
مجمع انقالبى

پاسخ مسئوالن
به پرسش قدس

 مقصر حوادث 
جاده اى بجز 

راننده كيست؟

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمد صادق كوشكي

تأكيد ديروز رهبر معظم انقالب بر تفكر انقالبى ماندن و انقالبى زيســتن در ديدار 
با اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، فقط به اعضاى مجمع بر نمى گردد؛ زيرا 
اعضاى مجمع تركيبى از نيروهاى باتجربه هستند كه گرايش هاى سياسى مختلف و 
تجارب مديريتى فراوان دارند و در مسير انقالب بوده و هستند. تأكيدات فراوانى كه در 

مدت اخير رهبر معظم انقالب بر انقالبى بودن و ...

داليل تأكيد رهبر انقالب بر انقالبى ماندن

قدس بررسى مى كند

بى انصافى در محاسبه تورم، دستمزد كارگران را كاهش مى دهد

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اســالمى، صبح ديروز در 
ديدار رئيس و اعضاى دوره جديد مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام، مجمــع را از 

ابتكارات با ارزش امام بزرگوار دانســتند 
و با اشــاره به ســه وظيفه مهم اين نهاد 
يعنى «تشخيص مصلحت»، «مشاورت در 
تعيين سياست هاى كلى» و «ارائه راه حل 

در معضالت كشور» تأكيد كردند: مجمع 
بايد صد در صد انقالبى، فكر و عمل كند و 
انقالبى باقى بماند. به گزارش پايگاه اطالع 
رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، حضرت 

آيت اهللا خامنه اى با يادآورى مســئوليت 
بسيار ظريف و خطير مجمع در «تشخيص 
و اِعمــال مصلحــت» افزودند: مجمع در 

مواقعى كه ...

 ............ صفحه 7

تبعات كاهش دستورى
نرخ سود بانكى

تاخت و تاز
ارز و طال 

در بازار 

 رهبر انقالب بر فكر و عمل انقالبى مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كردند 
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انگشتر بخشى امام على  در ركوع 
نشانه خداجويى و خدمت به خلق

 معارف  يكى از آيات قرآن كريم كه براساس يادداشت اختصاصى از آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى 
اقوال صريح مفسران و محدثان در شأن مولى 
الموحدين حضرت على(عليه الســالم) نازل 
شــده، آيه 55 ســوره مائده و معروف به آيه 

واليت اســت. خداوند در اين آيه مى فرمايد: 
َِّذيَن  َِّذيَن آَمُنوا ال ُ َو َرُســولُُه َوال ََّما َولِيُُّكُم اهللاَّ «اِن
َكاَه َو ُهْم َراِكُعوَن؛  َالَه َو يُْوتُوَن الزَّ يُِقيُموَن الصَّ

 ............ صفحه 6ولى و سرپرست و ...

 ............ صفحه 2

جنايت در ميانمار 
به روايت آمار

آمريكا ويران شد
توفان ايرانى در راه برزيل

قدس خراسان/ پيگيرى افزايش 20درصدى 
تعرفه قبوض برق واحد هاى تجارى در مجلس

5 15 4
نگاهى به كشتار مسلمانان روهينگيا قدرت نمايى واليبال ايران ادامه دارد عضو كميسيون اقتصادى پس از گزارش قدس خبر داد

:امام باقر
... بدان كه 

تقواپيشگان 
سبكبارترين 
مردم دنيايند 

و بيش از همه 
يارى ات مى كنند.

كافى ج2- ص133
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 حضور اعضاى جديد، خونى جديد، نيرويى فزاينده و موجب اميدوارى بيشتر است

انگشتر بخشى امام على 
نشانه خداجويى و خدمت به خلق

يادداشت اختصاصى از آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى 

قدس از هم انديشى 
هنرمندان پويا نمايى 

گزارش مى دهد

انيميشن 
هنر پيشتاز 

انقالب 
اسالمى

 هنر  سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى در اقدامى تازه و طى مراسمى 
از هنرمندان عرصه انيميشــن دعوت 
كرده است. در اين مراسِم هم انديشى 
به بررســى ظرفيت هاى آستان قدس 
رضوى در حمايت از حوزه انيميشــن 
پرداخته شد و هنرمندان نيز دغدغه ها 
و پيشنهادات خود را مطرح كردند. اين 
گزارش نگاهى اجمالى به روند برپايى 
اين جلسه و نظرات برخى از كارگردانان 
دارد. حجت االسالم  انيميشــن  حوزه 
معاون  هاشــمى،  بذرگرى  محســن 
فرهنگى و اجتماعى سازمان فرهنگى 
آستان قدس رضوى، با اشاره به مراسم 
هم انديشى با هنرمندان پويانمايى كه 
سه شنبه گذشته در ســالن جلسات 
بنياد پژوهش هاى آستان قدس رضوى 
برگزار شد، گفت: اين جلسه با حضور 
23 نفر از نخبگان عرصه انيميشــن، 
كارگردانى، توليــد، تهيه كنندگى و با 
حضور افــرادى كه آثــار برگزيده در 
جشنواره هاى ملى و بين المللى داشتند، 
برگزار شــد. در اين نشست به معرفى 
و بررســى ظرفيت هاى مشــترك و 
انتقال دغدغه ها و همچنين بررســى 
ظرفيت هاى آستان قدس، پرداخته شد. 
همچنين در ادامه، هنرمندان نشستى با 

 ............ صفحه 11توليت آستان قدس...
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يادداشت روز

محمد صادق كوشكي 
كارشناس مسائل سياسى

بشار اسد:
سوريه به سوى پيروزى 

حركت مى كند
شــبكه خبر: رئيس جمهور ســوريه از 
حركت كشورش به سوى پيروزى با وجود 
و  اقتصادى  نظامــى،  تروريســتى،  جنگ 

رسانه اى خبر داد.
به گزارش خبرگزارى سانا، بشار اسد در ديدار 
هيئتى از شــخصيت هاى شركت كننده در 
گردهمايى اتحاديه بين المللى همبستگى با 
سوريه ضد تروريسم، محاصره و سياست هاى 
مداخله جويانه امپرياليســت، گفت: با وجود 
جنگ تروريســتى، نظامــى، و اقتصادى و 
رسانه اى كه سوريه از حدود هفت سال قبل 
قرار گرفته است اما در مسير ثابتى به سوى 
پيروزى حركت مى كند و اين با جانفشانى هاى 
ارتش و پايدارى ملت و حمايت كشــورهاى 

دوست حاصل شده است.

ايسنا: ســخنگوى وزارت خارجــه به زائران 
عتبات عاليات توصيه كرد كه براى سفر به اين 
مناطق به طور حتم از طريق آژانس هاى معتبر 
و شناخته شده و همچنين از طريق سازمان 
حج و زيارت اقدام كنند. در پى انتشار گزارشى 
در مورد بالتكليفى 52 زائر ايرانى در نجف و 
پيگيرى اين موضوع از ســوى وزارت خارجه، 
بهرام قاســمى اعالم كرد: وضعيت اين زائران 
از سوى اين وزارتخانه و كنسولگرى ايران در 
نجف مورد پيگيرى قرار گرفته اســت. وى با 
بيان اينكه طبق بررسى هاى انجام شده آن ها از 
طريق يك آژانس غير معتبر اين سفر را انجام 
داده اند، گفت: آژانس مربوط در انجام وظايف 
خود در ارتباط با اين زائران به درســتى عمل 

نكرده و باعث سردرگمى آن ها شده است.

 فارس: مديركل شــوراى امــور بين الملل 
روســيه تأكيد كرد: ايران يــك بازيگر مهم 
منطقه اى اســت كه بدون حضــور آن ثبات 
در خاورميانــه محقق نخواهد شــد. «آندرى 
كورتونوف» رئيس انديشكده دولتى روسيه در 
پاسخ به اين پرسش كه «آيا احتمال گفت وگو 
درباره توافق هسته اى ايران در مجمع عمومى 
سازمان ملل وجود دارد» گفت: «به اعتقاد من، 
پرونده هســته اى ايران بسته شده است: يك 
توافق حاصل شــده و توسط طرفين در حال 
راستى آزمايى  براى  مكانيسم هايى  اجراست. 
اقدامات ايران نيز در نظر گرفته شده است». 
كورتونــوف ادامه داد: «اما مى دانيم كه برخى 
عوامل در آمريكا هســتند كــه اين توافق را 

خيلى خوب نمى دانند».

خبرگزارى صداوســيما: نماينده ايران در 
آژانس در نشست شــوراى حكام با اشاره به 
برجام به عنوان توافقى تاريخى كه به بحرانى 
غير ضرورى پايــان داده، گفت: متأســفانه 
تحركات اخير دولت آمريــكا در تضاد با اين 
توافق قرار دارد. نجفى تأكيد كرد: برجام مانند 
ســاير توافق ها متكى به آن اســت، كه همه 
طرف ها براساس عمل متقابل و به طور كامل 
با حســن نيت و در فضاى سازنده و بااحترام 
متقابل اقدام كنند. اما پس از گذشــت بيش 
از 20 مــاه، اجراى برجام توســط طرف هاى 
ديگر بخصوص آمريكا هنوز قابل قبول نيست 
و دولت آمريكا برخالف روح و متن اين توافق، 
رويكردى غيرسازنده در جهت تضعيف اجراى 

موفقيت آميز برجام در پيش گرفته است.

سخنگوى وزارت خارجه:نماينده ايران در آژانس اعالم كردرئيس انديشكده دولتى روسيه:
امكان بازگشايى پرونده برجام 

وجود ندارد
تضاد تحركات آمريكا 

با روح و متن برجام
زائران عتبات عاليات به آژانس ها 

زيارتى معتبر مراجعه كنند

چهره خبر

تبعات كاهش دستورى نرخ سود بانكى

تاخت و تاز ارز و طال در بازار 

گزارش خبرى

 اقتصاد/ زهرا طوسى   نوسان قيمت ارز و طال باز هم تشديد 
شد. پس از يك سراشيبى كوتاه در قيمت ها دوباره چهارشنبه 
نوبت گران شدن 14هزار تومانى سكه و 82 تومانى پوند انگليس 

بود كه البته افزايش پوند كمى بيشتر از انتظار است.
رخدادهاى اين بازار سودده از زمانى شتاب گرفت كه نظام بانكى  
سود بانكى را كاهش داد؛ اين وضعيت افراد را به سمت معامالت 
نقد شــونده كشاند كه ارز و سكه، از جمله آن هاست، هر چند 
كه رئيس كل بانك مركزى معتقد است كه دالر گزينه مطلوبى 
براى سرمايه گذارى نيست و دامنه تغيير دالر در 6 ماهه نخست 

سال را ماهيانه پنج درصد اعالم مى كند. 
به گفته سيف نرخ ارز مسير طبيعى خود را طى مى كند؛ چرا كه 
نرخ ارز در پنج فروردين سال جارى 3720 تومان بوده است و 
نگاهى به تغييرات آن تا امروز نشان دهنده افزايش 2/2 درصدى 
نرخ ارز در 6 ماهه گذشته است كه متوسط ماهانه آن نيم درصد 

بوده و طبيعى است.
وى در عين حال تأكيد دارد كه بانك مركزى براى كنترل نرخ 
ارز دقت نظر دارد، اما تابلوى صرافى ها چيز ديگرى را نشــان 
مى دهــد. به فاصله يك روز در بازار ارز دالر از 3903 تومان به 
3924 تومان، يورو از 4766 به 4772 تومان و پوند انگلســتان 
نيز از 5141 به 5223 تومان رســيده و همگى افزايش قيمت 
را تجربــه كرده اند. در بازار طال نيــز هر گرم طالى 18 عيار با 

افزايش 715 تومانى به 125 هزار و 960 تومان رسيده و سكه 
تمام طرح جديد با افزايش 14 هزار تومانى در روز چهارشنبه به 

بهاى يك ميليون و 271 هزار تومان فروخته شد.
يوسف تقى زادگان كارشناس بازار طال و ارز و دبير اتحاديه طال 
و جواهر مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: قيمت طال 

و ارز باز هم باالتر خواهد رفت.
وى با اشاره به اينكه بخشى از افزايش قيمت ها مربوط به بازار 
جهانــى و باال رفتن ارزش هر اونس طال اســت، مى افزايد: در 
داخل كشور نيز برخى عوامل تأثيرگذار هستند از جمله قطع 
شــدن 300 دالر ارز مسافرتى و موضوع تك نرخى شدن ارز و 
احتمال گران تر شدن آن كه سبب مى شود سرمايه ها به سمت 

آن جذب شود.

 ادامه روند افزايشى قيمت ها 
وى معتقد اســت: طبق پيــش بينى ها قيمــت طال و ارز 
همچنان روند افزايشــى خواهد داشت و طى روزهاى آينده 
پايين نخواهد آمد مگر اينكــه اتفاق خاصى بيفتد و رابطه 
آمريكا و كره بهتر شــود كه در آن صورت با سقوط اونس، 
بهاى جهانى طال پايين كشــيده شود ولى اگر رويدادها به 
همين رويــه فعلى ادامه پيدا كند به طور قطع طال و ارز از 

اين هم گران تر خواهد شد.

وى با اشاره به دخيل بودن دولت در افزايش قيمت ها مى گويد: 
دولت قصد افزايــش قيمــت دالر را دارد و صددرصد در اين 
گرانى ها دخيل اســت، و ارز موجود نيز توسط خود دولت در 

بازار ريخته مى شود.

 دولت پشت پرده گرانى ارز
مهــدى تقوى اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار ما درباره 
علت افزايش نرخ ارز مى گويد: پاســخ اينكه چرا قيمت دالر 
اين قدر گران شــده اســت تنها يك چيز است و آن اينكه 
دولت گران مى فروشــد تــا در واقع كســرى بودجه اش را 

تأمين كند.
وى با اشاره به وعده يكسان سازى نرخ ارز تأكيد مى كند: اگر ارز 

تك نرخى بشود دالر باز هم گران تر خواهد شد.
بــا توجه به ربط افزايش هاى ايــن بخش به همه فعاليت هاى 
اقتصادى، گذشــته از جذب و هدايت نقدينگى در اين بازارها 

در صورت عدم مديريت بايد منتظر گرانى در ديگر بازارها بود.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

همه پرسى در كردستان مصائب مردم اين منطقه را رقم خواهد زد    تسنيم: دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: برگزارى همه پرسى مى تواند موجب افزايش اختالف نظرهاى موجود ميان احزاب و 
گروه هاى كردى شود و با افزايش تنش هاى ناخواسته در اين منطقه مصائب و رنج هاى مضاعف براى مردم ستمديده و شجاع اقليم را رقم بزند.امير دريابان شمخانى در خصوص دستاوردهاى اخير محور مقاومت در 

برابر تروريسم تأكيد كرد: سياست داعش پروران براى اعمال راهبرد ناامن سازى منطقه از طريق ابزار تروريسم، فرجام تلخى را براى طراحان اين فتنه به دنبال داشت.

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

 سياست  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اسالمى، صبح ديروز در ديدار 
رئيس و اعضاى دوره جديد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مجمع را از ابتكارات با ارزش 
امام بزرگوار دانستند و با اشاره به سه وظيفه 
مهم اين نهاد يعنى «تشخيص مصلحت»، 
«مشــاورت در تعيين سياست هاى كلى» 
و «ارائه راه حل در معضالت كشــور» تأكيد 
كردند: مجمع بايد صد در صد انقالبى، فكر 

و عمل كند و انقالبى باقى بماند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
با يادآورى مسئوليت بسيار ظريف و خطير 
مجمع در «تشــخيص و اِعمال مصلحت» 
افزودند: مجمــع در مواقعى كه مصلحتى 
مهم وجــود دارد و نظر مجلس شــوراى 
اســالمى را بر تشخيص شــوراى نگهبان 
ترجيح مى دهد، بايد توجه كند مصلحتى 
كــه تحت عنوان ثانويه اســت، طبعاً بايد 
بسيار مهم، مسجل و واضح 
باشد و با نظر اكثريت قاطع 
و قابــل قبول مجمع، آن هم 
براى مدتــى معين و موقت 

اعمال شود.

 ِاعمال مصلحت با نگاه 
بلندمدت، نه روزمره

اِعمــال  ايشــان افزودنــد: 
مصلحت بايد با نگاه بلندمدت 
و نه روزمره، صورت پذيرد و 
براى تشخيص آن، بحث هاى 
دقيق، كامل و مســتدل با 
حضور فعال همــه اعضا از 

جمله فقهاى شوراى نگهبان انجام شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، تحقق دومين 
وظيفــه مجمع يعنى «مشــورت دادن به 
رهبرى در تعيين سياست هاى كلى نظام» 
را نيازمند بررسى هاى دقيق و همه جانبه 
دانســتند و گفتند: سياســت هاى كلى، 
هندسه نظام را در مسائل مختلف تعيين 

مى كند و بسيار مهم است.
رهبر انقالب اسالمى، تفكيك سياست هاى 

كلى در مســائل مانــدگار و بلندمدت با 
موضوعات مقطعى را ضرورى دانســتند و 
خاطرنشــان كردند: ممكن است برخى از 
سياست هاى كلى نيازمند بازنگرى و به روز 
شدن باشد و برخى هم كالً زمانش سپرى 

شده باشد.

 پرهيز از ورود به چگونگى اجرا
ايشان، مجمع را به «اِتقان» و «استحكام» در 
تدوين سياست هاى كلى همراه با بحث هاى 
عالمانه، مستدل، مجتهدانه و دقيق، توصيه 
كردند و افزودند: به گونه اى عمل كنيد كه 
سياست هاى كلى، «قوى، دقيق و با عبارات 
گويا و مفيد» باشــد تا پس از مدتى كوتاه 

نيازمند اصالح يا تجديدنظر نشود.
و  نبــودن»  تأويل  «قابــل  «صراحــت»، 
«پرهيــز از ورود به چگونگــى اجرا»، از 
ديگر نكته هايى بود كه حضرت آيت اهللا 
خامنــه اى در مقوله سياســت هاى كلى 

نظام، مورد تأكيد قرار دادند.
ايشان، تبلور سياســت هاى كلى نظام در 
قوانين، سياســت ها و اقدامــات دولت و 
مجلس و ساير قوا و دستگاه هاى مسئول را 

بسيار مهم برشمردند و گفتند: سياست هاى 
كلــى، چارچوب همه اقدامــات اجرايى و 
تقنينى كشور را مشخص مى كند و دولت و 
مجلس و همه دستگاه ها بايد كامالً منطبق 

با اين سياست ها عمل كنند.

 مجمع تشخيص، فراورده  انقالب است
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى در پايان 
سخنانشان خاطرنشــان كردند: مجمع 
تشخيص مصلحت، يادآور امام بزرگوار و 
فراورده  انقالب است، و در فرايند اداره و 
مديريت كشور داراى تأثير بسيار مهمى 
است، بنابراين بايد تفكرات امام و انقالب 
بر آن كامًال حاكم باشــد، انقالبى فكر و 
عمل كند و هيچ مصوبه، موضع گيرى يا 
اقدامى متفاوت با مبانى اصلى انقالب و 
ميراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.

رهبر انقالب اسالمى با تمجيد از وجوه 
مختلف شــخصيتى آيت اهللا هاشــمى 
شــاهرودى رئيــس مجمع تشــخيص 
مصلحــت نظام، از زحمات اعضاى فعال 
مجمع تشــكر كردنــد و حضور اعضاى 
جديــد در ايــن نهاد را خونــى جديد، 

اميدوارى  و موجــب  فزاينده  نيرويــى 
بيشتر دانستند.

ايشــان همچنيــن ياد شــخصيت هاى 
برجســته و فقيد مجمــع در دوره قبل 
بويژه آقاى هاشمى رفســنجانى و آقايان 
واعظ  طبسى، عســگراوالدى و حبيبى 
را گرامــى داشــتند و افزودنــد: آقاى 
هاشمى رفسنجانى در سال هاى متمادى 
رياســت مجمع بــا توانايــى و تدبير و 

آگاهى به وظايف خود عمل مى كرد.
پيش از ســخنان رهبر انقالب اســالمى، 
آيت اهللا هاشــمى شاهرودى رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام، گفت: مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام با هوشمندى و 
جامع نگرى امام راحل شــكل گرفت و در 
دوره هاى مختلف نقش مهمى در خدمت 
به نظام و حل مشــكالت كشور و تدوين 

سياست هاى كالن ايفا كرده است.
را  هاشمى شــاهرودى، مجمع  آيت اهللا 
بازوى رهبرى در تعيين سياســت هاى 
كلى دانست و انجام دقيق مسئوليت هاى 
خطير مجمــع را نيازمند همكارى همه 

قوا و اركان نظام دانست.

رهبر انقالب بر فكر و عمل انقالبى اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كردند

مجمع انقالبى

  به تازگى دوربرگردان هاى منتهى به حرم مطهر رضوى مسدود شده و خودروها نمى توانند 
خود را به آنجا رسانده و سرنشينان خود را پياده كنند و زائران مجبورند از ابتداى خيابان هاى 
منتهى به حرم مطهر پياده شده و خود را با زحمت به حرم برسانند، چرا اين تصميم گرفته 

شده، زيرا اين تصميم سبب اذيت و آزار مسافران و مجاوران شده است. 9140005196
  انتظار از طالب اين اســت، هر حركت سياسى روز را كه بر سرنوشت نظام و 
اسالم تأثيرگذاراست پيش از ديگران به عنوان پيشروان دين تفسير كرده و پاسخ 
مستدل ارائه كنند، زيرا بر خالف ادعا، سلطه رسانه هاى صهيونيستى بر جهان و 
سانسور و جعل اطالعات و القاى نيازهاى كاذب با تداخل حق و باطل و بمباران 
اطالعاتى با بهره مندى از مدرن ترين تبليغات، مانع دسترســى افراد به اطالعات 
درســت و شناخت صحيح شــده و به افراد ناخودآگاه، شخصيت كاذب و القائات 

صهيونيستى مى دهد. 9900007399
  سود بانك ها را كاهش دادند، ولى كرايه خانه را صاحبخانه ها افزايش دادند! من درآمدى 
ندارم، دو سال است تنها فرزندم را از دست دادم و حقوق بگير نيستم، درآمد خيلى كمى 
دارم و از سود بانك، كرايه خانه را پرداخت مى كردم، حاال با اين هزينه ها چه بايد كنم، كسى 

جوابگو هست؟9350008858
  ايران تنها كشــورى است كه در عين كمبود آب و انرژى، بعضى مديرانش در مصرف، 
اسراف وسيع و در جلوگيرى از هدررفت منابع هيچ كارى نمى كنند و هزينه آن را از جيب 
ملت و نه اسرافكاران دولتى، مى گيرند و در كنارش نجومى بگيران، آزاد مى گردند و تجليل 

مى شوند و طلبكار و مدعى خسارت هم هستند و تبرئه مى شوند! 9190008895
  آقاى نوبخت! يك چيزى بگو كه به عقل انسان بگنجد. شما ادعا مى كنيد رشد اقتصادى 
7 درصد رشــد داشته، درحالى كه ثروتمندترين كشور جهان 5/2 درصد رشد دارد! با چه 
معيارى رشد اقتصادى را 7 درصد اعالم مى كنيد؟ مردم بى سواد نيستند كه هر چه گفتيد و 

چشم و گوش بسته، باوركنند. 9350007054
  دليل مســدود شــدن ورودى هاى حرم مطهر رضوى از خيابان هاى اطراف چيســت؟ 

9150000998
  حوزه هاى درس شيعه با ساير مراكز دينى الهى ارتباط و مبادله استاد و دانشجو ندارد؛ 
زيرا آن ها را به رســميت نمى شناســد. نه با كنيسه ها و نه با كليساها و نه حتى با االزهر و 
ساير مدارس اهل سنت. در حالى كه در زمان معصومين(ع) ارتباط وجود داشته و دليل آن 

مناظرات به جا مانده است. 9150001032
  داســتان تراريخته و دروغ بى ضرر بودنش توســط مسئوالن و ادعاى اثباتش به دست 
دانشمندان يزدى و لو رفتن اين دروغ، نشان داد مسئوالن مبناى كارشان بر آمار دروغ است 
كه از 30 سال پيش در قضيه دردناك آغاز برنامه ريشه كنى شيعه در ايران كليد خورد و 
تاكنون و در موضوعات مختلف داخلى و خارجى ادامه داشته و با وجود اعتراض ملت، هيچ 

برنامه و قصدى براى پايانش نيست. 9190008896
  با مشاهده اخبار حوادث جاده اى و كشته شدن هموطنان بايد به نمايندگانى كه به وزير 
اشرافى مثل عباس آخوندى رأى اعتماد مجدد دادند يادآورى كرد كه شما هم در اين فجايع 
شريك هستيد. هر چند بسيارى از آقايان فقط به فكر سلفى گرفتن و استخدام در وزارت 

نفت و...هستند. 9150001495
  از يك طرف حقوق نيروهاى نظامى را نصف و نيمه مى دهند كه به اندازه پول توجيبى 
برخى آقازاده هاى پوچ انديشه نيست! از طرف ديگر صدا وسيما كه خودش زير سلطه دولت 
است، نظارت براى چيست؟ فكر كنم اين دو هم بايد به يك نان و نوايى برسند، چون براى 

انتخابات زحمت كشيدند!9160003247
  مديرعامل محترم سازمان بازنشستگى كشورى از كجا متوجه شدند بازنشستگان شريف 
كه عمرى را با شــرافت و عزت زندگى كرده اند به زندگى در خط فقر رضايت داده اند؟ آيا 

پاداش حدود 30 سال خدمت به ملت و مملكت اين گونه حرف هاست؟9150008863
  چطور است كه ايران براى سامانه «اس 300» اين همه دردسر مى كشد تا جايى كه مجبور 
مى شــود از روسيه شكايت كند، اما همين كشور سامانه «اس 400» را فورى براى تركيه و 

سوريه ارسال مى كند. 9330006656
 رانندگان آژانس جذب اسنپ هاى جديد شدند، بعضى ها جوگير شده و آمار ايجاد شغل 

اعالم كردند! 9390003589
 هنوز آموزش و پرورش حق التدريس ســال تحصيلى 95-96 را پرداخت نكرده و هيچ 

مسئولى هم پاسخگو نيست! 9360003809
 اگر مســئوالن عالقه مند هستند در مملكت نظم و آرامش برقرار باشد بايد يك سايت 
مخصوص براى شــكايات و انتقادات و پيشنهادها به صورت سراسرى ايجاد كند تا از وضع 

كشور به درستى مطلع باشد. 9150000211

داليل تأكيد رهبر انقالب 
بر انقالبى ماندن

تأكيــد ديروز رهبر معظم انقالب بر تفكر انقالبى 
ماندن و انقالبى زيستن در ديدار با اعضاى مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، فقط به اعضاى مجمع بر 
نمى گردد؛ زيرا اعضاى مجمع تركيبى از نيروهاى 
باتجربه هستند كه گرايش هاى سياسى مختلف و 
تجارب مديريتى فراوان دارند و در مســير انقالب 
بوده و هستند. تأكيدات فراوانى كه در مدت اخير 
رهبر معظم انقالب بر انقالبى بودن و انقالبى ماندن 
در سطوح مختلف و در سخنرانى هاى متعدد عنوان 
مى كنند و حتى به صراحت اعالم مى كنند كه من 
ديپلمات نيستم، بلكه انقالبى هستم دو مسير را 

دنبال مى كند:
اول: ايشان درباره فاصله گرفتن برخى از مسئوالن 
از تفكــر انقالبى و ســبك زندگى اســالمى در 
سال هاى اخير نگران هســتند و حتى بابت اين 
نگرانــى اعالم خطر مى كنند؛ زيرا برخى نهادها و 
سازمان ها به داليل مختلف، گرايش انقالبى بودن 
را كنار گذاشــته و يك رويه و روش غير انقالبى و 
متمايل به غرب را در پيش گرفته و حتى در برخى 
امور و تصميم هاى خود آن را جايگزين تفكر اصيل 
انقالب كرده اند و حتى به صراحت اعالم مى كنند 
كســانى كه به دنبال اجراى تفكر انقالب اسالمى 
هستند، نگرش نفاق گونه دارند و افراد انقالبى را 
به مجاهدين خلق تشبيه مى كنند، از اين رو، رهبر 
معظم انقالب با تكرار تفكر انقالبى و انقالبى ماندن 

در پى زدودن اين نوع تفكر و گرايش، هستند. 
دوم: رهبر معظم انقالب با عنوان كردن اين تفكر، 
تالش مى كنند رويش هاى جديد انقالبى شــكل 
بگيرد و اذهان مردم و بخصوص جوانان را به اين 

نوع تفكر جلب و متمركز كنند.
زيرا جوشش و كشــش انقالبى است كه اخالق 
فردى را ايجاد، اصالح و ماندگار مى كند و به نوعى 
انقالبى زيســتن و تصميم گيرى هاى انقالبى در 
آينده را تداوم و آرمان هاى فرد را ارتقا مى بخشد. 
از سوى ديگر، تفكر انقالبى روحيه جمع گرايى را 
در فرد رشد مى دهد و خودبينى و تكبر را در او از 
بين مى برد و او را اخالقى ساخته و روحيه جهاد و 
قيام به فرد مى بخشد و سبب مى شود قدرت ايثار 
و از خودگذشتگى را در فرد اصالح كند. از طرفى 
ديگــر، اين تأكيدات فــراوان رهبر معظم انقالب 
وظيفه سربازان در خط انقالب را بيشتر مى كند 
تا با توجه بيشتر به اين نوع تفكر، آن را گسترش 
دهند و تالش كنند كه ســبك زندگى اسالمى و 
انقالبى در جامعه تحقق بيشترى پيدا كند و نگرش 
انقالبى ماندن به طور عميق در جامعه و بخصوص 

در بين مسئوالن بسترسازى شود.
كنكاش

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبرى

از سوى وزير ارشاد اهدا شد
نشان پايتخت فرهنگى جهان اسالم به شفيعى كدكنى

قدس: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى همراه با دست اندركاران ستاد مشهد پايتخت 
فرهنگى جهان اسالم  در سال 2017 با دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى ديدار كرد. 
به گزارش مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، دكتر 
سيد عباس صالحى به همراه دكتر محمد جعفر ياحقى استاد دانشگاه فردوسى و 
عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسى، سيد سعيد سرابى مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خراسان رضوى و دست اندركاران دبيرخانه پايتخت فرهنگى جهان 

اسالم با دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى ديدار كردند.
در اين ديدار، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى از استاد شفيعى كدكنى به عنوان يك 
چهره ماندگار و تأثيرگذار بين المللى ياد كرد كه تأليفات و تحقيقات گسترده اى 
در حوزه زبان و ادب فارسى دارد. وى، مفاخر علم و ادب و فرهنگ ايران زمين را 
سرمايه هاى اين مرز و بوم دانست و از خراسان به عنوان مهد فرهنگ ايران ياد كرد 

كه بزرگانى را چه در گذشته و چه در عصر حاضر در خود پرورانده است.
در پايان اين ديدار، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى «نشان مشهد پايتخت فرهنگى 

جهان اسالم در سال 2017» را به دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى اهد ا كرد.

در ديدار ظريف با پوتين  تأكيد شد
«غيرقابل مذاكره بودن برجام»

ظريــف  محمدجــواد  خبرآناليــن: 
وزيرخارجه ايران ديشــب بــا والديمير 
پوتين رئيس جمهور اين كشور در شهر 

سوچى ديدار و مذاكره كرد.
در ايــن ديــدار كه در اقامتگاه رســمى 
تابســتانى پوتين در منطقــه بوچاروف 
با حضــور ســرگئى الوروف  ســوچى 
وزيرخارجه روســيه و مهدى سنايى سفير جمهورى اسالمى برگزار شد، روابط 

دوجانبه و اوضاع منطقه اى مورد مذاكره قرار گرفت.
ظريــف پس از ديدار با پوتين درجمع خبرنگاران گفت: رئيس جمهور روســيه 
عالقه مند به گسترش روابط است و روابط موجود مى تواند پيشرفت هاى بيشترى 
داشته باشــد. وى افزود: در اين مذاكره تأكيد شد برجام غيرقابل مذاكره و يك 

توافق همه جانبه بين المللى است و همه بايد متعهد باشند.
ظريف خاطرنشــان كرد: همكارى خوبى براى ايجاد آرامش در سوريه داشتيم و 
اميدواريم در نشست آستانه توفيق هاى بيشترى براى ايجاد آرامش و شروع روند 

سياسى در سوريه حاصل شود.

سياست هاى كلى، 
چارچوب همه 
اقدامات اجرايى و 
تقنينى كشور را 
مشخص مى كند و 
دولت و مجلس و 
همه دستگاه ها بايد 
كامالً منطبق 
با اين سياست ها 
عمل كنند

بــــــــرش

وزيرخارجه روســيه و مهدى سنايى سفير جمهورى اسالمى برگزار شد، روابط 

شماره پيامك: 30004567

مرهم زخم براى توليد ملى !
تسنيم: چيــن بازار چسب زخم ايران را تسخير كرد. در ادامه روند غيرمنطقى 
واردات كاالهاى داراى توليد داخلى، در 4 ماه اول ســال جارى، 179 تن چسب 

زخم به ارزش حدود 3 ميليارد تومان، وارد كشور شده است. 

سردار نجات:
حصر با درخواست رئيس قوه 
قضائيه و تأييد شوراى عالى 

امنيت ملى بود

مهر: جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه گفت: 
حصر سران فتنه با درخواست رئيس قوه قضائيه 
در شوراى عالى امنيت ملى مطرح شد و حتى يك 

نفر هم با آن مخالفت نكرد.
سردار حســين نجات در جمع مسئوالن بسيج 
دانشجويى كشور با بيان اينكه از نظر ما فتنه در 9 
دى 88 تمام شد، گفت: اما موسوى تا 25 بهمن 
89 يعنى 20 ماه بعد از انتخابات دائم بيانيه مى داد 
و اين بار ديگر موضوع او انتخابات نبود و مردم را به 
ايستادن در برابر نظام دعوت مى كرد. وى افزود: در 
اين مقطع بود كه قوه قضائيه به دبيرخانه شوراى 
عالى امنيت ملى نامه زد و گفت نظام 20 ماه در 
مقابل اين افراد مماشات كرده اما آن ها قصد پايان 
دادن به ماجــرا و اصالح رويه خود را ندارند و به 
دنبال فتنه جديد هســتند. اينجا بود كه رئيس 
قوه قضائيه از رئيس شــوراى عالى امنيت ملى 
درخواســت حصر كرد. وى گفت:  حتى يك نفر 
هم مخالفت نكرد در حالى كه افرادى مانند آقاى 
روحانى كه آن روز نماينده رهبرى بودند، رئيسان 
قوا، وزيرخارجه، وزير كشور، رئيس ستاد كل و... 
عضــو بودند همه بدون حتــى يك نفر مخالف، 
همانطور كه دبيرخانه شــوراى عالى امنيت ملى 
اعالم كرد، اصل مجرم بودن اين ها را تأييد كردند.

دستگيرى عضو داعش در شهريار
تسنيم: فرمانده سپاه شهريار از دستگيرى يك 
عضو داعش در انديشه خبر داد و گفت: اين گروه 
درصدد انجام 300 عمليات تروريســتى در ايام 
محرم در تهران بوده است. سرهنگ امين يامينى 
در نشست خبرى هفته دفاع مقدس، اظهارداشت: 
يكى از عناصر شــاخه «اجناد الشــام» داعش در 
منطقه انديشه دستگير شد. وى با بيان اينكه اين 
عضو داعش، در مسير ارتباطى كه وارد ايران شد، 
شــب را در دولت آباد شهر رى اسكان يافته بود، 
گفت: سربازان گمنام امام زمان(عج) با هوشيارى 
با تلفن همراه وى تماس گرفتند و با گذاشتن يك 
قرار مالقــات در قالب نيروهاى مرتبط با داعش، 

موفق به دستگيرى وى شدند.

امنيت ملى بود
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

شــماره 255 ماهنامه زائر منتشــر شــد  قدس: شماره 255 ماهنامه زائر متعلق به مؤسســه فرهنگى قدس منتشر شــد. پرونده ويژه با موضوع حج، گفت و گو با سيد على قاضي عسكر 
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت، گفت و گو با زهرا كاوه، فرزند ســردار شــهيد محمود كاوه، گفت و گو با مدير مركز امور خادمين آســتان قدس رضوى، گفت و گو با قائم مقام مؤسســه امام 

خمينى(ره) و نيز تحليلي بر سياست جمعيتي امام كاظم(ع) بخشى از مطالب اين شماره است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r پيشرفت 65 درصدى طرح توليد نخ ظريف 
در نخريسى  و ريسندگى خسروى خراسان

سرپرست شركت سهامى  آستان: 
عام نخريسى و نســاجى خسروى 
خراسان از پيشــرفت 65 درصدى 
طرح توليد نخ ظريف توســط اين 

شركت خبر داد.
على فديشــه اى گفــت: در حال 
مرتبط  اقدام هاى  تمامــى  حاضر 
از قبيــل دريافت پرفرم و انتخاب 

ماشــين آالت داراى به روزترين تكنولوژى دنيا انجام شده كه به تأييد اداره 
صنايع نيز رسيده است.

وى ادامه داد: با اجراى كامل اين طرح، براى 110 نفر شــغل ايجاد مى شود كه 
سهم بســزايى در اجراى فرامين رهبر معظم انقالب اسالمى در راستاى اجراى 

سياست هاى اقتصاد مقاومتى دارد.
فديشه اى، توليد اين نخ را زمينه اى براى توليد انواع پارچه همچون انواع پيراهنى، 
ملحفه، كتان و... دانست و افزود: هم اكنون، ساالنه 5200 تن انواع نخ در كارخانه 
نخريسى و نساجى خسروى خراسان توليد مى شود كه با راه اندازى خطوط جديد، 

بيش از 3000 تن به اين ظرفيت اضافه خواهد شد.

«مهارت هاى زندگى در سيره رضوى» 
به چاپ شانزدهم رسيد

جليل فخرايى: انتشارات به نشر(انتشارات آســتان قدس رضوى)، با همكارى 
مؤسسه خدمات مشاوره اى، جوانان و پژوهش هاى اجتماعى آستان قدس رضوى 
چاپ شانزدهم كتاب «مهارت هاى زندگى در سيره رضوى» را منتشر و روانه بازار 

كرده است.
«محمدرضا شرفى» نويسنده اين اثر، در عرصه هايى چون «مهارت هاى زندگى»، 
«مهارت هاى خانوادگى» و «مهارت هاى فرزندپرورى» به بررســى انديشه و سيره 
علمى و عملى امام رضا(ع) مى پردازد كه در جامعه ايرانى جايگاه برجسته اى دارد.
خواننده در اين كتاب با نمونه هايى از مهارت هاى زندگى در سيره اهل بيت(ع)، 
بويژه امام رضا(ع) آشنا خواهد شد؛ بهره گيرى از آيات قرآن كريم، ارجاع به منابع 
حديثى در استخراج احاديث رضوى و ديگر روايات ائمه(ع)، استناد به آموزه هاى 
نبــوى و نيز تنظيم نمايه هايى مانند نمايه احاديث رضوى، نمايه رجالى و نمايه 
اصطالحات مهارت هاى زندگى از ويژگى هاى اين اثر است و به همين جهت كتاب 
«مهارت هاى زندگى در ســيره رضوى» در مقايسه با ديگر آثار حوزه مهارت هاى 

زندگى با رويكرد دينى و بويژه نگاه رضوى، تفاوت دارد.

استقبال زائران از پايگاه آداب زيارت باغ رضوان
آستان: رئيس اداره پاسخگويى به 
سؤاالت دينى آستان قدس رضوى 
گفت: پايگاه آداب زيارت باغ رضوان 
كه با نام شــهداى مدافع حرم، در 
حــرم رضوى بــه زائــران خدمات 
فرهنگى ارائه مى دهد، مورد استقبال 

عموم زائران قرار گرفته است.
حجت االســالم والمسلمين مهدى 

حســن زاده با اعالم اين خبر گفت: در اين پايگاه ســعى شده با شيوه هاى نوين 
تبليغى، مفاهيم دينى و فرهنگى به عموم زائران آموزش داده شود.

رئيس اداره پاســخگويى به سؤاالت دينى آستان قدس رضوى با اشاره به اينكه 
اين پايگاه هر روز از ساعت 17 تا 22 ميزبان زائران است، افزود: پايگاه فرهنگى 
شهداى مدافع حرم در باغ رضوان در چهار بخش ارائه خدمات مى دهد كه شامل 

كودكانه، پسرانه، دخترانه و سيره شهدا مى شود.

خـــبر

 سالم. شايســته آستان قدس رضوى است 
كه شــبكه تلويزيونى داشته باشد براى اطالع 
گسترده تر و سريع تر مردم از خدمات. اين كار 
در يك روز هم انجام مى شود، اگر همت كنيد.
09100007635
 با ســالم خدمت خادمان حضرت رضا(ع) 
اگــر عزيزان لطف بفرمايند، كفشــدارى ها را 
بيشتر كنند و از بردن كفش ها به داخل حرم 

جلوگيرى شود، خيلى بهتر مى شود.
09150006853
 خادمانى كه مســئول صندلــى چرخدار 
هستند، اگر امكان دارد از ميدان بيت المقدس 
حضور داشــته باشــند. فاصله تا ورودى حرم 

خيلى زياد و براى افراد ناتوان مشكل است.
09010009110
 با عرض ســالم و خســته نباشيد، خدمت 
توليت آستان قدس رضوى! از شما بابت اينكه 
به معلوالن تحت پوشش بهزيستى رسيدگى 

مى كنيد، تشكر و قدردانى مى كنم.
09360007137
 چرا در ســايت هاى آســتان قدس رضوى 
برنامه هاى حرم به تفكيك روزهاى هفته نيست 
و تنها برنامه هاى تمام روزهاى هفته به صورت 
كلى آمده اســت، لطفــاً برنامه هاى فرهنگى، 
تبليغى را به صورت روزانه درج كنيد تا زائران 

بهتر بتوانند در برنامه ها شركت كنند.
09120000578
 از آستان قدس رضوى خواهشمند است در 
ساعت هاى نصب شده در رواق هاى حرم مطهر 
امام رضا(ع) كه به صورت الكترونيك و ديجيتال 
مى باشد، تاريخ هجرى قمرى و همچنين درج 
پيام تبريك يا تســليت در اعيــاد و وفات ها و 
مناسبت هاى مذهبى و ملى جهت اطالع رسانى 

به زائران امام رضا(ع) نيز پيش بينى شود.
09330004641
 با انتشار جزوه يا بلوتوث در حرم مطهر در 
مورد فلســفه  حجاب هم به زنان و هم مردان 
آگاهى دهيد. بســيارى از آن ها رفتارشان را از 
روى ناآگاهى و تقليد از ديگران انجام مى دهند.
09350002066

صداى مردم

سرپرست شركت سهامى 
عام نخريسى و نســاجى خسروى 
 درصدى 
طرح توليد نخ ظريف توســط اين 

على فديشــه اى گفــت: در حال 
مرتبط  اقدام هاى  تمامــى  حاضر 
از قبيــل دريافت پرفرم و انتخاب 

رئيس اداره پاسخگويى به 
سؤاالت دينى آستان قدس رضوى 
گفت: پايگاه آداب زيارت باغ رضوان 
كه با نام شــهداى مدافع حرم، در 
حــرم رضوى بــه زائــران خدمات 
دهد، مورد استقبال 

حجت االســالم والمسلمين مهدى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

 آستان  مســئول كميته مشاركت هاى 
مردمى ستاد اربعين از ظرفيت اسكان 40 
هزار نفرى موكب هاى امام رضا(ع) در كشور 

عراق خبر داد.
مجيــد  والمســلمين  حجت االســالم 
خداوردى در دومين گردهمايى ســتاد 
مردمى اربعين حســينى كه روز گذشته 
در حرم مطهر رضوى برگزار شد، با اعالم 
اين خبر افــزود: موكب هاى امام رضا(ع) 
در شهرهاى نجف، كربال و كاظمين قرار 
دارد و به صورت كامًال مردمى و با كمك 

خدام الحسين اداره مى شود.
وى تصريح كرد: ســتاد مردمى اربعين از 
چند ماه گذشــته، تالش دارد كه فضايى 
ايجاد كند تا درباره خدمات پيش بينى شده 
براى زائران كربال اطالع رسانى و براى جذب 

كمك هاى مردمى اقدام شود.  
خداوردى بــا بيان اينكــه موكب امام 
رضــا(ع) بزرگ ترين موكب در اســتان 
و بى نظيرتريــن موكــب در كشــور از 
نظر خدمات رســانى است، عنوان كرد: 
ســال گذشــته حدود 500 نفر خادم 
مردمى بدون هيچ چشمداشتى در اين 
موكب ها به زائران پياده اربعين حسينى 

خدمت رسانى كردند.
مســئول كميته مشــاركت هاى مردمى 
ستاد مردمى اربعين در خراسان رضوى با 
اشاره به كمك هاى مردمى به موكب امام 

رضا(ع) بيان كرد: سال گذشته با كمك و 
مشــاركت هاى مردمى وسيله رفت و آمد 
خدام فراهم و بيش از 50 ميليون هزينه در 

اين راه صرف شد.
وى تصريح كرد: كارى كه خدام الحسين 
در عراق انجــام مى دهند بــا كار آن ها 
در مشهد بســيار متفاوت است چرا كه 
خدمت رســانى در شــرايط غيــر عادى 
و ســخت انجام مى شــود و تنها كسى 
مى تواند در اين شــرايط خدمت كند كه 
نسبت به ساحت مقدس سيدالشهدا(ع) 

عشق و دلدادگى داشته باشد.
خداوردى با اشــاره به نياز ستاد مردمى 
اربعين به جلب مشــاركت هاى مردمى، 
ابراز كرد: اعضاى ســتاد مردمى اربعين 

و خــدام موكب امام رضــا(ع) هر كدام 
مى توانند به عنوان يك رسانه به خيرين 
براى مشــاركت در كمك هــاى مردمى 

اطالع رسانى كنند. 
وى ابراز كرد: در دهــه اول محرم بيش 
از 3 ميليــارد تومان توســط جوانان در 
ايســتگا ه هاى صلواتــى مشــهد هزينه 
مى شود و اين ها همه به بركت نگاه خود 

اهل بيت(ع) صورت مى گيرد.
مسئول كميته مشاركت هاى مردمى ستاد 
مردمى اربعين در خراسان رضوى افزود: در 
حال حاضر آمــار خدمتگزاران موكب امام 

رضا(ع) به حدود 600 نفر رسيده است.
وى با اعالم خبر افتتاح شماره حسابى با نام 
موكب امام رضا(ع) در يكى بانك ها گفت: 

اين شماره حساب به لطف حضرت رضا(ع) 
و به همــت افراد فعال در ســتاد مردمى 
اربعين افتتاح شده است و مردم مى توانند 
از طريق اين شماره حساب و شماره كارت 
مربوطه كمك هاى نقدى خود را به ســتاد 

مردمى اربعين واريز كنند.
خداوردى تصريح كرد: ستاد مردمى اربعين 
در ايام اربعين حسينى براى خدمت رسانى 
بــه زائران پياده حــدود 20 هزار مترمربع 
موكت، 50 هزار تخته پتو و ... نياز دارد كه 
سال گذشته اين اقالم از طريق كمك هاى 

مردمى تأمين شد.
مسئول كميته مشاركت هاى 
مردمى ستاد مردمى اربعين 
در خراسان رضوى با تأكيد 
بر اينكه كميته مردمى ستاد 
اربعين از هيچ نهادى كمك 
مالى نگرفته است، بيان كرد: 
همه هزينه هاى اين موكب ها 
توســط مردم و افراد خير 

تأمين مى شود.
ســتاد  گردهمايى  دومين 
حســينى  اربعين  مردمى 
با عنوان «نــذر اربعين» روز 
گذشته با حضور جمعى از 

فعاالن، خادمان و مسئوالن ستاد مردمى 
اربعين در مركز همايش هاى آستان قدس 

رضوى برگزار شد.

مسئول كميته مشاركت هاى مردمى ستاد اربعين در خراسان رضوى خبرداد

ظرفيت اسكان 40 هزار نفرى موكب امام رضا در عراق

در دهه اول محرم 
بيش از 3 ميليارد 

تومان توسط جوانان 
در ايستگا ه هاى 
صلواتى مشهد 
هزينه مى شود 

كه همه به بركت 
 نگاه اهل بيت

صورت مى گيرد

بــــــــرش

خبر

آستان: مديرعامل شركت مســكن و عمران قدس رضوى از 
تكميل باند پروازى و ترمينال فرودگاه بجنورد توسط اين شركت 

در نيمه دوم سال 1396 خبر داد.
مهندس محمدرضا رئيسى گفت: پروژه بهسازى و تطويل باند 
پروازى و احداث ساختمان ترمينال بين المللى فرودگاه بجنورد با 
زيربناى 4200 مترمربع و باند پرواز به طول 4570 متر در شهر 
بجنورد استان خراسان شمالى با پيمان كارى شركت مسكن و 

عمران قدس رضوى در حال انجام است.

وى ادامه داد: بهسازى باند فرودگاه به طول 3225 متر و تطويل 
آن تا 4570 متر با عرض 60 متر، موجب شــده تا نشســت و 
برخاســت هواپيماهاى بزرگ تر و همچنين انجــام پروازهاى 
بين المللى همچون حج، عتبات عاليات و... به طور ايمن و مناسب 

امكان پذير شود.
رئيســى با اشاره به احداث ساختمان جديد ترمينال با ظرفيت 
پذيرش بيش از 100 مسافر به مساحت 4200 مترمربع گفت: 
اين مهم امــكان پذيرش هواپيماهاى رده باالتر مانند F100 و 

A320 و... و نيز پروازهاى بين المللى را ايجاده كرده است.
وى ادامــه داد: با توجه به اينكه احداث ترمينال جديد، نياز به 
ايجاد محوطه شــامل پاركينگ، راه هاى دسترسى و... دارد، لذا 
پروژه احداث محوطه زمين فرودگاه بجنورد با مساحتى نزديك 

به 20 هكتار انجام شد.
رئيسى، با بيان اينكه توسعه باند فرودگاه بجنورد، نيازمند تملك 
بيش از 54 هكتار از زمين هاى فرودگاه بوده اســت، گفت: پس 

از تملك اراضى، مساحت فرودگاه به 290 هكتار رسيده است.
وى درباره سيستم كمك ناوبرى ILS نصب شده در اين فرودگاه 
گفت: با اتمام عمليات نصب اين ســامانه، امــكان فراز و فرود 

هواپيما در شب و آسمان ابرى و مه آلود ميسر شده است.

توسط شركت مسكن  و عمران قدس رضوى صورت مى پذيرد
تكميل باند پروازى و ترمينال فرودگاه بجنورد در نيمه دوم سال جارى
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

هر قدرتى به آب هاى ســرزمينى ما نزديك شــود، مقتدرانه اخطار مى دهيم مهر:امير دريادار حبيب اهللا سيارى فرمانده نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران درباره اخطار چند 
روز پيش ناوچه نيروى دريايى ارتش به يك فروند ناو آمريكايى اظهار كرد: هر كسى و با هر قدرتى كه به آب هاى سرزمينى ما نزديك شود، مقتدرانه به او اخطار مى دهيم و اجازه نمى دهيم به آب هاى 

سرزمينى ما نزديك شود. وى افزود: مستندات اخطارى كه به اين شناور آمريكايى داده شده، موجود است و اگر الزم باشد آن را منتشر مى كنيم.

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

نيروهاى مسلح اجازه 
هيچ بازديدى را 

از اماكن نظامى نخواهند داد
مهر: امير ســرتيپ احمدرضا پوردســتان 
جانشين فرمانده كل اظهارداشت: در مورد 
بازرســى از مراكز نظامى ايران، ســتاد كل 
نيروهاى مســلح موضع رســمى نيروهاى 
مسلح جمهورى اســالمى در اين مورد را 
ترسيم كرده است، بر اين اساس ما به هيچ 
كس اجازه بازرسى از مراكز نظامى ايران را 

نمى دهيم.
وى ادامه داد: آنطور كه در برجام آمده مراكز 
نظامى از بازرسى استثنا هستند و نيروهاى 
مسلح با قوت از اين موضع، حق خود دفاع 

كرده و اجازه هيچ بازديدى را نخواهند داد

آمريكا سياست ها در قبال 
ايران را بازنگرى مى كند

وزارت  ســخنگوى  نوئرت»  «هثر  فارس: 
خارجــه آمريكا گفــت: دولــت آمريكا به 
بازنگرى سياســت درباره ايران ادامه داده و 
در زمان اين بازنگرى، تالش مى كند ايران را 
مسئول «اقدامات شرورانه و ثبات زدايى» كه 
در مناطق مختلفى از جهان انجام مى دهد، 

قرار دهند.
ســخنگوى وزارت خارجــه آمريكا تاكيد 
كرد كه از آژانــس بين المللى انرژى اتمى 
مى خواهنــد بــه بازرســى ها روى برنامه 
هسته اى ايران ادامه دهند و مطمئن شوند 

ايران به تعهداتش در برجام پايبند است.

تغييرات استانداران تا پايان 
شهريورماه انجام مى شود

ميزان: وزير كشــور با بيان اينكه بر اساس 
قولى كه داده بوديم تغييرات استانداران تا 
پايان شــهريورماه انجام مى شود، گفت : در 
تالش هستيم اگر امكان و شرايطش فراهم 
شود از بانوان در جايگاه استانداران استفاده 
كنيم. عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور، 
با اشاره به مشخص شدن استانداران هفت 
استان كشــور، اظهار كرد:در جلسه هيئت 
دولت 7 نفر از استانداران انتخاب شدند، 4 
نفر از اســتانداران فعلى جابه جا شدند و 3 

استاندار جديد نيز انتخاب شدند.

پيشنهاد مذاكره مجدد 
بر سر مسئله هسته اى ايران 

يك بن بست است
ايسنا: سفير فرانسه در آمريــكا بار ديگر با 
تأكيد بر اينكه پاريس از بازگشــايى پرونده 
توافق هســته اى حمايت نمى كند، تصريح 
كرد: هر كســى كه از مذاكرات مطلع بوده 
مى داند كه پيشــنهاد بازگشــايى آن يك 

بن بست است.

پيشنهاد جديد به ترامپ 
براى مقابله بابرجام

يو اس نيوز: «جميل جعفر» بنيان گذار و 
رئيس انديشكده امنيت ملى جورج ميسون 
در آمريــكا به كاخ ســفيد توصيه كرد در 
اولين فرصت، «از شر برجام خالص شود» 
و گزينه هايى را براى جايگزينى آن پيشنهاد 

كرد. 
وى تأكيد كرد براى اين كار، رئيس جمهور 
آمريــكا بايد بــه ايران بگويد يــا «با من و 
شــروط من» توافق كرده، مجددا پاى ميز 
مذاكره بــراى توافق بهتر بيايد (توافقى كه 
آزمايش موشكى بالستيك ايران را ممنوع، 
تحقيق و توسعه سانتريفيوژها را متوقف و 
به خودآزمايى ايران در ســايت هاى نظامى 
پايان دهد) يا بــا تحريم هاى اوليه و ثانويه 

بيشترى مواجه شوند.

رويداد

مجمع و اعضاى آن 
بايد مبانى اسالم و 
الگوى 
اسالمى- ايرانى 
را پايه هاى 
تصميم سازى خود 
قرار دهند

بــــــــرش

 گزارش قدس درباره ويژگى هاى عملكرد انقالبى مجمع تشخيص مصلحت نظام 

لزوم انقالبى گرى حداكثرى در مجمع تشخيص

خبر

اعزام هيئتى از مجلس 
براى بررسى اوضاع مسلمانان ميانمار

فارس: رئيس كميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس از اعالم مراتب 
نگرانى جمهورى اســالمى از وضعيت 
مسلمانان به دولت ميانمار توسط سفير 
ايران در تايلند و اعزام هيئتى از مجلس 
براى بررســى اوضاع مسلمانان ميانمار 
خبر داد. بروجردى همچنين با اشاره به 
سفرى كه قرار است مسئوالن وزارت امور خارجه به ميانمار داشته باشند تا اقالم 
اهدايى را به دست مسلمانان مظلوم روهينگيا برسانند، تصريح كرد: هاجر چنارانى 
نماينده نيشابور نيز به عنوان نماينده كميسيون امنيت ملى مجلس با اين هيئت 
همراه مى شود تا در ارتباط با زنان آواره كه در جمع چند 10 هزار نفرى آوارگان 
هستند، اقداماتى را انجام دهد، همچنين قرار است با نظر رئيس مجلس، هيئتى 

از نمايندگان براى بررسى اوضاع به ميانمار اعزام شوند.

هيچ بازديدى نمى تواند بهانه اى 
براى كسب اطالع از اسرار كشور باشد

باشگاه خبرنگاران جوان: محمــد جواد ظريف وزير خارجه كشورمان درباره 
اظهارات يوكيو آمانو مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى مبنى بر اينكه تفاوتى 
بين سايت هاى نظامى و غيرنظامى براى بازديدها قائل نخواهيم بود، اظهار كرد: هم 
پروتكل الحاقى مشخص است و هم برجام. چارچوب هايى كه در برجام و پروتكل 
الحاقى مشخص شده براى بازديد از مكان هايى است كه امكان فعاليت هاى هسته 
اى در آن وجود داشته باشد و تاكنون ايران همانطور كه آژانس بارها اثبات كرده 
در زمينه عدم فعاليت هاى اعالم نشده كامال به درستى عمل كرده، همانطور كه 
در بند 74 ضميمه يك برجام هم تاكيد شده هيچ بازديدى نمى تواند بهانه اى براى 

اطالع يافتن از اسرار كشور باشد.

يك ماه به ميانمار نفت ندهيد، كشتار را متوقف مى كند
مهر: مجتبى شــاكرى عضو جمعيت 
ايثارگران انقالب اسالمى، با بيان اينكه 
امروز اقتصاد ميانمار يك اقتصاد وابسته 
است تصريح كرد: ميانمار در بخش نفت 
و تجارت نيازمند ارتباط با كشــورهاى 
منطقــه اى اســت؛ از ايــن رو بايد با 
برگزارى جلســات فوق العاده نيازهاى 
دولت ميانمار را با استفاده از روابط خود محدود كنيم. ما يك كشور نفتى هستيم 
و مى توانيم از اين امكان خود براى اعمال فشار به دولت ميانمار استفاده كنيم تا 
دست از آزار و كشتار و سوزاندن مسلمانان ميانمارى بردارند. وى گفت: به گفته 
كارشناســان در صورتى كه تحريم يك ماهه نفتى بر دولت ميانمار اعمال شود، 
مقاومت آنها را در حمايت از كشتار مسلمانان و سكوت در برابر اقدامات وحشيانه 

از بين خواهد برد.

احمد وحيدى 
رئيس دفتر آيت اهللا هاشمى شاهرودى شد

مهر: احمد وحيدى رئيس دفتر آيت اهللا هاشــمى شــاهرودى رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام شــد. اين براى نخستين بار است كه يك عضو مجمع 

رئيس دفتر رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام مى شود. 
«احمد وحيدى» در ســال 1337 در  شــيراز بدنيا آمد و ســمت هايى همچون 
فرماندهى سپاه قدس، معاون طرح و برنامه ريزى وزارت دفاع، وزير دفاع و پشتيبانى 
نيروهاى مســلح، رئيس كميته دفاعى- امنيتى مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

نماينده نيروهاى مسلح در تدوين برنامه پنجم توسعه كشور را تجربه كرده است.

انتقاد از لغو مراسم دكترسالم در ورزشگاه آزادى
دليگانى  حاجــى  فارس:حســينعلى 
نماينده مردم شاهين شــهر، با اشــاره 
به لغو مجوز برگزارى مراســم سالگرد 
«دكترسالم» در ورزشگاه 12 هزار نفرى 
آزادى از سوى دولت گفت: جاى تعجب 
اســت كه ابتدا دولت مجــوز برگزارى 
مراسم را در ورزشگاه آزادى صادر كرده و 
بعد از آن احتماالً به خاطر ترس از حضور جمعيت زياد در اين مراسم مجوز را لغو 
كرده است و معلوم نيست كه چرا دولت از اين حضور مى ترسد. وى خاطرنشان 
كرد: دولت بايد فضا را باز كند تا نقدها مطرح شود، عيب ها مشخص شود چرا كه 

با بستن زبان منتقدين اشكاالت قطعاً بيشتر خواهد شد.

ايران و كره شمالى كامال با يكديگر متفاوت هستند
ايسنا: فدريكا موگرينى، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در جلسه پارلمان 
اروپا درباره وضعيت كره شمالى گفت: روشن است حمايتى كه ما از اجراى كامل 
توافق هسته اى با ايران كرديم و به آن ادامه مى دهيم به دنيا نشان داده است كه با 
شكيبايى، پشتكار، ديپلماسى و خواست سياسى، منع اشاعه هسته اى امكان پذير 
است.  موگرينى در ادامه گفت: ما مذاكرات با ايران را كه به توافق برجام منتهى 
شــد، طى چند ســال و با موفقيت انجام داديم. در اين مذاكرات، اتحاد جامعه 
بين الملل كليدى بود اما مولفه ديگرى نيز وجود دارد كه در اين مذاكرات حياتى 
بود و اين مولفه در موقعيت ما با كره شمالى وجود ندارد و آن خواست سياسى 
(دو طرف براى مذاكرات) است. موگرينى افزود: من به ويژه دوست ندارم كه بين 
موقعيت ايران و كره شمالى شباهتى قائل شوم؛ نظام هاى سياسى اين دو بسيار 
متفاوت هســتند. تاريخ هاى اين دو كشور بسيار متفاوت هستند. اين دو كشور 
كامال متفاوت از يكديگر هســتند. من فكــر نمى كنم كه اين خدمت خوبى به 
واقعيت تاريخى و موقعيت كنونى باشد كه ميان اين دو كشور شباهت قائل شويم.
مسئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا همچنين گفت: اما به طور قطع تجربه، 
مهارت و دانش اتحاديه اروپا در اين زمينه مى تواند در چنين فرآيندى(حل مسئله 

كره شمالى) كارساز باشد.

سفرى كه قرار است مسئوالن وزارت امور خارجه به ميانمار داشته باشند تا اقالم 

يك ماه به ميانمار نفت ندهيد، كشتار را متوقف مى كند

دولت ميانمار را با استفاده از روابط خود محدود كنيم. ما يك كشور نفتى هستيم 

بعد از آن احتماالً به خاطر ترس از حضور جمعيت زياد در اين مراسم مجوز را لغو 

 سياست/ مينا افرازه   اعضاى مجمع 
تشخيص مصلحت نظام صبح ديروز با رهبر 
معظم انقالب ديدار داشتند. در اين ديدار 
كه با حضور آيت اهللا هاشــمى شاهرودى 
و ســاير اعضاى مجمع برگزار شد، رهبر 
معظم انقالب سخنان و نكات مهمى درباره 
وظايف مجمــع و مؤلفه هاى انقالبى بودِن 

اين نهاد مشورتى ارائه كردند. 
خامنه اى  آيــت اهللا  حضرت 
فرمودند: مجمع تشــخيص 
مصلحت يادآور امام بزرگوار 
و فرآورده  انقالب است و در 
فرآيند اداره و مديريت كشور 
مهمى  بســيار  تأثير  داراى 

است. 
بنابراين بايد تفكرات امام و 
انقالب بــر آن كامالً حاكم 
باشد، انقالبى فكر و عمل كند 
و هيچ مصوبه، موضع گيرى 
يا اقدامى متفاوت با مبانى اصلى انقالب و 
ميراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود. در 
همين راستا از مجمع و اعضاى آن انتظار 
مى رود كه در حوزه وظايف مهم خود يعنى 
«تشخيص مصلحت»، «مشاورت در تعيين 
سياســت هاى كلى» و «ارائــه راه حل در 
معضالت كشور» انقالبى عمل كنند و در 
جهت منويات رهبرى، اهداف نظام و منافع 

مردم گام بردارند. 

مجمع تشخيـص مصلحت بازوى 
مشورتى رهبرى است 

حسينعلى حاجى دليگانى درباره مؤلفه هاى 
انقالبى بودن و انقالبى عمل كردن مجمع 
تشــخيص مصلحت به خبرنگار «قدس» 
گفت: مجمع تشــخيص مصلحت نظام از 
يــك طرف بازوى مشــورتى رهبر معظم 
انقالب اســت و از طرفــى ديگر به دليل 
اينكه تمام قوا در آن نقش دارند، در هنگام 
مشكالت كشــور بايد مواضع انقالبى و در 
سطح ملى اتخاذ كند. از آنجايى كه مجمع 
تشخيص مصلحت برآمده از انقالب است 
و چنين نهادى را قبل از انقالب نداشتيم، 
بنابرايــن مواضع اين نهاد حســاس بايد 
منطبق بر موازين انقالب و اصول جمهورى 
اسالمى باشد. در همين راستا مجمع بايد 
آنچــه معماركبير انقــالب و رهبر معظم 
انقالب در نظر داشــتند را پياده و اجرايى 

كند.
ايــن نماينده مجلــس در ادامــه گفت: 
جهت گيرى مجمع بايد به گونه اى باشد كه 
منافع اكثريت جامعه در آن لحاظ شود و 
تالش ها و اقدامات آن در راستاى واقعيات 
جامعه و به دور از تأثيرپذيرى از نهادها و 
افراد خاص باشد. وى در ادامه تصريح كرد: 
مجمع تشخيص مصلحت بايد در راستاى 
عمل به وظايف خود به موقع و انقالبى عمل 
كند، آنچه سياســت هاى كلى نظام است 

را با انطباق شــرايط زمانى به اجرا درآورد 
و بتواند در حل مســائل كشــور و وظيفه 
مشورت دهى به روز باشــد و به مقتضاى 

زمان حركت كند. 

حركت مجمع به سوى مديـريت 
كارآمد با انتخاب رياست جديد 

محمــدرضــــــا 
پورمختار با اشــاره 
انقالبى بـــودن  به 
شخصيت ريــاست 
جديــد مجمع، به 
«قدس» گفــت: اعضاى مجمع بايد در 2 
حوزه تصميم و اقدام، انقالبى كار كنند و 
مديريت آن مبتنى بر كار جهادى و انقالبى 
باشد. انتظار مى رود اعضاى مجمع در اين 
دوره با تدبير رئيس جديد آن يعنى آيت اهللا 
شاهرودى كه در عمل نيز نشان داده بسيار 
باتدبير عمل مى كند، به ســمت مديريت 
كارآمــد گام بردارند تــا بتوانند در رفع و 
كاهش مشكالت كشــور اقدامات مؤثرى 

انجام دهند. 
اين عضو كميســيون قضايى مجلس در 
ادامه اظهار داشت: انقالبى بودن مجمع بايد 
منطبق بر آرمانگرايى همراه با لحاظ كردن 
نيازها و واقعيات جامعه باشد و اعضا بايد 
استكبارســتيزى را در سرلوحه كار خود 
قرار دهند. اعضاى مجمع در زمان تصويب 

تصميمات خود ترس و نگرانى از نيروهاى 
داخلى و خارجى نداشته باشند و به قشر 
ضعيف و مســتضعف توجه نمايند و براى 

حل مشكالت آن ها اقدام كنند. 
وى در ادامه تأكيد كرد: مجمع بايد اصولى 
همچون آينده نگرى، استفاده از روش هاى 
منطقى و انقالبى، كار جهادِى بدون توقع 
در راســتاى ارزش ها و سياست هاى نظام 
را مد نظر قرار دهد. همچنين مجمع  در 
ارائه مشاوره به رهبرى با دقت كار كند و 
آينده نگر باشد تا نيازى به تغيير سياست ها 

در بلندمدت نباشد. 

الگوى اسالمى- ايرانى پايه هاى 
تصميم گيرى مجمع باشد 

د  ا جـــــو محمد
ايروانــى، عضــــو 
مجمع تشــخيص 
مصلحــــت نظام، 
دربــاره ســخنان 
رهبرى در مورد مجمع تشخيص انقالبى 
و مؤلفه هاى انقالبى بــودن به خبرنگار ما 
گفت: رهبر معظم انقــالب درباره مجمع 
تأكيد داشتند كه مجمع يكى از يادگارهاى 
امام خمينى(ره) و از فرآورده هاى انقالب 
اسالمى اســت. مجمع يك نهاد برخاسته 
از انقالب اســالمى اســت كه در پاسخ به 
نيازهاى آن و تداوم كارآمدى نظام تأسيس 
شــده است، بنابراين بايد به مبانى انقالب 
و نظام پايبند باشــد. ايــن عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت در ادامه با اشــاره به 
پويايى عملكــرد مجمع، اظهار داشــت: 
عملكرد مجمع بايد به صــورت انقالبى و 
متناسب با شرايط روز باشد و تصميمات 
آن حالت ايستا نداشته باشد. انقالبى بودن 
نيــز مفهومى فراتر از مفهوم رايج اســت 
و اعضــاى مجمع بايد همــواره در جهت 
شكوفايى نظام و در چارچوب پايبندى به 
اصول و مبانى و مردم ساالرى دينى عمل 

كنند. 
وى در ادامه تصريــح كرد: مجمع، هيئت 
عالى مستشــارى در تعيين چارچوب ها و 
اصول كلى محسوب مى شود. اولين وظيفه 
رهبرى تعيين سياست هاى كلى نظام است 
كه پس از مشــورت با مجمع به تدوين و 
ابالغ آن مى پردازند. در همين راســتا كليه 
اقدامات تقنينى نهادها و دستگاه هاى كشور 
در چارچوب سياســت هاى مشخص شدة 
مجمع صورت مى گيرد. مجمع و اعضاى آن 
بايد مبانى اسالم و الگوى اسالمى- ايرانى را 

پايه هاى تصميم سازى خود قرار دهند. 

 عارف در پاسخ به منتقدان اصالح طلبان: 

فعالً سكوت مى كنم

گــزارش خبرى

سياست: ايــن روزها انتقادات به محمدرضا عارف و بخشى از 
جريان اصالح طلبى به شــكل ملموسى افزايش يافته و عمًال 
خط كشى هاى ملموسى بين گروه هاى اصالح طلب به چشم 
مى خورد. اين اتفاق به خصوص در جريان رأى گيرى براى وزراى 

كابينه دولت بيشتر ديده شد اما پس از آن هم ادامه يافت و حتى 
برخى ها شخص عارف را مسئول مشكالت اصالح طلبان مى 
دانند. اما عارف ديروز در جمع اعضاى تشكل دانشجويى انجمن 
وفاق و توســعه دانشگاه شيراز با انتقاد تلويحى از اين سخنان 
وهشدار نسبت به برخى تندروى ها گفته است: فعالً براى حفظ 
انسجام جريان اصالح طلب در برابر برخى اظهارنظرهايى كه به 
دنبال عبور از هويت اصالح طلبى و فروپاشى وحدت و انسجام 
هستند سكوت مى كنم ولى در صورت تداوم آن مطمئنا نسبت 

به اهداف اينگونه اظهارنظرها سخن خواهم گفت.

فكر نمى كرديم بعضى ها روبه روى ما قرار بگيرند
وى افزود: در مقطع فعلى متاســفانه با جعل برخى گفتمان ها 
به دنبال فروپاشــى شــوراى عالى اصالح طلبان هســتند كه 
البته موفق نخواهند شــد و جريان اصالحات با ساز و كارى كه 

انديشيده مى شود بايد انسجام و وحدت خود را حفظ كند. وى 
با انتقاد از برخى تعابيرى كه نسبت به ليست اميد شوراى شهر 
تهران صورت گرفت، گفت: مردم به احترام گفتمان اصالحات به 
تمامى 21 نفر ليست اميد رأى دادند چرا با برخى اظهارنظرها به 
مردم توهين مى كنيد و زمينه بى اعتمادى به گفتمان اصالحات 

را فراهم مى كنيد؟
عارف با اشاره به ليست شــوراى عالى سياست گذارى اصالح 
طلبان براى انتخابات مجلس دهم، گفت: در انتخابات مجلس 
دهــم رويكرد اصلى ما همراهى بــا جريان حامى دولت بود به 
همين دليــل در آن انتخابات به دنبال ائتالف با جريان حامى 
دولــت بوديم على رغم اينكه قابل پيش بينى بود كه برخى از 
افراد حاضر در ليســت در مجلس راهشان را از ما جدا خواهند 
كرد ولى پيش بينى نمى كرديم كــه برخى از آنها در مجلس 

رودرروى ما قرار بگيرند.
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

رئيس كميسيون اروپا: انگليسى ها براى هميشه از «برگزيت» پشيمان خواهند بود   يورو نيوز: «ژان كلود يونكر» در سخنرانى ساالنه خود گفت: «برگزيت» يك تصميم ناراحت كننده بود و 
آن ها (بريتانيايى ها) هميشه از اين تصميم پشيمان خواهند بود. به تصميم مردم بريتانيا احترام مى گذاريم و البته روند برگزيت بايد به پيش برود. وى با بيان اينكه خروج بريتانيا، آينده اتحاديه اروپا نيست، افزود: 

شهروندان اتحاديه اروپا بايد درباره آينده خود تصميم بگيرند، تصميم هاى اروپا از باال به پايين ديكته نمى شود.

مخالفت اتحاديه عرب با برگزارى همه پرسى 
در كردستان عراق 

الميادين: شــوراى وزيران خارجه 
عرب  اتحاديــه  عضو  كشــورهاى 
در خصــوص همه پرســى جدايى 

كردستان عراق بيانيه اى صادر كرد.
بر اين اســاس، اتحاديه عرب تأكيد 
كرد، از وحدت عراق حمايت مى كند 
و يادآور شد، هر اقدامى در راستاى 
از بيــن بردن وحدت عراق باشــد 

خاورميانه را در معرض خطر قرار مى دهد.در ادامه اين بيانيه آمده است، حمايت 
از وحدت عراق پايه و اساس مقابله با تروريسم به شمار مى رود. 

تجمع اعتراض  آميز فرانسوى ها به سفر وليعهد سعودى 
الجزيره: تجمع اعتراض آميزى در پاريس پايتخت فرانســه در اعتراض به سفر 

محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودى برگزار شد.
ده ها نفر از فعاالن حقوق بشر با برگزارى تجمعى در پاريس، به سفر محمد بن 
ســلمان وليعهد عربستان به پايتخت فرانسه اعتراض كردند. تجمع كنندگان از 
پرونده ســياه عربستان در زمينه حقوق بشر انتقاد كردند و از مقامات فرانسوى 

خواستند از پذيرفتن وليعهد سعودى خوددارى كنند. 

توافق نمايندگان پارلمان عراق براى بركنارى «فؤاد معصوم»
الوحده: «على البديرى» نماينده ائتالف ملى پارلمان عراق در سخنانى تأكيد كرد: 
فراكسيون هاى عربى پارلمان براى بركنارى فؤاد معصوم رئيس جمهور عراق به 
توافق رسيده اند. وى در اين خصوص ادامه داد: علت تصميم پارلمان براى بركنارى 

فؤاد معصوم عدم صيانت وى از قانون اساسى و حمايت از استقالل ُكردهاست. 
اين نماينده عراقى در ادامه گفت: تاكنون بيش از دو ســوم نمايندگان پارلمان 
نســبت به بركنارى معصوم اعالم رضايت كرده اند و اين نسبت، بيش از نسبت 

قانونى مورد نياز است. 

اردوغان: خريد «اس 400» موجب خشم آمريكا شده است
رئيس جمهور تركيه  اسپوتنيك: 
اظهار داشت، معامله تركيه با روسيه 
«اس  درخصوص ســامانه موشكى 
400» باعث خشم آمريكا شده است.
اردوغان خطاب به آمريكايى ها گفت: 
آيا ما بايد منتظر شــما بمانيم؟ ما 
براى اطمينــان از امنيت ملى مان، 
تمامى اقدامات الزم را انجام داده و 

خواهيم داد. ما صاحب اختيار كشورمان هستيم. وى افزود، پس از اينكه آمريكا 
و اســرائيل از ارائه هواپيماهاى بدون سرنشين به تركيه خوددارى كردند، آنكارا 

خودش اين پهپادها را توليد كرد و اين مسئله موجب نگرانى آن ها شد.

380 هزار كودك يمنى در معرض سوء تغذيه شديد 
مهر: صندوق كودكان ملل متحد «يونيسف» در حساب كاربرى خود در توييتر 
هشدار داد، 380 هزار كودك يمنى زير 5 سال در معرض سوء تغذيه شديد قرار 

داشته و با خطر مرگ روبه رو هستند.
شمار كودكانى كه در يمن با سوء تغذيه روبه رو هستند، در حال افزايش است. 
طبق آمارهاى ســال 2014 پيش از آغاز تهاجم عربستان به يمن؛ دراين كشور 
160 هزار كودك يمنى دچار سوء تغذيه بوده و در سال 2015 اين شمار به 210 

هزار و در سال 2016 به 360 هزار نفر رسيده بود.

هشدار رئيس پارلمان لبنان 
درباره تحركات رژيم صهيونيستى

النشره: نبيه برى اعالم كرد: ما بايد 
انتخابات پارلمانــى را حتى اگر در 

زمستان هم شده برگزار كنيم.
نبيه بــرى همچنين با اشــاره به 
درباره  رژيم صهيونيستى  تحركات 
اين تحــركات زمينــى و هوايى و 
شكستن ديوار صوتى هشدار داد و 
اعالم كرد: بايد به طرح هاى دشمن 

اسرائيلى آگاه بود.

وزير خارجه پاكستان:
آمريكايى ها براى طالبان مكان امنى ايجاد كرده اند

آناتولى: وزير خارجه پاكستان سخنان «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا مبنى 
بر اينكه «پاكستان به مكان امنى براى گروه هاى تروريستى تبديل شده است» را 

تكذيب كرد. 
محمــد آصف تأكيد كــرد: طالبان احتياجى به مكان امن در پاكســتان ندارد. 
آمريكايى ها در 15 ســال اخير 40 درصد از خاك افغانستان را به طالبان واگذار 

كرده اند. آمريكايى ها براى طالبان مكان امنى ايجاد كرده اند؛ نه پاكستان.

تشديد برخورد حاكمان سعودى با مخالفان
رويترز: برخى منابع سعودى به رويترز اطالع دادند مقام هاى عربستان «سلمان 

العوده»، «عوض القرنى» و «على العمرى» را اوايل اين هفته بازداشت كردند.
برخى فعاالن شبكه هاى اجتماعى روز سه شنبه گفتند عربستان سعودى شمار 
بيشــترى از روحانيون و فرهيختگان را در چارچوب گسترش حمله به مخالفان 

سياسى در اين كشور بازداشت كرده است.

خـــبر

شــوراى وزيران خارجه 
عرب  اتحاديــه  عضو  كشــورهاى 
در خصــوص همه پرســى جدايى 

بر اين اســاس، اتحاديه عرب تأكيد 
كرد، از وحدت عراق حمايت مى كند 
و يادآور شد، هر اقدامى در راستاى 
از بيــن بردن وحدت عراق باشــد 

رئيس جمهور تركيه 
اظهار داشت، معامله تركيه با روسيه 
«اس  درخصوص ســامانه موشكى 

اردوغان خطاب به آمريكايى ها گفت: 
آيا ما بايد منتظر شــما بمانيم؟ ما 
براى اطمينــان از امنيت ملى مان، 
تمامى اقدامات الزم را انجام داده و 

نبيه برى اعالم كرد: ما بايد 
انتخابات پارلمانــى را حتى اگر در 

نبيه بــرى همچنين با اشــاره به 
درباره  رژيم صهيونيستى  تحركات 
اين تحــركات زمينــى و هوايى و 
شكستن ديوار صوتى هشدار داد و 
اعالم كرد: بايد به طرح هاى دشمن 

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

نگاهى به كشتار مسلمانان روهينگيا 

جنايت در ميانمار
 به روايت آمار

 بين الملل/ احمد يوســفى صراف    اين روزها «آنگ سان سوچى» براى حل بحرانى 
كه دامنگير مســلمانان ايالت روهينگيا ميانمار شده است، تحت فشار قرار دارد.برنده 
جايزه صلح نوبل اكنون با انتقادات شــديد جامعه بيــن الملل در قبال رفتار دولتش با 
مسلمانان روهينگيايى، مردمى كه يكى از بى دفاع ترين اقليت ها در اين كشور محسوب 
مى شوند، مواجه است. با نگاهى به سال هاى پرخشونت عليه مسلمانان ميانمار و آمار 
كشته شدگان و آوارگان مى توان همانند كميسر ويژه سازمان ملل به اين نتيجه رسيد؛ 
آنچه كه در ميانمار اتفاق مى افتد حقيقتا يك نســل كشى نژادى محسوب مى شود.  

{{ سابقه جنايت عليه  مسلمانان  روهينگيا ى  ميانمار
قرن 15 ميالدى ورود اولين مسلمانان به كشور ميانمار و 

ساكن شدن آنها در منطقه روهينگيا

كودتاى نظامى ناساكا  و قتل  عام و 
شكنجه عليه مسلمانان

عمليات نظامى ناگامين و كوچ دادن 
200 هزار نفر از مسلمانان به بنگالدش

لغو تابعيت مسلمانان توسط دولت 
ميانمار

كوچ دادن اجبارى 300 هزار مسلمانان 
ديگر به جرم مسلمان بودن

ابتدا در ماه مه ، 11 مسلمان بى گناه به دست نظاميان 
كشته مى شوند. پس از آن خبرى منتشر مى شود 
مبنى بر اينكه يك زن بودايى مورد هتك حرمت سه 
مرد مسلمان قرار مى گيرد و كشته مى شود. اين سه 
مرد دستگير مى شوند و يك نفر از آن ها در زندان 
نظاميان مى ميرد و دو نفر ديگر اعدام مى شوند.

يك اتوبوس حامل مسلمانان مورد حمله بودائيان 
قرار مى گيرد. اين بار يك بودايى مى ميرد. متعاقب 
آن شبه نظاميان تندروى بودايى كه «ماگ» خوانده 
مى شوند، به مناطق مسلمان نشين در استان راخين 
حمله مى برند و بيش از 20 روستا و حدود 2000 
واحد مسكونى را به آتش مى كشند.

رئيس جمهور ميانمار در استان راخين وضعيت 
فوق العاده اعالم مى كند. حمالت بودائيان تندرو 
به مسلمانان از اين پس تحت حمايت ارتش آغاز 
مى شود؛ 1000 نفر از مسلمانان بى گناه كشته، 
500 نفر زخمى و 300 نفر ربوده شدند. اين 
كشتار كماكان ادامه دارد. ولى از آنجا كه دولت به 
هيچ خبرنگارى اجازه حضور در منطقه راخين را 
نمى دهد، كسى از ابعاد فاجعه باخبر نيست.

1962

1978

1982

1992

2012

800 هزار كشته

300 هزار كوچانده

68،500 آواره فرارى

40 هزار در كمپ هاى 
بنگالدش

2013

2017

نسل كشى هدفمند مسلمانان

امروز در حدود 8 ميليون مسلمان در ميانمار هستند و يك زبان محلى به نام «روهينگيا» 
دارند كه در واقع مسلمانان ميانمار را امروز به همين نام مى شناسند و اين زبان هم تركيبى از 
عربى، فارسى و تركى است كه نشان دهندة اين است كه اسالم از منطقۀ آسياى غربى به آن 

منطقه رفته است.

ميليون مسلمان 8

محدوديت ها و تبعيض هاى سازمان يافته عليه اقليِت مسلماِن ميانمار، 
از سال هاى ابتدايى دهه  شصت ميالدى تشديد شدند. يعنى زمانى كه 
ژنــرال نه-وين (Ne Win)، در مارس 1962 در جريان يك كودتاى 
نظامى قدرت را در اين كشور به دست گرفت. در 1965 تهيه و پخش 
برنامه هاى راديويى-تلويزيونى به زبان بومى اقليت مســلمان ميانمار 
ممنوع شد. پس از آن هم فشارها و محدوديت هاى اجتماعى مختلفى 
به طور رسمى و غيررسمى بر اين اقليت مذهبى و زبانى و البته نژادى 

افزايش يافت. براى مثال اسامى و نام هاى محلى تغيير كرد ه اند .

  اجراى قانون شــهروندى ميانمار از ســال 1982 بــر زند گى روزانه  
صدهاهزار مســلمان روهينگيايى تاثيرگذاشته اســت. در اين سال، 
تابعيت ميانمارِى هزاران تن از اين گروه بزرگ اقليتى، كه سده ها است 
در اين منطقه زند گى مى كنند؛ يك شبه از آنان گرفته شد و به دنبال 
آن هم از بخش بزرگى از حقوق و آزادى هاى شهروندى محروم شدند. 
كودكان آنان بى تابعيت ماندند و تبعيض هاى ســاختارى و نظام يافته 
در تمامى عرصه هاى زند گى اجتماعى-سياسى عليه اين اقليت به كار 

گرفته شد.دسترسى به خدمات بهداشتى و آموزشى محدود است.

كميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل حمالت نظام مند حكومت ميانمار 
عليه اقليت روهينگيا را به باد انتقاد گرفت و نسبت به پاكسازى نژادى در 

اين كشور هشدار داد.
زيد رعد الحســين در ژنو طى ســخنانى خطاب به شوراى حقوق بشر 
سازمان ملل گفت: چون ميانمار از ورود بازرسان حقوق بشر امتناع كرده، 

نمى توان اوضاع كنونى را به طور كامل ارزيابى كرد.
 اما به نظر مى رسد كه اوضاع فعلى نمونه اى از پاكسازى نژادى و قومى 

باشد .

پاكسازى نژادىتبعيض شهروندىكودتاى سياه 1962
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روزنامـه صبـح ايـران

جامعه اگر عاقل باشد كشور را بهشت گونه درست مى كند   رسا: آ يت اهللا جوادى  آملى گفت: اين جامعه اگر عاقل باشد كشور خودش را بهشت گونه درست مى كند. وى با اشاره به 
اين حديث از امام رضا(عليه السالم) كه مى فرمايد: «دوست هر كسى عقل اوست» ادامه داد: اينكه كسى از راه حالل و حرام اختالس بكند، حقوق نجومى بگيرد و سپس اين را بگذارد و با دست 

خالى برود، كدام بى عقلى از اين بدتر است؟ اينكه انسان تمام تالش و كوشش خود را به كار گيرد، اين ها را فراهم بكند و با دست خالى برود، از اين بدتر چيست؟
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 معارف/ جواد رستمى  24ذى الحجه 
روز مباهله نام گرفته است كه از داستانى 
عجيب از تقابل رســول خدا با مسيحيان 
حكايت دارد. اين واقعه در يكى از مساجد 
معروف شهر مدينه كه به «مباهله» معروف 
اســت رخ داد كه البته اهل ســنت آن را 
«مسجد االجابه» مى نامند. نتيجه اين واقعه، 
بيانگر حقانيت شيعه، عظمت و بزرگى اهل 
بيت(ع) پاك پيامبر بود كه آيه 61ســوره 
آل عمران به آن اشاره دارد. نزول اين آيه، 
واضح ترين دليــل بر فضيلت و عالى ترين 
مدرك براى حقانيت باورهاى شــيعه در 
مورد امامت و خالفت على(عليه الســالم) 
پس از رحلت پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه 
و آله) مى باشــد، زيــرا در آن اميرمؤمنان 
على(عليه الســالم) به منزله جان پيامبر 
شناخته شده و اين حقيقتى انكارناپذير از 
منظر دانشمندان شيعه و اهل سنت است 
و در اين قضيه جــاى هيچ گونه ترديد و 

شبهه اى نيست.
حجت االسالم والمسلمين على اصغر تقوى- 
رئيس مركز فقهى جواداالئمه(عليه السالم) 
و عضو اتاق تبليغ خراسان- پيرامون اين 
رخداد با ما سخن گفت كه در ادامه تقديم 

مى شود.
ابتدا ضمن   جناب آقاى تقوى! در 
بيان معناى مباهله، جريان اين واقعه 

تاريخى را تبيين فرماييد.
مباهله يعني نفرين كردن و دعا كردن 
و اين نفرين و دعا مــي تواند طرفيني 
باشــد، يعنــي دونفر يا دو گــروه عليه 
يكديگر نفرين يــا دعا كنند؛ دعايى كه 
همراه بــا تضرع و اصرار باشــد تا يكي 
مؤثر واقع شــود. زمانى كــه دو يا چند 
نفر بر سر مسئله اى اختالف نظر داشته 
باشند و هيچ كدام حاضر نباشند نظريه 
طرف مقابل را بپذيرند، در يك جا جمع 
مى شــوند و بــه درگاه خداونــد تضرع 
مى كنند و از خداوند مى خواهند آن كس 
را كه بر باطل اســت رسوا نموده و مورد 

لعن و مجازات خويش قرار دهد.
مباهلــه طبق آنچــه در روايــات آمده و 
تاريخ نويســان نوشــته اند، اين گونه بود 
كــه عــده اى از بــزرگان و 
نجران  دانشمندان مسيحى 
كه اوصاف پيامبر را شنيده 
بودند و جرياناتى كه پس از 
بعثت پيامبــر اكرم در مكه 
و مدينــه منوره اتفاق افتاده 
بود به گوش آن ها رســيده 
بود، براى ديدن پيامبر اكرم 
اهللا  محمد(صلى  حضــرت 
عليه و آله) وارد شهر مدينه 
منوره شــدند و در جلسه با 
بسيارى  پرسش هاى  پيامبر 
مطرح كردند و ايشان همه را 
پاسخ دادند؛ سرانجام درباره 
حضرت عيسى(عليه السالم) 
ســؤال كردند و مناظره به 
درازا كشــيد. دانشــمندان 
مســيحى در وادى لجاجت 
افتادنــد، شــروع كردند به لجبــازى و 
نپذيرفتــن حقايقى كه بر زبــان پيامبر 
اكرم(صلى اهللا عليه و آله) جارى مى شد؛ 
در اينجا بود كــه از جانب خداوند متعال 
به ايشــان وحى شد، هر گاه پس از علم و 
دانشــى كه درباره مسيح به تو رسيده، باز 
كسانى با تو به محاجه و ستيز برخاستند به 
آن ها بگو بياييد ما فرزندان خود را دعوت 
مى كنيم، شما هم فرزندان خود را دعوت 
كنيد؛ ما زنان خويش را و شــما هم زنان 
خود را، ما نفوس خود را و شما هم نفوس 
خود را؛ آن گاه مباهله كنيم و لعنت خدا را 

بر دروغگويان قرار دهيم.

پس از نازل شــدن اين 
آيه، دانشمندان مسيحى 
قبــول كردند كــه روز 
بعد مباهله كنند، يعنى 
يكديگر را نفرين و لعنت 
كنند. عالم مســيحيان 
به همراهان خود گفت؛ 
فردا نــگاه كنيــد، اگر 

محمد[صلــى اهللا عليه و آله] با فرزندان و 
اهل بيتش آمد، از مباهله با او بپرهيزيد و 
اگر با اصحاب و پيروانش آمد، از مباهله با 
او ترس به خود راه ندهيد و ابايى نداشته 

باشيد. 
صبــح روز بعد پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه 
و آله) به خانه اميرمؤمنان تشريف برده و 
دست امام حسن(عليه السالم) را گرفتند، 
امام حسين(عليه الســالم) را در آغوش و 
به سينه مباركشان چسباندند و حضرت 
على(عليه الســالم) در پيش رو و حضرت 
زهرا(سالم اهللا عليها) پشت سر آن حضرت 
حركــت كردند و براى مباهلــه از مدينه 
خارج شــدند. مســيحيان كه در پى آن 
بودند ببينند پيامبر با چه كسانى تشريف 
مى آورند و از خانه خارج شــده اند، ديدند 
پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه و آله) در حالى 
كه يك كودك در آغوش دارند و دســت 
يك كودك را هــم گرفته اند، جوانى جلو 
و بانويى محجبه و با پوششــى از نور خدا، 
پشت ســر و با كمال آرامش، وقار، صبر و 

اطمينان تشريف مى آورند.
پيامبــر اكرم(صلــى اهللا عليــه و آله) به 
همراهانشــان ســفارش مى كنند، هرگاه 
من دعا كردم، شــما آّمين بگوييد و حال 
آنكه جمعيت بســيارى از مردم نيز جمع 
شــده و اين حادثه مهم را شاهد و ناظرند. 
مسيحيان سؤال كردند اين ها چه كسانى 
هســتند كه با پيامبر همراهند، در پاسخ 
شنيدند كه حسن و حسين(عليهماالسالم) 
فرزندان دختر ايشــان هستند و آن جوان 
على(عليه السالم) داماد و همسر دخترش 
فاطمه است كه اين ها عزيزترين خلق خدا 

نزد پيامبرند.
پيامبر اكرم(صلى اهللا عليــه و آله) به دو 
زانو نشســت و براى مباهله و نفرين آماده 
شد، عالِم مسيحيان كه آن صحنه را ديد 
و افراد همراه پيامبر را مشاهده كرد بشّدت 
به وحشت افتاد و به همراهان خود گفت، 
اگر پيامبر بر حق نبــود، جرئت نمى كرد 
عزيزترين افراد خود را براى مباهله بياورد 
مــن چهره هايى را مى بينم كه اگر از خدا 
بخواهند كوهى را از جاى بركند و متالشى 
كند، هر آينه اين اتفاق خواهد افتاد. اين ها 
چنانچه مباهله كنند به سال نمى رسد كه 

يك نفر مسيحى روى زمين 
باقى نخواهد ماند، بنابراين 
به مسيحيان كه همراهش 
بودنــد گفت مباهله نكنيد 
كه همگى هالك مى شويد.

پيامبر  خدمــت  ســپس 
اكرم(صلــى اهللا عليه و آله) 
آمدنــد و عــرض كردند يا 
رســول اهللا، از مباهله با مــا درگذر و با ما 
مصالحه كــن؛ پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه 
و آله) پذيرفتند و مباهله و نفرين نكردند 
و قرار بر اين شد جزيه بدهند و شرايطى 
را رعايت كنند. بعدها شــمارى از همين 
دانشمندان مسيحى به مدينه آمدند و نزد 
پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه و آله) مسلمان 

شدند.
 چه درسى از واقعه مباهله مى توان 

گرفت؟
مباهله روزى بوده كــه خداوند متعال به 
واســطه آن، آتــش جنــگ را خاموش و 
مسلمانان را از گرفتارى و سختى پيكار و 
به خطر انداختن روح و جانشان نجات داد. 
خداوند متعال اين كار را به خاطر شرافت 
كســانى انجام داد كــه در جريان مباهله 
حاضر شدند و به منبع اليزال الهى وصل و 

به صفات خداوندى آراسته بودند.
خداوند متعــال، در روز مباهله، حقانيت 
نبوت پيامبر خود را براى مسيحيان آشكار 
و جهانيــان را با مقــام و منزلت حضرت 
على(عليه السالم) و اهل بيت(عليهم السالم) 
آشنا كرد، از اين رو اين روز، از بزرگ ترين 
اعياد اسالمى و ســرورانگيزترين روزهاى 
مؤمنان به شمار مى رود و بر هر مسلمان 
واجب اســت تا آنجا كه مى تواند شكر اين 

نعمت را به جا آورد.
به هميــن مناســبت بيســت و چهارم 
ذى الحجه اعمال و مستحباتى چون غسل، 
روزه، نماز، دعا و... دارد كه در كتب ادعيه و 
مفاتيح الجنان مرحوم محدث قمي موجود 

است. 
آرى! اهــل بيــت رســول خدا(صلى اهللا 
عليه و آلــه) يعني علي(عليه الســالم) و 
فاطمه زهرا(ســالم اهللا عليها) و حسن و 
حسين(عليهماالسالم) مايه عزت و شرف و 
بزرگى دين اسالم هستند و به نور آن هاست 
كه اسالم در جهان مى درخشد. همه آنچه 
بيان شد، از عظمت امامت، واليت و تفكر 
دين حكايت دارد و بيانگر اين است كه اگر 
مسلمانان از دامن اهل بيت(عليهم السالم) 

جدا نشوند، نجات خواهند يافت.
  كاركرد جريان مباهله چيست؟

اين قضيــه كاركردهــاى گوناگونى دارد، 
امــا مهم ترين آن ســندى بــر حقانيت 

شيعه است. شيخ مفيد مى گويد: «خداى 
متعــال در آيــه مباهله حكــم كرده كه 
على(عليه الســالم) جان رسول خدا(صلى 
اهللا عليه و آله) اســت، از اين حكم معلوم 
مى شود، اميرمؤمنان على(عليه السالم) به 
باالترين درجه فضيلت و برترى نائل شده 
و با پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) در كمال و 

عصمت از گناهان، مشترك است.» 
امــام  گفت وگوهــاى  از  يكــى  در 
رضا(عليه السالم) با مأمون، آمده است كه 
مأمون از حضرت پرسيد: شما چه دليلى 
بر خالفت جدتان على بن ابى طالب پس 
از رسول خدا(صلى اهللا عليه و آله) داريد؟ 
امام رضا(عليه السالم) فرمودند: «آيه انفسنا؛ 

آيه مباهله».
عالمه سيدعلى اصغر بروجردى، در كتاب 
«طرائــف المقال» در توضيح ســخن امام 
رضا(عليه السالم) مى نويسد: بدون ترديد در 
صحنه مباهله به غير از اصحاب كساء هيچ 
كس ديگر از مسلمانان حضور نداشت و اگر 
به غير از على(عليه السالم) مرد با فضيلت 
ديگرى كه به اندازه او در نزد رسول گرامى 
اسالم موقعيت و منزلت وااليى كسب كرده 
بود، وجود داشــت، هيچ گاه پيامبر(صلى 
اهللا عليــه و آله) على(عليه الســالم) را به 
جاى او گزينش نمى كرد يا دســت كم به 
همراه على(عليه السالم) او را نيز مى آورد. 
اما آيه مباهله و شــأن نــزول آن گواهى 
مى دهد كه على(عليه السالم) شايسته ترين 
و بافضيلت تريــن فــرد در ميــان ياران 

پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) بود.
سخن رسول گرامى اسالم در روز مباهله 
شاهد ديگرى بر اين مدعاست. آن حضرت 
هنگام مباهله با نصاراى نجران با اشــاره 
«اللهم هذا  به على(عليه الســالم) فرمود: 
نفسى وهو عندى عدل نفسى» پروردگارا 
اين(على) جان من اســت و او در نزد من 

معادل نفس من است.
بــراى هميــن بــود كــه اميرمؤمنان 
على(عليه السالم) در اوج مظلوميت خويش 
در ماجراى شــوراى خالفــت، خطاب به 
اهل شورا با آيه مباهله احتجاج كرد. ابن 
حجر هيثمى از محدثان اهل سنت كالم 
على(عليه الســالم) خطاب به اهل شورا را 
چنين نقل مى كند: «انشدكم اهللا هل فيكم 
احد جعله اهللا نفــس النبى، وابناءه ابناءه، 
ونساءه، نسائه غيرى» شما را به خدا قسم 
مى دهم، آيا به غير از من در ميان شــما 
كسى هست كه خداوند او را جان پيامبر 
و فرزندانش را فرزندان پيامبر و زنانش را 
زنان پيامبر قرار داده باشد؟» همه يكصدا 
گفتند: نه؛ به غير از تــو چنين فردى را 

سراغ نداريم.

رئيس مركز فقهى جواداالئمه  در گفت وگو با قدس:

مباهله سند حقانيت شيعه است

حجت االسالم  والمسلمين صفايى بوشهرى تبيين كرد
جايگاه «شرح صدر» در نظام اخالقى خانواده

رسا: اســتاد اخالق حوزه علميه قم گفت: خانــواده و جامعه اى كه از شرح صدر 
برخوردار باشد، اصالت خود را حفظ مى كند و دچار رنگ باختگى فرهنگى نمى شود.
حجت االسالم  والمسلمين محمدرضا صفايى بوشهرى به تبيين تأثير شرح صدر 
بر جامعه و خانواده پرداخت و گفت: شــرح صدر يعنى وسعت روح، بلندى فكر و 
گستردگى افق عقل انسان به نحوى كه انسان با رعايت آن، حق پذير، از خودگذشته 

و صبور شده و به آرامش حقيقى برسد.
اســتاد اخالق حوزه علميه قم با بيان اينكه جانمايــه هر جامعه منوط به وجود 
«شرح صدر» است، اظهار داشت: نخستين اثرى كه فرهنگ «شرح صدر» بر جامعه 
مى گذارد اين اســت كه جامعه با رعايت آن در بعد رفتار هاى سياسى، اجتماعى، 

فرهنگى و اقتصادى لطمه پذير نخواهد بود.
اســتاد اخالق حوزه علميه قم بر ضرورت نهادينه سازى فرهنگ «شرح صدر» در 
جامعه تأكيد كرد و بيان داشت: خوب است اركان مهم جامعه، مصادر امور، آحاد 
مردم و مســئوالن در همه عرصه هاى زندگى، اصل اصيل اسالمى «شرح صدر» را 

رعايت كنند تا جامعه رو به پيشرفت  حركت كند.
وى افزود: امروزه بيشتر جوامع بشرى به دليل اينكه دركى از مفهوم «شرح صدر» 

ندارند، دچار از هم گسيختگى مى شوند.
بوشهرى به تبيين تأثير «شرح صدر» بر رفتار افراد در نهاد خانواده پرداخت و عنوان 
كرد: خانواده هسته اصلى جامعه است، يعنى وجود جامعه سالم مبتنى بر وجود 
خانواده هاى ســالم است؛ مرد به عنوان مدير خانواده، معلّم «شرح صدر» است، بر 

اين اساس بايد در همه عرصه ها رفتار خود را بر اساس «شرح صدر» تنظيم كند.
وى با اشــاره به اينكه خانواده هاى داراى شــرح صدر از نيروى «تعقل» برخوردار 
هستند، ابراز داشت: برخى خانواده ها به افق عقل خود توجهى ندارند و نسبت به 

مسائل به خوبى نمى انديشند؛ در نتيجه دچار مشكل مى شوند.

آيت اهللا طباطبايى نژاد: 
عزادارى كه در آن استكبار ستيزى نباشد 

حسينى نيست
رسا: امام جمعه اصفهان با اشاره به 
ضرورت جلوگيرى از ورود خرافات 
به عزادارى هــا و اهتمام به تبيين 
معارف دين در هيئت هاى مذهبى، 
گفت: عــزادارى كه در برابر ظالم و 
ظلم هاى او ســكوت كند، حسينى 

نيست.
نماينده ولى فقيه در استان اصفهان، 

در افتتاحيه پانزدهمين همايش بين المللى پيرغالمان حسينى، افزود: اينكه بگوييم 
پيرغالم امام حسين(عليه الســالم) چندان مطلوب من نيست، زيرا اين عزيزان 
كه عمر خود را صرف خدمت به امام حســين(عليه السالم) كرده اند در حقيقت 
پيشكسوتان خدمت به سيدالشهدا(عليه السالم) هستند، اهل بيت(عليهم السالم) 
نه ما را براى نوكرى مى خواهند و نه غالمى، بلكه آن ها انسانيت را از ما مى خواهند.
آيت اهللا سيديوسف طباطبايى نژاد، تربيت جوانان از سوى خادمان امام حسين(عليه 
السالم) را بسيار مهم، سازنده و مؤثر در مقابله با تهاجم فرهنگى برشمرد و تصريح 
كرد: پيشكســوتان خدمت به امام حسين(عليه السالم) بايد نسل جوان را تربيت 
و جايگزين خود كنند، پيشكســوتان آستان امام حسين(عليه السالم) كار بسيار 
ارزشمندى در راستاى فرهنگ مكتب اهل بيت(عليهم السالم) انجام مى دهند و 
آنچه در انقالب و جنگ تحميلى مشــاهده شد، آثار محرم و فرهنگ عاشوراست، 
بيشــتر رزمندگان و شهداى انقالب اســالمى در روضه ها و مراسم عزادارى امام 

حسين(عليه السالم) بزرگ شده اند.
وى بــر ضرورت ترويج آموزه ها و آموزش هاى دينى در جامعه تأكيد كرد و گفت: 
بدون معرفت امام حسين(عليه السالم) كارى از پيش نخواهيم برد، بنا بر اين الزم 
است شناخت حقيقى از مكتب امام حسين(عليه السالم) كسب كنيم و مبانى و 
فلسفه قيام ايشان را به درستى بشناسيم، اگر فكر كنيم فلسفه شهادت و مبناى 
فكرى مكتب امام حسين(عليه الســالم) تنها به كشته شدن و مبارزه كردن بنا 
شده است، دچار اشتباه شده ايم، بلكه مكتب امام حسين(عليه السالم) برخاسته از 

انسانيت و مبارزه با ظلم و استكبار است.

پيكر  حجت االسالم والمسلمين يثربى 
امروز تشييع مى شود

رسا: حجت االســالم والمسلمين 
ســيدابوالفضل يثربى از واعظان و 
خطيبان معروف شــهر مقدس قم 
صبح ديروز به علت كهولت ســن 

دارفانى را وداع گفت.
فرزند مرحوم يثربى گفت: مرحوم 
حجت االســالم والمسلمين يثربى 
دعوت به مكتب حسينى را از پدرش 

حجت االسالم والمسلمين حاج سيد زين العابدين يثربى چاووشيان و فقه و فقاهت 
را از جــد مادرى اش آيت اهللا حاج شــيخ ابراهيم مروت جبل عاملى به ارث برده 
بــود؛ تحصيالت حوزوى خويش را به نحوى ادامه داد كه مورد تشــويق آيت اهللا 

بروجردى(ره) قرار گرفت.
به گفته وى، حاج آقاى يثربى چهره آشــناى مجالس بزرگ حســينى در بيوت 
مراجع عظام تقليد همچون آيت اهللا گلپايگانى(ره)، آيت اهللا مرعشــى نجفى(ره) 
و مــورد تفقد آنان بخصوص امام خمينى(ره) بود؛ در همه منابر، جايگاه مراجع و 
مقام معظم رهبرى را بزرگ مى شــمرد و خاطره مجروح شدن در مدرسه فيضيه 
در جمع علما هميشه با او بود. فرزند مرحوم يثربى خاطرنشان كرد: مراسم تشييع 
امروز ساعت17 از شبستان مسجد امام حسن عسكرى(عليه السالم) به سمت حرم 

مطهر حضرت معصومه(عليها سالم) برگزار مى شود.

تأسيس 2مؤسسه جديد قرآنى
فارس: در جلســه اخير هيئت رسيدگى به امور مؤسســه هاى قرآن و عترت با 

درخواست تأسيس و فعاليت دو مؤسسه قرآنى ديگر موافقت شد.
در اين جلسه پس از بررسى، اعضاى هيئت رسيدگى به امور مؤسسه ها با تأسيس 
دو مؤسسه قرآنى «آواى حق» در شهرستان شازند استان مركزى و مؤسسه «غزل 

آسمانى شمال» در مازندران موافقت كردند.
به پايه اين خبر، از زمان بررسى پرونده هاى درخواست راه اندازى مؤسسه هاى قرآنى 
توســط هيئت رسيدگى به امور مؤسســات قرآن و عترت، با فعاليت بيش از 50 

مؤسسه قرآنى موافقت شده است.

  انگشتر بخشى امام على
در ركوع نشانه خداجويى و 

خدمت به خلق
يكــى از آيات قرآن كريم كه براســاس اقوال 
صريح مفســران و محدثان در شــأن مولى 
الموحدين حضرت على(عليه الســالم) نازل 
شــده، آيه 55 ســوره مائده و معروف به آيه 

واليت است.
 ُ ََّما َولِيُُّكُم اهللاَّ خداوند در اين آيه مى فرمايد: «اِن
َالَه َو  َِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ َِّذيَن آَمُنوا ال َو َرُسولُُه َوال
َكاَه َو ُهْم َراِكُعوَن؛ ولى و سرپرست و  يُْوتُوَن الزَّ
رهبر شما تنها خداست و پيامبر او و آن ها كه 
ايمان آورده  اند و نماز بر پا مى دارند و در حال 

ركوع زكات مى پردازند.»
كــه  آورده  عبــاس  ابــن  از  ســيوطى 
على(عليه السالم) در حال ركوع بود كه سائلى 
كمك خواســت و آن حضرت انگشترش را به 
او صدقه داد، پيامبر(صلى اهللا عليه وآله) از او 
پرسيد: چه كسى انگشتر را به تو صدقه داد؟ او 
به امام على(عليه السالم) اشاره كرد و گفت: آن 
مرد كه در حال ركوع است. در اين موقع آيه 
«انّما ولّيكم اهللا و رسوله...» بر قلب مطهر رسول 
خدا(صلى اهللا عليه وآله) نازل شد. اين حديث 
را علماي ديگر چون زمخشــرى، فخر رازى و 

طبرى نيز در كتاب هايشان نقل كرده اند.
فخر رازى در تفســيرخود از عبداهللا بن سالم 
نقل مى كند؛ هنگامى كه اين آيه نازل شــد، 
من به رسول خدا(صلى اهللا عليه وآله) عرض 
كردم كه با چشم خود ديدم على(عليه السالم) 
انگشترش را در حال ركوع به نيازمندى صدقه 
داد. به همين دليل ما واليت او را مى پذيريم.

و نيــز از ابــوذر نقل مى كند كــه مى گويد: 
روزى نمازظهر را با پيامبر(صلى اهللا عليه وآله) 
مى خواندم كه نيازمندى در مســجد تقاضاى 
كمك كرد. كســى چيزى به او نداد، نيازمند 
دست به سوى آسمان برداشت و عرض كرد: 
خداوندا! گواه باش، من در مســجد پيامبر تو، 
تقاضاى كمك كردم، كسى چيزى به من نداد. 
على(عليه السالم) در حال نماز بود و به انگشت 
كوچك دست راست خود كه در آن انگشترى 
بود اشاره كرد؛ سائل آمد و انگشتر را در برابر 
چشــم پيامبر(صلى اهللا عليــه وآله) گرفت. 
پيامبر(صلى اهللا عليه وآله) فرمودند: خداوندا! 
برادرم موســى از تو تقاضا كرد كه سينه مرا 
گشاده دار... و برادرم هارون را در كار نبّوت من 
شركت ده. تو به او فرمودى: من بزودى بازوى 
تو را به وســيله برادرت قوى مى كنم و براى 
شما قّوت و پيروزى قرار مى دهم. خداوندا! من 
محّمد(صلى اهللا عليه وآله) پيامبر و برگزيده 
تو هســتم، به من شرح صدر ده و كار را براى 
من آســان كن و براى من وزيرى از اهل بيتم 
قرار ده و به وسيله او پشت مرا قوى كن. ابوذر 
مى گويد: به خدا سوگند، رسول خدا(صلى اهللا 
عليه وآله) اين ســخن را تمام نكرده بود كه 
ََّما  جبرئيل نازل شد و گفت: اى محّمد بخوان اِن
ُ َو َرُسولُُه و..»، اين همه روايت كه در  َولِيُُّكُم اهللاَّ
اقوال تاريخى ذكر شده، نشان مى دهد كه ولى 
و حجت خدا در هر شرايطى براى دستگيرى 

از نيازمندان پيشقدم است.
مولــى الموحديــن على(عليه الســالم) در 
دســتگيرى از نيازمندان و رسيدگى به ايتام 
نمونــه دوران خويش و همه دوران هســتى 
است؛ چنانكه در تاريكى شب كوله بارى از نان 
و خوراك بر دوش مبارك خويش مى گرفت و 

به خانه نيازمندان و ايتام مى رفت.
در احوال ايشان آمده حتى در برخى خانه ها 
با كودكان يتيم همبازى مى شــد و با دست 
مباركش بــه آن ها غذا مــى داد. آن حضرت 
نخلستان هاى بيشمارى را با دست مباركش 
ايجاد كرد و به نيازمندان داد تا بتوانند روزى 

خود را از اين مسير به دست بياورند.
على(عليه الســالم) مصداق عينى آيه واليت 
است و انگشتر بخشــى ايشان در حال ركوع 
نشــان از روح متعالى حضرت در خداجويى و 
خدمت به خلق است؛ نشانه اى كه براى امروز 
و فرداى ما درس بزرگى اســت كه بدانيم در 
كنار عبادت خدا هم مى شود به خلق او خدمت 

كرد.

سوگواره «مشق عاشورا» 
برگزار مى شود

فارس: ســوگواره ادبى هنرى «مشق عاشورا» 
ويژه نوجوانان 14 تا 21ســال به همت خانه 

نوجوانان چكاوك ايران برگزار مى شود.
اين ســوگواره بخش هاى شعر، داستان، فيلم 
(100ثانيه اى، پويانمايى دو بعدى و نماهنگ)، 
عكس، نقاشى و تصويرسازى را شامل مى شود.
ســوگواره ادبى هنرى «مشــق عاشــورا» با 
رويكردى آموزشــى و توليــدى ويژه ماه هاى 
محرم و صفر است كه در هفته پايانى شهريور 
فراخوان كامل آن با ذكر موضوعات گوناگون و 

متناسب با بخش هاى آن منتشر مى شود.
در كنار برگزارى اين سوگواره و در بخش هاى 
ياد شده كارگاه هاى آموزشى ايده تا توليد نيز 

برگزار مى شود.

يك حديث / يك تصوير

رصد

خداوند متعال، در 
روز مباهله، حقانيت 
نبوت پيامبر خود 
را براى مسيحيان 
آشكار و جهانيان 
را با مقام و منزلت 
حضرت على  و 
اهل بيت  آشنا 
كرد، از اين رو اين 
روز، از بزرگ ترين 
اعياد اسالمى و 
سرورانگيزترين 
روزهاى مؤمنان به 
شمار مى رود

بــــــــرش

خبر

پس از نازل شــدن اين 
آيه، دانشمندان مسيحى 
قبــول كردند كــه روز 
بعد مباهله كنند، يعنى 
يكديگر را نفرين و لعنت 
كنند. عالم مســيحيان 
به همراهان خود گفت؛ 
فردا نــگاه كنيــد، اگر 

امام جمعه اصفهان با اشاره به 
ضرورت جلوگيرى از ورود خرافات 
به عزادارى هــا و اهتمام به تبيين 
معارف دين در هيئت هاى مذهبى، 
گفت: عــزادارى كه در برابر ظالم و 
ظلم هاى او ســكوت كند، حسينى 

نماينده ولى فقيه در استان اصفهان، 

حجت االســالم والمسلمين 
ســيدابوالفضل يثربى از واعظان و 
خطيبان معروف شــهر مقدس قم 
صبح ديروز به علت كهولت ســن 

فرزند مرحوم يثربى گفت: مرحوم 
حجت االســالم والمسلمين يثربى 
دعوت به مكتب حسينى را از پدرش 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت اختصاصى

آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى

معارف

 مشاور: استاد على اكبر مظاهرى   
پرسيده اند:

در سال 94، در راستاى انجام پايان نامه ام، با 
آقايى آشنا شدم. اوائل، همه چيز رسمى بود 
و عادى. چهار ماه بعد، متوجه عالقه ايشان 

به خودم شدم و رابطه مان صميمى تر شد.
از نظر كفو هم بودن و ســطح اجتماعى و 

خانوادگى، تقريباً شبيه هم هستيم.
 دى ماه سال 95، پايان نامه را دفاع كرديم 

و ايشان به سربازى رفتند.
 سربازى شان آخر مهر امسال تمام مى شود 
و مى توانيم ازدواج كنيم، اما نه كارى دارند 
و نه كسى هســت كه براى مخارج ازدواج، 
كمكشان كند.  اكنون مردد هستم و حس 
مى كنم آن قدر قوى نيســتم كه بتوانم اين 
ســختى ها را تحمل كنم و از صفر شــروع 
كنيم. از طرفى هم دوستشان دارم. چه كنم؟

پاسخ:
1. عشــق، جانمايه زندگى اســت. اگر به 

همديگــر عالقه داريد، كفو هم هســتيد و 
ايشــان توانايى اداره زندگى را دارند، ايشان 

را بپذيريد.
2. الزم نيست ايشــان بالفعل، داراى شغل 
و ثروت باشــند، بلكه الزم است كه بالقوه، 
توانايى كار و اداره زندگى را داشــته باشند؛ 

توانايى متوسط.
3. ســختى هاى طبيعى زندگــى را بزرگ 

نكنيد و از آن ها نهراسيد.
4. مشاوره اى حضورى، با مشاورى دانا و توانا، 

انجام دهيد.
به خداوند توكل كنيد. او ياريتان مى فرمايد.

جوانان بخوانند
از سختى هاى زندگى نهراسيد

پرسمانتا طلوع

 رقيه توســلى  ســپيده دمى ديگــر آغاز 
شــده است، حضرت عشــق!... كتاب مقدس را 
مى گشــاييم در ذى الحجه اى كه مى شــود تا 
جمعه اش پلك ها را نبســت و ســوره احزاب را 
تــالوت كرد. مى شــود آيه تطهيــر را پيش رو 
گذاشت و بر خاندان عصمت، درود و عرض ارادت 
داد... بر شما كه فرزند با فضيلت اين ُسالله ايد...  
مى شــود «يا حجة بن الحســن» را به دانه هاى 
تســبيح سپرد و دل را به خورشيدى كه با شرم 
سر بر آسمان مى كشد جمعه ها... آيه به آيه پيش 
مى آييم تا چشــم هايمان زيبا شــوند. با نورى 
كه در ســى و سومين آيه، تابان است. با ُمهرى 
كه پــروردگار پاى رســتگارى مطلِق اهل بيت 
مى نشاند. با سينه پُرخروشى كه پى دوازدهمين 
رسول روانه مى سازيم. اى موعود معصوم! لنگان 
و پُر اشك و عاشق، ذى الحجه را به جست و جو 
آمده ايم. به جســت و جوى خودمان و به ديدار 

جاده هايى كه از عطر عبورتان سرمست اند.  
دست از روزگار تكرارى مى شوييم و گوشه اى از 

اين جغرافياى دور و نزديك، نام مظلوم و مطهرتان 
را دوباره دلتنگى مى كنيم. خيز برمى داريم براى 
احياى سالم. براى حضورى كه از حرف بگذرد و 
چروك هايمان را سامان بدهد. با خويشتن، رزم را 
آغاز مى كنيم تا امامت تان سهم مان شود. قسمت 
مردمانى كه رسالت تان را قرن هاست شرمسارند. 
پشــت رحلى كه ســوره ها و آيه هاى كبيرش از 
شــما مى گويند؛ باز آرام مى گيريم و رازهايمان 
را تقديم تان مى كنيم. تقديم خاندانى كه از گناه 

برى اند، از غفلت و معصيت...  
عاجزانه مى خواهيم دست مان را بگيريد و براى 

بازگشت مان از سفر گمراهى، دعا كنيد.

در پناه آيه تطهير
ذى الحجه را به جست و جو آمده ايم
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

پرداخت حقوق در ايران بين نصف تا يك سوم نرم جهانى است   خانه ملت: عباس پاپى زاده، نايب رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليدملى و نظارت بر اجراى اصل 44 قانون اساسى با اشاره به 
اينكه متأسفانه در اقتصاد ما به نسبت ميانگين جهانى واسطه ها زياد هستند، گفت: حقوق پرداختى دولت به كاركنانش، به ميزانى نيست كه كفاف زندگى فرد را بدهد و طبق بررسى هاى انجام شده، حقوق پرداختى 

ما بين نصف تا يك سوم نرم جهانى است كه اين مسئله به دليل كاهش قدرت خريد، گسترش فقر در جامعه را به دنبال دارد.

تحقيق و تفحص از «بانك ملت» كليد خورد
ســخنگوى كميسيون  تســنيم: 
اقتصــادى مجلــس از تقديم طرح 
تحقيق و تفحص از عملكرد بانك ملت 

به هيئت رئيسه پارلمان خبر داد.
رحيم زارع افــزود: اين طرح پيش از 
حوزه هاى  به  نمايندگان  سركشــى 
انتخابيه با 14 امضــا تقديم هيئت 

رئيسه پارلمان شد.
سخنگوى كميســيون اقتصادى مجلس درباره محور هاى اين تفحص تصريح كرد: 
پرداخت تســهيالت، عملكرد بانك در حمايت از توليد، اجراى سياست هاى اقتصاد 
مقاومتى، پرداخت حقوق و دستمزد به مديران بانك، نحوه اجراى مصوبات شوراى 
پول و اعتبار، عملكرد بنگاه ها و شــركت هاى تابعه بانــك، عملكرد بانك در حوزه 
ارزى، سپرده هاى قرض الحسنه و وام ازدواج و همچنين بررسى عملكرد و توانمندى 

مديرعامل بانك ملت از جمله محور هاى اين تحقيق و تفحص است.

بيكاران ايرانى بدترين وضعيت بيكارى را دارند
مهر:رئيس مركز آمــار و اطالعات 
وزارت كار گفت:بر اســاس تعريف 
اشتغال،بيكار به فردى گفته مى شود 
كه در هفته مرجع مورد آمار حتى 
يك ســاعت هم نتوانســته كارى 
انجام دهد؛ اين نوع بيكارى بدترين 

وضعيت بيكارى است.
ســيد نعمت اهللا ميرفالح نصيرى 

تأكيد كرد: بر اين اساس با توجه به اينكه آمار شاغالن و بيكاران كشور ما نيز بر 
اساس همين تعريف جهانى، مورد سنجش و پايش قرار مى گيرد، مى توان گفت 

كه بيكاران ما نيز جزو بدترين انواع بيكاران هستند. 

خـــبر

ويترين امروز

مظنه

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى  «نرخ تورم 
رسمى 9/9 يا 10درصدى در زندگى مردم 
قابل احساس نيست اما اثرات فشارهاى تورم 

واقعى به مراتب آشكارتر است». 
اين جمله، نقل قول اكثر كارگرانى اســت 
كه واقعيت هاى زندگــى را در بحث تأمين 
معيشــت به خوبــى وحتــى ملموس تر از 
دهك هاى متوسط جامعه لمس كرده اند به 
گونه اى كه اخيراً نيز كارشناسان اقتصادى 
بحث هاى مهمى را پيرامون تفاوت نرخ تورم 
رسمى وغير رسمى يا پنهان مطرح كرده اند. 
 فعاالن بخش كارگرى وبرخى از اقتصاددانان 
تأكيد دارند كه دستمزد كارگران براى سال 
آينده نه براســاس نرخ تورم ســاالنه بلكه 
براساس نرخ تورم جامعه كارگرى بايد افزايش 
يابد به گفته آنان نرخ تورم واقعى براى بخش 
كارگرى با توجه به وجود برخى قلم ها درسبد 
معيشــت آن ها به واقعيت نزديك تراست و 
مالك قراردادن نرخ تورم ساالنه براى تعيين 
دستمزد اين قشرگمراه كننده است كه خود 
موجب شكاف بيشتر هزينه - درآمد و عقب 
ماندگى دستمزد ازنرخ تورم مى شود.بنابراين 
براى واقعى شدن تورم فقرا وجامعه كارگرى 
بايد اقالم مرتبط با هزينه ثروتمندان از سبد 

محاسبه تورم حذف شود.
دراين راســتا رئيس هيئت مديره سازمان 
مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت معتقد 
است كه مردم معموالً نرخ هاى رسمى تورم 
و بيكارى را باور ندارند و ارقام واقعى را بيشتر 
مى دانند.احمد توكلــى با مطرح كردن اين 
پرســش كه تورم از چند 10 درصد به زير 
10 درصد رسيده، اما آيا قدرت خريد مردم 
و ارزش پول ملى نيز در همين مقياس باال 
رفته اســت؟ توضيح داد: نكتــه اى كه باور 
مردم را نســبت به آمارهاى رســمى كه با 
شــيوه هاى علمى هم حاصل مى شود كم 
مى كند، بى توجهى به تفاوت بين نرخ تورمى 
اســت كه ثروتمندان با آن روبه رو هستند 
و نرخ تورم مقابل مســتضعفان. نرخ تورمى 
كه اعالم مى شــود نرخ تورم متوسط است. 
متوسط گرفتن براى تعيين ميزان نرخ تورم 

از 358قلم كاال وخدمات. 
به عنــوان مثال در ســبد اغنيــا اتومبيل 
خارجى، استفاده از خانه مجلل، مسافرت هاى 
متعدد داخلى و خارجى، خريد زيورآالت و 
لباس هاى گران قيمت، گوشت و ميوه فراوان 
و مشابه آن وجود دارد، اما در سبد فقرا هزينه 
اتوبــوس، اتاقى براى زندگــى در يك خانه 
اجاره اى، نان، هفته اى يا ماهى اندكى گوشت 

نامرغوب و لباس دست دوم هست.
 اغنيا بــا اينكه پول زيادى بــراى غذاهاى 
دلچسب مى دهند، خيلى بيشتر از آن براى 

لباس و تشــريفات و سفر و ميهمانى صرف 
مى كنند؛ يعنى، ســهم خوراك در مخارج 
آن ها كم است ولى فقرا بيشتر پول اندكشان 
را بــراى تهيه خوراك هزينه مى كنند و اگر 
چيــزى ماند دارو و درمــان و لباس خريده 
مى شود؛ يعنى سهم خوراك در هزينه فقرا 

باالست.
به گفته كارشناســان اقتصادى، مسئوالن 
وقتى مى خواهند با افزايش حقوق و دستمزد 
اثر تورم را خنثى كنند نرخ متوسط را مالك 
مى گيرند، مثالً نرخ تورم متوسط 15 درصد 
و نرخ تورم فقرا 20 درصد است. دولت حقوق 
و دســتمزد را بجاى 20 درصد، 15 درصد 
افزايش مى دهد. نتيجــه آنكه قدرت خريد 
مردم فقير پنج درصد كم مى شود و فقرا هر 

سال فقيرتر مى شوند.

 نرخ تورم جامعه كارگرى بيش از نرخ 
تورم عادى 

عضو شوراى عالى كار با اشاره به شرح وظيفه 
كميته دستمزد گفت: در جلسه اخير مقرر 
شد كميته دســتمزد تحت عنوان كميته 
دائمى به فعاليت خود ادامه دهد و به استناد 
قانون كار ابعاد مختلف تعيين دستمزد ساالنه 
با در نظر گرفتن هزينه واقعى معيشت خانوار 

را مورد بررسى قرار دهد.
علــى خدايى در گفت و گــو با خبرنگار ما 
تصريح كرد: نرخ تورم جامعه كارگرى بيش 
از نــرخ تورم عادى اســت و قطعاً مالك ما 
براى تعيين دستمزد اقالم موجود در سبد 

هزينه هاى كارگرى است.
وى با اشــاره به فاصله زياد نرخ تورم رسمى 
ونرخ تورم معيشت خانوارها وجامعه كارگرى 
خاطرنشان كرد: پس از هدفمندى يارانه ها در 
خصوص اعالم آمارها و ليست اقالمى كه به 
عنوان سبد محاسبه نرخ تورم ياد مى شود، 
شــبه جعل صورت گرفت كه در اين راستا 

20قلم كاال حذف و120قلم كاال به فهرست 
جديد اضافه شد كه مجموع كاالهاى مورد 

محاسبه به 358قلم كاال رسيد.
خدايــى با بيــان اين كه در اين فهرســت 
هزينه هــاى عجيبى ماننــد هزينه كالس 
ايروبيــك، هزينه ســفر به كيــش، هزينه 
ســفرهاى خارجى و حتى قرص ترامادول! 
جاى دارد كه اين اقالم شاخصى براى ميزان 
سنجش هزينه هاى يك خانوار كارگرى براى 
محاسبه نرخ تورم نيســت، اظهارداشت: به 
همين علت است كه ما اين فهرست را شبه 
جعل مى دانيم و اين فهرست به اين منظور 
بوده تا نرخ تورم را به صورت مصنوعى پايين 
نگه دارند كه اين رويكرد هنوز ادامه دارد.وى 
ادامه داد: بر همين اســاس اعالم نرخ تورم 
نمى تواند براى ما مالك تعيين دستمزد باشد.

وى خاطرنشــان كرد: در سال 92نرخ تورم 
33درصد بود در حالى كه ميانگين نرخ تورم 
در اقالم خوراكــى 52درصد بود كه همين 
موضوع سبب شــد تا مسئوالن از محاسبه 
دقيق دستمزد واقعى كارگران فاصله بگيرند.

خدايى با اشاره به اين كه نرخ تورم اعالمى 
بر اساس ســبد تعريف شده واقعى است 
اما آمارهاى بانك مركزى نمى تواند براى 
تعيين دســتمزد كارگــران مالك عمل 
باشد، تصريح كرد: به همين داليل است 
كه اكنون نــرخ تورم 10درصد در زندگى 
اقشــار كم درآمد وخانوارهــاى كارگرى 
قابل مشاهده نيست وآمارها و واقعيت ها 
با يكديگر در تضاد است واز سويى اقالمى 
هم كه براى محاســبه نرخ تــورم مورد 

ارزيابى قرار مى گيرد، صحيح نيست.
وى خاطرنشان كرد: ما وقتى مى گوييم تورم 
10درصد، اين نــرخ حقوق 2ميليونى را به 
2ميليون و200هزار تومان در سال مى رساند 
واز طرفــى حقوق يك ميليونــى را به يك 
ميليون و100هزار تومان مى رساند كه اين 

موضوع نشان مى دهد اين اعداد و ارقام يك 
جايى مشكل دارد.

 افزايش دستمزد واقعى كارگران بين 
30تا 40درصد 

عضو هيئت مديره كانون عالى شوراهاى 
اسالمى كار كشورنيز با بيان اين كه نرخ 
تــورم اعالمى 10درصد بــا هزينه هاى 
خانوارهاى كارگرى تفاوت محسوســى 
دارد بــه خبرنگار ما گفت: وقتى ارقامى 
در خصوص نرخ تورم از ســوى جامعه 
آمارى اعالم مى شود، بايد به آن اعتماد 
كنيم اما هم اكنون افزايش بيكارى، فقر 
و گسترش آســيب هاى اجتماعى ناشى 
از كاهــش درآمدها نشــان از ايراد هاى 

ديگرى دارد.
ســهرابى با بيان اين كه مجموعه قوانين 
و مقررات آمــارى نياز به بازنگــرى دارد، 
خاطرنشان كرد: طى سال هاى اخير برخى 
اقالم خوراكى مانند ســيب زمينى، پياز، 
حبوبات، برنج، مرغ، گوشت و...افزايش هاى 
قابل توجهى داشته واز سويى نرخ اجاره بها 

باال رفته و نرخ ساير كاالهاى 
سبد معيشــت خانوارهاى 
كم درآمد نيز افزايش يافته 
كه برخــى از اين قيمت ها 
مانند قيمت پيــاز بيش از 
قيمت  افزايش  300درصد 
داشــته اســت كه بايد در 
تعيين نرخ تورم و بخصوص 
هزينه هــاى  تــورم  نــرخ 
به  كارگــرى  خانوارهــاى 
صورت محاســباتى ودقيق 
عمــل كــرد ونــرخ تورم 
عادى ورســمى از نرخ تورم 

هزينه هاى كارگرى تفكيك شود.
سهرابى خاطرنشان كرد: اين آمارها در حالى 
بيان مى شــود كه هم اكنون تنها در بحث 
معيشت كارگران به رقم 2ميليون و489هزار 
تومان رسيده ايم كه اين رقم به غير از ساير 

كاالها و خدمات است.
وى با بيان اين كه زمانى به نرخ تورم واقعى 
مى رسيم كه سبد معيشت اقشار كم درآمد 
بخصوص كارگران ودســتمزد بگيران مورد 
بررسى وارزيابى قرار بگيرد وكاالهاى لوكس 
وفاقد كارايى براى اين قشر از سبد محاسبه 
حذف شــود، گفت: اگر اين اقالم از ســبد 
محاســبه نرخ تورم حذف شود وهزينه هاى 
اين قشــر دقيق بررســى شــود نرخ تورم 
واقعى براى اين قشر جامعه افزايش مى يابد 
ومتناسب دستمزد اين افراد 30تا 40درصد 

افزايش خواهد داشت.

قدس بررسى مى كند

«تك هاى» ارز تك نرخى بى انصافى در محاسبه تورم، دستمزد كارگران را كاهش مى دهد
 اقتصاد: ظاهراً با حذف ارز مسافرتى برخى 
از هم كنون جشــن گرفته اند كه ســرانجام 
آرزوى ديرينه دولت يعنى يكسان سازى نرخ 
ارز تحقق پيدا خواهد كرد و بســاط بسيارى 
از رانت خواران جمع خواهد شــد خب البته 
اين رانت 600 تومانى براى خيلى ها آب ونان 
شــده اســت اما اين وعده ارز تك نرخى در 
چهار سال گذشته تحقق پيدانكرد وحاال هم 
شايد غيرممكن باشد چرا؟ خب بايد پرسيد 
كه اصوالً چرا ارز دو نرخى شــد؛ پاسخش را 
خودتان دنبال كنيد. بگذريم! اكنون رديف هاى 
كااليى بسيارى ارز مبادله اى دريافت مى كنند 
وبراى تك نرخى شدن هم بايد پله به پله ارز 
مبادله اى هركدام از اين رديف ها را حذف كرد 
خب شدنى است، اما بايد تركش هايش رابه 
جان خريد؛ ببينيد همين موضوع حذف ارز 
مبادله اى خوراك دام وطيور چه سروصدايى 
ايجاد كــرد! اگر هم حذف شــود خب يك 
جهش قيمتى رادربازار درپى خواهد داشت 
كه البته ظاهراً منتفى شده است. حاال حذف 
ارز مبادله اى يك كاال اين قدر سروصدا ايجاد 
مى كند، حذف ارز مبادله اى تمام كاالها معلوم 
نيست چه وضعيتى به وجود مى آورد؟ قطعاً 
يك موج قيمتى،خواه بگوييم جهش قيمتى يا 
گرانى را درپى خواهد داشت اما مى شود اين 
گرانى راكنترل كرد ودولت هم بايد ريسكش 
رابپذيرد يا بايد ارز تك نرخى راكمتر از نرخ 
فعلى بازار تعيين كند ويك جيب پرپول براى 
پوشــش تقاضاى بازار داشته باشد يا كلنگى 
بردارد وديوار تعرفه راخراب كند تا قيمت ها 
خيلــى با جهش مواجه نشــود، البته دولت 
بايد انتخاب كند كه آيا مى تواند از بخشــى 
از درآمدهــاى خود بگذرد؟ ثبــات نرخ ارز و 
درآمدهــاى ارزى دولت تعيين كننده زمان 

تك نرخى شدن ارز خواهد بود.

تب واردات خودرو خارجى 
باال گرفت 

فارس: گمرك ايــران از واردات 37 هزار و 
623 دستگاه انواع خودروى سوارى در پنج 
ماهه اول ســال جارى خبر داد كه نسبت به 

سال قبل 43 درصد رشد دارد.
واردات انواع خودروى سوارى در پنج ماه اول 
سال گذشــته 26 هزار و 376 دستگاه و به 

ارزش 690 ميليون و 703 هزار دالر بود.
همچنين ارزش واردات انواع خودرو سوارى 
در مدت ياد شده به ميزان يك ميليارد و 33 
ميليون دالر بود. واردات انواع خودرو سوارى 
به ايران در پنج ماهه اول سال جارى نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش نيز 

49/5 درصد افزايش داشته است.

افزايش 500 تا 600 هزار تومانى 
قيمت خودرو در بازار 

تسنيم: در حــال حاضر ســمند ال ايكس 
با افزايــش 500 هزار تومــان با قيمت 32 
ميليــون و 200 هزار تومان و پژو 206 تيپ 
5 با افزايش 500 هزار تومانى به قيمت 39 
ميليون و 200 هزار تومان به فروش مى رسد. 
دنا هم با 600 هزار تومان افزايش با قيمت 46 

ميليون و 100 هزار تومان معامله مى شود.

ذره بين 

نرخ تورم جامعه 
كارگرى بيش از 
نرخ تورم عادى 

است و قطعاً مالك 
ما براى تعيين 
دستمزد اقالم 

موجود در سبد 
هزينه هاى 

كارگرى است

بــــــــرش

ســخنگوى كميسيون 
اقتصــادى مجلــس از تقديم طرح 
تحقيق و تفحص از عملكرد بانك ملت 

رحيم زارع افــزود: اين طرح پيش از 
حوزه هاى  به  نمايندگان  سركشــى 
 امضــا تقديم هيئت 

رئيس مركز آمــار و اطالعات 
وزارت كار گفت:بر اســاس تعريف 
اشتغال،بيكار به فردى گفته مى شود 
كه در هفته مرجع مورد آمار حتى 
يك ســاعت هم نتوانســته كارى 
انجام دهد؛ اين نوع بيكارى بدترين 

ســيد نعمت اهللا ميرفالح نصيرى 
تأكيد كرد: بر اين اساس با توجه به اينكه آمار شاغالن و بيكاران كشور ما نيز بر 

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

حذف ارز مبادله اى واردات انواع 
كنجاله  منتفى شد

اقتصــاد: وعــده حــذف ارز 
مبادلــه اى واردات انواع كنجاله 
با چانه زنــى فعاالن اين بخش 
ظاهراً منتفى شده است. حذف 
كاالها  مبادلــه اى  ارز  تدريجى 
درراستاى تك نرخى شدن ارز 
ابتدا با حذف ارز مسافرتى شروع 

شــده بود. با اين حال رئيس انجمن خــوراك دام با بيان اينكه 
حذف ارز مبادله اى 15 قلم كنجاله فعال منتفى شده، گفت: مقرر 
شــد هيچ تصميمى بدون نظر و هماهنگى وزارت جهاد در اين 
زمينه گرفته نشود. مجيد موافق قديرى اظهارداشت:  وزير پيشين 
صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد حذف ارز مبادله اى چندين قلم 
كاال از جمله 15 قلم كنجاله را مطرح كرده بود كه ظاهراً وزارت 

جهاد كشاورزى نيز از اين مسئله بى خبر بوده است.

تسنيم: قائم مقــام وزير راه و 
شهرســازى با اشاره به اين كه 
300 هزار واحد مسكن مهر در 
صورت تأمين خدمات زيربنايى 
به متقاضيان واگذار مى شــود، 
گفت: ساالنه 220 هزار مسكن 
مهر در كشور تكميل مى شود. 

احمد اصغرى مهرآبادى با يادآورى اين كه از سال 86 تا امروز 
يك ميليون و 960 هزار مســكن مهر در كشور ساخته شده 
اســت، اظهار كرد: هم اكنون 300 هزار واحد مسكن مهر در 
صورت تأمين خدمات زيربنايى به متقاضيان واگذار مى شود. 
وى با بيان اين كه 900 هزار مسكن اين طرح در دولت يازدهم 
به متقاضيان تحويل شده است، افزود: ساالنه 220 هزار مسكن 

مهر در كشور تكميل مى شود.

كميته  رئيــس  ملت:  خانه 
ديوان محاســبات كميسيون 
بودجه مجلس گفت: در مرحله 
نخست مديرانى كه حقوق هاى 
نامتعارف دريافت كرده بودند، 
شناســايى شــده كه شامل 
397 نفر از مديران مى شود و 

معادل چهار درصد از مديران اســت كه با پيگيرى هاى ديوان 
محاسبات بيش از 24 ميليارد تومان به خزانه كشور بازگشت.  
خدابخشى خاطر نشان كرد: در مرحله بعد ديوان محاسبات 
حقوق دستگاه هاى اجرايى را بر اساس قوانين و مقررات خاص 
حاكم بر دستگاه ها در سطح استان ها و ملى مورد بررسى قرار 
داد كه 117 پرونده تشكيل شد و از اين 117 پرونده تا كنون 
براى 93 پرونده حكم قطعى صادر شده و به اجرا درآمده است.

تحويل 300 هزار مسكن مهر 
پس از تأمين خدمات زيربنايى

4 درصد از مديران حقوق نامتعارف 
دريافت كردند!

 حقوقمسكن واردات

 بانك

اشتغال

خودرو

بورس

تغييرشاخص

83,523,80
27,046

17,546,30
13,285,10
91,189,20
58,144,30

184,118,70

0,07
0,07
0,03
0,03
0,02

(0,09)
0,33

شاخص كل
شاخص قيمت(وزني-ارزشي)

شاخص كل (هم وزن)
شاخص قيمت (هم وزن)
شاخص آزاد شناور
شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

54,59
17,60
5,51
4,20

21,24
(52,38)
611,63

درصدمقدار

ارز
3924
5223
4766

دالر آمريكا
پوند انگليس

يورو

قيمت (تومان)
نرخ ارز

با ژن خوب افشاگرى كنيد
اقتصاد: با ژن برتر كارى نداريم اما مى شود از ژن خوب كمك گرفت آنگونه 
كه ســازمان ديده بان شفافيت و عدالت اعالم كرده كه با ژن خوب مى توانيد 
ديگران را از مفاســد احتمالى مسئوالن باخبر ســازيد. ديد ه بان شفافيت و 
عدالــت  به مردم تأكيد كرد كه اطالعات خــود اعم از انتصابات خانوادگى، 
رانت هاى ناشى از ارتباطات تبارى، گروهى، قومى و... را از طريق سامانه ژن 

خوب به آدرس: goodgene@daad.ir ارسال نماييد.

سفر شكالتى آمريكايى ها به ايران
تسنيم: چند شــركت آمريكايى نمايندگان خــود را به ايران اعزام كرده اند 
تا ظرفيت بازار كشــور را از نظر صنعت شــيرينى و شــكالت مورد بررسى 

قرار دهند.

بخشنامه غير قانونى!
فارس: انجمن ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان تأكيد كرده اســت كه 
صدور و اجراى بخشــنامه حذف قيمــت از روى كاالها با توجه به صراحت 
قوانيــن مختلف از جمله مــواد قانون حمايت از حقــوق مصرف كنندگان، 
قانــون نظام صنفــى و قانون تعزيــرات حكومتى برخــالف قانون و حقوق 

مصرف كنندگان است.

هشدار به خودروسازان 
ايسنا: شــريعتمدارى وزير صنعت درباره استفاده خودروسازان از تايرهاى 
خارجى گفت: در صورتى كه اين موضوع صحت داشته باشد بنا بر درخواست 

انجمن توليدكنندگان تاير، تعرفه واردات تاير باال خواهد رفت.



اين شتر، َدِم خانه 
مديران مى خوابد

 ايستگاه / رقيه توسلى  ان شاءاهللا 
هزار سال زنده باشيد و جز خبِر معارفه 
نشنويد. هرروز زنگ گوشى تان به صدا 
از  كه  را  تان  سبابه  انگشت  و  دربيايد 
قرمز به سبز مى كشانيد، خوب ترين 

اخبار در انتظارتان باشد.
آمده ايم خانه برادرجان... خدا خيرش 
بدهد از دسته خوبانى است كه در دلش، 
چاه دارد... حفظ ظاهر مى كند... بيشتر 
از هميشه حرف مى زند و مى خندد اما 
امان از چشــم ها كه راستگوترين عضو 
بدن هستند... و امان از برادرزاده هايى 
كه اگر بخواهند، ســير تــا پياز را كف 

دست عمه هايشان مى گذارند.
نمــى داند كه همه چيــز را مى دانيم. 
توديع را... معارفــه را... تا اطالع ثانوى، 

مديرنبودن را... 

اما خوشــم مى آيد كــه معيوب رفتار 
نمــى كند و اعتماد به نفســش را يك 
جورهايى به جمع ســرايت مى دهد... 
به همســرش، به دختر و پســرش، به 

خواهرهايش...
دلم براى اين همه مهربانى و عشق، ضعف 
مى رود. َغش مى كنــد. اصًال مى تركد. 
پس سكوت را كنار مى گذارم و جايى َدم 
دستش مى نشينم و بى مقدمه مى پرسم: 

توديع خيلى دردناك است رضاجان؟
كاســه تــوت را مــى گيرد ســمتم و 
مى گويد: لَنســر و قالب و طعمه را كه 
هروقــت برمى دارم بــروم رودخانه، به 

خودم تلنگر مى زنم؛ صبر و صبورى. 
هيچ وقت نشد ســبد خالى، ديوانه ام 
كند. ماهيگيرى به من ياد داد آســتانه 
تمركز و تحملم را كشف كنم. مى دانى 
قصه چيســت در هر منصــب و حرفه 
اى كه باشــى، باالخره يك زمانى از راه

مى رسد كه زنگ آخر است. زمان تغيير 
شيفت. همين.

خواهــر عزيز! صداى ِغژِغژ و هاى هايى 
از من درآمده...! 

كله تــكان مى دهم و مثــل او وانمود 
مى كنم كه خألها گذرا هستند. اما توت 
خشك هم، توت هاى قديم؛ حداقل مزه 

بغض نمى دادند. 
كــه ناخودآگاه لبخنــدم ِكش مى آيد 
وقتى به جمع نگاه مى كنم. انگار همه 

از اين توت هاى َدَمغ خورده اند.

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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

اينجا درنگ جايز است

پيتر ووناكت - توييتر سارا يوسينگر - توييتر بن رودز - توييتر
ايستگاه/  مسئول بخش خاورميانه و شمال 
آفريقاى روزنامه وال استريت ژورنال چاپ آمريكا، 
در توييتــى از انتخاب خبرنگار جديد خود در 
عــراق به نــام ايزابل كولز خبــر داده و تاكيد 
مى كند كه او به دليل عدم حضور خبرنگاران 
اين روزنامه در ايران به داليل سياسى، خبرهاى 

مربوط به ايران را نيز جمع آورى خواهد كرد.

ايستگاه/ ايــن زن انگليسى كه در ايران زندگى 
كرده و در يك شــركت شتاب دهنده كارآفرينى 
در تهران مشــغول به كار است، از حضور خود در 
يك كنفرانس بين المللى حقوق زنان در لندن خبر 
داده و تاكيد مى كند كه در سخنرانى خود در اين 
كنفرانــس، 11دليل براى اينكه زندگى كردن در 

ايران را دوست دارد مطرح خواهد كرد.

ايستگاه/ مشــاور سياست خارجى باراك 
اوباما در زمان رياســت جمهورى او كه در 
تنظيم متن بســيارى از سخنرانى هاى وى 
نيز نقش داشت، در توييتى مى گويد برهم 
زدن توافق هسته اى با ايران(برجام) توسط 
دونالدترامــپ، بحرانى بين المللى به وجود 

خواهد آورد و ديوانگى محسوب مى شود.

شبكه گردى

 عكس/بهروز خسروى/ عكس نوشت: ترمه تاالرپشتى 

امام خمينى(ره):
در قرآن بينديشيد كه بهار قلب ها است، از نور 

قرآن شفا بجوييد كه شفاى دل ها است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

الاله االاهللا 
الملك الحق المبين 

روزمره نگارى
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گزارش از شخص

آخِر آقازادگى
«سيد محمد هادى نصراهللا» 20 سال پيش به شهادت رسيد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  ... آمده بود 
براى پيوســتن به رزمنــدگان مقاومت «حزب 
اهللا» ثبت نام كند. البته عضويت در تشكيالت، 
نه كار آســانى بود و نه بــراى همه ممكن. آن 
هم نوجوانى 15 ســاله كه درس را رها كرده و 
هواى رزمندگى به سرش زده بود. « سيد محمد 
هادى» اما پشــتش به پدرى گرم بود كه ســه 
ســال پيش به دبيركلى حزب اهللا رسيده بود. 
كافى بود اعالم آمادگى كند تا فرماندهان روى 
دست او را به گردان خودشان ببرند. ماجرا البته 
آن طور كه تصور مى كرد، پيش نرفت. حسابى 
معطلش كردند و بعد گفتند بايد مراحل امنيتى 
و گزينشــى را پشت سر بگذارى. خيلى جدى 
نگرفت، تشريفات فرماليته ادارى بود شايد! تا 
اينكه مســئوالن حفاظت اطالعات احضارش 
كرده و شروع به سين جيم كردند. كى هست... 
از كجا آمده او....؟ «سيد محمد هادى» لبخندى 
زد... وقتش بود اين بازى تشريفات گونه را تمام 
كند... تصميم گرفت برگ برنده اش را رو كند: 
« من پسر سيد حسن نصراهللا هستم»... منتظر 
بود اتفاق خاصى بيفتد، اما پاســخ دادند: مهم 
نيست... پرسشنامه ها را پر كن...لطفاً دقيق به 

همه چيز جواب بده...!

  رضايت پدر
بود  ژانويه 1979  ســحرگاه چهارشــنبه،19 
كــه نوزاد را آوردند تا پدر در گوشــش اذان و 
اقامــه بگويــد... حى على الفــالح... حى على 
خير العمل كــه از دهان روحانى جوان تراوش 
مى كــرد، مى آميخت با نســيم ســحرگاهى 
روســتاى «بارزويه» و انگار مى ريخت به گوش 
جان نخســتين فرزندش. «محمــد هادى» در 
ميان انبــوه گرفتارى هاى پدر انگار خيلى زود 
باليد و بزرگ شد، دبســتان «ناصر» و مدرسه 
«رســول اعظم(ص)» در بعلبك را تمام كرد و 
با كوچ خانواده به بيروت وارد مجتمع آموزش 
«المصطفى» شــد كــه حــزب اهللا آن را اداره 

مى كرد. ســال سوم متوســطه بود كه زمزمه 
هايش كنار گوش پدر آغاز شــد. مى خواست 
درس را رها كند و خودش را برســاند به خط 
مقدم نبرد با صهيونيســت ها. پدر مانع نشــد، 
شايد چون مى دانست تنها شور و شوق نوجوانى 
نيســت كه افتاده به جــان فرزندش. حس يا 
شناخت و تفكرى بود كه خودش نيز آن را در 
نوجوانى و جوانى تجربه كرده بود. براى همين 
خيلى طول نكشيد تا رضايتنامه پيوستن پسر 

بزرگش به رزمندگان را امضا كند.

  بايد جواب بدهى
وقتى گفتند: «... پرسشــنامه ها را پر كن...لطفاً 
دقيق بــه همه چيز جواب بده...» بازهم لبخند 
روى لبــش بود. منتظر بود چشــمكى بزنند، 
بخندند و بعد بلند شوند او را در آغوش بگيرند و 
بگويند: خوش آمدى محمدهادى... اما به جاى 
همه اين ها راحتش گذاشتند تا پرسشنامه ها را 
پر كند! «محمد هادى» كار را نيمه تمام گذاشت 
و هر طور بود خودش را به پدر رساند كه: شما 
دستور داده ايد كه مرا اذيت كنند... اجازه ورود 
به گروه را به من ندهند؟ ســيد حسن نصراهللا 
اين بار نه مانند يك پدر، بلكه رسمى پاسخ داد: 
«سيســتم مقاومت و چارچوب مسائل امنيتى 
اين گونه است...شــما بايد به پرسش هايشان 
جواب بدهيــد...». روزهاى بعد «محمد هادى» 
ناچار شــد 14 صفحه پرسشنامه را با دقت پر 

كند و بنشيند به انتظار پاسخ گزينش.

  «به جايى رسيدن» يعنى چه؟
حاال اگر نگوييم زندگى و تحصيل در جايى امن 
و خــوش آب و هوا، اقامت در بهترين هتل ها و 
پانســيون هاى اروپايى، زندگى در جايى دور از 
جنگ و خطر، دســِت كم مى شد توقع داشت 
فرزند ارشد رهبر مقاومت لبنان و دبيركل حزب 
اهللا جاى امنى در كشور خودش، درس بخواند، 
به جايى برسد و يا تربيت شود براى جانشينى 

پدر. كمتر از اين ها، مى شــد توقع داشت پدر 
سفارشــش را بكند، جايى پشت جبهه، جايى 
كه خطرى نباشــد، زحمت و دردسرى نباشد 
فرزند را به كار گرفت و مشــغولش كرد. اما نه 
«محمــد هادى» قرار بود به جايى برســد و نه 
پدر ســوداى اين داشت كه فرزند را به جايى، 
پست و مقامى دنيايى برساند. خاطرش جمع 
بود كه فرزند را طورى تربيت كرده اســت كه 
خــودش مى تواند معنى «به جايى رســيدن» 
را پيدا كند. مى تواند راهــش را از ميان آتش 
و خون به ســوى جاودانگى بيابد. براى همين 
در تمام مدتى كه «محمد هادى» در جبهه هاى 
جنگ حضور داشــت بســيارى از همرزمانش 
نمى دانستند، فرزند «سيدحسن نصراهللا» دارد 

كنارشان مى جنگد.

  سعادت پدر بودن
تمــاس گرفتند و به «ســيد حســن» گفتند: 
«ارتباطمان با چند نفــر از بچه هايى كه براى 
عمليــات رفته اند، قطع شــده اســت». پدر از 
همان تمــاس اول فهميد ماجــرا از چه قرار 
اســت. يقين كرد يكى از آن ها فرزندش بوده 
اســت. اما ســكوت كرد و حرف ها ماند براى 
تماس هاى بعدى. تماس هاى بعدى را خودش 
گرفت، خودش سر حرف را باز كرد و شنيد كه 
حدسش درست بوده است. عشق پدر و فرزندى 
درست اما «سيد حسن» آن قدر انصاف داشت 
كــه طورى رفتار كند تا ديگــران بدانند خون 
فرزندش رنگين تر از ديگر جوانان لبنانى نيست. 
رنگين تر از خون فرزند ديگر فرماندهان حزب 
اهللا نيســت كه ناشناس در گوشه و كنار لبنان 

دارند با دشــمن مى جنگنــد. « محمد هادى» 
آقــازاده بود. اصًال آقازادگى كــرده بود كه بى 
خيال دبيركلى پدر، ناشناس و ساده، بى دنگ 
و فنگ رفته بود وسط معركه. پدر نمى خواست 
خــالف اين آقايى و آقازادگِى فرزند رفتار كند. 
تصوير پيكر فرزندش را كه ديد، خدا را شــكر 

كرد. براى سعادت«پدر شهيد» بودن. 

  نشان آقازادگى
«محمد هادى» وصيتنامه اش هم نشان از آقايى 
و آقازادگى اش دارد. آنجا كه مى نويســد: « پدر 
عزيزم ! آقا و سرورم ، موال و امينم ، رهبر، استاد 

و مرشدم !
سالم  بر تو كه  هم  پدرم  بودى ، هم  سرورم ، هم  
رهبرم  و هم  امينم . ســالمى  از صميم  قلب  بر 

شما مى فرستم .
ســالم  بر تو از آن  هنگام  كه  زاده  شدى ، رشد 
كردى ، قيام  كردى  و آن  هنگام  كه  مى نشينى  
و آن  هنگام  كه  قرائــت  مى كنى ، هنگامى  كه  
سخن مى گويى  و خطبه  مى خوانى ، هنگامى  كه  

مى خوابى  و هنگامى  كه  برمى خيزى .
ســالمى  از اعمــاق  وجودم  بر تو باد. ســالم  و 
اشتياق  قلبى  ام  بر تو كه  عطر پيامبر از وجودت  

به  مشام  مى رسد.
پدرم !همانــا تو مرا تربيت  كــردى ، آموختى  و 
ارشادم  كردى  و ان  شاء اهللا  با حسن  ظن  تو، در 

آينده  نيز همين  گونه  خواهم  بود.
پدرم !شــما را فقط  به  دعا ســفارش  مى كنم  و 
از شما درخواســت  دارم  كه  روز قيامت  شفيع  
من  باشى ؛ روزى  كه  انسان  از پدرش ، صاحب  و 

فرزندش  فرار مى كند».

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

«آمازون» باز هم حاشيه ساز شد
فرارو/ «گاردين» نوشت: گويا خسارت هايى 
كه «آمازون» تاكنون به نويسندگان و ديگر 
ناشران زده، كافى نبوده كه بتازگى هم خبر 
رسيده اين وب ســايت بزرگ بين المللى در 
مقايسه با كتابفروشى هاى سنتى، 11 برابر 

كمتر ماليات مى پردازد.

انتقاد تند و تيز تهمينه 
ميالنى از روشنفكران

فرارو/ خالق فيلم «آتش» در انتقاد به جريان 
روشنفكرى در ايران گفت: افرادى به عنوان 
دانشجو به اروپا رفتند و به عنوان روشنفكر 
بازگشتند. بعد با خودشان تفكر را نياوردند؛ 
يك نوع ظاهر روشــنفكرى را با خودشــان 
آوردند و تصور مى كنند اگر مشروب بخورند، 

روشنفكرند.

كره شمالى در وضعيت قرمز
شفاف/ «كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى 
با اعالم شــرايط «شبه جنگى» اين كشور را 
در وضعيت هشدار قرمز كه براساس تعاريف 
امنيتى كره شمالى تنها يك گام پايين تر از 

وضعيت جنگى است، قرار داد.

دو ايرانى سرگردان
شفاف/ دو گردشگر ايرانى در سفر به تايلند، 
پس از حمله يك فيل، به حال خود رها شدند 
و نه تنها عوامل تور و آژانس مسئوليتى در 
قبال  آنان نپذيرفتند كه ســفارت ايران در 

تايلند نيز پاسخگوى آن ها نبود.

وكالى ترامپ خواستار 
استعفاى داماد او شدند

ايرنا/ نشريه وال استريت ژورنال آمريكا گزارش 
داد كه وكالى «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 
اين كشــور از او خواســته بودند تا با توجه به 
جدى شــدن پرونده ادعاى همكارى نزديكان 
وى با دولت روســيه، «جرد كوشنر» دامادش 

را مجاب به استعفا از سمت  دولتى خود كند.

پيگيرى علت حذف 
برنامه هاى ايرانى از گوگل پلى

تابناك/ محمدجــواد آذرى جهرمى درباره 
آخرين وضعيت حذف برنامه هاى ايرانى در 
گوگل پلى گفت: پيگيرى هايى صورت گرفته 
و بررسى حقوقى انجام شده تا ببينيم داليل 
حذفش چه بوده و ايــن اتفاق به چه دليل 
افتاده؛ چرا كه موضوع گوگل پلى تا حدودى 

با موضوع اپل متفاوت است.

انتقال منابع مالى داعش به 
كشورهاى خارجى

تابناك/ يك مقام ارشد وزارت امور خارجه 
روســيه گفت: گروه تروريســتى داعش در 
آســتانه شكســت، منابع مالى خــود را از 
ســرزمين هاى تحت تصرفش به كشورهاى 

خارجى از جمله در اروپا انتقال مى دهد.

مسكو: كره شمالى هسته اى را 
به رسميت نمى شناسيم

ايســنا/ ميخائيل اوليانــوف، مدير بخش 
كنترل منع گســترش سالح هاى هسته اى 
وزارت امور خارجه روســيه گفــت: در هر 
شــرايطى كه به وجود بيايــد، قطعاً ما كره 
شمالى را به عنوان دارنده سالح هسته اى به 

رسميت نخواهيم شناخت.

ترامپ يك تومور است
فارس/ گيلِرمو دل تورو كارگردان مكزيكى 
فيلــم «شــكل آب» كــه بتازگــى جايزه 
شيرطاليى جشنواره ونيز را به دست آورده، 
مى گويــد، آمريكاى ترامــپ مانند تومورى 
سرطانى است كه پس از دهه ها سربرآورده 

است.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2713/00

23/4400/17 4/485/22

18/4119/13

6/146/47

18/5919/31
حكايت گرفتن و نگرفتن

1ـ تپه هاى كوه نما 
برآورد اغلب ما از توانايى هايى كه داريم، درســت نيست. وقتى توانمان را كمتر 
از اندازه واقعى اش  ببينيم؛ سراغ كارهاى بزرگ نخواهيم رفت و با «ضعف اعتماد 
بــه نفس» در كارهاى كوچك مى مانيم... و هنگامى كه توانمان را بيش از اندازه 
واقعى اش بدانيم؛ دچار «خودبزرگ بينى» مى شويم. از يك سو اسير «بلندپروازى» 
مى شــويم و از سوى ديگر، آدمى «هميشــه مدعى» خواهيم شد. بزرگان به ما 
آموخته انــد كه يكى از مهم ترين كارهاى آدم ها در آغاز «جوانى»، رســيدن به 

برآورد درست از توان  جسمى و روحى شان است.
2ـ مى ( نمى)  توانيم (!)

آدم هايى كه زود جنبيده و به برآورد درســتى از خودشــان رسيده اند؛ «سطح 
توقع  از خودشــان» را تنظيم كرده اند. با همان «شناخت از خود» نيز «هدف» و 
مسيرشان را براى رسيدن به آن هدف تعريف كرده اند. شناخت درست، تعريف 
درســت از هدف (و مســير آن)، دو عامل مهم «درست رفتن» آدم ها در مسير 
زندگى اســت. بزرگان تأكيد كرده اند، كسانى كه از هجوم دشوارى هاى زندگى 
ناله مى كنند و شانه هاى روح شان زير بار َگَزندگى هاى دنيا و مردمش خم شده؛ 
خوب اســت كمى درباره تعريف شان از توان خود و هدفى كه انتخاب كرده اند، 

«بازنگرى» كنند. 
3ـ  سوزن هاى احساس

كسانى كه شناخت درستى از توان خودشان ندارند، بعيد است، شناخت درستى 
از توان «ديگران» داشــته باشند. نشناختن درست توان ديگران، آدم ها را دچار 
تعريف هاى اشــتباه و «توقع هاى نامناسب» از ديگران مى كند. توقع از دوستان، 
هميشه هم بد نيست... اما اگر بيرون از توان مخاطب باشد، در ما «ِگلِه مندى» و 

در مخاطبان، «پشيمانى از رفاقت» را ايجاد خواهد كرد.
4ـ  اولويت ماندن

پيشــوايان تأكيد كرده اند، دوســتان، آنچه دارندـ  صادقانهـ  به پاى رفاقت هم 
بگذارند... اما از آن سو تأكيد كرده اند كه از هم كم توقع باشند و توان هم را خوب 
بشناسند. در سخن آنان، «اصل»، حفظ دوستى و دوام آن است... به همين دليل 

نيز «گذشت» را واالتر از توقع دانسته اند. 
5ـ  فيض «سپردن»

ــل» را نيز شيوه اى از «دوستى» دانسته اند... دوستى ميان «موال» و  بزرگان، «تََوسُّ
«ُمحب»!... و چون موال، پيشوايى متصل به «غيب» و واسطه «فيض الهى» است؛ 
شــناخت دقيق و كاملى از محب دارد... اما اغلب، شناخت محب از موال، چنين 
نيست. به خاطر همين، گاهى همه وجود محب، «نياز» و «حاجت خواهى» است، 
اما موال براساس شناخت دقيقى كه از توان محب دارد؛ واسطه فيض مى شود (و 

آرامشى به محب مى رسد) اما به خواسته دلش نمى رسد.
6 ـ بودن مدام

پيشوايان تأكيد كرده اند، «حاجت خواهى»ـ  در توسلـ  شيوه اى از اظهار بندگى 
و نياز به خداوند است... چه پاسخ كاملى برسد و چه نرسد... و تأكيد كرده اند كه 
«دعا»، هميشــه با اميد باشد... اما «نرسيدن پاسخ» دليل درستى براى «راندگى» 
نيست. بزرگان نيز تأكيد كرده اند كه فرصت دعا و حاجت خواهى، دليل «توجه 
الهى» و «رابطه عاشــقانه ميان موال و محب» اســت... و گفته اند همين كه دعا 
مى كنيم، يعنى ما را «خواســته اند» و «دوســت دارند»... و اال گاه دعا، نصيبمان 

نمى شد.
 7 ـ كاسه اى از دريا!

بزرگان تأكيد كرده اند، وقتى پيشــوا و بزرگى واســطه خواســتن حاجت ما از 
خداوند مى شــود؛ «ادب دعا» اين است كه نياز نيز به اندازه شأن واالى واسطه، 
«واال» شــود... وقتى «امام»، واسطه همه خوبى هاى دنيا و آخرت است (به صورت 

طبيعى)، خواستن نان و آب ساده، كمترين خواسته ماست. 
 8ـ  سرچشمه دريا

مجال «زيارت»، فقط گاه «حاجت خواهى» نيست... اما حاجت خواهى نيز بخشى از 
زيارت است... بزرگان تأكيد كرده اند، اگر «زائر»، شأن حقيقى پيشواى معصوم يا 
بزرگان پيوسته به آنان را بداند؛ از زيارت براى واسطگى آنان در گرفتن باالترين 
حاجت هــاى دنيايى و آخرتى از خداوند اســتفاده و حال و آينده خود را يكجا 

تأمين خواهد كرد.
دريافت، تلخيص و بازنويســى  از كتاب شــريف «َمفاتيح الَجنــان»، چاپ اول 

(بى تاريخ) از شركت «اسوه». صفحه 709. از «زيارتنامه ُمطلَِقه امام حسين(ع)»:
ٍع ال َسِئٍم و ال قال... َفاِن اَمِض َفال َعن َماللٍَه و اِن  ـ (... الَســالُم َعلَيَك سالَم ُمَودِّ
اُقِم َفال سوءَِظنٍّ به ما َوَعَداُهللا الّصابرين)... سالمم به تو، مشتاقانه است... و شبيه 
آدم هاى خســته از مسير زيارت نيست... شــبيه كسانى هم نيست كه حاجت 

نمى گيرند و به وعده هاى درستى كه خداوند به صبوران داده، شك مى كنند.
 (ادامه دارد)

ايوان ِشفا (64)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

ويك
هفتــه نامه «ويــك» چــاپ انگليس در 
تازه ترين شــماره خود با تيتــر «دعوا در 
خروج از اتحاديه اروپا» به درگيرى لفظى 
شديد هفته گذشته ديويد ديويس مسئول 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و ميشــل 
بارنيز مذاكره كننده از طرف اتحاديه اروپا 

مى پردازد. 
طراحى جلد جالب توجــه اى نيز در اين 
خصوص در مجلــه ويك انجــام گرفته 
كــه اين دو را بــر روى صحنه نمايش در
 حال كتك زدن يكديگر به تصوير كشيده 

است.

االخبار
روزنامه االخبار چاپ لبنان در گزارشــى 
با عنوان «تيم ملى لبنــان: بدون روحيه 
ورزشــى» به بى اخالقى هاى بازيكنان تيم 
ملى اين كشــور در چند وقت گذشــته 
پرداختــه و آن را زنــگ خطــرى براى 

مسئوالن اين كشور مى داند. 
روزنامه االخبار بازى اخير تيم ملى فوتبال 
لبنان با كره شــمالى در پيونگ يانگ در 
مقدماتى جام ملت هاى آسيا، كه با تساوى 
2-2 به پايان رســيد را مثال زده و تأكيد 
مى كنــد با اينكــه تيم ملى اين كشــور 
براحتى به دور نهايى جام ملت هاى آسيا 
صعود كــرد، اما در پيونگ يانگ بازيكنان 
اين تيم شرايط بدى را از نظر اخالقى رقم 

زدند.

ديسكاور
نشريه ديســكاور (كشــف كردن) چاپ 
آمريكا كه هر سال 10بار منتشر مى شود، 
در تازه تريــن شــماره خود بــه مبحث 
مغز و تأثير باال رفتن ســن بــر روى آن 

مى پردازد. 
اين مجله شــكل به وجود آمدن بيمارى 
آلزايمر، تغييــرات در حافظــه و فرايند 
يادگيــرى را با باال رفتن ســن از ديدگاه 

علمى بررسى مى كند. 
ديســكاور همچنين در گزارشــى هشت 
صفحه اى، اسرارى گفته نشده از تاريخچه 
«گره زدن» را منتشر كرده و حتى ارتباط 
برقرار كردن مردم با يكديگر از طريق آن 

در دوران باستان را شرح مى دهد.

اما خوشــم مى آيد كــه معيوب رفتار 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

نخود هر َآشچه كسى؟
 ايستگاه/ محمد تربت زاده  (براى جيبوتى كه وزير خارجه اش 

مدعى دخالت ايران در امور كشورهاى عربى شد) 
جيبوتى جان! هنوز جاى زخمى كــه با قطع همكارى  ات با ايران به 
بدنه اقتصادمان وارد كردى خوب نشــده اســت. به تنگ آمده ايم از 
تحريم هايت. تو كه غريبه نيســتى، بگذار رك و پوست كنده برايت 
بگويم: تحريم هاى آمريكا هيچ تأثيرى بر ما نداشته است، بيخود دارند 
در درياى بى توجهى و خود كفايى ايرانى ها دست و پا مى زنند. اما تو 
حكايت ديگرى دارى. كمر اقتصادمان را شكسته اى. بى رحم! حداقل 
جايت را روى نقشه نشانمان بده. پونز را برداشتم! آن زير هم نبودى. 

به دادمان برس، به قول معروف: جيبوتى...دقيقاً كجايى؟
شــنيده ام بى رحم تر شده اى. به ما تهمت دخالت در امور كشور هاى 

عربــى را زده اى. حــاال چگونه اين لكه ســياه را از آبروى سياســت 
كشــورمان پاك كنيم؟ سياســت و آبرو و اقتصاد و اين چيز ها را بى 
خيال... بيا كمى راجع به خودمان حرف بزنيم...جديداً هرچه دست و پا 
مى زنيم تا به ما توجه كنى، انگار نه انگار...پاسخمان را هم نمى دهى...

كى فرصت كردى تا اين حد بى رحم شوى؟...شنيده ام مردم كشورت 
برايمان جوك مى ســازند...اگر اين كار ها را مى كنى تا ما ياد بگيريم 
خودمان را نخود هر آشى نكنيم، كور خوانده اى... ما راجع به هرچيزى 
كه به تو مربوط باشد، اظهار نظر مى كنيم به اميد آن كه آخرش گوشه 

چشمى به ما بيندازى...
جيبوتى ! خيلى دوست دارم دنيا ما را ببيند... شما را به خدا رويمان 

را زمين نزنيد. پاسخ حرف هاى ما را بدهيد...!

چه تناقض عبوسى! زيبايى دريا و اندوه ساحل ... 
كاش در تحفه مان به شمال تجديد نظر كنيم.
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