نمى توان زيست

مهر: غالمحســين ابراهيمــى دينانى، عضو 
انجمــن حكمت و فلســفه ايــران در برنامه 
«معرفت» گفت: با كمال تأسف انسان با اينكه 
آگاه ترين موجود در اين عالم است، غافل ترين 

موجود عالم هم به شمار مى رود. 
انسان در عين آگاهى، دچار غفلت و فراموشى 
مى شــود. اگر اين آگاهى خود را دچار غفلت 
نمى كرد، آن وقت چقدر گرانبها بود. ما وقتى 
چشــم به عالم مى گشاييم، با اشــيا روبه رو 
هستيم. آيا آنچه ما مى بينيم، معنا و خود آن را 
ادراك مى كنيم؟ اگر چيزى ببينيم و بشنويم 
ولى معناى آن را ندانيم، ادراك نيست. ادراك، 

درك معناست. 
ما چيزى كه مى بينيم بايد برايش معنا قايل 
شويم. حتى اگر يك سخن بى معنا به گوش ما 
برسد؛ همان بى معنا بودن، خودش معناست. ما 
از چنگال معنا نمى توانيم فرار كنيم. هر آنچه 
ببينيم و بشــنويم و هر آنچه بــا آن رو در رو 
مى شويم، برايش يك معنا در نظر مى گيريم، 
اعم از اينكه آن معنا درســت باشد يا غلط. ما 

بدون معنا نمى توانيم زندگى كنيم. 
ما در عالم معنا غرق هســتيم و با عالم معانى 
سر و كار داريم و اگر چيزى را ببينيم و ادراك 
كنيم كه معنا نداشــته باشد، پوچى و بطالت 

محض است.

آغاز نام نويسى مدرسه تابستانى 
فلسفه اسالمى در مشهد

معارف: مدرســه تابســتانى معرفت شناسى 
در فلســفه اسالمى از ســوى گروه آموزشى 
فلسفه و كالم اسالمى مركز تخصصى آخوند 
خراسانى(ره) از چهارم تا ششم شهريور ماه 96 

در مشهد مقدس برگزار مى شود. 
اين دوره براى شركت و بهره بردارى استادان، 
دانش آموختــگان و عالقه منــدان حوزوى و 
دانشــگاهى با موضوعاتى همچون «فلسفه  
اســالمى و معماهاى علم انسان به جزئيات 
ماّدى»، «نظريه ابن سينا درباره ادراك حسى 
و داللت هاى آن»، «بررســى نگرش شــيخ 
اشراق درباره علم به محسوس مادى جزئى»، 
«بررســى ديدگاه مالصدرا در بــاب ادراك 
حسى»، «بررســى ديدگاه عالمه طباطبايى 
در باب ادراك حســى»، «فيلسوفان مسلمان 
و نقش اِعدادى واقعيــت خارجى در ادراك 

حسى» برگزار شد.

كتاب تازه حجت االسالم 
والمسلمين قرائتى به بازار آمد

مهر: كتاب «قطــره اى از درياى نماز» به قلم 
استاد تفسير قرآن، حجت االسالم والمسلمين 
قرائتى با محتواى آشنايى با نماز به زبان ساده 

منتشر شد. 
مســعود دريس، مدير روابــط عمومى و امور 
استان هاى ستاد اقامه نماز گفت: اين كتاب با 
سخنانى در حوزه تعريف نماز و چرايى اهميت 
نماز آغاز مى شود و با آموزش نحوه عبادت به 
بيش از نوزده ســؤال اصلــى در موضوع نماز 
پاسخ مى دهد و در پايان نيز با ذكر خاطراتى 
آموزنده حــالوت درك اين فريضه الهى را به 

مخاطبان مى چشاند.
از ديگــر عناوين طرح شــده در اين كتاب 
مى توان به معناى اقامــه كردن نماز، رعايت 
ادب در نماز، مصاديق ســبك شمردن نماز، 
يادگيرى تلفظ صحيح حروف در نماز و عواقب 
اعراض از ياد خدا و سبك شمردن نماز اشاره 

كرد.
دريس در پايان خاطرنشــان كرد: اين كتاب 
شــامل ده پرســش از متن كتاب است كه 
مخاطبان مى توانند در مســابقه اين كتاب از 
طريق ارسال پيامك شركت كرده و به شمارى 
از برگزيدگان به قيد قرعه كمك هزينه سفر 

مشهد اهدا خواهد شد.

تبليغ شعائر كفر حرام است
معارف: تبليغ شــعائر و نمادهاي كفر حرام 
اســت، خواه شــعائر مســيحيت، يهوديت، 
زرتشــت، شيطان پرستي يا ساير فرق گمراه 

كننده باشد. 
در حرام بودن نمادهاي كفر تفاوتي نيست، در 
اينكه اين گونه تبليغات در لباس  باشد يا غير 
لباس، عكس و فيلم باشــد يا آرم و مجسمه، 
به گردن بيندازد يا در دســت كند، حتي در 
ماشين و گوشه منزل همه حكم همين است. 
بنابراين انداختن صليب بر گردن يا آويز كردن 
آرم شيطان پرســتي روي آينه خودرو جايز 

نيست. 
منبع: اداره پاسخگويى حرم مطهر رضوى

يك حديث / يك تصوير

دارالشفا 

پرسمان 

مسئوالن جامعه 
اسالمى بايد در سيره 
و روش حضرت 
رضا(عليه السالم) 
تأمل كنند و در 
عين حال توجه 
داشته باشند كه 
افراد منحرفى سر 
راهشان قرار خواهند 
گرفت كه از موقعيت 
سياسى و دينى آن ها 
سوء استفاده كنند، 
همان گونه كه مأمون 
در صدد بود از امام 
رضا(عليه السالم) براى 
رسيدن به اهداف 
شومش بهره ببرد

بــــــــرش

 وظايف تربيتى پدر و مادر از منظر قرآن و حديث

اعتدال در محبت به فرزند

نگاه

 معارف- جــواد دهقانى آرانى  هنگامى كه 
طفلى قــدم به گيتى مى گذارد، با حضور خود گل 
لبخند بر سيماى پدرو مادرى كه به آرزوى شيرين 
خود رسيده اند، مى نشاند، اما در حقيقت اين خود، 
آغاز راه و وظيفه اى بس ســنگين براى پدر ومادر 
است. كودكى كه در روايات دينى ما تأكيد شده كه 

سال قبل از تولد، دوران تربيت او آغاز شده است!
پدر و مادر مسئول ســالمت، رشد جسمى و روحى 
و مهم ترين عامل ســعادت و يا شقاوت فرزندان خود 
هســتند. هر چه آن ها در اين زمينه سرمايه گذارى 
و تالش بيشــترى كنند، نتيجه و ثمر آن را در آينده 
بيشتر خواهند ديد. حساس ترين وظيفه پدر و مادر 
در برابر فرزندانشان، تربيت صحيح آنان است. اسالم 
شخصيت آينده كودك را مرهون تربيت و پرورش و 
مراقبت پدر و مادر مى داند و براى تمام لحظات زندگى 
و دوران عمر افراد، دستورات خاص و مقررات ويژه اى 
دارد. يكى از مســائل مطرح شــده در اسالم، مسئله 
وظايف والدين در تربيت فرزندان اســت كه در نظر 
قرآن و اهل بيت(ع) جايگاه ويژه اى دارد. در اين مقاله 
به بررســى برخى از وظايف تربيتى والدين در برابر 
فرزندان از ديدگاه قرآن و روايات پرداخته شده است:

 انتخاب نام شايسته
انتخاب نام خوب براى كودك امرى بســيار مهم 
وحساس است كه تأثير زيادى بر شخصيت و روح 
و روان او دارد. نــام زيبا و شايســته، نماد هويت و 
شــخصيت آينده هر فرد و مايه افتخار و مباهات 
وى خواهد بود. رســول خدا(ص) انتخاب نام نيك 
را از حقوق فرزند بر گردن پدر مى داند و مى فرمايد: 

«فرزندانتان را به نام انبيا اسمگذارى كنيد.»
 مهر و محبت

محبت، اســاس موفقيت خانــواده و از مؤثرترين 
روش هاى تربيتى اســت كه در فرهنگ اســالمى 
به آن توجه خاصى شــده اســت. اســالم دستور 
داده كه پدر و مادر براســاس محبــت فرزندان را 
تربيت كننــد. چنانكه پيامبرگرامى اســالم(ص) 
نيز مى فرمايد: كودكان را دوســت بداريد و نسبت 
به آن ها مهربان باشــيد.» كودك بيش از هر كس 
تشــنه محبت والدين خود اســت. كودكى كه در 
كانــون مهر و محبت والدين خــود پرورش يافته، 
داراى آرامش روانى، امنيت خاطر، اعتماد به نفس، 
اعتماد به والدين، الگوگيرى در مهرورزى به ديگران 
و پيشگيرى از انحرافات اســت و بهتر مى تواند با 
مشكالت و حوادث سهمگين دوران بلوغ و تغييرات 
جسمى و روانى روبه رو شود و با آرامش و اطمينان 
قدم به عرصه اجتماع گذارد. ارتباط عاطفى با فرزند 
موجب مى شود كه وى با والدين خويش صميمى 
باشد، به آنان اعتماد كند و آنان را پناهگاه خويش 
در بحران هاى زندگى بداند. خداوند در قرآن كريم، 
خطاب بــه پيامبرش مى فرمايد: «به خاطر رحمت 
خدا بود كه تو با آنان ارتباط صميمى و مهرآميزى 
پيدا كردى، اگر خشــن بــودى، هيچ كس دور تو 
جمع نمى شد.» در اين ميان والدين بسيارى هستند 
كه بــه فرزندان خود محبت فراوان دارند، اما آن را 
ابراز نمى كنند. محبت وقتى ســازنده و تأثيرگذار 
خواهــد بود كه فرد مورد محبت از آن آگاهى يابد. 
اين نياز را مى توان به شكل هاى گوناگون از جمله 
بوسيدن كودك، در آغوش گرفتن، گفتن جمالت 
زيبا و محبت آميز، خريدن هديه و اسباب بازى و... 
برآورده كرد. از نكات بسيار مهمى كه والدين بايد در 
اين زمينه به آن توجه داشته باشند، اين است كه از 

زياده روى و افراط در محبت بپرهيزند كه اين خود 
نيز مشكالتى را به دنبال خواهد داشت. خداوند در 
سوره منافقون مسلمانان را از محبت و عالقه زياد 
به مال و فرزند كه باعث غفلت از ياد خدا مى شود، 
برحذر مى دارد و مى فرمايد:«اى كســانى كه ايمان 
آورده ايد، مبادا اموال و فرزندانتان، شما را از ياد خدا 
غافل گرداند و هر كســى چنين كند از زيانكاران 
است.» محبت زياد و بيجا، موجب نازپروردگى، لوس 
بار آمدن و از خود راضى شــدن كودك مى شود و 
به سبب وابستگى شــديد كودك به والدين، او را 
از كســب استقالل باز مى دارد و در حقيقت زمينه 
ضعف و سســتى كودك و كم صبرى و ناپايدارى 
او را در مقابل مشكالت فراهم مى كند. امام باقر(ع) 
در اين باره مى فرمايد: «بدترين پدر كسى است كه 
در نيكى از حد اعتدال خارج شــود و به زياده روى 
بگرايد و بدترين فرزندان فرزندى اســت كه در اثر 

كوتاهى، به عاق والدين دچار شود.»
 سالم سازى محيط رشد فرزندان

پرورش صحيح فرزندان بدون توجه به ايجاد فضاى 
ســالم و مناسب و آرام ميسر نمى شود. قرآن كريم 
با تأكيد بر ايجاد خانواده ســالم و آرام، براين نكته 
تأكيد كرده، مى فرمايد: «و از نشانه هاى او اين است 
كه همسرانى از (جنس) خودتان براى شما آفريد 
تا بدان ها آرامش يابيد و در بين شــما دوســتى و 
رحمت قرار داد؛ قطعاً در آن ها نشــانه هايى است 

براى گروهى كه تفكر مى كنند.»
نابسامانى خانواده، اختالف و درگيرى بين والدين، 
نبــوِد رابطه صميمى ميان اعضــاى خانواده بويژه 
والدين، در نتيجه فقدان امنيت و آرامش در خانواده، 
تربيت صحيح فرزند را تهديد مى كند و به مخاطره 

مى اندازد. در روايات زيادى به موضوع حسن خلق 
در خانواده اشاره شده است و اين دليل بر آن است 
كه خوش رفتارى اعضاى خانواده با يكديگر تأثيرات 
مثبتى بر زندگى فرزندان مى گــذارد. امام باقر(ع) 
در زمينه اهميت خوش رفتارى در كانون خانواده 
مى فرمايد: «هركس احسان و نيكى به خانواده اش 

كند، عمرش طوالنى مى شود.»
وجود رابطه صميمى بيــن والدين باعث به وجود 
آمدن آرامش در زندگى مى شود و در نتيجه كودك 

در محيط خانواده احساس امنيت مى كند.
از ديگر امورى كه در سالم سازى محيط رشد فرزندان 
تأثير فراوان دارد، آموزش بسيارى از مسائل ضرورى 
بــراى زندگى كودك از وظايــف و حقوق و حدود، 
معاشرت با افراد و آموزش رفتارها و روحيات صحيح 
اخالقى متناسب با رشد و سن او است. اين موضوع 
تأثير فراوانى بر تغيير روحيه دينى و بينش معنوى 
كودكان خواهد گذاشــت. حضرت لقمان در آيات 
18 و 19 سوره لقمان چند نكته اخالقى مهم را به 
فرزندش گوشزد كرده، به فرزند خود نخست تواضع 
و فروتنى و خوشرويى را توصيه كرده، مى گويد: «با 
بى اعتنايى از مردم روى مگردان و مغرورانه برروى 
زمين راه مرو. در راه رفتنت اعتدال را رعايت كن و در 
سخن گفتنت نيز رعايت اعتدال كن و از صداى خود 
بــكاه و فرياد مزن.» بيان اين نكات از طرف حضرت 
لقمان و انعكاس آن ها در قرآن، خود ضرورت آموزش 

نكات اخالقى و اجتماعى را مى رساند.

رصد

احكام

كشــورهاى اسالمى راه 
يافت؛ مأمــون افرادى را 
كه در ترجمه كتاب هاى 
فارسى  هندى، سريانى، 
و بويــژه يونانى مهارت 
داشتند به كار گرفت تا 
به ترجمــه آثار مختلف 
علمى و فرهنگى، بويژه 

آقاجــان! آن جوان كــه پدر و 
مــادرش را پا بــوس آورده بود 
يادتان هســت؟ همان كه يك 
جفت چشــم عاشق داشت و يا 
امام رضا از زبانــش نمى افتاد؟ 
همان كه غرق لبيك يا خامنه اى 
بود و بى پايــان رو به حرِم بانو، 
عــرض ادب مى كــرد؟ رو بــه 

در خصوص اهميــت و جايگاه امر 
مقدس ازدواج و نهــاد خانواده در 
آموزه هاى دينى ترديدى نيست، اما 
نكته اى كه به نظر مى رســد برخى 
خانواده ها بخصوص جوانان نسبت به 
آن غفلت دارند، رعايت اصل تناسب 
خانوادگى است و اين توصيه رسول 

اكرم(صلى اهللا عليه وآله) كه فرمودند: «با هم كفو هاى خود ازدواج كنيد» به فراموشى 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

80درصد اقتصاد كشور در دست دولت است  مهر:رئيس كميسيون ويژه نظارت بر اجراى اصل 44 قانون اساسى گفت: تنها 7 درصد از واگذارى ها به بنگاه هاى اقتصادى سپاه صورت گرفته است وهمچ نان 
80 درصد اقتصاد كشور در دست دولت بى تفنگ است. فوالدگر افزود:« 35 درصد واگذارى ها رسماً به مؤسسات عمومى و 22 درصد به سهام عدالت« كه همچنان مديريت آن برعهده دولت است» صورت گرفته 

است. دولت مدعى است 35 درصد واگذارى ها به بخش خصوصى صورت گرفته است، در حالى كه طبق گزارش ها در واقع فقط 10 درصد واگذارى ها به بخش خصوصى واقعى صورت گرفته است.»

پرداخت اقساطى حقوق كارگران !
اقتصاد-رضاطلبى:عضو كميسيون 
اجتماعــى مجلس گفــت: عطش 
اشــتغال در جامعه موجب شــده 
اســت، افراد به هــر طريقى، حتى 
بدون قرارداد و به صورت شــفاهى 
و با مبالغى پايين تر از نرخ دستمزد 
مصوب شوراى عالى كار، به اشتغال 
بپردازند، به طورى كه در حال حاضر 

طبق آمارهاى غير رسمى تنها 6 درصد كارگران داراى قراردادهاى كتبى و بلند 
مدت هستند.

على رستميان در ادامه به قدس افزود: متأسفانه در شرايط كنونى واسطه هايى 
هستند كه با ارائه قراردادهاى موقت با كارگران، حقوق و دستمزد آن ها را به 
موقع و كامــل از كارفرماها دريافت مى كنند، اما حقوق  آن ها را كه در جمع 
مبالغ هنگفتى مى شود را پس از چند ماه و حتى به صورت اقساط به كارگران 

پرداخت مى كنند!
وى تصريح كرد: مجلس بشــدت مخالف قراردادهاى كتبى موقت اســت و در 
بررسى اليحه اصالح قانون كار اين موضوع و معضل بدتر از اين قراردادها، يعنى 
قراردادهاى شفاهى كه بشدت در حال گسترش در جامعه است و از رشد بيكارى 

در كشور نشأت مى گيرد را پيگيرى و بررسى خواهد كرد.
وى تصريح كرد: متأســفانه برخى كارخانه ها و كارفرماها با كارگران قراردادهاى 

يكماهه منعقد مى كنند.

تمكين بانك ها از مصوبات شوراى پول واعتبار
نخستين گام براى كاهش نرخ  سود بانكى برداشته شد

اقتصاد:درحالى زمزمه هاى كاهش 
نرخ سودســپرده از سوى مسئوالن 
وبرخى از بانكى ها به گوش مى رسد 
كه تمكين از مصوبات شوراى پول 
واعتبار وبانك مركزى براى كاهش 
نرخ هاى غير رســمى سود از سوى 
10 بانك از جمله صــادرات، ملى، 
كشاورزى، سپه، ملت، آينده،اقتصاد 

نوين و... آغاز شــده است. دراين راستا پس از توافق اوليه، بانك ها چراغ خاموش 
نرخ هاى سود سپرده را تا حدودى كاهش داده اند، به طورى كه بيشتر بانك هاى 
دولتى، اصل چهل و چهارى و برخى بانك هاى خصوصى متوسط سود سپرده ها 

را حداقل 15 و حداكثر 19 درصد تعيين كرده اند.
سال گذشته نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي بانكي حداكثر 15 درصد و 
نرخ سود تسهيالت حداكثر معادل 18 درصد تعيين شده بوداما باتوجه به رقابت 
نفســگير برخى بانك ها در جذب نقدينگى، نرخ هاى فوق رعايت نمى شد ونرخ 
سود سپرده گاه تا22 درصد هم پرداخت مى شد حال با برچيده شدن مؤسسات 
غيرمجاز وازبين رفتن فضاى رقابتى ناسالم، سود بانكى به نرخ هاى مصوب كاهش 

پيداكرده است. 
در هفته هاى گذشته بحث هاى زيادى براى كاهش نرخ سود بانكى مطرح شد و 
حتى غالمحسين تقى نّتاج مديرعامل بانك قوامين از توافق اوليه بانك ها براى 

كاهش نرخ سود بانكى و رعايت نرخ هاى مصوب خبر داد.
پيگير ى از شعب بانك ها نشان مى دهد بانك هاى دولتى و نيمه  دولتى و برخى 

بانك هاى خصوصى به سمت كاهش نرخ سود حركت كرده اند.
پيش از اين نرخ سود در اغلب بانك ها و مؤسسات 20 تا 24 درصد اعالم مى شد 
كه در اين بين اين ارقام فوق بيانگر كاهش نســبى نرخ هاى سود سپرده است. 
هر چند كه هنوز با نرخ هاى مصوب فاصله دارد و نرخ بانك هاى كوچك فراتر از 

ساير بانك هاست.
از نيمه دوم سال 95 تا ماه گذشته اغلب بانك ها نرخ هاى سود باالى 20 درصد به 

سپرده  گذاران پيشنهاد و پرداخت مى كردند.

ميز خـــبر

برداشت  فصل  اقتصاد/ زهرا طوسى    
برنج كه مى شود، كارشناسان ونمايندگان 
مردم شمال در دفاع از شاليكاران وطنى و 
غيرقانونى بودن واردات برنج حرف مى زنند، 
واز برنج غير بهداشتى خارجى تا مخلوط 
كردن آن با برنج ايرانى مى گويند و تأكيد 
دارند كه مردم هم بااعتماد به برنج ايرانى، 
دار  غش  برنج  اما  مى پردازند  را  آن  پول 

تحويل مى گيرند.
محمد آقاطاهر رئيس اتحاديه بنكداران مواد 
غذايى تهــران در گفت و گو با خبرنگار ما 
مى گويد: تا جايى كه اطالع دارم با افزايش 
ويالهاى شمال كه زمين هاى كشاورزى را 
گرفته نمى توانيم توقع افزايش محصول تا 
3 ميليون تن را داشته باشيم، از طرفى به 
خاطر كم آبى منع كشت برنج در استان ها 
غير از گيالن، مازندران و گلستان داريم كه 

سبب ريزش در توليد شده است. 
وى با بيــان اينكه به صــورت تخمينى 
توليد داخل حدود 2 ميليون تا 2 ميليون 
و 200 تن بيشتر نيست مى گويد: مطابق 
آمار جهاد كشاورزى به نظر مى رسد كه 
نياز برنج كه قوت اصلى مردم است سال 
گذشته با 800 هزار تن واردات رفع شد، 
احتماالً امسال با نزديك به يك ميليون 

تن برنج برطرف مى شود. 
آقا طاهر تصريح مى كند: هر ســال بايد به 
مدت پنج ماه واردات هر گونه برنج متوقف 
شود تا كشاورزان داخلى با اطمينان توليد 
خود را ادامه دهند با وجود اين همين امسال 
در مرداد ماه اجازه دادند كه برنج به كشور 
وارد شود، حتى اگر اين كار هم نشود اين 
ممنوعيت باز دارنده نيست و واردكنندگان 
با توجه به مشخص بودن زمان از چند ماه  
قبل به اندازه نياز كشور در يك سال برنج 
وارد و انبار مى كنند، پس اين درمان عاجل 

براى حمايت از توليد داخل نيست.
وى دربــاره احتمــال آلودگــى برنج هاى 
خارجى ادامه مى دهد: برنــج هايى كه از 
مبادى رسمى وارد مى شوند چون كنترل 
مى شود، امكان آلودگى ندارد  ولى برنج هاى 

قاچاق ممكن است آلودگى داشته باشند.

وى با بيان اينكه برخى برنج هاى خارجى 
قابليت مخلوط شــدن با برنج ايرانى را 
دارد، مى افزايــد: برنج خارجى از 2600 
تومان تا 5100 به مردم عرضه مى شود 
و برنــج ايرانــى هــم از كيلويى 8500 
تــا 13500 تومان در بــازار به فروش 
مى رســد؛ بارها مشاهده شــده در يك 
واحد صنفى نوشــته برنج طارم كيلويى 
8000 تومــان، كــه اين برنــج با برنج 
خارجى مخلوط شــده چــون نمى توان 
برنج طارم را بــه اين قيمت توليد كرد، 
برخى پا را از اين فراتر گذاشته و مخلوط 
هم نمى كنند، فقط گونى برنج را عوض 
و به اسم ايرانى مى فروشند، اين كار هم 
در استان هاى شــمالى انجام مى شود و 
هم در اســتان هاى ديگر، متأسفانه همه 

جا مشغول اين كار هستند.

 واردات بى رويه 
در چهار ماهه اول سال جارى افزون بر 644 
هزار و 801 تن برنج نيمه ســفيد شده يا 
برنج كامل سفيد شده به كشور وارد شده 
اســت كه ارزش مادى اين حجم واردات را 
مى توان بيش از 602 ميليون و 548 هزار 

دالر عنوان كرد.
طبق آمار اعالم شده از سوى گمرك واردات 
برنج در چهار ماهه نخســت سال جارى از 
نظر وزنى 5/71 درصد از كل واردات كشور 

را به خود اختصاص داده و از نظر مبلغ نيز 
3/83 درصد از ارزش واردات كشور مربوط 

به اين كاال مى شود.
اما اين واردات درحالى صورت مى گيرد كه 
پيش از اين نماينده مردم رشت در مجلس 
اين گونه اظهار كرده بود كه بر اساس ميزان 
واردات برنج سال هاى گذشته اگر 10 سال 
هم برنــج خارجى وارد نشــود، نيازى به 

واردات برنج هاى جديد خارجى نيست.
با اين حال نمايندگان شــمالى مجلس 
معتقدنــد واردات 500 هــزار تن برنج 
براى تنظيم بازار كافى اســت؛ اما وزارت 
جهادكشاورزى مى گويد سرانه مصرف در 
ايران به 40 كيلوگرم رسيده و بايد براى 
جلوگيرى و پاسخ به نياز مصرفى، ساالنه 
يك ميليون تن برنــج به بندرهاى ايران 
برسد. اختالف 500هزار تنى بين دولت و 
وكالى مردم، زمينه اى است كه هر سال 
واردات غير قانونى برنج در دســتور كار 

قرار گيرد.
قطعاً اين وسط، مشكالت بهداشتى، سود 
سرشــار داللى؛ روى دســت ماندن برنج 
گيالن و مازندران هم ديده مى شود، بماند 
كه 50 ميليون جمعيــت در خط فالكت 
و زيــر خط فقــر چگونــه مى توانند برنج 
كيلويى 15هزار تومان فريدونكنار و ديگر 
شاليزارهاى شمال را به سرسفره خود ببرند.

در سال هاى اخير برنج به عنوان غذاى نسبتاً 

ارزان مورد توجه شهروندان بوده و البته از 
اين طريق خيلى ها ميلياردر شده اند، ولى 
بايد ديد چگونه مى شود از برنجكار وطنى 
حمايــت كرد؛ بدون آنكه به ســفره مردم 

آسيب برسد و همه بتوانند پلو بخورند.

 برنج هاى غير بهداشتى
جبار كوچكى نژاد نماينده مردم رشــت 
در مجلس با بيان اينكه باالترين نگرانى 
كشــاورزان توزيع برنج خارجى در فصل 
برداشت اســت، معتقد است كه بسيارى 
تايلندى  برنج هاى خارجى همچــون  از 
و اروگوئه اى كه وارد كشــور مى شــوند، 
برنج هاى مانده در انبارها هســتند و به 
وسيله مواد شيميايى نگهدارى مى شود. 
بــه گفته وى ميزان توليد برنج امســال 
به 3ميليون تن مى رســد و نياز مصرفى 
كشور برطرف مى شود و مى توان جلوى 
واردات را گرفت. عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس با بيان اينكه از ســه 
ماه قبل و بعد از برداشــت برنج، واردات 
ممنوع اســت، گفت: افرادى كه در فصل 

در  را  واردات  برداشــت 
مى دهند،  قرار  كار  دستور 
مجرم هستند و قوه قضائيه 
خاطيان  ايــن  با  مى تواند 

برخورد قانونى كند.
وى افــزود: عمــر كيفــى 
برنــج در حدود دو ســال 
اســت و اين در حالى است 
كــه بســيارى از برنج هاى 
تايلندى  همچون  خارجى 
و اروگوئه اى كه وارد كشور 
به  برنج هــاى  مى شــوند، 
اصطالح مانــده در انبارها 
از  بســيارى  و  هســتند 

برنج هاى بى كيفيت خارجى به وســيله 
مواد شــيميايى نگهدارى مى شــود و در 
نتيجه اين اقدامات مشخص است اين نوع 
برنج هاى خارجى آلوده هستند، بنابراين با 
توزيع اين نوع از برنج ها، به طور مستقيم 

سالمت شهروندان هدف گرفته مى شود.

فروش برنج غش دار با نام برنج ايرانى 

 كرباسيان: ارز تك نرخى و تركيب برنج 2500 تومانى با برنج 13 هزار تومانى! 
كاهش سود بانكى را 

پيگيرى مى كنم
تسنيم:وزير پيشــنهادى اقتصــاد با بيان 
اين كه در اقتصاد كشور قانون كم نداريم 
و اگــر وزير اقتصاد شــوم مجــرى همان 
قانون ها خواهم بود، تك نرخى شدن ارز و 
كاهش ســود بانكى را از جمله برنامه هاى 

خود اعالم كرد.

رشد اقتصادى بدون نفت
 6/4 درصد

فارس: براســاس گزارش مركز آمار ايران 
جزئيات نرخ رشد اقتصادى سال 95 منتشر 
شــد. نتايج مذكور حاكى است كه با وجود 
رشــد در برخى بخش ها، تشكيل سرمايه 
در بخش ســاختمان همچنان منفى 11/3 
درصد است. محصول ناخالص داخلى بدون 

نفت 6/4 درصد ثبت شده است.

آغاز فعاليت سامانه ثبت 
قراردادهاى كار از دو هفته آينده

مهر: احمد مشيريان معاون وزير كار در امور 
روابــط كار از آغاز به كار ســامانه هاى «ثبت 
قراردادهاى كار» و «ثبت دادخواســت» از دو 

هفته آينده خبر داد.

رئيس اتاق بازرگانى ايران:
قدرت خريد مردم از 10 سال 

گذشته كمتر شده است
تسنيم:رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشاره 
به مشــكالت تقاضا بــراى توليدات داخلى 
در بــازار گفت: كارشناســان ميزان تقاضا 
و قــدرت خريد مردم را حتى از 10 ســال 

گذشته نيز كمتر مى دانند.
غالمحسين شافعى ادامه داد: آمارها نشان 
مى دهد كه وضع مناســبى از لحاظ تجارت 
فرامرزى نداريم و برآورد شــده اســت كه 
تنها 24صدم درصد از تجارت جهانى را در 

اختيار داريم.

بسته خبرى

بارها مشاهده 
شده در يك واحد 
صنفى نوشته برنج 
طارم كيلويى 8000 
تومان، كه اين برنج 

با برنج خارجى 
مخلوط شده چون 

نمى توان برنج طارم 
را به اين قيمت 

توليد كرد

بــــــــرش

عضو كميسيون 
اجتماعــى مجلس گفــت: عطش 
اشــتغال در جامعه موجب شــده 
اســت، افراد به هــر طريقى، حتى 
بدون قرارداد و به صورت شــفاهى 
و با مبالغى پايين تر از نرخ دستمزد 
مصوب شوراى عالى كار، به اشتغال 
بپردازند، به طورى كه در حال حاضر 

 درصد كارگران داراى قراردادهاى كتبى و بلند 

درحالى زمزمه هاى كاهش 
نرخ سودســپرده از سوى مسئوالن 
وبرخى از بانكى ها به گوش مى رسد 
كه تمكين از مصوبات شوراى پول 
واعتبار وبانك مركزى براى كاهش 
نرخ هاى غير رســمى سود از سوى 
 بانك از جمله صــادرات، ملى، 
كشاورزى، سپه، ملت، آينده،اقتصاد 

نوين و... آغاز شــده است. دراين راستا پس از توافق اوليه، بانك ها چراغ خاموش 
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رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
علم و دانش مبناى واقعى اقتدار مادى و معنوى هر كشور است.

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)  
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گزارش از شخص

وفادار ترين
« رابرت فيسك»  40 سال به  « حقيقت نويسى» وفادار مانده است

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   تحليلگر مسائل 
بين الملل به حســاب مى آيد. اينكه مى گوييم 
«تحليلگر»، شما فكر نكنيد از جمله نويسنده هاى 
«پشــت ميزى» است كه توى اتاقش مى نشيند، 
خبرها را زير و رو مى كند، گزارش هاى تلويزيونى 
را مى بيند و براى رويدادهاى ريز و درشت جهان 
تحليل مى نويسد. « رابرت فيسك» پيشتر از اين ها 
روزنامه نگارى پرتــالش و حاضر در صحنه بود 
كه گزارش هــاى ميدانى اش را از دِل بزرگ ترين 
رخدادهــا و جنگ هاى جهــان معاصر مخابره 
مى كرد. حتى همين حاال و در 71 ســالگى اگر 
پيرى اجازه بدهد، ممكن اســت به سرش بزند، 
راه بيفتــد و خودش را برســاند بــه معركه اى 
سياســى و بين المللى و گزارش و تحليلش را 
از همان جا براى روزنامه ها بفرستد.«فيسك» در 
تازه ترين تحليلش نوشته است: «وقتى پادشاه و 
وليعهد عربستان، ايران را بزرگ ترين تهديد براى 
كشورهاى عرب خليج فارس به حساب مى آورد 
مى توان مطمئن بود «نتانياهو» نيز همين كار را 
خواهد كرد تا امنيت اسرائيل را هم در رده امنيت 
كشــورهاى حوزه خليج فارس به حساب آورد. 
يكســان بودن سياست هاى اسرائيل و عربستان 
جايى براى شــك در ائتــالف كنونى عميق و 

نانوشته ميان اين دو طرف باقى نمى گذارد».

  حرفه اى
خبرنــگاران حرفه اى گاهــى و از برخى جهات 
ممكن است شما را ياد فوتباليست هاى حرفه اى 
بيندازند! درســت مانند فوتباليست ها كه از اين 
باشگاه به آن باشگاه مى روند، خيلى از خبرنگاران 
و روزنامــه نگارها عادت دارنــد به خاطر منافع 
شغلى يا به هر دليلى كه دلشان بخواهد، از اين 
روزنامه و خبرگزارى به آن روزنامه و خبرگزارى 
بروند. البته همان طور كه در ميان فوتباليست ها 
مى توانيد «وفادار» پيدا كنيد، در ميان خبرنگاران 
هم مى توانيد كسانى را بيابيد كه سال هاى سال 
به رسانه خودشان وفادار مانده و در آن قلم زده اند. 
«رابرت فيسك» از جمله همين وفادارهاست كه 

نزديك به 30 سال براى «اينديپندنت» گزارش و 
خبر تهيه كرده است.

 دندانش را تيز كرد
 در شــهر «ِكنت»، بغل گوش لندن به دنيا آمد. 
پدرش خزانه دار يكى از روســتاهاى اطراف بود 
و از كهنه ســربازان جنگ جهانــى اول. به قول 
انگليسى ها، دندان خبرنگارى اش را وقتى تيز كرد 
كه در دوران تحصيل در دانشگاه «ال نكستر» راه 
و پايش به نشــريات دانشجويى باز شد و شروع 
به نوشتن براى آن ها كرد. براى همين زمانى كه 
پايان نامه دكترى اش را مى نوشت، براى خودش 
يك روزنامه نگار درســت و حســابى به حساب 
مى آمد. مدتى براى «اكسپرس» كار كرد و زمانى 
كه كالهشان با سردبير توى هم رفت، به «تايمز» 
پيوست. چالش و تنش در ايرلند، حوادث پرتغال 
و ديگر رخدادهاى سياسى اروپا، سوژه هايى بودند 
كه در دهه 70 ميالدى «فيسك» را در كشورهاى 

مختلف به خود مشغول كردند.

  پس كى زندگى كرد؟
«نيويورك تايمــز» او را مشــهور ترين خبرنگار 
بين المللى انگليس مى داند. البته «فيسك» اين 
شــهرتش را مديون همان حضور هميشــگى و 
دايمى در صحنــه رويدادهاى بزرگ و خطرناك 
است. از ســال 1977 تا 1988، يعنى 11 سال 
خبرنگار و گزارشگر ثابت «تايمز» در خاورميانه اى 
بود كه مركز درگيرى ها و جنگ هاى مختلف به 
شمار مى آمد. سال بعد هم كه به «اينديپندنت» 
پيوســت همچنان در خاورميانه ماند و لبنان را 
براى سكونت دايمى انتخاب كرد. جنگ داخلى 
لبنان، انقالب اســالمى ايران، حمله شوروى به 
افغانســتان، جنگ ايران و عــراق، جنگ خليج 
فارس، جنگ بوســنى، درگيرى داخلى الجزاير، 
جنگ كوزوو، حمله ائتالف آمريكايى به افغانستان، 
حمله به عراق در سال 2003، بيدارى اسالمى در 
كشورهاى عربى، جنگ داخلى در سوريه و... همه 
و همه از جمله مواردى هستند كه «فيسك» در 

آن ها حضور داشته، زخم برداشته و حتى به دليل 
ماندن در كنار توپخانه، بخشى از شنوايى خودش 
را از دست داده است! اكنون به شما حق مى دهم 

از خودتان بپرسيد: پس كى زندگى كرده است؟

 درسى كه از جنگ جهانى گرفتم
واقعيت اين است كه «فيسك» با وجود كار كردن 
براى روزنامه هاى پرتيراژ غربى و همكارى با آنچه 
ممكن است ما گاه آن را غول هاى رسانه اى جهان 
و يا امپراتورى رسانه اى بدانيم، كمتر در خدمت 
سياست هاى اين امپراتورى بوده است. يعنى در 
بسيارى از رخدادهاى سال هاى اخير، وقتى كار 
به تحليل رسيده، شاهد نوشته ها و اظهار نظرهاى 
واقع بينانه اى از او بوده ايم كه شايد چندان باب 
گردانندگان امپراتورى رسانه اى جهان نباشد. در 
يكى از تحليل هايش مى گويد: «غرب دوست دارد 
اين طور فكر كند كه «تمدن» داعش را شكست 
خواهــد داد؛ اما تاريخ چيز ديگــرى مى گويد. 
ما به اين باور خود چســبيده ايم كه خشونت و 
وحشــى گرى هرگز بر قــدرت، صداقت و صلح 
برترى نخواهد يافت... انســان هاى بد شكست 
مى خورند. انســان هاى خوب پيروز مى شــوند. 
اخالق، حقوق بشــر، قانون، دموكراسى (شايد 
درباره اين آخرى بايد محتاطانه صحبت كنيم) 
همواره بر شرارت غلبه خواهند كرد. اين درسى 

است كه جنگ جهانى دوم به ما داد».

 هرگز به من دروغ نگفت
پس از فاجعه «منا» در بزرگداشت ديپلمات شهيد 
ايرانى - ركن آبادى - چنين نوشــت: «او فردى 
هوشمند، گهگاه شــوخ طبع و در هنگام پاسخ 
دادن به پرســش هاى من بسيار دقيق بود. وى 
به طور رسمى در مقام يك ديپلمات در سفارت 

ايران در بيروت فعاليت مى كرد. تسلط وى به زبان 
انگليسى با وجود لهجه غليظ فارسى بسيار خوب 
بود و رفتارى توأم با وقار و ادب داشت - همواره 
از آمادگى خود براى «شهادت» سخن مى گفت. 
وى مردى محكم بود و به مرور زمان دريافتم كه 
هرگز به من دروغى نگفت... با صراحت از حمايت 
مالى و نظامى ايــران از حزب اهللا لبنان صحبت 

مى كرد. 

 من آنجا بودم
40 ســال حضور در خاورميانه و همنفســى با 
تحوالت اين منطقه پر آشوب جهان چيز كمى 
نيست. بنابراين نه از وفادارى اش به «اينديپندنت» 
و نه به خاطر پايبنــدى اش به بيان «واقعيت» ها 
و افشــاى مسائل پشت پرده حيرت نكنيد. واقع 
بينى «فيســك»، حاصل اين همه سال روزنامه 
نگارى و وجدانى بيدار اســت و همين هاســت 
كه بــه او اجازه مى دهد، بى هيچ پرده پوشــى 
يا تعارفى، دست ســعودى ها و « وهابيت» را در 
پشتيبانى مادى و معنوى از تروريست هاى داعش 
رو كند، به آســانى رد اسرائيل و نقشه هايش را 
در جنگ ها و آشــوب ها بزند، از حماقت ها و يا 
نيرنگ هاى غربى ها بگويــد و حتى زمان مرگ 
«شيمون پرز» وقتى خيلى از همتايانش به اداى 
احترام و بزرگداشــت و تحليــل و تجليل هاى 
تشريفاتى مى پرداختند بى هيچ تعارفى بنويسد: 
«هنگامى كه دنيا از خبر مرگ پرز آگاه شد درباره 
وى نوشتند كه صلح دوست است؛ اما هنگامى كه 
من از خبر مرگ وى آگاه شــدم، خون و آتش و 
ذبح را به ياد آوردم- آنچه پرز انجام داد تكه تكه 
كردن كودكان، فرياد آوارگان و اجســاد سوخته 
شده در «قانا» را به ياد من مى آورد... من آنجا بودم 

و همه چيز را ديدم...»!

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

هيچكس از فردا يش
خبر ندارد

عصر ايران / شهردار جديد تهران – نجفى – 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا بيمارى قلبى 
شما بهبود پيدا كرده است، گفت: ممنونم كه 
نگران سالمتى من هســتيد ... سال 92 در 
قلبم «اســتنت» قرار دادند و  سه  سال ونيم 
از آن ماجرا گذشــته ... من مسئوالن اجرايى 
و قانون گذار زيادى مى شناسم كه چهار، پنج 
«اســتنت»در قلب دارند اما به راحتى فعاليت 
مى كننــد البتــه هيچ كس از فــرداى خود 

مطمئن نيست.

الگو سازى بهتر از اسطوره سازى 
فرارو/ رئيس كميته فرهنگى شــوراى شهر 
تهران گفت : پدر مرحوم «مريم ميرزا خانى» 
در باره پيشنهاد نامگذارى خيابانى به نام ميرزا 
خانى گفت : به جاى اسطوره سازى الگو سازى 
كنيد... مگر خيابانى به نام «امير كبير» كمكى 

به شناخت بيشتر او كرد؟  

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/3613/09

 23/5000/23 4/154/50

19/2419/56

5/496/22

19/4420/15
حكايت بى كفايتى و وظيفه شناسى

1ـ ديده هاى نديده/ كتاب هاى مقدس، شرح كاملى از زندگى و پيامبرى رسوالن 
خدا را گفته اند. ساكنان دوران پيامبراِن «صاحب شريعت» خدا را نيز مى شناسيم... 
اشتباه و درست زندگى مردم روزگار پيامبران، بر ما آشكار است. گاهى در تنهايى ، 
آرزو مى كنيم كه اى كاش در روزگار پيامبرانى مانند نوح(ع)، ابراهيم(ع)، موسى(ع)، 

عيسى(ع) و ديگرانى كه مشهورترند، بوديم و دست كم، آنان را به چشم مى ديديم.
2ـ چشــم به روى خورشيد/ شــنيده هاى ما از پيامبراكرم «حضرت محمد 
مصطفى(ص)» نيز كم نيستند... تحمل او را در مقابل ترديدها و توهين هاى امتش 
شنيده ايم... شنيده ايم كه آدم هاى روزگارش، مشتاق ديدارش بودند؛ چون تنها مرد 
آن زمان بوده كه زن و مرد را به چشــم «انســان» مى ديده... اشــتباه ديگران را به 
رخشان نمى كشيده... هنگام غم و شادى، رفتارش با همه مهربان بوده... و در امور 
شــخصى اشـ  در ميان عقب ماندگى محض آن زمان «حجاز» و حجازيانـ  مانند 
ن و ظريف رفتار كرده... و اغلب كه به يادش مى افتيم، با همه  انسانى امروزى، ُمِتَمدِّ
وجود، آرزو مى كنيم كه: اى كاش در روزگارش بوديم و انبوهى مهرش را احساس 

مى كرديم.
3ـ  كاش هاى بى  امان/ بسيارى از ما، «معصوم شناسى» را از سه جا آغاز كرده ايم... 
يكى وقتى كه به ما آموختند و براى نشســتن و برخاستن، «ياعلى(ع)!» گفتيم... 
دوم، هنگامى كه تصوير حرم «امام رضا(ع)» را نشــانمان دادند يا ما را به زيارتش 
بردند... و سوم، روزهاى شريف «ماه ُمَحرَّم» و سوگوارى براى ساالر شهيدان حضرت 
«امام حسين(ع)». ادامه مسير معصوم شناسى ما با مرور سرگذشت «چهارده معصوم» و 
ـ اغلبـ  در جشن ها و سوگوارى هاى اهل بيت(ع) ممكن شد... و حسرت زيستن در 
روزگارشان، بيشتر شد... چنان كه بعضى از مشتاقان، «شهادت» را انتخاب كردند... تا 

شبيه دوستان و دوستداران راستگوى اهل بيت(ع) شوند.
4 ـ چنان كه مى بايد / امروز، آِخرين بازمانده تبار آزادگى... آخرين «امام» زنده 
اســت. اهل «مطالعه» با خواندن كتاب ها... اهل «معرفت»، با اعتماد به ســخنان و 
تأكيدهاى معصومان پيش از او... و اهل «ُشهود»، با سلوك و كشف، مطمئن شده اند 
كــه «او» در ميان ما زندگى مى كند... ما را مى بيند (هرچند ما او را نمى بينيم)... و 
بزرگان تأكيد كرده اند كه به خاطر وظيفه «امام»ى اش، فرشتگان ثبت كننده الهى، 
مدام اعمال دوستدارانش را نشانش مى دهند... و تأكيد كرده اند كه بسيارى از رفتارها 
و كردارهاى ما را نمى پسندد... و پيشوايان فرموده اند كه «شيعه او»، كسى است كه 
سخن، رفتار و كردارش را با خشنودى او هماهنگ كند... اما نمى دانم چه مان شده 

كه «باور»... و «تغيير» نمى كنيم. 
5 ـ طاووس بهشتيان/ پيشوايان فرموده اند كه «امام زمان(عج)»، مجموعه اى از 
خوبى هاى همه تبارش (امامان پيش از او) را «يكجا» دارد... و خدا، او را «نمونه كامل 
همه زيبايى هايش» آفريده اســت؛ يعنى پيوســتن به او و شبيه او شدن، مساوى 

«زيباترشدن» است.
6ـ  آنكه «مى نمى بيند»!/ در روزگار ما، «دوربين هاى مخفى»، حضور خداوند را 
در مقام «ناظر»، باورپذير كرده اند... اما دوربين ها، «پرده پوشى» و دستگيرى نمى كنند. 
بزرگان تأكيد كرده اند كه «امام زمان(عج)»، مانند پروردگارش، مهربان، دستگير و 

پرده پوش است.
 7ـ  از هميــم/ بزرگان تأكيد كرده اند كه «امام زمان(عــج)»، امام «مكان»... «قوم 
خاص»... و «جنس» ويژه نيســت... گفته اند كه همــه آفريده هاى خدا... از گياهان، 
حيوان ها و آدم ها، همه زير سايبان «امامت» او، ساكنند و «روزى» مى خورند... و تأكيد 
كرده اند كهـ  بى مرام و مسلك خاصـ  هركه آزادگى كند و او را بپذيرد و شبيهش 

شود؛ «امام زمانى» خواهد بود... حتى اگر در شهرى مقدس نباشد.
 8ـ  هم قدم با او / مزار شريف پيشوايان و بزرگاِن پيوسته به پيشوايان، نشان قدم 
«امام زمان(عج)» را دارند... و بزرگان سفارش كرده اند حاال كه به پيروى از او به زيارت 
مى رويم، آداب او را نيز در زيارت، بشناسيم... طهارت... اقامه نماز... و دعا براى فرج 

و ظهورش، ُركن زيارتمان باشند. 
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از 

شركت «اسوه». صفحه 856. از زيارتنامه مادر بزرگوار«امام زمان(عج)»:
َِّك اَحَسنتِ الِكفالَه... و اَدَّيتِ االَمانَه َواْجَتَهْدِت فى َمرضاِه اهللا...) ... و تأكيد  ـ (... و اَشَهُد اَن
مى كنــم اى بانوى بزرگوار!... كه سرپرســت و مراقب نيكويى براى امام زمان(عج) 
بودى... و امانتى را كه خدا به تو داده بود، به دقت، برگرداندى و براى خشــنودى 

خدا، تالش فراوان كردى. 

ايوان ِشفا (50)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

w w w . q u d s o n l i n e . i r
 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

 (ادامه دارد)


	1m new new
	2 m
	3 new
	4 new
	5 New
	6
	7 new
	8

