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 رهبر معظم انقالب:  

دولت هاى اسالمى عليه جنايات ميانمار اقدام عملى كنند

يك كاميون پرونده 
بالتكليف است
پرونده 

خودروسازان 
دوباره به 

جريان مى افتد

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى صبح ديروز در ابتداى 
جلسه درس خارج فقه با اشاره به حوادث فاجعه آميز ميانمار، از سكوت و بى عملى مجامع 
جهانى و مدعيان حقوق بشر در قبال اين فجايع به شدت انتقاد كردند و با تأكيد بر اينكه 
راه حل اين قضيه اقدام عملى كشورهاى مسلمان و فشار سياسى و اقتصادى به دولت 

بى رحم ميانمار است، خاطرنشان كردند: جمهورى اسالمى بايد...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
حسين شيخ االسالم

كشتار مسلمانان در ميانمار دنباله طرح استكبار به منظور اسالم هراسى و اسالم 
ســتيزى اســت كه مى خواهند در بين مســلمانان ايجاد كنند و مسلمانان را از 
حقوقشان دور كنند. از اين رو، چون اين كشتار پيرامون مباحث اسالم است جهان 

و سران كشورها نيز عكس العملى نشان نمى دهند...

سياست هاى دولت ميانمار 
هماهنگ با قدرت هاى بزرگ است

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

چه كسانى زودتر ازهمه 
سود سهام دريافت مى كنند؟

روايتى از ديدار با رهبرى 
در اوايل بحران سوريه

ابتالى ساالنه 100 هزار نفر 
به سرطان
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تاريخ سازى 10 نفره پرسپوليس مقابل االهلى
 اخبار   تيم فوتبال پرسپوليس به جمع چهار تيم برتر آسيا راه يافت. ديشب در مردان برانكو به جمع 4 تيم برتر آسيا رسيدند

ابوظبى مردان برانكو ده نفره معجزه كردند و ميلياردرهاى االهلى را با نتيجه سنگين 
سه بر يك از جام باشگاه هاى آسيا حذف كردند. سرخپوشان ايرانى توفانى شروع 

 ............ صفحه 2كردند و در دقيقه 5 موفق شدند با گل عليپور از...

 اخبار  تشكيل پرونده براى صنعت پر حاشيه 
و 26ميليــارد دالرى خودرو در دســتور كار 
كميســيون اصل90مجلس قرار گرفته است. 
صنعت خودرو كه از همان نخســتين روزهاى 
فعاليت بر مبناى مونتاژ بنا شده بود، همواره در 

معرض حرف و ...

در نخستين مرحله پرداخت سيد حسن نصراهللا بيان كرد  عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح كرد

هنوز حادثه اتوبوس دانش آموزان 
هرمزگانى فراموش نشده

اتوبوس 
باز هم 

قربانى گرفت
اين بار 11 نفر

خريد نوشت افزار ايرانى كمك
به فرهنگ و اقتصاد كشور است

چگونه خودمان 
را براى سال 

تحصيلى جديد 
آماده كنيم

 ............ صفحه 13 ............ ضميمه هشت

مجيد مسچى، مديرعامل 
مؤسسه سينما شهر خبر داد

شهرهاى محروم 
سينمادار مى شوند
 ............ صفحه 11

:حضرت محمد
هرگاه خواستى 

كارى را انجام دهى، 
آن را با آگاهى و 

خردمندى انجام بده 
و بپرهيز از اينكه 

كارى را بدون دقت 
و آگاهى انجام دهى.
بحار- ج77- ص110
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جايزه جنگ نوبل!
 ............ صفحه 4

جنايتكارانى كه مدال صلح گرفتند

 جمهورى اسالمى عليه ظلم در هر نقطه از جهان 
موضع صريح و شجاعانه بگيرد
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يادداشت روز

حسين شيخ االسالم  
كارشناس مسائل سياسى 

وزيرخارجه اسبق استراليا:
با اقدام آمريكا عليه برجام 

مقابله مى كنيم
برجام را متوقف، بازنگرى 

و يا لغو كنيد
نتانياهو از موج ايران هراسى 

سوارى گرفت
توافق هسته اى با ايران
 ارزش مذاكره نداشت

مهــر: وزير اســبق خارجه اســتراليا گفت: 
نگرانى هاى آمريكا در مــورد خاورميانه دليل 
نمى شود كه توافق هسته اى را برهم بزند، آن ها 
اگر از اين توافق بيرون بروند با اقدام متقابل ما 
مواجه خواهند شد. «گرات ايوانز» پس از ديدار 
با على اكبر واليتى مشاور امور بين الملل رهبر 
معظم انقالب اســالمى در جمــع خبرنگاران 
اظهارداشــت: ما متعهد به روابط دوجانبه 50 
ساله خود هستيم كه تقريباً هيچ گاه قطع نشده 
است. براى دولت ايران احترام فوق العاده اى قايل 
هستيم و در خصوص مسائل كلى هم اتفاق نظر 
داريم و البته در برخى از مســائل تفاوت هايى 
هم داريم. ايوانز در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
كارشكنى آمريكا و خروج احتمالى اين كشور از 
برجام، افزود: استراليا حمايت همه جانبه خود را 
از برجام اعالم مى كند و هيچ مدركى مبنى بر 
اينكه اين قرارداد از سوى ايران نقض شده باشد، 
وجود ندارد و گزارش آژانس هم در اين زمينه 

كامالً شفاف بوده است.

خبرگزارى صداو ســيما: رئيس ســازمان 
اطالعات مركزى آمريكا گفت: توافق هسته اى 

با ايران ارزش مذاكره نداشت.
«مايك پمپئو» در گفت و گو با شبكه فاكس 
نيوز، در پاســخ به پرسشى درباره اينكه نظر 
شما زمانى كه عضو كنگره بوديد درباره برجام 
اين بود كه نكته خوبى در آن نيست، آيا هنوز 
بر اين گفته خود هســتيد، گفت: امروز من 
در جايگاه متفاوتى هســتم و نقش متفاوتى 
دارم. نظر من اين اســت كــه رئيس جمهور 
نظر خود را اعالم كرده اســت. به نظر وى اين 
توافق ارزش مذاكره را نداشت. بيشتر اعضاى 
دولت نيز همين نظــر را دارند. عالوه بر اين 
فراتر از توافق هسته اى، آزمايش هاى موشكى، 
فعاليت شبه نظاميان شيعه در عراق، كار در 
كنار حــزب اهللا لبنان در ســوريه و لبنان و 
فعاليت هاى بدخواهانه آن ها در سراسر جهان 
از زمانى كه اين توافق به دســت آمد به نحو 

قابل توجهى افزايش يافته است.

رژيم  امنيــت  و  اطالعــات  وزيــر  قدس: 
صهيونيستى از رئيس جمهور آمريكا خواست: 
توافق برجام را متوقف، بازنگرى و يا لغو كند.

«ييســراييل كاتز» در اظهاراتى در كنفرانس 
مقابله با تروريســم در دانشــگاه هرتزليا در 
اســرائيل درباره ســفر هفته آينده بنيامين 
نتانياهو نخست وزير صهيونيستى به آمريكا، 
گفــت: «نتانياهو بايــد از ترامپ بخواهد كه 
اجراى برجام را متوقــف كند، يا آن را مورد 

بازنگرى قرار دهد و يا لغو كند».
وى افزود: درسى كه از كره شمالى مى گيريم 
اين اســت كه اگر به جاى انجــام اقدامات 
قاطع از طريق مذاكره و ســازش با يك رژيم 
ديكتاتورى كه به دنبال دســتيابى به سالح 
هسته اى اســت وارد عمل شويم، نتيجه اى 
نمى گيريم و اين كار تنها سبب عبور آن رژيم 
از خطوط قرمز مى شود. (برجام) نيز در نهايت 
به يك ايران مجهز به ســالح هسته اى ختم 

خواهد شد.

مهر: نخســت وزير صهيونيســتى در سفر به 
آرژانتين، ايران را به صدور تروريســم به ديگر 
نقاط جهان از جمله كشورهاى آمريكاى التين 

متهم كرد.
به گزارش تايمز اسرائيل، «بنيامين نتانياهو» در 
اولين مقصد از سفر خود به كشورهاى آمريكاى 
جنوبى، وارد «بوئنوس آيرس» پايتخت آرژانتين 
شد. وى در اولين اقدام خود پس از رسيدن به 
اين كشــور آمريكاى التين، در مراسم يادبود 
قربانيــان حوادث بمب گذارى ســفارت رژيم 
صهيونيستى و مركز فرهنگى يهوديان آرژانتين 
حاضر شــد كه به ترتيب در سال هاى 1992 
و 1994 اتفــاق افتاد و به ايران نســبت داده 
مى شــود! نتانياهو در اين مراسم ايران را منشأ 
صدور تروريسم دانست و مدعى شد: اسرائيل 
در رأس مبارزه با تروريسم جهانى بوده و خواهد 
ماند. ما با عزم راسخ و از راه هاى مختلف به دفاع 
از خود در برابر تروريســم بويژه تروريسم ايران 

ادامه مى دهيم.

رئيس سازمان سيا:در سفر به آرژانتيندستور وزير صهيونيست به ترامپ:

چهره خبر

يك كاميون پرونده بالتكليف است

پرونده خودروسازان دوباره به جريان مى افتد

گزارش خبرى

 اقتصاد  تشكيل پرونده براى صنعت پر حاشيه و 26ميليارد 
دالرى خودرو در دستور كار كميسيون اصل90مجلس قرار 

گرفته است.
صنعت خودرو كه از همان نخســتين روزهاى فعاليت بر مبناى 
مونتاژ بنا شــده بود، همواره در معرض حرف و حديث هاى رانت 
و پورســانت و قراردادهاى يك جانبــه و توليد بى كيفيت بوده 
اســت. اين صنعت كه بايد گره گشاى بخش اشتغال و عامل رفاه 
باشد، به مشــكلى براى مردم تبديل شده است و گرانى بى رويه 
و ضعف خدماتش آزار دهنده اســت. طى يك دهه گذشته بارها 
موضوع تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس مطرح شده 
اســت، افكار عمومى به خاطر دارد كه ســال 93 پرونده اى براى 
اين صنعت باز شد و پس از بررسى هاى كارشناسى، على على لو 
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازى ها از تهيه 12 پرونده 
تخلفات خودروســازان خبر داد و گفت كه كار بعدى ما پيگيرى 
در مسائل قضايى است ولى در نهايت گرهى از كار مردم بازنكرد. 
با اين حال حاشيه هاى ايجاد شده در روند توليد، قيمت گذارى و 
فروش خودرو، انحصار طلبى توسط افرادى خاص، تصادفات ناشى 
از ناايمنى و تكرار آتش گرفتن خودروها در كشور موجب شده تا 
اين پرونده دوباره روى ميز كار نمايندگان مجلس باز شود و به نظر 
مى رسد شروع اين ماجرا با تشكيل پرونده براى خودروسازان در 

كميسيون اصل نود آغاز شده است.

 تشكيل پرونده باندهاى خودروسازى در مجلس
ولى داداشى سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
از تشــكيل پرونده اى براى بررســى البى ها و پشت پرده صنعت 

خودروسازى خبر داده و تأكيد مى كند پس از بررسى  اين پرونده 
سعى مى كنيم دست افرادى كه در صنعت خودرو رانت دارند و باند 
تشكيل داده اند و جان 80 ميليون انسان را به مخاطره انداخته اند رو 

كنيم و سپس متخلفان را به دستگاه قضايى معرفى  كنيم.
وى با انتقاد از انحصار گرايى افرادى خاص در صنعت خودروسازى 
معتقد است كه شركت ها و افراد فعال در صنعت خودروسازى بايد 
به مجلس اين گزارش را بدهند كه چه تحولى در اين صنعت ايجاد 
كرده اند و در مسير كيفى شدن خودروها چه گام هايى برداشته اند. 
وى با اعالم اينكه مســئوالن دو شــركت خودروسازى بايد براى 
برخى توضيحات به كميسيون اصل 90 بيايند از دريافت شكايات 
متعدد دربــاره آتش گرفتن خودروها در تصادفات و ايمن نبودن 
آن ها صحبت كرده و مى افزايــد: توليد محصوالت بى كيفيت با 

انحصارطلبى برخى از افراد امروز با جان مردم بازى مى كند.

 تحقيق و تفحص در راه است
پيشــتر نيز محمد رضا نجفى عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس نيز در گفت وگو با ايسنا با تأكيد بر اينكه هزينه هاى غير 
اصولى و سربار و به تبع قيمت تمام شده بيشتر در محصوالت 
نبايد بر مردم بويژه قشر كم درآمد تحميل شود، تأكيد مى كند: 
اگر مطمئن شويم افزايش قيمت خودروها براى جبران قيمت 
تمام شده مازاد ناشى از ضعف هاى مديريتى و هزينه هاى متورم 
و ســربار خودروسازان بوده است، تقاضاى تحقيق و تفحص از 
فراينــد تأمين، توليد، قيمت گــذارى و فروش را در مجلس به 
جريان مى اندازيم كه اين يعنى اگر نمايندگان نسبت به منطق 
و داليل خودروسازان قانع نشوند حتماً از ابزارهاى نظارتى براى 

كنترل قيمت تمام شده و كيفيت توليدات استفاده مى كنند.

 اظهارات على لو
در اين خصوص عضو سابق كميسيون صنايع مجلس بعد از 3سال 
در گفت و گو با خبرنگار مــا مى گويد كه 13 پرونده اى كه براى 
تخلفات خودروسازان تشكيل و به قوه قضائيه ارسال كرديم با وجود 

رسانه اى شدن و ارسال نامه هاى متعدد، رسيدگى نشد.
على لو با بيان اينكه تيم كارشناسى 20 نفره تحقيق و تفحص از 
صنعت خودروسازى در مجلس قبل، ضمن صرف هزينه بيت المال 
زحمات زيادى را براى به نتيجه رســاندن اين موضوع كشيدند، 
مى گويد: از قوه قضائيه براى رسيدگى نكردن به اين پرونده ها گله 
منديم و همچنين از كميســيون اصل نود كه يك وانت اسناد را 
به آن ها تحويل داديم كه هنوز هم در كميسيون وجود دارد ولى 

كسى پيگير آن ها نيست.
وى تأكيد مى كند: مجلس اين تحقيــق هزينه بر و وقت گير را 
شروع كرد تا بتواند تحولى در صنعت خودرو ايجاد كند ولى امروز 
قوه قضائيه و وزارتخانه صنعت و معدن بايد پاسخگو باشد كه چرا 
به گزارش ها و مشكالتى كه كارشناسان احصاء كرده بودند توجه 
نكرده انــد، حاال مردم اين طــور تصور مى كنند كه اين تحقيق و 
تفحص ها در مجلس بدون نتيجه رها مى شود و تالش نمايندگان 

جز صرف بيت المال چيزى در پى ندارد.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

جلسه فوق العاده كميسيون امنيت ملى براى بررسى فاجعه ميانمار   خانه ملت: سخنگوى كميسيون امنيت ملى گفت: براى بررسى ابعاد جنايات ميانمار عليه مسلمانان روهينگيا جلسه فوق العاده اى صبح 
امروز با حضور معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترك المنافع وزارت خارجه برگزار مى شود. سيدحسين نقوى حسينى با اشاره به اقدامات كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى در خصوص جنايات 

دولت ميانمار عليه مسلمانان روهينگيا گفت: كميسيون امنيت ملى از ابتداى شروع اين حادثه جنايتكارانه در ميانمار واكنش نشان داد و آن را محكوم كرد. 

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

 سياست   حضــرت آيت اهللا خامنه اى 
رهبر معظم انقالب اسالمى صبح ديروز 
در ابتداى جلســه درس خــارج فقه با 
اشاره به حوادث فاجعه آميز 
و  ســكوت  از  ميانمــار، 
جهانى  مجامــع  بى عملى 
و مدعيان حقوق بشــر در 
قبال اين فجايع به شــدت 
انتقــاد كردند و با تأكيد بر 
اينكه راه حــل اين قضيه 
اقــدام عملى كشــورهاى 
مسلمان و فشار سياسى و 
به دولت بى رحم  اقتصادى 
كردند:  خاطرنشــان  اســت،  ميانمــار 
جمهورى اسالمى بايد عليه ظلم در هر 
نقطه از جهان، صريح و شجاعانه، اعالم 

موضع كند.

به گــزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر 
مقام معظم رهبــرى، حضرت آيت اهللا 
خامنــه اى، تقليــل فاجعــه ميانمار به 
يك درگيرى مذهبى بين مســلمانان و 
بودايى ها را نادرست دانستند و افزودند: 
البته ممكن است در اين حادثه تعصب 
مذهبى تأثير داشته باشد اما اين قضيه، 
يك قضيه سياســى اســت، زيرا مجرى 
آن، دولت ميانمار اســت و در رأس آن 
دولت نيــز زنى بى رحم قــرار دارد كه 
برنــده جايزه صلح نوبل بــوده و با اين 
اتفاقات، در واقع، مرگ جايزه صلح نوبل 

رقم خورد.

 دولت هاى رياكار و دروغگو
ايشــان افزودند: اين فجايــع در مقابل 
چشــم كشــورها و دولت هاى اسالمى 

و مجامع جهانــى و دولت هاى رياكار و 
دروغگوى مدعى حقوق بشــر از سوى 
دولت بى رحم ميانمار، در حال رخ دادن 

است.
رهبر انقالب اســالمى با انتقاد از اكتفا 
كردن دبيركل ســازمان ملل به محكوم 
كــردن جنايــات در ميانمــار افزودند: 
مدعيان حقوق بشــر كــه گاهى براى 
مجــازات يك مجــرم در يك كشــور، 
جنجــال و هياهو مى كننــد، در مقابل 
كشــتار و آواره شــدن ده ها هزار نفر از 
مــردم ميانمار، هيچ واكنشــى نشــان 

نمى دهند.

 اقدام عملى لشكركشى نيست
حضرت آيت اهللا خامنــه اى با تأكيد بر 
لــزوم ورود و اقدام عملــى دولت هاى 

البته منظور از اقدام  اســالمى، گفتند: 
بايد  بلكه  عملى، لشكركشــى نيســت 
فشار سياســى، اقتصادى و تجارى خود 
را بر دولــت ميانمار افزايــش دهند و 
عليه ايــن جنايــات در مجامع جهانى 

فرياد بكشند.
ايشــان، تشــكيل كنفرانس ســازمان 
همــكارى اســالمى با موضــوع فجايع 
ميانمار را ضرورى دانستند و خاطرنشان 
كردند: دنياى امروز، دنياى ظلم اســت 
و جمهورى اســالمى بايد ايــن افتخار 
را براى خود حفظ كنــد كه عليه ظلم 
در هــر نقطه از جهان، چــه در مناطق 
اشــغالى توســط صهيونيســت ها، چه 
در يمــن و بحرين و چــه در ميانمار، 
موضــع صريــح و شــجاعانه خــود را 

اعالم كند.

رهبر معظم انقالب:

دولت هاى اسالمى عليه جنايات ميانمار اقدام عملى كنند

  شايد انتخاب معاون تربيتى مدارس براساس ضوابطى باشد، اما در ارتباط با معاون 
آموزشى اين گونه نيست: بنده خدا، قرار است بازنشسته شود براى همين يك معاونت 
برايش جور مى كنند تا آخر خدمتى بتواند بيشتر درآمد داشته باشد! 9150008521

 جناب آقاى رئيســى اگر مى خواهيد مردم از شما به عنوان فردى عادل به نيكى 
ياد كنند دادشان را از سازمان هاى آب و برق و گاز بخصوص اداره ماليات بگيريد كه 
ديگر رمقى براى مردم نگذاشته اند و چه زشت است كه مردم در مملكت اسالمى اين 

چنين مورد ستم واقع شوند. 9150003099
 از فرداى پيروزى انقالب، نفوذى هاى آمريكا به نام هاى مختلف در بسيارى از مراكز 
نفوذ كردند و آخرين نمونه آن نيز برجام اســت كه كشور را متحمل خسارت هاى 

زيادى كرد. 9150000210 
 بانك مهر براى دريافت 10 ميليون وام قرض الحســنه مى گويد بايد 10 ميليون 
ســپرده بگذاريد به مدت 6 ماه، بعد 9 ميليون وام بگيرد كه ماهى 750 هزار تومان 

قسط بدهيد! آخر اگر 10 ميليون داشتيم كه وام نمى گرفتيم. 9150005730
 تو را به خدا اين قدر از آمريكا و اسرائيل و برجام بد نگوييد. تكليف ملت با آن ها 
مشــخص است. ملت با ســرطان هاى داخلى اعم از برخى دولتى ها، ادارات، بانك، 
بيمارستان و ســازمان هاى مختلف و... كه بى رحمانه به جان ملت افتاده اند، چكار 

كنند؟9150000612
 با محكوم كردن جنايات ارتش و بوداييان تندرو در خصوص كشــتار مسلمانان 
مظلوم ميانمار الزم است خدمت دولتمردان كنسرتى يادآورى كنم چند سال قبل 
كه مشابه چنين جنايتى در ميانمار اتفاق افتاد، دولت دهم اولين دولتى بود كه آن 
را محكوم و كمك هاى بشردوستانه ارسال كرد، ولى شما از ترس كدخدا و از دست 
رفتن برجام بى خاصيت تقريباً آخرين كشورى هستيد كه حداقل وظيفه انسانى خود 
يعنى محكوميت جنايت را انجام مى دهيد و تماشاگر ارسال كمك هاى تركيه به آن 

مردم رنج ديده هستيد! 9150001495
 بنا بر ادعاى آقاى جهانگيرى فساد در سطوحى كه تصور نمى كردند، رسوخ كرده 
اســت؛ وقتى جناب عالى از كسى كه كاالى قاچاق وارد كرده حمايت مى كنيد، از 
نجومى بگيران كه آبروى نظام را مى برند دفاع مى كنيد، وزير شــما براى يك فرد 
متخلف وثيقه ميلياردى مى گذارد، دو تابعيتى ها و فتنه گران را در مشاغل حساس 

قرار مى دهيد بايد هم شاهد چنين فساد بى سابقه اى باشيم. 9150002495
 دو تا عيد به اين بزرگى، عيد قربان و عيد غديرخم نبايد به ما كميته امدادى ها و 

بهزيستى ها يك مبلغ ناچيزى عيدى بدهند؟ 9150009677
 گفتند نوشته ها و تصاوير پشت يا بدنه ماشين ها حواس رانندگان را پرت مى كند، 
پس جريمه مى شوند! سال ها ســودجويانى كه بعدها پرونده فسادشان افشا شده، 
بدنه اتوبوس ها و تابلوهاى خيابان ها و جاده ها را آماج تبليغات فريبنده و تأسف بارتر، 
خارجى قرار دادند اما وقتى حرف از تصاوير و نوشــته هاى اسالمى و انقالبى رسيد، 
آقايان يادشــان افتاد كه آخ هواس مردم پرت شــد و جان ملت در خطر اســت. 

9190008895
 اگر دو يا ســه سكه دو ريالى در جيب باشــند به محض دو دقيقه راه رفتن 
آنچنان ســروصدايى راه مى افتد كه صــداى آن، خوابيده در قبرســتان را نيز 
بيدار مى كند، اما اگر100 تراول 100 هزار تومانى در جيب باشــد، هيچ فردى 
نمى فهمد! تقريباً شــبيه به حقوق ناچيزى كه به معلمان اضافه مى شــود و كل 
جامعه خبردار مى شوند، اما به ساير كارمندان، اگر حقوقى اضافه شود خودشان 

هم متوجه نمى شوند. 9150008521
 رئيس جمهور تركيه قدعلم كرد و دولت ميانمار را محكوم كرد و از سازمان ملل 
و جهان اسالم خواست بر ضد دولت و ارتش ميانمار قيام كنند. بايد آقاى روحانى و 
دولت ايشان آن قدر محافظه كار باشند كه آخرين دولتى باشند كه دولت و ارتش 
ميانمار را محكوم كنند و دستگاه ديپلماسى ما نيز به خودشان زحمت ندادند اعتراض 

خود را به سفير آن كشور اعالم كنند. 9150006837
 چرا قبل از حركت اتوبوس دانش آموزان در مورد راننده تحقيق نكردند كه بعد از 
حادثه مى گويند راننده آهنگر بوده است؟ اين حرف يعنى باز هم راننده بيچاره تا آخر 

عمرش در زندان است و مقصر است! 9390006460
 آقاى روحانى قبل از انتخابات از برگشتن يارانه هايى كه قطع شده، خبر داديد و 
حتى پيامك داديد اما اكنون به هرجا مراجعه مى كنيم جواب نمى دهند!  اى كاش 
به آنچه گفتيد عمل كنيد و به فكر مردم كه كمرشان زير مخارج زندگى فلج شده،  

باشيد. 9150005932

سياست هاى دولت ميانمار 
هماهنگ با قدرت هاى بزرگ است

كشتار مسلمانان در ميانمار دنباله طرح استكبار 
به منظور اســالم هراسى و اسالم ستيزى است 
كه مى خواهند در بين مســلمانان ايجاد كنند و 
مسلمانان را از حقوقشــان دور كنند. از اين رو، 
چون اين كشــتار پيرامون مباحث اسالم است 
جهان و سران كشورها نيز عكس العملى نشان 
نمى دهند زيرا آن ها با افزايش قدرت مسلمانان 

مخالف هستند. 
بدون ترديد جنايت عليه بشريت در ميانمار در 
حال رخ دادن است و بايد با آن مقابله و برخورد 
كرد. بايد جهان اسالم در چارچوب يك همگرايى 
راهكارهاى مؤثر ترى را در اين موضوع اتخاذ كند 
و براى حل اين مسئله به كارگيرى يك راهبرد 

درست توسط كشورهاى اسالمى ضرورت دارد.
از طرفى، بايد جلــب نظر جامعه جهانى به اين 
مسئله در اولويت كارى جهان اسالم قرار گيرد و 
سپس با رويكردى صحيح و هوشمندانه به آشكار 

كردن حقايق عليه مستكبران بپردازند.
از آن جا كه سران كشورها در قبال اين جنايات 
ســكوت كرده انــد، مى توان نتيجــه گرفت كه 
سياست هاى دولت ميانمار هماهنگ با قدرت هاى 
بزرگ صورت مى گيرد و هدف اصلى آن ها، اسالم 
ستيزى است، اما جنايت عليه بشريت، يك جرم 
بين المللى است و بايد بدون اينكه كسى عنوان 
كند، خود ســازمان ملل بــه آن ورود پيدا كند 
و جلوى اين نسل كشــى را گرفتــه و عامالن و 
مجريان آن را محاكمه كند. اما متأسفانه سازمان 
ملل از آنجا كه متأثر از فضايى اســت كه در آن 
تصميم گيرندگان اصلى كســانى هستند كه به 
نوعى خودشــان مســبب اين جــرم و جنايات 

هستند، سكوت كرده اند.
ساكت نشستن كسانى كه مى توانند نقش آفرينى 
كنند، اگر نگوييم شريك بودن در جنايات عليه 
مسلمانان است، قطعاً در شدت يافتن اين جنايات 
بى تأثير نيســت. بايد دولت هايــى كه اين گونه 
بى پروا عليه اقليت ها بويژه مســلمانان جنايت و 
ظلم مى كنند را تحت فشــار قرار داد و آن ها را 

مجاب به رعايت حقوق مسلمانان كرد.
از طرفى سؤال اساسى اين است كه چرا شوراى 
امنيت سازمان ملل در برابر كشتار واقعى و آوارگى 
صدها هزار مسلمان سكوت كرده است اما در برابر 
سالح هسته اى يك كشور، فورى واكنش نشان 

داده و بيانيه صادر مى كند.
خبر

خبر ورزشى

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبرى

سخنگوى دولت خبر داد
تغييرات در سطح مديران عالى استان ها

قدس: سخنگوى دولت گفت: تغييرات در 
ســطح مديران عالى استان ها در حال انجام 

است.
محمد باقر نوبخت روز گذشــته در نشست 
خبــرى با خبرنگاران با اعــالم اين مطلب، 
افــزود: از زحمات تعدادى از اســتانداران و 
مديــران قدردانى خواهيم كــرد و برخى از 
استانداران نيز جابه جا مى شــوند و به استان هاى ديگر مى روند و برخى ديگر نيز 
كه ُحسن عملكردشان ثابت شده، در استان هاى ديگر مشغول مى شوند و تعدادى 

استاندار جديد نيز مشغول به كار خواهند شد.
وى با بيان اينكه نبايد وضعيت استان ها را معلق نگه داريم، گفت: وزير كشور با تأمل 

و سرعت الزم اين موضوع را در دستور كار دارد.
محمدباقــر نوبخت با بيان اينكه دولت به دنبال آن بود كه كاهش تورم را همراه با 
خروج از ركود داشــته باشد، گفت: ما به دنبال آن بوديم كه رشد اقتصادى مستمر 

باشد؛ از اين رو در ماه هاى گذشته اقداماتى صورت گرفت.
وى با بيان اينكه مسير دولت، خروج غيرتورمى بود، گفت: براى خروج غيرتورمى، 
دو اقدام را در نظر گرفتيم؛ يكى اعطاى تسهيالت به بنگاه هاى كوچك و متوسط و 
ديگرى اعطاى اعتبار براى طرح هاى عمرانى دولتى از طريق اعتباراتى كه از خزانه 
تزريق مى شود. وى با بيان اينكه در مورد بودجه 97 يك اقدام مطلوب و نوآورانه در 
حال انجام است، گفت: دوباره مى خواهيم بودجه همه دستگاه ها را حسابرسى كنيم.
نوبخت ادامه داد: طبق آمارهاى رســمى كشور در بهار امسال از 920 هزار نيروى 
جديدى كه وارد بازار كار شده اند، 703 هزار نفر مشغول به كار شده اند كه اين رقم 

اشتغال نشان دهنده آثار سرمايه گذارى ها و تالش هاى دولت است.

نظام الدين موسوى دبيركل روزنامه نگاران مسلمان شد
فارس: سخنگوى انجمن روزنامه نگاران مسلمان اعالم كرد: در انتخابات هيئت رئيسه 
اين انجمن، سيدنظام الدين موسوى به اتفاق آراى اعضاى هيئت مديره به عنوان دبيركل 
برگزيده شد. على اكبر روح نواز گفت: نخستين جلسه دهمين دوره هيئت مديره انجمن 
روزنامه نگاران مســلمان براى تعيين اعضاى هيئت رئيســه برگزار شد و به اتفاق آرا، 

سيدنظام الدين موسوى به عنوان دبيركل انجمن روزنامه نگاران مسلمان انتخاب شد.
به گفته وى، در اين انتخابات عالوه بر دبيركل، ســاير اركان هيئت مديره نيز انتخاب 
شدند كه در نتيجه حســن كرباليى به عنوان نايب رئيس اول، مسعود بصيرى نايب 
رئيس دوم، على اكبر روح نواز ســخنگو، رسول بابازاده خزانه دار، مهدى شكيبايى دبير 
تشكيالت، پرستو سيفى ناجى دبير اول و محمد عمرانى به عنوان دبير دوم هيئت مديره 

برگزيده شدند.

تقليل فاجعه 
ميانمار به يك 
درگيرى مذهبى 
بين مسلمانان

 و بودايى ها 
نادرست  است

بــــــــرش

استانداران نيز جابه جا مى شــوند و به استان هاى ديگر مى روند و برخى ديگر نيز 

شماره پيامك: 30004567

نقاب صلح بر چهره دالل جنگ
تسنيم: 16 سال كشــتار و وحشــت در خاورميانه؛ رهــاورد «جنگ آمريكا عليه 
تروريسم» است. فارغ از پشت پرده حمالت 11 سپتامبر، اين حادثه براى خاورميانه 
چيزى نداشت جز گسترش ناآرامى، بى ثباتى و ميليون ها كشته و مجروح غيرنظامى 

كه به بهانه جنگ با تروريسم، قربانى شدند.

اسكاى پرس از سفر قاسم سليمانى 
به اقليم كردستان خبر داد

ايسنا: يك خبرگزارى عراقى مدعى شد سردار 
قاسم سليمانى به منظور ديدار با مقامات كرد 

به كردستان عراق سفر كرده  است.
به گزارش خبرگزارى اسكاى پرس، رسانه هاى 
كردى مدعى شدند ســردار قاسم سليمانى، 
فرمانده ســپاه قدس ايران به اقليم كردستان 
ســفر كرده اســت و پ س از ديــدار با برخى 
مقامات در سليمانيه راهى اربيل شده است تا 
در مورد مسئله همه پرسى استقالل كردستان 
با مقامات كرد گفت وگو كند. اين رسانه مدعى 
شده است كه سردار ســليمانى تالش دارد تا 

بارزانى همه پرسى را لغو كند.

مردان برانكو به جمع 4 تيم برتر آسيا رسيدند
تاريخ سازى 10 نفره 

پرسپوليس مقابل االهلى
جواد رستم زاده:  تيم فوتبال پرسپوليس به 
جمع چهار تيم برتر آســيا راه يافت. ديشب در 
ابوظبــى مردان برانكو 10 نفــره معجزه كردند 
و ميلياردرهاى االهلى را با نتيجه ســنگين سه 
بر يك از جام باشــگاه هاى آسيا حذف كردند. 
سرخپوشــان ايرانى توفانى شــروع كردند و در 
دقيقه 5 موفق شدند با گل عليپور از فشار روانى 
بازى كــم كنند اما اخراج بچگانه كاميابى نيا در 
دقيقــه 11 پازل ذهنى برانكو را به هم ريخت و 
مردان او مجبور به دفاع مطلق 10 نفره شــدند. 
پرســپوليس اگرچه نيمــه اول را با پيروزى به 
رختكــن رفت امــا در همان اوايــل نيمه دوم 
دروازه اش روى حركت تكنيكى صالح االمرى در 
دقيقه 52 باز شــد اين نتيجه پرسپوليس را در 
آستانه حذف قرار داد اما لب خط، مردى بود كه 
تعويض هايش طاليى است و اين روزها از هيچ 
همه چيز مى سازد. سرمربى سرخ ها منشا، رسن 
و مصلح را به زمين فرستاد تا ورق بازى برگردد. 
دقيقه 82 در شلوغى جلوى دروازه ميزبان، مصلح 
موفق شــد با ضربه اش هم پنالتى بگيرد و هم 
بازيكن حريف را اخراج كند. اين پنالتى حياتى 
را منشــا با خونسردى به گل تبديل كرد تا آب 
ســردى بر پيكر االهلى ريخته شود. دو تيم 10 
نفره شــدند اما باز اين پرسپوليس بود كه روى 
حركت تكنيكى رسن صاحب پنالتى شد. طارمى 
با كلى خاطره بد پشت پنالتى ايستاد و گل خوبى 
به ثمر رساند. اين گل در دقيقه 83 تير خالصى 
بود بر پيكر نيم جان االهلى. ربيع خواه در پايان 
اين بازى بهترين بازيكن زمين شد.  پرسپوليس 
در مرحله نيم نهايــى ابتدا ميهمان تيم الهالل 
عربستان خواهد بود. بازى رفت دو تيم 4 مهرماه 
به ميزبانى الهالل عربستان در ابوظبى برگزار 
مى شود و بازى برگشت 25 مهرماه به ميزبانى 

پرسپوليس در مسقط برگزار خواهد شد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مهلت شركت در مسابقه ملى «ميهمان امام» تمديد شد  آستان: مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى(به نشر) از تمديد مسابقه ملى كتابخوانى «ميهمان امام» با 808 جايزه مادى و معنوى خبر داد. حسين 
سعيدى با بيان اينكه اين مسابقه با محوريت امام رضا(ع) همزمان با ايام دهه كرامت آغاز شد، افزود: با توجه به استقبال گسترده مخاطبان، مهلت شركت در اين مسابقه از هشتم شهريور به 28 آبان ماه تغيير يافت. عالقه مندان 

براى شركت در اين مسابقه مى توانند به نشانى اينترنتى www.m-ketab.ir يا نشانى تلگرامى  مراجعه كنند. سامانه پيامكى 3000802222 و تلفن 05137256474 نيز در دسترس عالقه مندان است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در ديدار با وزير خارجه پاكستان: 

دولت ها و ملت هاى اسالمى 
در برابر جنايات ميانمار سكوت نكنند

آســتان: قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى در ديدار با وزير خارجه 
پاكســتان گفت: دولت هــا و ملل 
اســالمى در برابر جنايات و فجايع 
انســانى كه مردم ميانمار را تهديد 

مى كند، سكوت نكنند.
ســيدمرتضى بختيارى در ديدار با 
«خواجه آصف» وزير خارجه و «ناصر 

جنجوعه» رئيس شوراى عالى امنيت ملى پاكستان كه در حرم مطهر امام رضا(ع) 
برگزار شــد، با محكوم كردن جنايات ارتش ميانمار و اقدامات گروه هاى تكفيرى 
و تروريســتى در خاورميانه بر ضرورت هم افزايى و همكارى در مبارزه با اين گونه 

اقدامات غيرانسانى تأكيد كرد.
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى با اشــاره به مشتركات فرهنگى و مذهبى 
گسترده بين ايران و پاكستان اظهار داشت: تعداد كثيرى از زائران غيرايرانى بارگاه 
منور رضوى امام رضا(ع) را زائران عزيز پاكســتانى تشــكيل مى دهند كه با وجود 
تهديدهاى گروه هاى تكفيرى، رنج سفر را به جان مى خرند و عاشقانه به پابوس امام 

هشتم(ع) مشرف مى شوند.
وى تصريح كرد: آســتان قدس رضوى ارائه خدمات شايسته و كيفى به اين زائران 
عزيز را از وظايف اصلى خود مى داند؛ همچنين با دستور توليت آستان قدس رضوى 

ساخت زائرسرا در مرز ميرجاوه را با جديت دنبال مى كند.
وزير خارجه پاكستان نيز در اين ديدار با ابراز خوشحالى از زيارت بارگاه ملكوتى امام 
رضا(ع) هدف از ســفر خود را اعالم مواضع صريح اسالم آباد در مقابله با گروه هاى 
تكفيرى و تروريستى دانست و افزود: حل مشكالت زائران و تأمين امنيت و رفاه آنان 
از خواسته هاى دولت پاكستان است و در اين زمينه آماده هرگونه همكارى هستيم.

 برنامه ريزى براى توسعه هنرهاى اسالمى و ايرانى 
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي همچنين صبح روز گذشته از دو شركت فرش 

و كاشى سنتى وابسته به آستان قدس رضوى بازديد كرد. 
سيد مرتضى بختيارى در اين بازديدها با بيان اينكه احداث كارگاه هاى توليدى و 
حمايت از مشــاغل خانگى و صنايع دستى و تبديلى از رويكردهاى آستان قدس 
رضوى در سال اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال است، گفت: هنرمندان و استادان 
فــن در طول اعصار مختلف بهترين و كيفى ترين آثارشــان را در مجموعه اماكن 
متبركه رضوى خلق كرده اند و در حال حاضر نيز مجموعه اى از استادان و هنرمندان 

خالق و با استعداد در آستان قدس رضوى مشغول خدمت هستند.
بختيارى با اشاره به برنامه ريزى صورت گرفته براى توسعه هنرهاى اسالمى و ايرانى 
افزود: انتقال تجارب ارزشمند هنرمندان به نسل جوان و مستندسازى شيوه هاى 

اجراى هنرهاى اصيل حرم مطهر امام رضا(ع) در دست اقدام است.

مديرعامل شركت كارگزارى بورس اوراق بهادار رضوى مطرح كرد
تقويت رقابت پذيرى از طريق افتتاح شعب كارگزارى

آســتان: مديرعامل شــركت كارگزارى بــورس اوراق بهادار رضــوى از تقويت 
رقابت پذيرى اقتصادى از طريق افتتاح شعب مختلف كارگزارى رضوى توسط اين 

شركت خبر داد.
يوســف پاشــانژاد گفت: اين كارگزارى در راستاى ايجاد بستر رقابت بين مناطق 
و استان ها، نســبت به افتتاح شعب مختلف در استان هايى كه داراى توانايى الزم 
هســتند، اقدام كرده اســت و تا جايى كــه منابع اجازه مــى داده، از ظرفيت ها و 

قابليت هاى متنوع در جغرافياى كشور بهره برده است.
وى با اشــاره به نقش توانمندســازى نيروى كار در رشد بهره ورى اقتصادى و نيز 
افزايش سهم ســرمايه انســانى از طريق ارتقاى آموزش و مهارت، گفت: شركت 
كارگزارى رضوى با برگزارى دوره هاى آموزشــى تخصصى، تالش كرده تا دانش و 

سطح علمى كاركنان خود را ارتقا دهد.

خـــبر

 آستان/ آزيتا ذكا   دل هايشان دخيل 
بسته شده به گهواره حضرت على اصغر(ع)؛ 
كوك هايى از ارادت بر جامه سبز عزاداران 
محرم  ماه  جمعه  اولين  تا  مى زنند  نونهال 
با  سيدالشهدا(ع)  مظلوميت  از  صحنه اى 
سوگوارى كودكان در عزاى سرباز كوچك 

كربال به نمايش گذاشته شود.
از پنجم شــهريورماه كارگاه دوخت لباس 
شيرخوارگان در مسجد صديقى ها برپا شده 
و بانوان خادم بــراى دوخت لباس پاى كار 
آمده اند. حاال پس از گذشت دو هفته جمعى 
از زائران و مجاوران هم در اين كارگاه حضور 
يافته اند تا در بســته بندى لباس ها خادمان 
را يارى رســانند.  ســال 83 بــود كه يك 
ســازمان مردم نهاد با عنوان مجمع جهانى 
حضرت على اصغر(ع) براى گسترش مراسم 
شيرخوارگان حسينى در شهرها و روستاهاى 
ايران و برخى كشورهاى اسالمى تشكيل شد. 
پس از دو دهه ســال به سال بر كيفيت اين 
مراسم افزوده مى شود؛ حرم مطهر رضوى هم 
هر ساله ميزبان اين محافل باعظمت است كه 
هزاران زائر و مجاور، كودكان خود را با لباس 
عزا به اين مجلس مى آورند تا تداعى يك غم 

بزرگ از جنس عاطفه  شوند.

 ماندم تا خدمت كنم
با لهجه شيرين اصفهانى مشغول صحبت با 
ديگر خانم هاست و نخ هاى اضافه لباس ها را 

جدا مى كرده و داخل ســبد مى ريزد. چهره 
چروكيده اش نشــان كهنسالى اوست. برايم 
از كاروانشان مى گويد كه سه روزه براى دهه 
واليت به مشهد آمدند و برگشتند؛ اما او ماند 
تا روز غدير را هم به حرم مطهر مشرف شود. 
وقتى متوجه مى شــود در مسجدى نزديك 
حرم مطهر كارگاه دوخت لباس شيرخوارگان 
است، تمامى روزهاى حضورش در اين شهر 
را وقــف كمك به دوخت لبــاس مى كند. 

مى گويد ماندم تا خدمت كنم. 
عشــق به سيدالشــهدا(ع) البته كوچك و 
بزرگ نمى شناسد. بين آن همه زائر و مجاور 
عالقه مند خدمت به اهل بيت(ع)، ديدن دختر 
بچه هفت ساله، زيبايى ديگرى به اين ارادت 
مى دهد؛ قيچى در دســتان كوچك او باز و 

بسته شــده تا نخ هاى اضافه لباس ها گرفته 
شود. خوشــكالمى اش هم به كار كردنش 
افزوده و مى گويد: «من پنج روزه با عزيز جونم 
ميام. دوست دارم منم كمك كنم. هر روز به 
مامانم مى گم من رو خونه عزيز جون ببرتا با 

هم به مسجد بريم». 
خانمى ميانسال پشت چرخ خياطى با شيرين 
زبانى نوه اش تبسمى بر لبانش نقش مى بندد.

 80 هزار لباس سبز براى شيرخوارگان
مجتبى فقيهى زاده، كارشــناس مسئول 
محافل و نشست هاى تخصصى حرم مطهر 
رضوى مى گويد: «بانوان به صورت افتخارى 
در اين كارگاه مشغول كار هستند. روزانه 
تقريبــاً 30 نفــر در ايــن كارگاه حاضر 

مى شوند و در برش پارچه، دوخت لباس و 
بسته بندى آن ها كمك مى كنند».

به لطف امــام رضا(ع) و مســاعدت قائم 
مقام توليت آســتان قدس رضوى امسال 
حجم پارچه هاى خريدارى شده نسبت به 
سال هاى قبل بيشتر است. طبق گفته هاى 
فقيهى زاده، 50 تن پارچه ســبز با جنس 
مناســب خريدارى شــده و بناست 80 
هزار لباس شــيرخوارگان دوخته شود و 
در اســتان هاى خراسان رضوى، شمالى و 
جنوبى توزيع گــردد و با اعالم نياز ديگر 

اســتان ها اين پارچه ها هم 
براى آن ها فرستاده شود.

امســال اوليــن جمعه ماه 
با نخستين  محرم مصادف 
روز ايــن مــاه اســت كه 
ســال هاى  طبق  كودكان 
گذشته روى دست مادران 
به سوى حرم مطهر مى آيند 
و خادمــان بدو ورود زائران 
و مجاورانــى كــه كودك 
دارند،  همــراه  خردســال 
بســته هاى لباس مراســم 
شــيرخوارگان را بين آن ها 

توزيع خواهند كرد. بنا به گفته فقيهى زاده، 
حضور 20 هزار كودك به همراه مادرا نشان 
در مراســم شــيرخوارگان حــرم مطهر 

پيش بينى شده است.

كارگاه دوخت لباس محفل شيرخوارگان حسينى در جوار حرم مطهررضوى برپاست

 اين شيرهاى آب داراى حسگر كه در نقاط تن پوش سبز براى عاشقى هاى كودكانه 
مختلف حرم مطهر قــرار دارد خيلى آب را 

اسراف مى كند. لطفاً رسيدگى كنيد. 
09010002831

 در ورودى حــرم مطهر بــا نصب تابلو 
اقالمى را كه همراه داشــتن آن ها ممنوع 
هست، اطالع رسانى كنيد؛ بسيارى از مردم 
پس از ايســتادن در صف طوالنى به خاطر 
داشتن اقالم ممنوعه برگردانده مى شوند كه 

باعث معطلى بقيه مى شود.
09350002066

قدس: اقالم ممنوعــه در ورودى هاى حرم 
مطهر اعالم و اطالع رسانى شده است.

 تيم  سوريه  در بازى بعديش  بايد با استراليا 
بازى  كند، به منظور اعتبار بخشيدن  و تبليغ  
ميزبانى موفق  مشــهدى ها در عرصه  جهانى 
اداره   ورزش  اســتان  و آستان قدس  از فرصت 
 استفاده  كنند و ورزشگاه  امام رضا(ع) را جهت 

ميزبانى سوريه  معرفى كنند.
09360006158

 خواهش مى كنم پيامكم را چاپ كنيد. پس 
از كلى پيگيرى براى مشاركت در طرح احداث 
گلخانه در فرامرز عباسى و اظهار بى اطالعى 
ســازمان اقتصادى رضوى و سازمان مركزى 
آســتان قدس، حاال خبر مى دهند گزينش 

انجام شده؛ آخر چطورى؟ كجا؟ كى؟
09150006637

 چه خوب بود اگــر زمان نقاره زنى غروب، 
همه ســخنرانى ها در تمــام صحن ها قطع 
مى شــد و به جاى آن صداى نقاره در تمام 

صحن ها پخش مى شد. 
09150000268

 سالم! پيشــنهاد مى شــود رأس ساعت 
12ظهر و شــب به منظور احترام به حضرت 
وليعصر(عج) دعاى سالمت ايشان پخش شود.
09150006460

 باسالم، از شركت نان قدس رضوى تقاضا 
مى شود يك دكه در انتهاى پارك رجا نرسيده 

به استخر بزرگ آستان قدس نصب كند.
09360006158

صداى مردم

از پنجم شهريورماه 
كارگاه دوخت 

لباس شيرخوارگان 
در مسجد 

صديقى ها برپا شده 
و بانوان خادم براى 

دوخت لباس پاى 
كار آمده اند

بــــــــرش

قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى در ديدار با وزير خارجه 
پاكســتان گفت: دولت هــا و ملل 
اســالمى در برابر جنايات و فجايع 
انســانى كه مردم ميانمار را تهديد 

ســيدمرتضى بختيارى در ديدار با 
«خواجه آصف» وزير خارجه و «ناصر 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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آستان: چهارمين دوره طرح واليت دانش آموزى با عنوان «هفت 
روز در بهشت» به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى برگزار 
شــد. به گزارش آستان نيوز، در اين دوره 200 دانش  آموز از چهار 
استان تهران، خراسان شمالى، چهارمحال و بختيارى و قزوين از 10 

تا 19 شهريور در مشهد حضور يافتند.
اين طرح يك اردوى آموزشــى، معرفتى و تفريحى اســت كه در 
هر دوره 21 كالس آموزشــى با موضوع معارف كاربردى شــامل 
خداشناسى، هستى شناسى، راهنماشناسى و دين شناسى برگزار 

مى شود. همچنين دانش آموزان در همايش هاى مهارتى و سخنرانى 
كه هر روز بعد از ظهر برگزار مى شد، از سخنان استادان رحيم پور 

ازغدى، طاهرزاده و حجت االسالم پناهيان بهره بردند.
وداع با شهيد مدافع حرم در قالب هيئت نوجوانانه، بازديد از جبهه 
در همين نزديكى در بهشت رضا، حضور در اردوگاه فرهنگى تربيتى 
امام رضا(عليه السالم)، شركت در جام ورزشى، زيارت دسته جمعى 

و پارك آبى از برنامه هاى تفريحى و فرهنگى اين دوره بود.
همچنين دانش آموزان در هر دوره ميهمان ميهمانسراى حضرت 

رضا(ع) هســتند. طول دوره طرح واليت دانش آموزى 9 روز است 
كه به همراه مراسم افتتاحيه و اختتاميه، هفت روز آموزشى و مفيد 

براى نوجوانان است.
در پايان هر دوره يك بسته فرهنگى شامل سوغات براى پدر و مادر 

دانش آموزان به آن ها اهدا مى شود.
اين نوجوانان نخبه توسط شبكه جوانان رضوى هر استان شناسايى 

و براى شركت در اردو دعوت شدند.
طرح «هفت روز در بهشت» مخصوص دانش آموزان پسر پايه نهم، 
دهم و يازدهم نخبه سراسر كشور است كه امسال براى اولين بار در 
پنج دوره از 15 مرداد تا 28 شــهريور برگزار مى شود. در اين طرح 

قرار است بيش از 850 دانش آموز نخبه پسر شركت كنند.

به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى
چهارمين دوره طرح «هفت روز در بهشت» برگزار شد
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

اتحادیه اروپا نسبت به جنایات میانمار موضع گیری کند  فارس: امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در دیدار با سفیر هلند با اشاره به تحوالت میانمار و کشتار 
بی رحمانه مســلمانان این کشــور، ســکوت و بی توجهی جامعه بین المللی در قبال این اتفاقات را محکوم کرد و افزود: انتظار ما از اتحادیه اروپا و کشــور هلند این است که در این خصوص اتخاذ موضع 

کرده و تالش خود را برای جلوگیری از ادامه این فاجعه انسانی به کار گیرد.

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

آزادسازی دیرالزور ضربه نهایی 
بر بقایای داعش درسوریه

فارس: علی شــمخانی دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی، آزادسازی دیرالزور که در ادامه 
سلسله عملیات والفجر صورت گرفت را ضربه 
نهایی بر بقایای گروهک تروریستی تکفیری 
داعش در سوریه دانست. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی با تاکید بر تاثیر راهبردی موفقیت 
در این عملیات ها و بــه ویژه موقعیت ویژه 
دیرالزور به لحاظ ژئوپلتیکی و اقتصادی که 
موجب تقویت محور مقاومت و جبهه واقعی 
مقابله با تروریسم شده است، خاطرنشان کرد: 
با پاکسازی تدریجی مرزهای عراق و سوریه 
عرصه بر گروه های تروریستی تنگ تر خواهد 

شد.

مذاکره مجدد درباره توافق 
هسته ای یک توهم است

ایسنا: دســتیار ویژه رئیس جمهور پیشین 
آمریکا با اشــاره به برخی گزارشات مبنی بر 
تــاش دونالد ترامپ برای یافتن راهی برای 
مذاکره مجدد درباره توافق هســته ای تاکید 
کرد: مذاکره دوباره بر ســر توافق هسته ای 
بــا ایران یــک توهم محض اســت. فیلیپ 
گوردون گفت: اگر تحریم هــا را برگردانیم، 
آمریکا به عنوان ناقض توافقی شناخته خواهد 
شد که کارســاز بوده است و ایرانی ها اجازه 
خواهند داشت که فعالیت های هسته ای شان 
را از ســرگیرند. به عاوه ائتاف بین المللی 
قدرتمندی که ایران را پای میز مذاکره آورد، 

دیگر در کنار هم جمع نخواهد شد.

سومین اجالس رسمی 
دوره پنجم مجلس خبرگان 

رهبری برگزار می شود
مهر: سومین اجاس رســمی دوره پنجم 
مجلــس خبــرگان رهبری طــی روزهای 
۲۸ و ۲۹ شــهریور در ســاختمان ســابق 
مجلس شــورای اســامی برگزار می شود. 
در این اجاس که طی روزهای ســه شنبه 
و چهارشــنبه هفته آینده برگزار می شود، 
حجت االسام علی ســعیدی نماینده ولی 
فقیه در سپاه پاسداران سخنرانی خواهد کرد.

رویداد

 سیاســت/ مینا افــرازه  »من یک 
تروریســت ســابق هســتم«. این جمله 
معروفی است که مناخیم ولفوویچ بگین 
ششمین نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 
یکی از برندگان جایزه نوبل در سخنرانی 
مشهور خود در نیویورک آمریکا بیان کرد. 
او در واقع از روزهایی سخن گفت که رسما 
ریاســت گروه تروریستی  سازمان نظامی 
ملی در سرزمین اسرائیل یا همان ایرگون 
را برعهده داشت. این گروه 17 سال تمام 
در ســرزمین های اشــغالی دست به هر 
جنایتی زد و تنهــا در یک مورد با انفجار 
یــک بمب در هتل کینــگ دیوید قدس 

دست به قتل عام ۹1 نفر زد.
او آنقدر به عنوان تروریست معروف بود که 
وقتی به آمریکا سفر کرد حتی هانا آرنت 
و برخی دیگر از چهره هــای  یهودی، در 
نامه ای سرگشاده به روزنامه نیویورک تایمز 
وی را رهبر حزبی خواندند که »به شــدت 
در سازماندهی، و روش ها مشابه حزب های 
نازی و فاشیست اســت«. در این نامه به 
کشــتار دیریاســین که طی آن ۲۴۰ نفر 
ساکنین روستایی کشته شدند، اشاره شده 
است. این نامه از جمله توسط 
آلبرت آینشتاین، برنده جایزه 

نوبل فیزیک، امضا شد.
متاســفانه بگین چند سال 
بعد به دلیل مضحک تاش 
برای ایجاد صلح جایزه صلح 
نوبل را به همراه انور سادات 
دریافت کرد. امــا این تنها 
جنایتکاری نبود که نوبل را 
دریافــت کرد. به جز او افراد 
دیگری مانند اسحاق رابین، 
اوباما  باراک  پرز،  شــیمون 
و حتی آنگ سان ســوچی) رهبر کنونی 
میانمار( هم این جایزه را دریافت کرده اند 
و عماً روی آکادمی نوبل در اعطای جایزه 

صلح را سیاه کرده اند.
ولی اهلل نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس، درباره 
اعطای جایزه صلــح نوبل به جنایتکارانی 
همچــون رهبــر میانمار معتقد اســت: 

بحران میانمار آزمونی برای تمام آزادگان 
جهان اســت تا فریاد دفــاع از مظلومان 
و عدالت خواهی را ســر دهند و ســخنان 
رهبــری هم در ایــن زمینه یــک اقدام 

آزادی خواهانه و انسان دوستانه بود. 
نانواکنــاری تأکید 
کرد: شــاهدیم که 
یکی  کــه  آمریکا 
از بانیــان اصلــی 
صلح  جایــزه  این 
اســت، در تمام جنایات و توطئه ها علیه 
مسلمانان دست دارد. از خوی استکباری 
آمریکا انتظاری جز این نمی رود که جوایز 
صلح نوبل را به جنایتکارانی که در راستای 
سیاست های این کشور گام بردارند، اعطا 
کند. ایــن نماینده مجلس در ادامه گفت: 
اعطای جایــزه صلح نوبل به دیکتاتورها و 
جنایتکاران جنگی اقدام جدیدی نیست. 
زمانی که ایربــاس ایرانی در خلیج فارس 

توسط ناو آمریکایی منهدم شد، بسیاری 
از هموطنــان بی گناه ما در پی این حادثه 
کشته شدند اما دیدیم که فرمانده این ناو 
جنگی جایزه می گیرد. این واقعاً جای بسی 
تأســف دارد که فردی بیش از ۲۰۰ نفر از 
افراد بی گناه را به قتل می رســاند و جایزه 
می گیرد. همچنین به برخی ســران رژیم 
صهیونیستی که در فلسطین کشتارها و 
جنایات بســیاری را مرتکب می شوند، در 
کمال تعجب جایزه صلح نوبل داده می شود. 
صبرا و شــتیا نمونه ای از خونخواری ها و 

خوی وحشیگری این رژیم است. 

کشور تنها  اســامی  جمهوری 
 مدافع مظلومان جهان 

دیگــر عضو کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس در این باره به 
»قدس« گفت: نظام سرمایه داری و سلطه 
با محوریت کشــور آمریکا امروزه این هنر 

را پیدا کردند که از دیکتاتورهای گذشته 
به مراتب خوی وحشیانه تری دارند اما رفتار 
و گفتمان آن ها مبتنی بر همان شعارهای 
عامه پسندی همچون رعایت حقوق بشر 
اســت و برای فریب افکار عمومی جهان 
از این ادبیات اســتفاده می کنند. آن ها دم 
از حقوق بشــر می زنند اما وقتی که زمان 
عمل و اجرای این ادعاهای حقوق بشری 
می رســد، همین مدعیان حقوق بشــر 
بزرگ ترین ناقضان آن هستند. در همین 
راســتا برای انحراف افکار عمومی جایزه 
صلح نوبل را طراحی می کنند اما عماً این 
جایزه به کسانی اعطا می شود که توانستند 
منافع و اهداف نظام سلطه را تأمین بکنند 

و رضایت این نظام را به دست بیاورند. 
کریمــی  جــواد 
قدوســی در ادامه 
اظهار داشــت: در 
طول تاریخ معاصر 
جنایتکار  چندین 
توانستند جایزه صلح را دریافت کنند که 
از آن جمله می توان به رئیس دولت میانمار 
خانم آنگ سان سوچی اشــاره کرد. وی 
در مقابل انظار تمام دنیا و سران کشورها 
مشــغول نسل کشی و جنایات علیه مردم 
بی دفاع است و به کشتار چندین میلیون 
مسلمان در یکی از استان های این کشور 
می پردازد و همواره مورد حمایت رئیسان 

جمهور آمریکا قرار گرفته است. 
وی در ادامــه تصریح کــرد: رهبرمعظم 
انقاب در سخنانشان به کشورهای اسامی 
اشاره کردند که متأسفانه آنها در این باره 
سکوت کرده و اقدامی در محکومیت این 
جنایات انجام نمی دهند. ایشان جمهوری 
اسامی را تنها کشوری دانستند که پرچم 
دفاع از مظلومان و مسلمانان را بلند کرده 
است. دولت نیز بایستی در چنین شرایطی 
از خودش واکنش انقابی نشــان دهد و 
درخواست تشکیل نشســت ویژه وزرای 
خارجه کشورهای اسامی و رایزنی برای 
بحران مسلمانان میانمار را داشته باشد و به 
عکس العمل مؤثری، بیش از دادن یک نامه 

به دبیرکل سازمان ملل، بپردازد.

جایزه صلح 
نوبل به کسانی 
اعطا می شود که 
توانستند منافع و 
اهداف نظام سلطه 
را تأمین بکنند و 
رضایت این نظام را 
به دست بیاورند

بــــــــرش

جنایتکارانی که مدال صلح گرفتند

جایزه جنگ نوبل!

خبر

واکنش مناسب ایران به خروج آمریکا از برجام
باشگاه خبرنگاران جوان: رئیــس شورای راهبردی و روابط خارجی کشورمان 
گفت: در زمینه پایبندی ایران به برجام در صورت خروج آمریکا  دو سناریو مطرح 
اســت؛ یکی اینکه پس از خروج آمریکا کشورهای اروپایی نیز از این توافق خارج 
شوند و دیگر اینکه بعد از خروج آمریکا کشورهای اروپایی به توافق هسته ای پایبند 
بماننــد. کمال خرازی با تأکید بر اینکه برای هرکدام از این ســناریوها باید آماده 
باشیم، تصریح کرد: دستگاه های مربوطه برنامه ریزی های مناسب در این زمینه را 

انجام داده اند و مواضع همکاران ما  بر همین اساس است

مالحظات ایمنی هسته ای استفاده صلح آمیز 
از انرژی اتمی را مخدوش نکند

 مهر: رضا نجفی ســفیر و نماینده دائم 
جمهــوری اســامی ایــران در آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی در اولین روز 
نشست شهریورماه شورای حکام آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی بعنوان رئیس 
گروه 77 ضمن اشــاره به اهمیت ایمنی 
هســته ای در برنامه هــای صلــح آمیز 
کشورهای عضو، اظهار داشت که مسئولیت اولیه در زمینه ایمنی هسته ای به عهده 
کشورهای عضو است و تأکید کرد که ماحظات در زمینه ایمنی هسته ای نبایستی 

فرآیند استفاده های صلح آمیز از این فناوری را مخدوش کند. 

اختالفی با ایران و روسیه درباره ادلب نداریم
اسپوتنیک: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، روز سه شنبه با اشاره به 
توافق ایران، روســیه و ترکیه در مورد شــهرهای ادلب و افرین در ترکیه طبق 
فرآیند مذاکرات آســتانه گفت که آنکارا با تهران و مسکو هیچ اختافی درباره 
سرنوشــت این شــهرها ندارد و توافق درباره این مناطق مطابق قبل بدون هیچ 

مشکلی ادامه دارد.

هیچ بیگانه ای حق بازدید از مراکز نظامی ما را ندارد
ایرنا: علــی اکبر والیتــی در خصوص 
اظهــارات آمانو مبنی بر اینکه آژانس در 
صورت نیاز می تواند به سایت های نظامی 
ایران دسترسی داشته باشد و هیچ تفاوتی 
میان ســایت های نظامــی و غیرنظامی 
وجود ندارد گفــت: ادعای چنین حقی، 
اختــراع آقای آمانو اســت و گرنه اگر او 
مستقل بود و تصمیمی که می گرفت کاماً بر اساس استقال بود باید برای بازدید 
از مراکز هســته ای رژیم صهیونیستی فشار می آورد زیرا وجود ساح هسته ای در 

سرزمین های اشغالی بزرگترین خطر برای کل منطقه خاورمیانه است. 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود : آقای آمانو، مامورانش و هیچ بیگانه 
دیگری حق ندارند که از مراکز نظامی ما بازدید کنند زیرا این مراکز جزو مناطق 
ممنوعه اســت که برای هر بیگانه و وابســته بیگانه کاماً حریم امنیتی و سری 

محسوب می شود.

جلوگیری ترامپ  از شکل گیری اتحاد ایران و قطر
فارس: پایگاه »بلومبرگ« روز سه شنبه به نقل از منابع آگاه نوشته است که تاش 
هفته گذشته »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای مصالحه قطر و کشورهای 
تحریم کننده به رهبری عربســتان، با هدف احیای جبهه واحد علیه ایران صورت 

گرفته است. 
ترامپ چند روز پیش پس از دیدار با امیر کویت در واشنگتن، در چند تماس تلفنی 
با مقامات قطر و عربستان، آن ها را به گفت وگوی مستقیم ترغیب کرد. در پی این 
تماس ها، برای اولین بار از زمان قطع روابط، ولی عهد عربستان و امیر قطر تلفنی 

گفت وگو کردند.
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

ديدار «اسماعيل هنيه» با رئيس سازمان اطالعات مصر   
مهر: جنبش حماس با صدور بيانيه اى اعالم كرد، اسماعيل هنيه با رئيس سازمان اطالعات مصر ديدار كرده است و در اين ديدار بر اهتمام جنبش حماس به امنيت و آرامش جمهورى عربى مصر و جلوگيرى از استفاده 

از باريكه غزه براى ضربه زدن به امنيت اين كشور تأكيد كرد. 

34 هزار غيرنظامى يمنى قربانى ائتالف سعودى
فارس: مركز قانونى حقوق و توسعه 
يمن در آخريــن آمار خود از تلفات 
حمالت عربستان و ائتالف آن به يمن 
پس از گذشت 900 روز متوالى اعالم 
كرد، حدود 34 هزار و 72 غير نظامى 
كشته يا زخمى شده اند.طى900 روز 
حمالت متجاوزانه ائتالف سعودى به 
يمن، بيش از 12 هزار و 907 نفر از 

غيرنظاميان از جمله 768 كودك و 980 زن كشته و 21 هزار و 165 نفر ديگر از 
شهروندان يمنى از جمله 598 كودك و 2 هزار و 149 زن زخمى شدند.

تحريم هاى جديدشوراى امنيت
 عليه كره شمالى

فارس: شــوراى امنيت ســازمان 
ملل كه به دنبال ششمين آزمايش 
هســته اى كره شمالى براى بررسى 
اين موضوع تشــكيل جلســه داده 
بود با صدور قطعنامه اى به كار خود 
پايان داد. اين قطعنامه، تحريم هاى 
اقتصادى جديــدى را عليه پيونگ 
يانــگ اعمــال خواهــد كرد.كليه 

صادرات منسوجات كره شمالى تحت تحريم قرار مى گيرد، اما واردات نفت خام 
كره شمالى به همين ميزانى كه اكنون هست حفظ مى شود.

اردوغان: از روسيه اس 400 مى خريم
خبرگزارى فرانسه: «رجب طيب 
اردوغان» رئيس جمهــور تركيه از 
تصميم آنكارا بــراى امضاى قرارداد 
خريد ســامانه موشــكى اس 400 
از روســيه خبر داده است.در مرداد 
ماه ســال جارى مديرعامل شركت 
«روس آبارون اكسپورت» روسيه اعالم 
كــرد، قرارداد تحويل ســامانه هاى 

موشكى اس- 400 به تركيه امضا شده اما تا كنون اجرايى نشده است.

كاخ سفيد با شيطنت خشونت عليه مسلمانان 
روهينگيا را محكوم كرد

فرست پست: «سارا سندرز» سخنگوى كاخ ســفيد گفــت: آمريكا از آنچه در 
برمه (ميانمار) جريان دارد، عميقاً متأســف است.البته سندرز مدعى شد منشأ 
خشونت ها حمالتى بوده است كه مبارزان مسلمان روز 25 آگوست عليه نيروهاى 

امنيتى انجام داده اند.

حمايت مجدد رژيم صهيونيستى
 از كردستان عراق

مهر: معاون پيشــين رئيس ستاد 
مشــترك ارتــش اســرائيل، در 
ســخنانى همه پرســى استقالل 
اقليم كردستان عراق را يك تحول 
مهــم در خاورميانه دانســته و از 
حمايــت تل آويو از اين روند خبر 
داد. «يائير گوالن» همچنين اعالم 
كرد، حزب كارگران كردستان (پ 

ك ك) به هيچ وجه يك گروه تروريستى نيست.

مخالفت پارلمان عراق 
با برگزارى همه پرسى اقليم كردستان 

پارلمان  نمايندگان  نيوز:  سومريه 
عراق با برگزارى همه پرسى استقالل 

اقليم كردستان مخالفت كردند.
يك منبــع پارلمانى عــراق اعالم 
كرد:پارلمان، حيدر العبادى نخست 
وزير عراق را بــه اتخاذ همه تدابير 
براى حفظ وحدت عراق و شــروع 
حل  بــراى  جــدى  گفت و گــوى 

مشكالت ميان بغداد و اربيل ملزم كرده است.

درخواست مردم مصر براى اخراج معارضان سورى
العهد: مردم مصر خواســتار اخراج 
مخالفان سورى از اين كشور هستند 
و بر اين باورند، در خصوص تحوالت 
ســوريه فريب خورده اند و به همين 
خاطــر فعاالن حقوقى اين كشــور 
تحركات قضايى را براى بيرون راندن 
اين افراد كه آن ها را مزدور مى دانند؛ 
آغاز كرده اند. همزمان با درخواست 

سازمان ها و شــخصيت هاى حامى جمهورى عربى سوريه در مصر، اين كشور با 
تحركات گسترده رو به رو شده و اين در حالى است كه طرح صهيونيستى - وهابى 

براى تسلط بر دمشق شكست خورده است.

خـــبر

 بين الملل/ احمد يوسفى صراف  روزهاى 
متمادى از فاجعه انسانى ميانمار مى گذرد. 
فاجعه اى كه به اذعان نهاد هاى بين المللى 
نوعى نسل كشى هدفمند محسوب مى شود. 
نسل كشى همان واژه اى است كه به طور 
مثال براى كشته شدگان يهودى به دست 
هيتلر در جنگ جهانى دوم استفاده مى شود، 
با اين تفاوت كه به واسطه ادعاى آن نسل 
كشى تا سال ها بعد رژيمى جعلى در حال 
كشتار و غصب سرزمين هايى است كه به 
محسوب  كشى  نسل  همان  غرامت  نوعى 
مى شود. اما هدف از اين نسل كشى هدفمند 
در ميانمار چيست؟ چرا هيچ نهاد بين المللى 
اقدامى حقوقى براى جلوگيرى از اين فاجعه 
نمى كند؟ مهم تر از آن چرا خود كشورهاى 
اسالمى كه داراى معاهده هاى گوناگون بين 
كشورى از قبيل اقتصادى و نظامى و فرهنگى 
هستند براى حمايت از مسلمانان اين منطقه 

اقدام عملى و كارسازى انجام نمى دهند؟
معموالً در شرايطى مشــابه در نقطه ديگر 
كشورهاى همسايه و حتى شركاى اقتصادى 
و نظامى بى درنگ از منافع ديگرى حمايت 
مى كنند. همچنان كه در بحران هايى مانند 
اوكراين و كره شمالى نيز شاهد آن بوده ايم. 
رخوت يا سياست ؟ كدام يك مى تواند دليل 
قانع كننــده اى براى خــوددارى از واكنش 
مناسب از ســوى كشورهاى اسالمى به اين 
موضوع باشد؟ در همين خصوص به اقدامات 
و واكنش هاى مورد انتظار كشورهاى اسالمى 

در جهان و منطقه اشاره مى كنيم. 

 چه ســازمان ها و نهاد هاى اسالمى 
اقدام  مى توانند در خصــوص ميانمار 

كنند؟
با توجه به تقسيم بندى هاى سياسى مختلف 
در ميان كشورهاى اســالمى مى توان به دو 
سازمان اصلى ميان اين كشورها اشاره كرد، 
سازمان همكارى اسالمى كه شامل 57 كشور 
مسلمان از چهار قاره جهان است. اين سازمان 
يكى از بزرگ ترين نهاد هاى بين المللى ميان 

كشورهاى مسلمان است كه داراى ابزارهاى 
اقتصادى، سياســى، تجارى و امنيتى است.
افزون بر آن شوراى همكارى كشورهاى عرب 
حوزه خليج فارس كه داراى اعضايى ثروتمند 
است كه بر مبناى اين معاهده داراى ابزار فشار 
مناسب از جهت سياسى و اقتصادى هستند. 
اما سازمان هاى همكارى كوچك و بزرگى از 
سراسر جهان طى سال هاى اخير شكل گرفته 
است كه با نگاهى به دليل راه اندازى شان به 
راحتى مى توان پى برد كه دســت بر قضا در 
چنين شــرايطى است كه كاركرد اصلى اين 
سازمان هاى  مى كند.اساساً  جلوه  سازمان ها 
بين المللى با هدف حمايت از اعضايشــان 
يا حمايت از مردم هم مســلك، هم فرهنگ 
يا حتى مردم كشــورهاى مشترك المنافع 
تشكيل مى شوند. اما متأسفانه با گذشت بيش 
از دو هفته از كشتار وحشيانه مردم ميانمار 
به دســت ارتش دولت «سوچى» اعضاى اين 
ســازمان ها هريك جداگانه تنها به محكوم 
كردن اين اقدام دولت ميانمار اكتفا كرده اند. 

 تا كنون چه كشورهايى براى ميانمار 

واكنش جدى نشان داده اند؟
در همان روزهاى نخســت بــود كه «امينه 
اردوغان» همســر رئيس جمهــور تركيه به 
اردوگاه مسلمانان كوچ داده شده از ميانمار به 
بنگالدش رفت. اين اقدام تركيه هرچند بيشتر 
نمايشى و سياسى به نظر مى رسيد، اما تقريباً 
اولين و سريع ترين اقدام عملى بود كه از سوى 
يك كشور مسلمان براى ميانمار صورت گرفت.
پس از آن موج محكوميت هاى كشــورهاى 
مختلــف ادامه پيدا كرد، اما از مهم ترين اين 
محكوميت ها مى توان به محكوميت شــيخ 
االزهر به عنوان يكى از قطب هاى علمى مهم 
جهان اســالم بويژه در ميان سنى مذهبان 
نام برد. اين اقدام رئيس دانشــگاه االزهر نيز 
مورد توجه رســانه ها قرار گرفت.  همچنين 
«شيخ حسينه واجد » نخست وزير بنگالدش 
ازاردوگاه آوارگان مســلمانان ميانمار در اين 
كشور بازديد كرد. نخســت وزير بنگالدش 
طى سخنانى هنگام بازديد از اردوگاه آوارگان 
مسلمانان روهينگيا در مجاورت شهرك مرزى 
اوخيا اعــالم كرد: بنگالدش بى عدالتى ضد 
مسلمانان روهينگيا را تحمل نخواهد كرد و 

نهايت تالش خــود را براى كمك به آنان به 
كار خواهد گرفت.

انتقاد  وى پيشــتر ضمــن 
از دولــت ميانمــار به خاطر 
بــار  خشــونت  ســركوب 
مســلمانان اين كشور اعالم 
كــرد، ظلم و شــقاوت ضد 
مسلمانان به اندازه اى است كه 

زبان قادر به بيان آن نيست.
افزون بــر آن، وزارت خارجه 
پاكســتان با احضار ســفير 
ميانمــار در اســالم آبــاد، 
مراتب اعتراض دولت و ملت 
پاكستان را درباره خشونت و 
كشتار مسلمانان روهينگيا به 

وى ابالغ كرد. درپى احضار «وين مينت» سفير 
ميانمار در اسالم آباد، خانم «تهمينه جنجوعه» 
قائم مقام وزارت خارجه پاكســتان با تأكيد 
برمجازات عامالن جنايات مسلمانان روهينگيا 
درميانمار همچنين تأمين امنيت مسلمانان 
را بــراى زندگى بدون هــراس و تبعيض در 

سرزمين محل اقامتشان خواستار شد.

با وجود چندين نهاد و سازمان بين المللى در كشورهاى اسالمى

واكنش قطر به بيانيه منسوب سازمان هاى بين المللى جهان اسالم همچنان بال استفاده!
به داعش 

فارس: تلويزيون رسمى قطر با پخش گزارشى 
تأكيد كرد، كشــورهاى محاصره كننده قطر 
بيانيه منسوب به داعش كه مدعى حمايت 
از دوحه شــده را جعل كرده اند. رسانه هاى 
سعودى و ديگر كشــورهاى محاصره كننده 
قطر كارشان به جايى رسيده كه سخنگويان 

داعش شده اند.

خط و نشان نخست وزير 
پاكستان براى آمريكا 

نواى وقت: نخســت وزير پاكستان گفت: 
تحريم هاى آمريكا نتيجه معكوس دارد و روند 
مبارزه با تروريسم را با مشكل رو به رو خواهد 
كرد. «شاهد خاقان عباسى» افزود: در صورتى 
كه آمريكا جنگنده اف 16 به پاكستان تحويل 
ندهد براى تأمين جنگنده هاى پيشرفته به 

روسيه و چين مراجعه خواهيم كرد.

حمايت چين از دولت ميانمار! 

تالش هاى  از  گفــت،  چين  اينديپندنت: 
ميانمــار بــراى حفظ ثبات در اين كشــور 
حمايت مى كند.با وجود انتقاد كميسر حقوق 
بشر سازمان ملل از اقدامات حكومت ميانمار 
عليه مسلمانان روهينگيا، دولت چين گفت، 
از تالش هاى دولت ميانمار براى حفظ ثبات 

دراين كشور حمايت مى كند. 

سناى آمريكا: ترامپ 
برتر پندارها را محكوم كند

هيل: مجلس سنا در قطعنامه اى با محكوم 
كــردن گروه هاى نژادپرســت ســفيدبرتر 
پنــدار از دونالد ترامــپ، رئيس جمهورى 
آمريكا خواست به طور علنى اين گروه ها را 
محكوم كنــد. در اين قطعنامه همچنين از 
ترامپ و دولت آمريكا خواســته شده است 
با گسترش روزافزون گروه هاى  براى مقابله 

نژادپرستى در آمريكا، اقدام كنند.

خبر

اساساً سازمان هاى 
بين المللى با 
هدف حمايت 

از اعضايشان يا 
حمايت از مردم 
هم مسلك، هم 
فرهنگ يا حتى 
مردم كشورهاى 
مشترك المنافع 
تشكيل مى شوند

بــــــــرش

مركز قانونى حقوق و توسعه 
يمن در آخريــن آمار خود از تلفات 
حمالت عربستان و ائتالف آن به يمن 
 روز متوالى اعالم 
 غير نظامى 
 روز 
حمالت متجاوزانه ائتالف سعودى به 
 نفر از 

شــوراى امنيت ســازمان 
ملل كه به دنبال ششمين آزمايش 
هســته اى كره شمالى براى بررسى 
اين موضوع تشــكيل جلســه داده 
بود با صدور قطعنامه اى به كار خود 
پايان داد. اين قطعنامه، تحريم هاى 
اقتصادى جديــدى را عليه پيونگ 
يانــگ اعمــال خواهــد كرد.كليه 

«رجب طيب 
اردوغان» رئيس جمهــور تركيه از 
تصميم آنكارا بــراى امضاى قرارداد 

از روســيه خبر داده است.در مرداد 
ماه ســال جارى مديرعامل شركت 
«روس آبارون اكسپورت» روسيه اعالم 
كــرد، قرارداد تحويل ســامانه هاى 

مردم مصر خواســتار اخراج 
مخالفان سورى از اين كشور هستند 
و بر اين باورند، در خصوص تحوالت 
ســوريه فريب خورده اند و به همين 
خاطــر فعاالن حقوقى اين كشــور 
تحركات قضايى را براى بيرون راندن 
اين افراد كه آن ها را مزدور مى دانند؛ 
آغاز كرده اند. همزمان با درخواست 

معاون پيشــين رئيس ستاد 
مشــترك ارتــش اســرائيل، در 
ســخنانى همه پرســى استقالل 
اقليم كردستان عراق را يك تحول 
مهــم در خاورميانه دانســته و از 
حمايــت تل آويو از اين روند خبر 
داد. «يائير گوالن» همچنين اعالم 
كرد، حزب كارگران كردستان (پ 

پارلمان  نمايندگان 
عراق با برگزارى همه پرسى استقالل 

يك منبــع پارلمانى عــراق اعالم 
كرد:پارلمان، حيدر العبادى نخست 
وزير عراق را بــه اتخاذ همه تدابير 
براى حفظ وحدت عراق و شــروع 
حل  بــراى  جــدى  گفت و گــوى 
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وزارت خارجه آمريكا:واشنگتن پست:اكونوميست:ديدبان حقوق بشر:انجمن كنترل سالح: 
مديــر سياســتگذارى منع اشــاعه 
هســته اى در انجمن كنترل سالح: 
زمان آن رســيده كه قــدرت رئيس 
جمهــور آمريــكا براى آغــاز جنگ 

هسته اى، محدود شود. 

مسئول رسانه اى «ديدبان حقوق بشر»: 
رئيــس بانــك جهانى بايد نســبت به 
وضعيت دشوار انسانى در ميانمار اعتراض 
كند. بانك جهانى بيش از 2 ميليارد دالر 

در ميانمار سرمايه گذارى كرده است.

آنگ سان سوچى رئيس جمهورى 
برنده صلح نوبل ميانمار حتى مايل 
نيست كلمه «روهينگيا» را استفاده 

كند.

تــا زمانــى كه پاســخ روشــنى براى 
پرسش هاى موجود و جايگزينى عملى 
براى برجام وجود نداشــته باشد، خارج 
شدن از توافق هســته اى براى ترامپ 

دشوار خواهد بود.

سرپرســت ســابق معاونت وزارت 
خارجــه آمريــكا در امــور كنترل 
حــال  در  ترامــپ  تســليحاتى: 
اجــراى بــازى خطرناكــى درباره 

برجام است.

 ديپلماسى توييترى

روايت سيد حسن نصراهللا از ديدار با رهبرى در اوايل بحران سوريه
پشت ويترين

بين الملل: دبيركل حزب اهللا لبنان در ديدار ساالنه خود با مبلغان 
دينى در آستانه ماه محرم تأكيد كرد، مقاومت در سوريه پيروز 

شده و آنچه باقى مانده «نبردهاى پراكنده » است.
سيد حســن نصراهللا در ادامه گفت: نبرد با داعش و النصره 
بزرگ تريــن رنجى بود كه از ســال 2010 تــا كنون با آن 
زندگــى كرديم و خطرناك تر از جنگ 2006 بود. از ســال 
2011 مطمئن بوديم فتنه بزرگى رخ خواهد داد و پروژه اى 
آمريكايى-اســرائيلى-قطرى- ســعودى با هــدف نابودى 

مقاومت و آرمان فلسطين وجود دارد.

دبيركل حزب اهللا لبنان در ادامه گفت: در آغاز حوادث سوريه، به 
ايران رفتم و با آيت اهللا سيد على خامنه اى رهبر جمهورى اسالمى 
ديدار كردم، در آن زمان همه معتقد بودند، نظام سوريه در كمتر 
از ســه ماه سقوط خواهد كرد، ما ديدگاه خود را مطرح كرديم و 
گفتيم اگر در دمشــق نجنگيم بايد در هرمل، بعلبك، ضاحيه، 

الغازيه، بقاع غربى و جنوب لبنان بجنگيم.
رهبر جمهورى اسالمى ايران حرف من را با موافقت تكميل كرد 
و گفت: نه فقط در اين مناطق بلكه در كرمان، خوزستان و تهران 
و... اين جبهه چند محور دارد: محور ايران، محور سوريه و محور 

لبنان. فرمانده محور سوريه «بشار اسد» است و بايد كارى كنيم 
كه پيروز شود و پيروز خواهد شد.

دبير كل حزب اهللا افزود: با گذشــت يك ســال ونيم يا دو سال، 
عربســتان پيامى براى بشــار اسد فرســتاد و گفت سوريه در 
كنفرانســى قطع روابط با حزب اهللا و ايران را اعالم كند تا بحران 
كشورش تمام شود. سيد حسن نصراهللا در ادامه گفت: ما از همان 
ابتدا به برادران عراقى خود هشدار داديم اگر با داعش نجنگند و 
اين گروهك بر ديرالزور مسلط شود، هدف بعدى داعش، عراق 
خواهــد بود. پيش بينى ما درســت از آب درآمد و اين گروهك 

تروريســتى بر يك سوم عراق مسلط شد. سوال مى كنم: اگر ما 
از جهاد و تكليف عقب كشــيده بوديم چه بر سر لبنان مى آمد 
و اگر اهالى عراق با فتواى جهاد كفايى آيت اهللا سيستانى عمل 

نمى كردند، چه اتفاقى در اين كشور مى  افتاد؟



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 22 شهريور 1396 22 ذى الحجه 1438 13 سپتامبر 2017  سال سى ام  شماره 8497 

روزنامـه صبـح ايـران

آيت اهللا مكارم شيرازى: اگر مداحان و خادمان اهل بيت نباشند شعائر دينى رو به فراموشى مى رود   رسا:  آيت اهللا مكارم شيرازى در همايش بزرگ مداحان و مديران 
هيئت هاى مذهبى قم با اشاره به اينكه مداحان، خطبا و حامالن پيام يك واقعه، در طول تاريخ سبب گسترش واقعه هاى مهم دينى و تاريخى شده اند، گفت: مداحان و خادمان اهل بيت(عليهم السالم) 

پيام عاشورا و غدير را در سطح جهان گسترش مى دهند؛ اگر اين ها نباشند شعائر دينى همانند عاشورا، اربعين حسينى، غدير و غيره رو به فراموشى مى روند.
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 انديشه/ شهين اعوانى، دانشيار مؤسسه 
پژوهشى حكمت و فلسفه ايران 

خواجه نصير در كتاب اخــالق ناصرى از 
جنبه حكمى- فلسفى به اخالق نگريسته 
اســت. ميان اخــالق ناصــرى و اخالق 
محتشمى هم پيوندى برقرار است. وقتى 
آوازه علمى، فلســفى و... خواجه به اطراف 
و اكناف رسيد، رئيس ناصرالدين محتشم 
كه از انديشــمندان اسماعيلى مذهب بود، 
خواست تا مالقاتى با خواجه داشته باشد؛ 
بنابراين او را به قائنات (واقع در خراســان 
جنوبى كنونى) دعوت و در اين ســفر به 
خواجه احترام بسيار كرد و خواجه مدت ها 
در آن شــهر اقامت گزيــد و در اين مدت 
كتاب «تهذيب االخالق» ابن مسكويه را به 
فارسى برگرداند و بعدها نامش را «اخالق 

ناصرى» گذاشت.
خواجه نصيرالدين در مقدمه كتاب «اخالق 
ناصــرى» كه «جــزوى از اجزاى حكمت» 
است، به منظور مشخص  شدن هدف بحث 
اخالق، «شرح معنى حكمت و تقسيم آن 

به اقسامش» را از لوازم مى داند.

 حكمت در عرف اهل معرفت
«حكمت در عرف اهل معرفت عبارت بَُود 
از دانســتن چيزها چنان كه باشد؛ و قيام 
 نمودن بــه كارها چنان كه بايــد (به قدر 
اســتطاعت) تا نفس انسانى به كمالى كه 
متوجه آن اســت برسد و چون چنين بَُود 
حكمت منقســم شــود به دو قسم: يكى 
علم و ديگرى عمل. علــم، تصور حقايق 
موجودات بود و تصديق به احكام و لواحق 
آن چنان كه فى نفس االمر باشــد به قدر 
قوت انسانى؛ و عمل، ممارست حركات و 
مزاولت [كوشش و ممارست در] صناعات 
از جهــت اخــراج آنچه در حيــز [مكان/
مقام] قوت باشــد به حد فعل، به شــرط 
آنكه مؤدى بود [منجر شود] از نقصان به 
كمال، برحسب طاقت بشرى. و هركه اين 
دو معنى در او حاصل شود، حكيمى كامل 
و انسانى فاضل بود و مرتبه او 
بلندترين مراتب نوع انسانى 
باشــد.» و در ادامه مى گويد؛ 
چنين كسى مصداق «َو َمن 
يؤَت الحكمه َفَقد اوتَِى خيراً 
(نصيرالدين  اســت  كثيراً» 

طوسى، 1385: 37-8).
در اخالق حكمى- فلســفى 
پس از معرفى هشــت صنف 
به عنوان  علم طبيعى،  اصول 
صنف هشتم به معرفت احوال 
نفس ناطقه انسانى و چگونگى 
تدبير و تصــرف او در بدن و 
غيربــدن، آن را «علم نفس» 
مى نامد. فضائــل و رذائل كه 
مى توان از آن به بيمارى هاى 
نفس يا امراض روحى تعبير 
كرد، حكما با گشــودن بابى 
تحت عنوان «طــب روحانــى» از معالجه 
بيمارى هاى نفس سخن گفته اند و «ايمان» 
را طبيب دردهاى روحانى انسان دانسته اند.

در «اخــالق ناصرى» كه وضع اســاس آن 
بر حكمت عملى اســت، خواجه خاستگاه 
اعمال انسان را وضع و طبع مى داند. اعمالى 
كه مبدأ آن ها طبع اســت، «به مقتضاى 
عقول اهل بصارت و تجارب اهل كياست» 
اســت؛ و ثابت اســت و به اختالف ادوار و 
تقلب ِسَير و آثار مختلف و متبدل نشود. 
ولى اعمالى كه مبدأ وضع دارند، اين چنين 
نيستند و متغيرند. دســته اخير بر چند 
قسمند: يا سبب وضع اتفاق رأى جماعتى 
اســت كه در اين صورت آن ها را «آداب  و 
رسوم» مى نامند؛ يا به سبب اقتضاى رأى 
بزرگــى ماننــد پيامبر(صلى اهللا عليه وآله) 
يا امام(عليه الســالم) اســت كــه در اين 
حالت آن ها را «نواميس الهى» مى خوانند 

(ص 41-40)؛ كه آن هم سه گروهند:

 زمان نگارش اخالق ناصرى و 
اخالق محتشمى

«يكــى آنچه راجــع با هر نفســى بود به 
انفراد، مانند عبــادات و احكام؛ دوم آنچه 
راجع با اهل منازل بود به مشاركت، مانند 
مناكحات و معامالت؛ و ســيم آنچه راجع 
با اهل شــهرها و اقليم ها بود مانند حدود 
و سياســات كه اين نوع علــم را علم فقه 

خوانند» (اخالق ناصرى، 1385، ص 41).
اخــالق ناصرى الگوى تأليف شــمارى از 
كتب اخالقى به زبان فارســى قرار گرفته 
اســت: يكى از آن هــا شــاگرد خواجه، 
قطب الدين شيرازى (د. 710 ق) است كه 
در «درة التاج» خــود بخش اخالقى دارد. 
قطب الديــن در مباحث اخالقى ســبكى 
واعظانه دارد و در تبيين نظام اخالقى اش 
از سيره حضرت رسول(صلى اهللا عليه وآله) و 
ائمه اطهار(عليهم السالم) مدد جسته است. 
بعد جالل الدين دوانى است كه در «اخالق 
جاللى» يا «لوامع االشراق»؛ و كمال الدين 

واعظ كاشفى در «اخالق محسنى».
نگارش اخالق ناصرى و اخالق محتشمى 
در زمانى اســت كه خواجــه در مالزمت 

اســماعيليان بــوده اســت. ابويعقــوب 
سجستانى، حميدالدين كرمانى، مؤيدالدين 
شــيرازى و ناصرخســرو نيز اسماعيلى 
بوده اند، آيا آن ها هم كتاب يا نظريه اخالقى 

مستقل دارند؟
مهم ترين اثر خواجه به زبان فارسي «اخالق 
ناصري» است كه اثري جاودان در حكمت 
عملي و اخالق است. كسانى كه معتقدند 
اخالق خواجه فقط «عقالنى» است، به اين 
كتاب او نظر دارند (مقايسه شود: دينانى، 
فيلســوف گفت وگــو، ص 23). اگر تاريخ 
تأليف كتــاب «اخالق ناصري» به ســال 
633 درســت باشد، قديمي ترين كتاب از 
سلسله تأليفات خواجه به شمار مي آيد؛ او 
اين كتاب را به سفارش ناصرالدين ابوالفتح 
قهستان  محتشم  ابي منصور،  عبدالرحيم 
نوشــته بود. ناصرالدين از او خواسته بود 
كتاب «الطهارة يا تهذيب االخالق و تطهير 
األعراق» ابن مســكويه را كــه در تهذيب 
اخالق نوشته شــده، از زبان تازي به زبان 
پارسي ترجمه كند. بعد مقرر شد، كتابي 
در حكمت عملي كه عبارت باشد از اصالح 
اخالق و تدبير مملكت مستقالً نوشته شود، 
ولي در آن قسمتي كه مربوط به حكمت 
خلقي يعني اخالق شــخصيت اســت، 
متابعت از آرا و اقوام ابوعلي مسكويه بشود. 

ولي خواجه چنين نظر مي دهد:
محرر اين اوراق خواســت كه اين اشاره را 
به انقياد تلقي نمايد. معاودت فكر، صورتي 
بكر بر خيال عرضه كرد و گفت: معاني بدان 
شــريفي از الفاظ بــدان لطيفي كه گويي 
قبايي است بر باالي آن دوخته، سلخ كردن 
و در لباس عبارتي واهي نسخ كردن عين 
مسخ كردن باشد؛ و هر صاحب طبع كه بر 
آن وقوف يابد از عيب جويي و غيبت گويي 
مصون نماند؛ و ديگر آنكه هرچند آن كتاب 
مشتمل بر شريف ترين بابي است از ابواب 
حكمت عملي، اما از آن دو قسِم ديگر خالي 
است؛ يعني حكمت مدني و حكمت منزلي. 
و تجديد مراســم ايــن دو ركن نيز كه به 

امتداد روزگار اندراس يافته است، مهم است 
و بر مقتضاي قضيه گذشته واجب و الزم. 

پس... (نصيرالدين طوسى، 1385: 36)
همان طور كه مالحظه مى كنيد ســبك 
نگارش، قبل از نگارش گلستان سعدي و 
به شيوه كليله و دمنه نصراهللا منشي نوشته 
شده اســت. البته پس از آنكه از دستگاه 
اسماعيليه بيرون آمده بود، آن كتاب را از 
نو با تغييري تحرير كرد؛ نســخه اي كه ما 

در دست داريم از اين تحرير ثانوي است.
درصورتي كــه بخش مربوط به فلســفه 
اخالق، تنها «خالصه اي» از كتاب «الطهارة 
اســت» (اخالق ناصــري، ص 145) و نه 
ترجمــه اي از آن، ولــي شــكل و ترتيب 
مباحث و طبقه بندي موضوعات كه به اثر 

اصالت مي بخشد، از خود طوسي است.
در مورد بخش هاي مربوط به تدبير منزل 
و فلسفه سياسي (سياست مدن)، طوسي 
بيشــتر مديون ابن ســينا و فارابي است 
(اخالق ناصــري، ص 175) و تنها افزودن 
اين دو بخش كه حكمت عملي را به تفصيل 
كامل مي كند، اين ادعاي خواجه نصير را كه 
اخالق ناصري به راستي «اثري اصيل» است، 
نه «تقليد يا ترجمه اي محض» اثبات مي كند 

(اخالق ناصري، ص 6).

 ويژگى هاى مدينه فاضله
امــا مدينــه فاضله اجتماع قومى اســت 
كــه همت هــا و تالششــان بــر اقتناى 
[فراهم آوردن، ذخيره كــردن] خيرات و 
ازالت شــرور مقّدر باشد؛ و پيوسته ايشان 
در دو چيز مشتركند: يكى در آرا و ديگرى 
افعال. اهل مدينه فاضله هرچند مختلفند، 
ولى در اقصى نقاط عالم به حقيقت متفقند، 
زيرا دل هاى ايشــان با يكديگر راســت و 
صادق اســت و به محبت يكديگر متحلّى 
باشند و مانند يك شخص باشند در تألف 
و تّودد، همان طور كه شارع فرموده است: 

«الُمسلمون يٌد واحده على َمن ِسواُهم».
ادامه دارد...

بررسى جايگاه اخالق و غايت آن در تفكر خواجه نصيرالدين طوسى/ بخش دوم

«اخالق ناصرى» الگوى نويسندگان كتاب هاى اخالقى

همايش شيرخوارگان حسينى 31 شهريور 
برگزار مى شود

شــيرخوارگان  همايش  فارس:   
حســينى 31 شــهريورماه برابر با 
نخســتين جمعه ماه محــرم، با 
همــكارى نهادهــاى گوناگون در 
شبستان مصالى امام خمينى(ره) 

تهران برگزار مى شود.
در مراسم امسال همانند سال هاى 
نخستين  صبح  مادران  گذشــته، 

جمعه محرم، به همراه كودكان شــيرخوار خود به مصال مى روند و پس از تالوت 
قرآن و سخنرانى، به عزادارى براى شهيد شش ماهه كربال مى پردازند.

مديركل تبليغ و ترويج معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد:
برنامه هاى قرآنى امسال ارشاد با اعتبارات 

سال گذشته برگزار شدند
فارس: مديركل تبليغ و ترويج معاونت قرآن و عترت وزارت ارشــاد با اشــاره به 
برگزارى جشــنواره آيات و هفته هاى قرآن و عترت تا پايان ســال، گفت: بودجه 
معاونت افزايش داشته، اما هنوز تخصيص نيافته است و برنامه ها را با بودجه سال 

گذشته انجام مى دهيم.
اصغر اميرنيا با بيان اينكه جشــنواره قرآنى «آيات» امســال در 11 رشته برگزار 
مى شــود، افزود: امسال جشنواره آيات در رشــته گرافيك در زنجان، نقاشى در 
گلستان، تئاتر در فارس، فيلم شامل مستند كوتاه، داستانى، مستند و پويانمايى 
در بوشهر، خوشنويسى در خراسان رضوى، كاريكاتور در تهران، داستان نويسى در 
كرمان، شعر در لرستان و رشته تذهيب نگارگرى و گل و مرغ و تذهيب در اصفهان 

برگزار مى شود.
وى با اشــاره به برگزارى هفته هــاى قرآن و عترت در 12 اســتان تصريح كرد: 
امسال اين برنامه در اســتان هاى كهگيلويه  و بويراحمد، چهارمحال  و بختيارى، 
سيستان وبلوچســتان، كرمان، مازندران، اصفهان، خوزستان، سمنان، هرمزگان، 
مركزى، قزوين و فارس برگزار مى شود كه در برخى استان ها تا پايان شهريور و در 

ساير استان ها در نيمه دوم سال اجرايى خواهد شد.

با هدف توان افزايى طالب
دوره طب اسالمى سنتى برگزار مى شود

رسا: دوره تكميلــى طب اسالمى 
ســنتى، ويــژه بــرادران، با هدف 
توانمندى طــالب در اين حوزه و 
ارتقاى ســطح مهارت هاى تبليغى 

حوزويان برگزار مى شود.
شناخت و درمان انواع سوء مزاج ها 
و امراض، تدابير صحى و درمانى در 
حاالت گوناگون مزاجى و آموزش 

اعمــال يداوى و اصول درمان و حفظ الصحه از ســر فصل هاى مهم اين دوره به 
شمار مى آيد.

آموزش طب اســالمى سنتى از بيستم مهرماه آغاز شــده و پنجشنبه ها برگزار 
مى شود.

 خاندان  ابراهيم
بازخوانى داستان هايى از كتاب پيدايش

هرشل شنكس
مترجم: سيد روح اله شفيعى

ناشر: نى
شمار صفحه: 263 صفحه

قيمت: 20 هزار تومان
نويســندگان ايــن رشته نوشــتارها مى كوشــند از 
گوشــه هايى تازه و ديگرگون به داستان هاى كتاب 
مقدس بنگرند. آنان يا با پرســش هايى نو به ســراغ 
كتاب مقدس مى روند يا در پى پاســخ هايى نو براى 
پرسش هاى پيشين خود هستند يا در چارچوبى كه 

مى توان آن را چرخش اسطوره شــناختى ناميد به ديگر خوانش ها واكنش نشان 
مى دهند. بااين همه، اين نگاه هاى ديگرگون و اين بازى بازخوانى و دگرانديشــى، 
چندان هم آشفته و بى قاعده نيست. به ديگر سخن نمى توان هر آنچه تاكنون گفته 
شــده است را يكسره به كنارى نهاد و دســتاورد چنين رهيافتى را دگرانديشى 
خواند! سازوكارها و دستمايه هاى اين بازخوانى و دگرانديشى بسيار گسترده اند. گاه 
نگاهى دگرگونه به معناى يك واژه يا جمله و گاه كنش ها و توانايى هاى بينامتنى 
مفســر به يارى او مى آيند. اما اين نگاه ديگرگون را چه سودى و اين بازخوانى را 
چه دستاوردى است؟ هنگامى مى توان به يافتن پاسخ اين پرسش اميد بست كه 
خواننده  گرامى كار خواندن را آغاز كند و كمى پيش رود. نگاهى گذرا به متن كتاب 

مقدْس تنها پيش نياز او براى پيمودن اين راه است.

تولد اهريمن
عبدالبارى عطوان

مترجم: فاروق نجم الدين
ناشر: علمى فرهنگى

شمار صفحه: 327 صفحه
قيمت: 20 هزار تومان

بروز يك جنگ جديد در خاورميانه عربى انگار به يك 
عادت تبديل شده است. اين منطقه دوباره زير سايه 
سنگين جنگى قرار گرفته كه از هميشه خونبارتر و 
قساوت آميزتر اســت. اين بار پاى باورها نيز به ميان 
آمده اســت. هر جايى از جهان عرب و جهان اسالم 

كه بحرانى پديد آمده يا خأل قدرتى حاصل شده، پاى پيكارجويان و جماعت هاى 
«جهادى» نيز به آنجا كشــيده شده اســت. كتاب «تولد اهريمن» سعى دارد روند 
شــكل گيرى تاريخى جماعت هاى «جهادى» را از آغاز تا كنون بررســى و داليل 

نقش آفرينى آن ها را در درون همين جوامع جست وجو كند. 

به بهانه سالروز شهادت ميثم تمار
وجه مشترك ميثم تمار 

و شهيد حججى ها
از اقدام هاى حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم 
در آن دوران ظاهــرِى خانه نشــينى تربيت 
شاگرد بوده است؛ البته شاگردان ايشان چند 
دســته بودند، گروهى در بُعد علم و دانش از 
محضر ايشان كسب علم مى كردند، همچون 
ابن عباس كه شــاگرد تفسير اميرالمؤمنين 
امام على عليه الســالم بود؛ اما برخى شاگرد 
عرفان حضرت عليه السالم بودند كه از جمله 
آن ها ميثم تّمار رضوان اهللا تعالى عليه اســت 
و اين ها علم خاص اهل بيت عليهم السالم را 
داشتند، چنان كه در برخى اخبار آمده اين ها 
صاحب سّر اهل بيت عليهم السالم اعم از اسرار 

سياسى، معرفتى و... بوده اند. 
امــا... راز اين مقام باالى آن هــا قابل اعتماد 
بودنشــان بود كه در هيچ سختى و شرايطى 
دســت از مكتــب اهل بيت عليهم الســالم 
نمى كشيدند، چنان كه نقل است: روزى ميثم 
به در خانه اميرالمؤمنين عليه الســالم آمد و 
عرض كرد: مى بينم كســى را كه صورتش از 
خون فرق ســرش آغشته و محاسنش با اين 
خون خضاب مى شــود (اشــاره به شــهادت 
حضرت اميرعليه الســالم در محراب نماز) و 
امام على عليه السالم نيز در پاسخ او فرمودند: 
«مى بينم كسى را كه مقابل در خانه اش به دار 

مى آويزند».
و... زمانه گذشت و اميرالمؤمنين عليه السالم 
با همان كيفيت به شــهادت رسيدند تا آنكه 
واقعه عاشــورا رخ داد و حضرت سيدالشهدا 
عليه الســالم و ياران باوفاى شان در آن واقعه 
با سفاكى يزيد و ابن زياد به شهادت رسيدند؛ 
و در مجلسى ابن زياد به ميثم تّمار كه زندانى 
بود، گفت: مواليت على عليه السالم درباره تو 
گفته بود كه به شهادت مى رسى در حالى كه 
زبان و دست و پايت را مى بُرند، اما من كارى 
مى كنم كه اين پيشــگويى على بن ابيطالب 

عليه السالم درست از آب درنيايد.
امــا ميثم شــروع كــرد به مــدح و منقبت 
اميرالمؤمنين عليه السالم در حالى كه دست و 
پايش را بريدند و باز به قدرى در مدح موالى 
متقيان عليه السالم اصرار كرد كه ناگزير زبانش 
را بُريدند و اينچنين پيشگويى اميرالمؤمنين 

عليه السالم محقق شد.
وجود اين شخصيت ها در جامعه موج معنويت 
و بيدارى ايجاد مى كرد زيرا وقتى جامعه دچار 
قساوت شــد گاه جز خون مظلوم وسيله اى 
ديگرى نمى تواند سبب بيدارى شود، از اين رو، 
اهل بيت عليهم السالم از وجود شخصيت هايى 
مثل ميثم تّمار كه با شهادت خود بيدارگرى 
داشــتند، براى آبيارى نهال تشــيع استفاده 

مى كردند.
امروز هم جمهورى اســالمى نهالى است كه 
در دوران معاصر به بركت خون سيدالشــهدا 
عليه السالم در ايران غرس شده و اگرچه برخى 
مى كوشند اين نهال را قطع كنند و نسبت به 
حمايت و كمك ما به مسلمانان مظلوم سوريه 
و يمن بهانه جويى مى كنند، اما مدافعان حرم 
و امثال شهيد حججى ها كه بى هيچ ترسى سر 
در راه اهل بيت عليهم السالم مى دهند و دست 
از آرمان هاى ائمه عليهم السالم بر نمى دارند، 
موج معنــوى در جامعه ايجــاد مى كنند تا 

حقانيت اين تفكر اثبات شود.
به عبارت ديگر، وقتى نداى حق از حلق مظلوم 
خارج شــود و با خون خود اين ادعا و پيام را 
امضا كند در تاريخ ماندگار مى شود و بر دل ها 
اثر مى گذارد و اين همان وجه مشترك ميثم 

تّمار و شهد حججى هاست.
يعنى اگرچه امثال ميثم تّمار در تاريخ با عشق 
و ايثار نسبت به اهل بيت عليهم السالم موجب 
بقا و تداوم تشيع شــدند، امروز هم مدافعان 
حرم با بذل جان و بدون ترس مقابل شهادت 
همراه با شكنجه هاى دردناك، همين رسالت 
را بر دوش كشيده و پيش مى برند كه اين كار 

هر كسى نيست و بصيرتى خاص مى خواهد.
مهم آنكه آن درد و رنجى را كه ما از شكنجه ها 
و جنايات امثال داعش حس مى كنيم، امثال 
شهيد حججى ها به هيچ وجه حس نمى كنند 
زيرا در وادى عشق، دردى را كه امثال ما از يك 
زخم كوچك مى بريم، حس نمى شود! چنان 
كه شهداى كربال چنين بودند و در روز عاشورا 
مقابل آن همه زخم و جراحت هيچ گاليه اى 
نداشتند و اينچنين با عشق، نهضت حسينى 
را در تاريخ ماندگار كردند. البته عشق به اهل 
بيت عليهم السالم موهبتى الهى است كه در 

پى اخالص به برخى بندگان عرضه مى شود.

يك حديث / يك تصوير

رصد

تازه هاى نشر

مهم ترين اثر خواجه 
به زبان فارسي 
«اخالق ناصري» 
است كه اثري 
جاودان در حكمت 
عملي و اخالق است. 
كسانى كه معتقدند 
اخالق خواجه فقط 
«عقالنى» است، به 
اين كتاب او نظر 
دارند

بــــــــرش

 نقدى به كتاب تاريخ توفيق (سرگذشت طنز در مطبوعات ايران)
توفيِق «توفيق»

نگاه

 معصومه آقاجانپور   وقتى از تاريخ طنز 
بويژه در دوران معاصر سخن مى گوييم «طنز 
در مطبوعات، وزنه سنگينى در آن دارد. تاريخ 
شــكوفايى و اهميت طنــز در مطبوعات به 
سال هاى پس از انقالب مشروطه بازمى گردد. 
اگرچه طنز در مطبوعات پيش از مشــروطه 
هم ديده مى شــود، اما پس از مشــروطه بود 
كه به صورت جريانــى تأثيرگذار ظهور كرد و 
با سياســت و اجتماع و فرهنگ پيوند خورد. 
درگيرى هاى سياسى و فكرى اين دوران و به 
وجود آمدن جريان هاى روشنفكرى در دوره 
پهلوى موجب شد در اين دوران شاهد انتشار 
نشريات زيادى باشيم كه در تاريخ مطبوعات 
بى سابقه بود. نشريه «توفيق» ازجمله نشرياتى 
بود كه با موضوع طنز در اين دوره انتشار خود 
را آغــاز كرد و توفيق آن را يافت كه در تاريخ 

مطبوعات ايران ماندگار شود.
نخستين شــماره توفيق در 30 ارديبهشت ماه 
سال 1302 منتشر شد و انتشار آن در سه دوره 
ناپيوســته ادامه يافت. توفيق در دوره نخست 
از 1302 تا 1318 بيشــتر به مســائل اخالقى 
و اجتماعى مى پرداخــت و ازاين رو بدون وقفه 
منتشر مى شــد. دوره دوم توفيق از 1319 آغاز 
شــد و تا كودتاى 28 مرداد سال 1332 ادامه 
يافــت. در اين دوره با حاكم بــودن فضاى باز 
سياسى، توفيق همانند اغلب جرايد، سياسى و 
انتقادى شــد؛ اما پس از كودتاى 1332 انتشار 
توفيق تا پايان سال 1336 شمسى به مدت چهار 
سال و هفت ماه متوقف شد. دوره سوم، دوره پر 
ســروصداى توفيق در زير فشار شديد سانسور 
بود كه با وجود توقيف هاى مكرر تا سال 1350 
شمسى ادامه يافت. سرگذشت اين فرازوفرود ها 

در كتابى كه بتازگى توسط سيد مسعود رضوى 
به نگارش در آمده، بازگو شده است. اين كتاب 
كه با عنوان «تاريخ توفيق؛ سرگذشــت طنز در 
مطبوعات ايران» به چاپ رسيد، به ادعاى خود 
تالش كرد روايتى جامع از سرگذشــت طنز در 
ايــران ارائه دهد. رضوى خــود در معرفى اين 
اثر آورده: «تاريخ توفيق روايتي اســت جامع از 
سرگذشــت طنز و مطبوعات فكاهي در ايران. 
سه نسل از خانواده توفيق به همراه طنزپردازان 
بااســتعداد ايران در سه دوره حساس تاريخي، 
تحولي ماندگار در طنز پارســي ايجاد كردند و 
مكتبي پربار و پايدار براي ادبيات فكاهي پديد 
آوردند. طنزي كه صداي ملت و بازگوي آرمان ها 
و درد دل هاى مردم كوچه و خيابان بود و با گذر 
از رنج ها و توقيف هاى پى درپى به نقد فســاد و 
استبداد مى پرداخت. در تاريخ مجالت و جرايد 
فكاهي، از انقالب مشروطه تا جمهوري اسالمي 
(از نسيم شــمال تا گل آقا)، تجربه پنجاه ساله 
توفيــق اهميت زيــادي دارد و كتاب حاضر با 
تأكيد بر همين مسئله، داستان 100سال طنز 
مطبوعاتــي و ادبيات فكاهــي را در ميهنمان 

پژوهش و گزارش كرده است...»
 اما به نظر مى رسد، نويسنده  اين كتاب برخالف 
ادعاى خود چندان هم در اين كار توفيق نيافته 
است. ادعاى نخست ايشــان، «روايتى جامع از 
سرگذشــت طنز و مطبوعات فكاهى در ايران» 
داراى دو گزاره اســت؛ يكــى روايتى جامع از 
سرگذشــت طنز در ايران و ديگرى سرگذشت 
مطبوعــات فكاهى كه مى توان گفت رضوى در 
اين كار تالشــى ناموفق داشــت؛ او حدود 80 
صفحــه از اين كتاب 900 صفحه اى را به تاريخ 
طنز و مطبوعات طنز اختصاص داده كه به دليل 

نداشــتن انســجام درونى و پراكنده گويى هاى 
مضاعف نتوانســته «روايتى زمانــى و خطى از 
آغاز تا پايان يك پديده فرهنگى» را قلمى  كند. 
شما در اين كتاب نه سرگذشت طنز را مشاهده 

مى كنيد و نه سرگذشت مطبوعات فكاهى.
بدنه اصلى كتاب مربوط است به بررسى مجله 
توفيق كه در اين بخش پرحجم هم باز با همان 
مشكل پراكنده گويى روبه رو هستيم كه متن 
را شلخته كرده اســت؛ مهم ترين علت آن هم 
استفاده مكرر از خاطرات و آوردن نقل قول هاى 
مستقيم آن هم به صورت طوالنى است كه گاه 
چنــد صفحه از يك كتاب را به خود اختصاص 
داده است؛ حتى گاه تمام مطالبى كه ذيل يك 
عنوان آمده نقل قول مســتقيم از يك كتاب يا 
يك مصاحبه يا مواردى ازاين دست است. جالب 
توجه آنكه عنوان بعدى نيز ادامه همان نقل قول 
اســت، گويى نگارنده مطالب نويسنده اى را در 
ميان متن خــود آورده و بــراى هر موضوعى 
عنوانــى هم انتخاب كرده اســت. (براى نمونه 
مراجعــه كنيد به صفحات 74 تا 79 كه ســه 
عنوان «نخســتين جرايد فكاهى»، «رونق اشعار 
طنزآميز» و «تحول مطبوعــات و جرايد تازه» 
كه همه نقل قول هاى مستقيمى است از كتاب 
تاريخ تحليلى مطبوعــات ايران به قلم محيط 
طباطبايى انتشــارات بعثت. بگذريم از مسئله 
ســاده اى در روش تحقيق كــه در اين كتاب 
رعايت نشده، اينكه در صورت تكرار ارجاع، نياز 
به آوردن نام كامل آن نيست و تنها آوردن همان 

كفايت مى كند، اما متأسفانه پر است از تكرار).
 با اين اوصاف، مهم ترين آسيبى كه اين شيوه 
نــگارش به متن وارد مى كند اين اســت كه 
چون نويســنده از قلم خود استفاده نمى كند 

متن يكدســت و يكپارچه نيست. استفاده از 
خاطرات و نقل قول مستقيم آن هم در حجم 
بسيار وســيع از اعتبار كتاب مى كاهد؛ گويى 
نويسنده هرآنچه ديگران در باب يك موضوع 
گفته اند را كنار هم قرار داده، بدون اينكه هيچ 
تحليلى ارائه دهد. اين اشكال آنجا برجسته تر 
مى شود كه برخى از اين نقل قول ها به فراخور 
موضوع در جاى ديگر تكرار مى شوند و از زاويه 
ديگرى به آن نگريسته مى شود. بخش ديگر 
كتــاب كه حدود نيمى از حجم آن را به خود 
اختصاص داده بررسى «حزب خران»، بررسى 
«كاريكاتور در ايــران» و همچنين زندگينامه 
طنزنويسان تأثيرگذار و آثار آنان است؛ اگرچه 
همان ايرادها بر اين قسمت هم وارد است، اما 
به دليل محوريت موضوع بر اشخاص چندان 

انسجام خود را از دست نداده است.
در نهايت بايد گفت، آنچه از اين كتاب انتظار 
مى رفت آن بود كه با تحليل محتواى نشريه 
توفيــق، نكات تازه اى در بــاب مقام و مرتبه 
طنز در ايجاد تحول در جامعه ارائه شــود، اما 
متأسفانه رضوى تنها به گفته ها و نوشته هاى 
ديگران در باب توفيق بســنده كرده و در اين 
پژوهش، نه رويكــردى توصيفى را در پيش 

گرفته است، نه رويكردى تحليلى.

خبر

شــيرخوارگان  همايش   
 شــهريورماه برابر با 
نخســتين جمعه ماه محــرم، با 
همــكارى نهادهــاى گوناگون در 
شبستان مصالى امام خمينى(ره) 

در مراسم امسال همانند سال هاى 
نخستين  صبح  مادران  گذشــته، 

 دوره تكميلــى طب اسالمى 
ســنتى، ويــژه بــرادران، با هدف 
توانمندى طــالب در اين حوزه و 
ارتقاى ســطح مهارت هاى تبليغى 

شناخت و درمان انواع سوء مزاج ها 
و امراض، تدابير صحى و درمانى در 
حاالت گوناگون مزاجى و آموزش 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

حجت االسالم جواد سليمانى  
استاد حوزه و دانشگاه، 
دكتراى تاريخ اسالم

انديشه

انتخاب واحد سال تحصيلي جديد 
حوزه تا 25 شهريور تمديد شد

رســا: معاونت آموزش حوزه هاى علميه از 
تمديد مهلت انتخاب واحد ســال تحصيلى
97-96 تا 25 شهريور خبرداد، از اين رو طالب 
مى توانند براى انتخاب دروس تا تاريخ ياد شده 
به سامانه نجاح مراجعه كنند. مهلت انتخاب 
واحد دروس حوزه هاى علميه پيش از اين تا 

20شهريور ماه اعالم شده بود.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

توقف دستور نعمت زاده براى حذف ارز مبادله اى 199 قلم كاال  فارس: رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى ايران گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت دستور توقف اجراى نامه نعمت زاده براى 
حذف ارز مبادله اى 199 قلم كاال را داده  است. محمد يوسفى با اشاره به اينكه شنيده ها حاكى از آن است كه شريعتمدارى وزير جديد صنعت، معدن و تجارت فعالً دستور داده  تا نامه آقاى نعمت زاده مسكوت بماند، 

خاطرنشان كرد: قرار شده تا بررسى  الزم براى اجراى اين نامه انجام گيرد و تا تعيين تكليف موضوع، اجرايى نخواهد شد كه اگر چنين چيزى باشد، بايد از آقاى شريعتمدارى تشكر كرد.

اسكان مجدد خانوارهاى حاشيه نشين
مســكن  بد  ميليون  اقتصاد:19 
وحاشيه نشــين همچنان منتظر 
اقدامات دولت بــراى برون رفت 
از اين بحران هستند؛ البته دولت 
هم برنامه هايى را دردســتور كار 

دارد.
درايــن بــاره معاون وزيــر راه و 
شهرســازى با اشــاره به 6 مدل 

ساماندهى ســكونتگاه هاى غيررسمى اظهار داشــت: در 6 مدل ساماندهى 
سكونتگاه هاى غيررســمى و حاشيه نشــينى 70 هزار خانوار اسكان مجدد 

مى شوند و به واجد شرايط ها سند مالكيت مى دهيم.
به گزارش ايلنا محمدسعيد ايزدى، تأكيد كرد:در حوزه درمان مسئله حاشيه 
نشــينى اجراى 6 روش و مدل «اسكان مجدد»، «مسكن تدريجى»، «تنظيم 
مجدد زميــن»، «خود مالكى»، «اســتفاده از ظرفيت خيريــن و نيكوكاران 
مسكن ســاز» و «اعطاى مالكيت زمين» را در دســتور كار قرار داده ايم و در 
برخى از مناطق اين مدل ها به اجرا رســيده و با عملياتى شدن اين روش ها 

برخى از محدوده ها ساماندهى شده است.

چه كسانى زودتر ازهمه سود سهام دريافت مى كنند؟
تســنيم: در مرحلــه نخســت 
پرداخت سود ســهام عدالت تنها 
دو دهــك اول مشــموالن ايــن 
دارندگان ســود ســهام عدالت را 

دريافت خواهند كرد.
در مرحله نخســت تنها دو دهك 
عدالت  ســهام  دارندگان  نخست 
كه مددجويــان نهادهاى حمايتى 

شــامل كميته امداد امام و سازمان بهزيستى، رزمندگان فاقد شغل و تمامى 
روستاييان و عشاير سود دريافت خواهند كرد.

ركورد مصرف بنزين شكسته شد
موسوى خواه  محمدرضا  اقتصاد: 
مديــر تأميــن و توزيع شــركت 
ملى پخــش فرآورده هاى نفتى از 
ركوردشــكنى مصــرف بنزين در 
ســال جارى در 16 شهريورماه با 
ميــزان 104.7 ميليون ليتر خبر 
داده كه نســبت به شــهريور ماه 
سال گذشــته تقريباً 10 درصدى 

رشد داشته اســت؛ حاال اين ركورد شكنى در شهريورماه به دليل سفرهاى 
تابســتانى طبيعى باشد، بخشى از واقعيت اســت اما احتماالً افزايش تيراژ 
توليد خودرو در كشــور و همچنين حذف ســهميه بندى داليل بعدى اين 

رشد مصرف بوده است.

قيمت مرغ بازهم كاهش يافت
از  دربرخــى  اقتصاد:ديــروز 
فروشگاه هاى مشــهد قيمت مرغ 
به كيليويى 7400 تومان ســقوط 
كرد، اما درتهــران طبق اظهارات 
رئيس اتحاديه پرنده و ماهى، نرخ 
اين كاال در مراكز خرده فروشى به 

7900 تومان رسيده است.
يوســف خانى، قيمت مــرغ زنده 

را 5100 تومــان اعــالم و اضافه كرد: قيمت هر كيلوگــرم مرغ آماده طبخ 
در عمده فروشى در كشــتارگاه، 7050 تومان، تحويل در واحدهاى صنفى 

7200 تومان و خرده فروشى واحدهاى صنفى 7900 تومان است.

مسكن

خواندنى هاى امروز

بتازگى  دولت  طوسى    زهرا  اقتصاد/   
تصويب كرد، از اين پس سازندگان واحدهاى 
مسكونى بايد بين 15 تا 25 درصد از سود 
حاصل از اولين فروش واحدهاى نوساز را به 
عنوان ماليات به دولت بدهند كه اين خود 
گرفته  قرار  سازان  انبوه  انتقاد شديد  مورد 
است و آن ها همچنان خواستار تعديل اين 

مصوبه هستند.
به اعتقاد اين سازندگان مسكن ماليات، سود 
بانكى، زمين، فرايند صدور پروانه و بروكراسى 
ادارى در شهردارى كه با ركود عميق در اين 
بخش همراه شده اند، انگيزه را از انبوه سازان 
گرفته و آن هــا معتقدند در صورتى كه اين 
مشكالت حل نشود سرمايه ها از اين بخش 
كوچ كرده و ركود بخش مسكن پايدار خواهد 
ماند واز سويى بحران تقاضاى مسكن روز به 

روز جدى تر خواهد شد.

 نياز ساالنه به يك ميليون و 400 واحد
نعمت الــه ظريــف دبير انجمــن صنفى 
انبوه ســازان با بيان اينكه ســاليانه نيازمند 
ســاخت يك ميليون واحد مسكونى جديد 
و نوسازى 400 هزار واحد در بافت فرسوده 
هســتيم، مى افزايد: 800 هــزار خانه براى 
زوج هاى جوان نياز داريم، اگر ســال 1404 
را نقطه سربه سرى بگيريم، با در نظر گرفتن 
10 درصد نياز انباشته افراد فاقد مسكن، نياز 
داريم ســالى 250 هزار واحد هم براى اين 
قشر بسازيم و از طرفى چون نرخ استهالك 
مسكن 2 درصد است پس 400 هزار واحد 
بايد در بافت فرسوده بازسازى شود؛ اكنون 
به دليل مشــكالت مختلف اين تعداد واحد 
ساخته نمى شود و اين نياز متراكم شده است.

وى با اشــاره به اينكه آمار 2 ميليون و 500 
هزار واحد مســكونى مازاد و بدون متقاضى 
درست نيست، توضيح داد: اين واحدها شامل 
خانــه دومى ها، اماكن اقامتــى، واحدهاى 
وياليــى و دولتى اســت و متأســفانه ارائه 
آمارهاى غلط باعث شده تصور شود كه توليد 

از عرضه مسكن پيشى گرفته است.

 دود ماليات 25 درصدى در چشم مردم
وى مى گويد: دولت هر وقت بى پول مى شود 
روى فعاالن حوزه مســكن فشــار مى آورد، 
اكنــون نيــز ادارات مالياتــى از پروانه هاى 
صادر شــده بعد از سال 95 حدود 15 تا 25 
درصد ماليات بر فــروش دريافت مى كند، 

البته اشــكاالتى به اين مصوبه گرفته شده 
چون درصد فوق بنــا به اينكه فرد حقوقى 
و يــا حقيقى باشــد فرق مى كنــد، يعنى 
اشــخاص حقيقى 25 درصــد مى دهند و 
شخصيت هاى حقوقى كه در بخش مسكن 
پشتوانه قوى ترى دارند كمتر مى پردازند و 
اين رقابت پذيرى افراد حقيقى را كم مى كند 
و با نبود سود آن ها سرمايه هايشان را از اين 

بخش بيرون مى كشند.
ظريف با اشاره به اينكه جامعه هدف ما قشر 
متوسط و دهك هاى 4 تا 7 جامعه هستند 
كه براى خريد آپارتمان صد مترى بين 250 
تا 300 ميليون هزينه مى كنند، مى افزايد: به 
هر حال اگــر اخذ 25 درصد ماليات قطعى 
شــود يك واحــد 90 متــرى در الهيه كه 
اكنــون200 ميليون تومان و ماليات آن نيز 
700 هزارتومان مى شود، با اين طرح جديد 
حداقل 10 برابر و حدود 7 ميليون مى شود 
كه يقين سازنده آن را روى ملك مى كشد و 

مصرف كننده بايد جورش را بكشد.

لزوم بازنگرى درباره ماليات از زمين
اين انبوه ســاز با اشــاره به اينكه در دوران 
ركود دولت بايد حامى توليدكنندگان باشد 
و با سياست هاى تشويقى به بازگشت رونق 
كمك كند، بيان كرد: در ســاخت و ســاز، 
زمين سرمايه اوليه انبوه ســازان است، ولى 
امروز از سرمايه گذارى ثابت سازندگان ماليات 
مى گيرند كه البته دودش به چشم خريداران 

خواهد رفت، چــرا كه زمين نبايد به عنوان 
منبــع درآمدزا در نظر گرفته شــود، همان 
طور كه از واحدهــاى توليدى فقط ماليات 

محصوالت توليدى آن ها گرفته مى شود.
وى همچنيــن تأكيد مى كند: روند طوالنى 
امور ادارى در شهردارى براى پروانه كه گفته 
مى شد 72 ساعت اســت، كمتر از سه ماه 
تمام نمى شود و موجب اتالف وقت در مسير 

ساخت و ساز مى شود.

 كاهش بروكراسى
محمود پــژوم رئيس انجمن انبوه ســازان 
صنعت ساختمان نيز به خبرنگار ما با اشاره به 
اينكه برگشت سرمايه ها به بازار مسكن رونق 
و اشــتغال را به دنبال دارد، يكى از عوامل 
ركود در صنعت ساختمان را سود تسهيالت 
مى داند و مى افزايد: اگر نرخ تسهيالت كاهش 
پيدا كند و از ســود سپرده هاى خوابيده در 
بانك نيز ماليات بگيرند، نقدينگى به سمت 

زمين و ساختمان جارى مى شود.

 بزودى فنر فشرده تقاضا رها مى شود
وى با بيان اينكه 96 سال گذار از ركود مسكن 
اســت، مى گويد: دوره ركود اين بار بيشتر از 
1,5 برابر دوره هاى قبلى طول كشيده و زمان 
رونق نزديك است، االن بهترين وقتى است 
كه مردم با توجه به ميزان نقدينگى خويش 
مى توانند به خريد مسكن اقدام كنند، چون با 
تحريك بازار، قيمت ها قابل پيش بينى نيست.

پژوم با اشــاره به لزوم ورود سرمايه ملى و 
بومــى به بخش مســكن مى افزايد: وجود 
ســرمايه باعث رونق مى شود و بعد از چند 
سال ركود در خريد و فروش به نظر مى رسد 

فنر فشرده شــده تقاضا به 
زودى رها شود.

مهــدى جــوادى نايــب 
رئيــس هيئــت مديــره 
در  نيز  انبوه سازان  انجمن 
بر  با خبرنگار ما  گفت وگو 
لزوم اصالح قوانين قديمى 
شهردارى ها تأكيد مى كند 
و مى افزايد: شهردارى بايد 
سرمايه گذارى  فرايندهاى 
تســهيل  را  پروانه  اخذ  و 
براى  رغبــت  تــا  كنــد 
ســرمايه گذارى در بخش 

مسكن بيشتر شود.
وى بــا اشــاره بــه اينكه 
بيمه  و  دارايى  هزينه هاى 
عمرانى  پروژه هاى  سرعت 
را مى گيــرد، مى افزايــد: 
اداره دارايــى در فضــاى 
ركــود فعلــى بــا قوانين 

جديد مثل پيش فروش دارايى ها به بى 
انگيزگى در اين بخش دامن مى زند، در 
صورتى كه براى رفع مشــكالت كشور 
بايــد بخش ســاختمان ســود منطقى 

داشته باشد.

انتقاد انبوه سازان از سياست هاى مالياتى دولت

رشد آمار ها يا رشد اقتصاد ؟متقاضى مسكن نوساز 90 مترى بايد 7 ميليون تومان ماليا ت بدهد
اقتصاد: در ســال هاى اخير يكى از مهم ترين 
علل تفاوت آمارها مثل رشد اقتصادى به تفاوت 
در سال پايه نســبت داده مى شود با اين حال 
مقايســه آمار بانك مركزى ومركز آمار نشا ن 
مى دهد، هر چند اختالف آمارها نسبتاً كاهش 
يافته، با اين حال همچنان تفاوت چشمگيرى 
بخصوص در آمار ارائه شده اين دو نهاد آمارى 
براى بخش هاى اقتصادى وجود دارد! ريشــه 
اين اختالف آمارى هرچه باشد بايد روزى حل 
وفصل شود اما اينكه رشد اقتصادى اشتغال زا 
بوده يا نفتى يا غير نفتــى، يا اثر آن دربهبود 
وضعيت مردم نقش داشــته براى مردم توليد 
كننــده، بيــكاران و براى كســانى كه قدرت 
خريدشــان پايين است، مهم است اما اگر اين 
حس درمردم به وجود آمد كه اين رشد فقط 
در آمار هاست ونه درزندگى آن ها، اعالم صرف 
نرخ رشداقتصادى مشكالت جدى اقتصاد ايران 

از جمله اشتغال راحل نخواهد كرد.
حال به اعتقاد مركز پژوهش هاى مجلس رشد 
اقتصادى ســال 1396 در حــدود 3.9 درصد 
است كه نسبت به پيش بينى قبلى مركز 0.2 
درصد افزايش يافته است كه مهم ترين عامل 
اين تغيير، بروز نشــانه هايى از مثبت شــدن 

بخش ساختمان در سال 1396 است.
اما پيمان قربانى معاون اقتصادى بانك مركزى 
هم با بيان اينكه برآوردها حكايت از آن دارد كه 
رشد اقتصادى در فصل بهار 96 هم مثبت است، 
گفت: شاخص توليدات كارگاه هاى بزرگ صنعتى 
در سه ماهه ابتداى امسال5.5 درصد رشد دارد. 
مركز آمار ايران چهارشنبه(15 شهريورماه) رشد 
اقتصادى فصل بهــار را بدون نفت 7 درصد و با 
نفت 6.5 درصد اعالم كرده است. گفتنى است 
وزارت صنعت رشد بخش هاى صنعت وبازرگانى 
درســه ماهه نخست امســال را به ترتيب 5/8 

و8/8درصد اعالم كرده است.

بنز رسماً به ايران آمد

ايسنا: گروه صنعتى ايران خودرو و شركت 
مرســدس بنز آلمان قرارداد ايجاد شركت 
مشترك در حوزه فروش و خدمات پس از 

فروش خودروهاى تجارى را امضا كردند. 
در امضاى اين قرارداد على ماجدى ســفير 
ايران در آلمان، محسن صالحى نيا معاون امور 
صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، هاشم 
يكه زارع مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو 
و جمعى از مديران ارشــد دو شركت حضور 
داشتند. شركت مشترك، به صورت انحصارى 
مسئوليت فروش محصوالت تجارى مرسدس 
بنز را بــر عهده خواهد داشــت. همچنين 
شركت دوم كه قرارداد آن در ماه آينده نهايى 
مى شود، مســئوليت توليد را برعهده دارد و 
نسل فعلى و آينده كاميون آكتروس از جمله 
توليدات اين شركت خواهد بود. نسل فعلى 
آكتروس تا ســال 2019 توليد شده و نسل 
جديد اين كاميون نيز از سال 2019 به بعد 
بر اساس استانداردهاى روز اروپا توليد خواهد 
شــد. در فاز بعدى نيز خــط توليدى جديد 
ديگرى پيش بينى شــده اســت. بر اساس 
برنامه، ساخت داخل شركت مشترك توليدى 
در سال نخست به 20 درصد خواهد رسيد و 
اين ميزان در صورت صرفه اقتصادى مى تواند 

به 30 تا 50 درصد افزايش پيدا كند.

ذره بين

خودرو

 اگر اخذ 25 درصد 
ماليات قطعى 

شود يك واحد 90 
مترى كه اكنون200 

ميليون تومان و 
ماليات آن نيز 700 

هزارتومان مى شود، 
با اين طرح جديد 
حداقل 10 برابر و 
حدود 7 ميليون 
مى شود كه يقين 

سازنده آن را روى 
ملك مى كشد و 

مصرف كننده بايد 
جورش را بكشد

بــــــــرش

مســكن  بد  ميليون   
وحاشيه نشــين همچنان منتظر 
اقدامات دولت بــراى برون رفت 
از اين بحران هستند؛ البته دولت 
هم برنامه هايى را دردســتور كار 

درايــن بــاره معاون وزيــر راه و 
 مدل 

ساماندهى ســكونتگاه هاى غيررسمى اظهار داشــت: در 

موسوى خواه  محمدرضا 
مديــر تأميــن و توزيع شــركت 
ملى پخــش فرآورده هاى نفتى از 
ركوردشــكنى مصــرف بنزين در 
 شهريورماه با 
 ميليون ليتر خبر 
داده كه نســبت به شــهريور ماه 
 درصدى 

از  دربرخــى  ديــروز 
فروشگاه هاى مشــهد قيمت مرغ 
 تومان ســقوط 
كرد، اما درتهــران طبق اظهارات 
رئيس اتحاديه پرنده و ماهى، نرخ 
اين كاال در مراكز خرده فروشى به 

يوســف خانى، قيمت مــرغ زنده 

در مرحلــه نخســت 
پرداخت سود ســهام عدالت تنها 
دو دهــك اول مشــموالن ايــن 
دارندگان ســود ســهام عدالت را 

در مرحله نخســت تنها دو دهك 
عدالت  ســهام  دارندگان  نخست 
كه مددجويــان نهادهاى حمايتى 

رنا
 اي

س:
عك
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احمد توكلى:
دولت از اقتصاد نفتى

 فاصله بگيرد
مهر: رئيس سازمان ديده 
بان شــفافيت و عدالت 
ويژگى هاى  تشــريح  با 
دولت رانتى گفت: دولت 
دوازدهــم بايد از اقتصاد 

نفتى فاصله بگيرد. 
احمد توكلى در خصوص 
رهبرى  اخير  ســخنان 

درباره دولت رانتى و لزوم توجه دولت به خروج از فضاى 
رانتى گفت: 50 ســال است كه اين مسئله مطرح است. 
وى اظهار داشــت: به دليل اينكه ركود زياد است، دولت 
دوازدهم در شــرايط فعلى مجبور اســت نفت را نقش 
پيشــران بداند و همت خود را صرف اين مسئله  كند تا 
تحريم نفتى را بشــكند و در اين راستا موفق هم عمل 
كرده است. همين مسئله موجب اتكا و توجه بيشتر به 
نفت مى شــود، اما بسيارى از اقتصاددانان همچون بنده 

ممكن است كه نفت را بخش پيشرو ندانند.

مهــر: رئيــس اتاق 
از  بازرگانــى تهــران 
وعــده وزيــر صنعت 
بــراى تثبيــت چهار 
ســاله تعرفه هــا خبر 
ايــن  گفــت:  و  داد 
صورت  در  تعرفه هــا 

ضرورت هاى بسيار خاص، تغيير خواهد كرد.
مســعود خوانســارى افزود: موضوعاتــى همچون 
تك نرخى كردن ارز، اصالح سيســتم نظام بانكى، 
مبــارزه با فســاد، رونق بــازار ســرمايه و حذف 
مجوزهاى اصلى كه بايد در راس كار دولت باشــد، 
از ســوى هيئت نمايندگان در جلســه ماه گذشته 
بــا وزراى اقتصــاد و بازرگانــى درميان گذاشــته 
شــد، در اين ميان اتاق تهران آمادگــى دارد تا با 
همكارى دولــت، در خصوص تحقــق اين اهداف،

گام بردارد.

فارس: دبيــركل كانون 
با  بانك هــاى خصوصى 
بيان اينكه اگر يك بانك 
تخلف كند، اعضاى كانون 
به ما اطــالع مى دهند، 
تاكنون فقط يك  گفت: 
مورد از عدم رعايت نرخ 

سود به كانون منعكس شده كه بعد از بررسى ما مشخص 
شد آنگونه كه اطالع داده شد نبوده است.

محمدرضا جمشــيدى با بيان اينكه سود بانكى بايد 
در سطحى باشد كه انگيزه توليد از بين نرود، تصريح 
كرد: نرخ 15 درصد براى ســپرده و 18 درصد براى 
تســهيالت هم نرخ بااليى اســت و البته اختالف سه 
درصدى در اين دو نرخ صرفه اعطاى تسهيالت براى 
بانك هــا را كاهش مى دهد زيرا با توجه به هزينه هاى 
بانك ها پرداخت تســهيالت با اين نرخ براى بانك ها 

زيان آور است.

دبيركل كانون بانك هاى خصوصى:رئيس اتاق بازرگانى تهران:
تعرفه ها براى 4 سال

 تثبيت مى شود
پرداخت تسهيالت با نرخ 18 درصد  

زيان آور است

مظنه

نرخ سكه و ارز

يك ميليون و 257 هزار تومان
658هزار تومان
368هزار تومان
250هزار تومان

3915تومان
4764تومان
5141تومان
1176تومان
637تومان

1072تومان

سكه تمام طرح جديد
نيم سكه
ربع سكه

سكه گرمى
دالر آمريكا

يورو
پوند انگلستان

لير تركيه
يوان چين

درهم امارات

قيمت

بانك تجارتنفت
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب:
همه بخش هاى صنعتى بايد محصوالت خود را با 

محوريت صادرات توليد كنند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا حى يا قيوم
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گزارش از شخص

پرسه هاى شاعرانه در حوالى سياست
تازه ترين سروده «افشين عال»از درد و رنج مسلمانان ميانمار مى گويد

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

كره شمالى آموزش 
زبان انگليسى را تعليق كرد

ايسنا/ به دنبال هشدار وزارت خارجه انگليس 
مبنى بر احتياط در ســفر به كره شمالى به 
دليل خطرناك بودن اين كشور، پيونگ يانگ 

آموزش زبان انگليسى را متوقف كرد.

انتقاد پاپ از ترامپ
ايرنا/ پاپ فرانســيس رهبر كاتوليك هاى 
جهان، ابــراز اميــدوارى كــرد ترامپ در 

تصميمش درباره قانون داكا بازنگرى كند.

دو سال حبس براى آموزش 
قرآن 

كيانگ  ســين  منطقه  در  دادگاهى  ايرنا/ 
در شــمال غرب چين يك مــرد را به دليل 
آموزش قرآن با بهره گيــرى از يكى از نرم 
افزارهاى معروف در اين كشــور به دو سال 

زندان محكوم كرد!

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2713/00

23/4500/18 4/475/21

18/4219/15

6/136/46

19/0019/33
روبه روى سر بريده نشستن

روبه روى سر بريده نشستن و انتخاب كردن: زيبايى درخشنده كجاست؟ 
كجاست؟ تا از زشتى فاصله پيدا كنيم.

ســپهر مظلوميت يك الله «سر بريده»، آسمان تاريخ ديروز و امروز ميهن 
را، آئينه كارى كرده است، تا جست  وجوى ملت را، براى ديدن و شنيدن 
زيباترين «كلمه» و «اســم» سهل كند و در اين دنياى پرقدرت جادوگرانه، 
جادوگران توانمند و باتجربه هم نتوانند «زشتى هاى ضد ميهن» را به جاى 

«زيبايى هاى ميهنى» عرضه كنند. 
ايــن آيينه  كارى جديد، از ذرات قدرتمند مظلوميت «هويت حســينى» 
چنان لبريز شــده است، كه از انعكاس هر شىء زشت و نازيبا و بى تاريخ 
و بى شناســنامه، جلوگيرى مى كنــد و نمى گذارد جادوگــران حرفه اى 
«زشــتى آفرين»، چونان گذشته، از ســپهر پر ستاره و پر درخشش تاريخ 
مظلوميت ايرانيان، بهره بردارى هاى خائنانــه كنند و با «زيبا جلوه دادن» 
«زشــتى ها» به جادوگرى هــاى اغواگرانه و ميهن ســتيزانه خويش تداوم 

بخشند.
اين «آيينه هاى ســرخ» و خرده چگونه توانستند، در زمانى ناچيزتر از هر 
زمان ناچيزى، چنين ســپهر بلند و مهرآور و مهرآفرين و مهرگستر را، در 
سرتاسر قلب هاى جوانان ســرزمين مادرى، بر پا كنند و «طاووس زيباى 
واليــت» را بر فراز پايان ناپذير همه نگاه ها و چشــم هاى ميهن پرســتان 
چونان قله شكوهمند همه كاوشگران شكوه ميهن پرستى، ديدنى و رؤيت 

پذير سازند.
اين «آيينه هاى ســرخ» از زمزمه هاى ناپيدا شــده در روزگار كفر فلسفى 
آمدند! اين «آيينه هاى ســرخ» از زمزمه هاى گم گشــته در دانشكده هاى 
روان شناســى و جامعه شناســى بى حرم آمدند! اين «آيينه هاى سرخ» از 

زمزمه هاى پروانه وار خوش نقش نقاشان سحر، آمدند!
اين «آيينه هاى سرخ» ضد تيرگى و ضد غفلت، از زمزمه هاى «يا رب يا رب 
يا رب» 72 نگهبان ســحر زيباى بشر آمدند، نگهبانان سحرى كه آخرين 

سجده را، بر خاك و شمشير، و بر خاك و خون
و بر خاك و دوستى

و بر خاك و سرنوشت خاك، 
با خون و زمزمه، نقاشى كردند

تا مدافعان «حرم» و كلمه «حسين»
زبان سرافراز هميشه خاك و خاكيان باشد 

تا اشك و زمزمه هاى نگهبانان سحر
و الله هاى سربريده 

گردنبند افتخار آفرين مدافعا ن حرم، در همه نبردها باشد.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  چيز بدى 
نيســت اگر شــاعر، اهل نشســتن در «برج 
عاج» هــاى تخيلى و شــاعرانه نباشــد و يا از 
تــوان و اســتعداد شــاعرى اش، از عالقه ها و 
دلبستگى هاى سياسى و يا عاطفى اش، ساحتى 
قدسى نسازد. ساحتى كه پشت قداست خود 
ساخته آن پنهان شود و حاضر نباشد براى درد 
و رنج هاى روزمره بشر، براى جنايت هايى كه 
حاصل سياست بازى سياست پيشگان جهان 
امروز است، براى مظلوميت هايى كه به جنگ 
دغلكارى هاى بين المللى مى روند، شعر بگويد. 
«افشــين عال» شايد از همان شــاعرانى است 
كه تا امروز فرصت انديشــيدن به «برج عاج» 
و «ساحت شاعرانه» را نداشته و به جايش اجازه 
داده است، تازه ترين سروده اش، سرودى از درد 
و رنج بيشــمار مسلمانان «ميانمار» باشد: تا به 

كى مســلمان را زنده زنده سوزاندن؟ / از ديار 
مادرزاد دل نكنده سوزاندن؟... 

  شعر يا سياست؟
اينكه اول اهل شــعر بود يا سياست، جوابش 
معلوم است. شــاعر مازندرانى، حاال و در 48 
ســالگى خوب به يــاد دارد كــه زمزمه هاى 
شــعرگونه از همــان دوران كودكــى همراه 
هميشــگى اش بود. نيمى البد ذوقى بود كه از 
مادر به ارث رسيده بود و نيم ديگر تشويق ها و 
حمايت هاى همان مادر كه طبع شعر داشت و 
به استعداد و ذوق شاعرانه فرزندش بها مى داد. 
پس اول اهل شعر بود و سياست شايد به خاطر 
همزمانى كودكى اش با انقالب سراغش آمد و 
بعدها به خاطر رشــته تحصيلى برايش جدى 
شــد. به هر حال نمى شــود از شاعرى كه در 

دانشكده حقوق و علوم سياسى درس خوانده 
اســت توقع داشــت در حوالى سياست پرسه 

شاعرانه نزند!

  شب عاشورا، شب عزاست...
اِبايى نــدارد از اينكــه پاى شــعر را به عالم 
سياســت باز كند. «افشــين عال» از اينكه او را 
شــاعر سياســى بدانند هم ابايى ندارد. اصًال 
ايــن را خــودش مدتى پيش با صــداى بلند 
اعالم كرده اســت: « من شــاعرى سياسى و 
اجتماعى ام و براى بسيار كسان شعر مى گويم. 
عقيــده ندارم كــه مضمون شــعر حتماً بايد 
ماورايى باشــد يا در آينده و گذشــته ســير

كند... ». «عال» از طعنه هاى اين و آن هم باكى 
ندارد كه او را به خاطر اشعارش شاعر حكومتى 
خطاب كننــد يا وصلش كنند به فالن جريان 
سياســى يا بهمان جريان ادبى و شعرى. هم 
از رشادت سردار سليمانى شعر مى گويد و هم 
اگر پايش بيفتد حاضر است از كسى كه ديروز 
با شــعر از او تعريف و تمجيد كرده، آشــكارا 
انتقــاد كند.مثل نامه اى كه در باره مســابقه 
فوتبال ايران و كره به على مطهرى نوشــت: ... 
بله فوتبال مهم است، ولى احساسات اكثريت 
مردم ســوگوار ساالر شهيدان(ع) مهم تر از آن 

است... شب عاشورا شب عزاست، نه فوتبال....

  كودكانه هاى يك بزرگسال
با شعر كودك، زمزمه هاى شعرى اش جدى و 
جدى تر شد، تا جايى كه هنوز هم خيلى ها او 
را با شعرهاى كودك و نوجوانش مى شناسند. 
شــاعرانگى اش اگرچه رشــد كرد و بزرگ تر 
شد و بعدها به جمع شــاعران شعر بزرگسال 

پيوست، اما «افشــين عال» كودكى و كودكانه 
هايش را حفظ كرد. درباره تفاوت هاى شــعر 
گفتن براى كودكان و بزرگساالن مى گويد: فكر 
مى كنم هيچ فرقى ندارند. شعر كودك حاصل 
تالشــى اســت كه يك بزرگســال مى كند تا 
تجربيات خودش را به نسل هاى بعد از خودش 
منتقل كند؛ اما شعر بزرگسال شعرى است كه 
حس هاى شاعر را بى واســطه نشان مى دهد. 
نگه داشتن حريم بين اين دو فضا كار مشكلى 
است؛ چون بايد توانمند باشى كه اين دو فضا 

با هم قاطى نشوند. 

  وقتى عشقش مى كشد
در ميان اهالى شــعر تك و توك شاعرانى هم 
پيدا مى شوند كه گاه و بيگاه، اشعار سياسى يا 
شعرهايى را كه براى شخصيت هاى سرشناس 
گفته اســت بر نمى تابند. برخى از آن ها حتى 
تــا آنجا پيــش رفته اند كه بــا عباراتى چون 
«سياست پيشگان شاعرمسلك يا شاعرمسلكان 
سياســت پيشــه» او را به باد انتقاد گرفته اند. 
«افشين عال» اما بابت آنچه عشقش مى كشد و 
براى آن شعر مى گويد، حاضر به عقب نشينى 
نيســت. معتقد است: «نه من نياز به صله دارم 
و نه ممدوحان من نيازمند به مدح». بيراه هم 
نمى گويد. نمونه اش شــعرى كه براى «شهيد 
حججى» سرود و به خاطر آن مورد تفقد رهبر 
انقالب قــرار گرفت. «عال» همين دو روز پيش 
در اين باره نوشت: « توجه ايشان به اين گونه 
اشــعار، همراه با نكته ســنجى و قدرشناسى 
شان همان قدر برايم ارزشمند است كه از بى 
خبرى، قدرنشناسى و نخوت برخى مسئوالن 

فرهنگى كشور ملول و آزرده خاطرم».

 نيشتر/ مازيار بيژنى طرح روز

نقش سازمان ملل در 
محكوميت نسل كشى 

ميانمار

نيوزويك
هفتــه نامــه نيوزويك چــاپ آمريكا در 
تازه ترين شماره خود بسيارى از مشكالت 
امروز آمريكا را سرچشمه گرفته از دوران 

بيل كلينتون مى داند. 
نيوزويــك معتقد اســت در بســيارى از 
زمينه هــاى فرهنگــى و حتــى در حوزه 
سينما، موســيقى و... رفتارهاى پر حاشيه 
و رسوايى هاى اخالقى و سياست هاى غلط 
كلينتون در زمان رياســت جمهورى اش 
موجب افول فرهنگ امروز آمريكا شــده 

است.
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