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برجام و مذاكرات هسته اى، راهى بود كه جمهورى اسالمى انتخاب كرد تا بار تحريم ها 
از دوش مردم برداشــته شــود؛ در واقع، دولت ها در سال هاى پس از انقالب و بويژه 
پــس از دفاع مقدس موظف بودند، اقتصاد كشــور را به گونه اى از درون مقاوم كنند 
كه نه تكانه هاى خارجى بتواند آن را متزلزل كند و نه دشمنان بتوانند با يك تصميم 

سياسى، محاسبات و رفتار مردم و مسئوالن را تغيير دهند...

آمريكاى قلدر و هيئت كم فروغ نظارت بر برجام

بهترين دريافت كننده جام قهرمانان بزرگ در گفت و گوى اختصاصى با قدس

واليبال ايران مزد زحماتش را گرفت 

 اخبــار  رهبر انقالب اســالمى تأكيد 
كردند: آمريكايى ها بدانند ملت ايران بر 
مواضع شــرافتمندانه و قدرتمندانه خود 
خواهد ايســتاد و در مسائل مهِم مربوط 
به منافع ملى، عقب نشــينى در قاموس 

جمهورى اســالمى معنا نــدارد و پيش 
خواهــد رفت. به گــزارش پايگاه اطالع 
رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، حضرت 
آيت اهللا خامنه اى روز گذشته در مراسم 
دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامى با 

اشاره به ســابقه سردمداران نظام سلطه 
بويژه آمريكا و دنباله روهاى آن در ايجاد 
ناامنى در ايران، بعــد از پيروزى انقالب 
اســالمى، افزودند: با وجود همه اقدامات 
و حركات شرارت آميزى كه براى سلب 

امنيت از كشور در طول 38 سال گذشته 
انجام شد، اما سازمان هاى مسلح از جمله 
نيروى انتظامى و جوانان مؤمن، با كمال 
رشــادت و قدرت ايســتادند و از امنيت 

كشور دفاع كردند...

 ............ صفحه 15

قدس از ادامه بحران بيكارى 
گزارش مى دهد

رشد اقتصادى 
با سالى 600 هزار 

بيكار! 

 تأكيد رهبر انقالب بر ايستادگى ملت بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7 ............ صفحه 11

 

فتحى شقاقى» شهيد مكتب خمينى»
 بيت المقدس  هيچ يك از رهبران موســاد و شــين بت و تمام سازمان هاى عريض و طويل در اين شماره ويژه نامه «بيت المقدس» مى خوانيد

امنيتى اســرائيل حتى فكرش را هم نمى كردند كه يك پزشك فلسطينى كه قبل از آن اوج 
فعاليت هايش به مقاله نويسى در مجالت اسالم گرا و شركت در حلقه هاى مطالعاتى و فكرى 

اسالم گراياِن معدود آن دوران محصور مى شد، مؤسس و رهبر سازمانى فلسطينى شود كه...

 ............ صفحه 2

آيت اهللا «معصومى» 
دارفانى را وداع گفت

غم دل 
به دوست گفتن

برجام، تروريسم و ميانمار 
در نيويورك بررسى مى شود

2 10 2
عصر ديروز در سن 91 سالگى به بهانه روز شعر و ادب فارسى و بزرگداشت شهريار روحانى پيش از عزيمت به آمريكا:

: پيامبر اعظم
اى مردم! نكند فرداى 

قيامت با دنيايى 
آراسته نزد من 

بياييد، در حالى كه 
اهل بيت من آشفته 

و خاك آلودگان 
و ستم كشيدگانى 

باشند كه خونشان 
روان است.
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 هر حركت غلط در برجام با واكنش جمهورى اسالمى مواجه مى شود
 دشمن بداند زورگويى و قلدرمآبى در جمهورى اسالمى جواب نخواهد داد

 آمريكا مخالف پيشرفت علمى ملت هاست

27ذی الحجه 1438   18سپتامبر2017   ضمیمه هفتگى جهان اسالم روزنامه قدس    شماره 34   دوشنبه 27شهریور1396 

سازمان های عربی- اسالمی 
مواجب بگیر دربار سعودی

امام موسی صدر؛خورشیدی 
پشت ابرهای تیره مدعیان 
حقوق بشر

٢٧

»فـتـحی شقـاقی«؛
شهید مکتب خمینی)ره(

3

برش هایی از زندگی دبیرکل مجاهد و متفکر جهاد اسالمی فلسطین
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يادداشت روز

احسان صالحى طالقانى

دبير شوراى عالى امنيت ملى هشدار دادعلى الريجانى در كليساى «ننه مريم» اروميه:
انسدادگذرگاه هاى مشترك با جدايى كردستان از عراقمسيحيان سوريه و عراق مورد ظلم واقع شدند

خانه ملت: رئيس مجلس شــوراى اسالمى 
در جمع مســيحيان اروميه، گفت: عالوه بر 
مسلمانان در سوريه و عراق، مسيحيان نيز در 
شرايط بحرانى و تروريستى منطقه مورد ظلم 

قرار گرفته اند.
علــى الريجانى ديروز در جمع مســيحيان 
كليســاى «ننه مريم» اروميه با بيان اينكه 
امروز تروريسم درد مشــترك تمام اديان و 
تمام كشورهاست، اظهارداشت: سختى هايى 
به مسيحيان در مناطق مختلف كشورهايى 
همانند سوريه وارد شده و آثار مقدس آنان را 

تخريب و برخى را زندانى كرده بودند.
وى ادامه داد: در همين راستا ما با مسئوالن 
سورى صحبت كرديم تا مشــكالت آنان را 
برطرف كنند و بايد همگان دست به دســت 
هــم دهيم تا بــالى تروريســم را از منطقه 
خارج كنيم.رئيس مجلس با تأكيد بر اينكه 
تروريســم به عنوان بزرگ ترين بالى منطقه 
موجب رنجش همه اقوام و اديان شده است، 
گفت: تروريست ها را بايد در سايه وحدت از 

اين منطقه بيرون كنيم.الريجانى با بيان اينكه 
برخالف تبليغاتى كه عليه مسيحيت مى شود 
اين دين نشــانگر عمق فكر توحيدى است، 
افزود: در قانون اساسى كشور توجه خاصى به 
اهل كتاب بويژه دين مسيحيت شده است و 
ريشه فكرى دارد و دردى كه در همگان وجود 
دارد و بين همگان مشترك است و نمى تواند 
دردى جز تروريســت ها باشد.كليساى «ننه 
مريم» دومين كليساى جهان پس از «بيت 
لحم» است و هر يكشنبه آشوريان براى اداى 

فرايض دينى به اين كليسا مى آيند.
رئيس مجلس در شــوراى ادارى آذربايجان 
غربى در شهر اروميه نيز گفت: تصميم ايران 

در مورد انرژى هسته اى كامالً داهيانه است.

خبرگزارى صداوسيما: دبير شوراى عالى 
امنيــت ملى گفت: ايران به عنوان دوســت 
و همپيمــان برادران كرد كه همــواره و در 
سخت ترين شرايط در كنار آن ها بوده است، 
برگزارى همه پرســى را تأمين كننده منافع 
اقليم كردســتان ارزيابى نمى كنــد و با آن 

مخالف است.
امير دريابان على شــمخانى، همه پرسى را 
موجب شــكل گيرى تهديدهــاى جديد و 
شكننده عليه اقليم كردستان عنوان كرد و 
اظهارداشت: در شرايطى كه عراق با تالش و 
جانفشانى مردم اين كشور اعم از عرب، كرد و 
تركمن به مرحله پايانى پاكسازى خاك خود 
از لوث وجود تروريست هاى تكفيرى نزديك 
مى شــود، اين اقدامات كه وجاهت و اعتبار 
قانونى نيز ندارد به طور قطع آثار ضدامنيتى 
بــراى منطقه، عراق بويژه اقليم كردســتان 

خواهد داشت. 
وى با تبيين اقدامات و فعاليت هاى سياسى 
و ديپلماتيــك جمهورى اســالمى ايران از 

طريق گفت و گوى نزديك با مسئوالن اقليم 
كردســتان، دولت عراق و همســايگان اين 
كشور، افزود: ايران به طور قطع صرفاً دولت 
واحد، يكپارچه و فدرال عراق را به رســميت 

مى شناسد. 
شمخانى، مشــروعيت معابر و گذرگاه هاى 
مرزى جمهورى اسالمى ايران با مناطق اقليم 
كردستان عراق را صرفاً به دليل وجود اقليم به 
عنوان بخشى از عراق يكپارچه عنوان كرد و 
اظهارداشت: توافقات مرزى صرفاً با محوريت 
دولت مركزى عراق پابرجاست و جدايى اقليم 
كردســتان از دولت مركزى عراق به معناى 
مســدود شــدن تمام معابر و گذرگاه هاى 

مشترك مرزى خواهد بود. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 اجازه تشكيل اسرائيل دوم را در شمال عراق نمى دهيم  مهر: معاون رئيس جمهور عراق به تالش هاى اقليم كردستان براى برگزارى همه پرسى در 25 سپتامبر جارى واكنش نشان داد.به گزارش 
السومريه، نورى مالكى در ديدار با «داگالس سيليمان» سفير آمريكا در عراق اعالم كرد: اجازه تشكيل اسرائيل دوم را در شمال عراق نمى دهيم.وى با تأكيد بر ضرورت لغو برگزارى همه پرسى يا تعويق آن 

اعالم كرد: اين اقدامى مغاير با قانون اساسى است و به نفع ملت عراق به شكل عام و كردها به شكل خاص نيست. مالكى بيان كرد: اجازه تشكيل اسرائيل دوم را در شمال عراق نمى دهيم.

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

رهبــر انقــالب اســالمى تأكيــد كردند: 
آمريكايى هــا بدانند ملت ايــران بر مواضع 
شــرافتمندانه و قدرتمندانــه خود خواهد 
ايستاد و در مســائل مهِم مربوط به منافع 
ملى، عقب نشــينى در قامــوس جمهورى 

اسالمى معنا ندارد و پيش خواهد رفت.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبــرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
روز گذشــته در مراســم دانش آموختگان 
دانشــگاه علوم انتظامى با اشــاره به سابقه 
سردمداران نظام سلطه بويژه آمريكا و دنباله 
روهــاى آن در ايجاد ناامنى در ايران، بعد از 
پيروزى انقالب اســالمى، افزودند: با وجود 
همه اقدامات و حركات شــرارت آميزى كه 
براى سلب امنيت از كشور در طول 38 سال 
گذشته انجام شد، اما سازمان هاى مسلح از 
جمله نيروى انتظامــى و جوانان مؤمن، با 
كمال رشادت و قدرت ايستادند و از امنيت 

كشور دفاع كردند.
فرمانده كل قوا بــا تأكيد بر اينكه نيروى 
انتظامى با تأمين امنيت مردم، زمينه ساز 
تأمين آبــروى نظام جمهورى اســالمى 
مى شود، امنيت كشور را در ناامنى كنونى 
منطقه، مثال زدنى دانستند و خاطرنشان 
كردند: در شــرايطى كه دست هاى آلوده 
دشــمنان، بذر تروريســت را در منطقه 
پاشــيده اند، تأميــن امنيــت كشــور و 
همچنين مقابله نيروى انتظامى با مفاسد 
و اشرار، بســيار حايز اهميت است و اين 
نقش بايد از بُعِد علمى، تحقيقى، تجربى 
و مهــارت آموزى در مراكــزى همچون 
دانشگاه نيروى انتظامى، روزبه روز تقويت 

و با جديت پيگيرى شود.

 اقتدار همراه با محبت و صميميت
ايشان با تأكيد بر لزوِم اقتدار همراه با محبت 
و صميميت با مــردم، گفتند: پايبندى به 
قانــون و جرئت و دليرى بــراى اجراى بى 
مالحظه آن، وظايف اصلى نيروى انتظامى 
اســت.حضرت آيت اهللا خامنه اى، تنها راه 
مقابله با نفــوذ و طمــع ورزى قدرت هاى 
ســلطه گر بويژه آمريكا را، احساس توانايى 
ملت ها و دولت هاى منطقه و به كارگيرى آن 
دانستند و تأكيد كردند: اگر ما كوتاه بياييم، 

دشمن جلو خواهد آمد.
ايشــان در همين خصوص به گستاخى و 
وقاحت آمريكا در قضيه برجام اشاره كردند 
و افزودند: آن هــا در اين موضوع، هر روز از 

خود يك شــرارت و يك شــيطنت نشان 
مى دهند كه نشــانگر صحت فرمايش امام 
بزرگوار اســت كه آمريكا را شيطان بزرگ 
مى دانســتند و حقيقتاً رژيم اياالت متحده 

آمريكا، خبيث تريِن شيطان هاست.

 مخالف آمريكا با پيشرفت علمى
رهبر انقالب اسالمى با مرورى كوتاه بر علت 
تالش و رويكرد علمى دانشــمندان ايرانى 
براى دســتيابى به دانش هسته اى گفتند: 
ملت ايران بــراى تأمين نياز خود، به دنبال 

يك مسير علمى و عملى و يك اقدام مشروع 
و صحيــح و بى خطر رفت، امــا آمريكا كه 
مخالف پيشــرفت علمى ملت ايران و ديگر 
ملت هاســت، در مقابل اين حركت مشروع 
ايستاد و تحريم هاى ظالمانه را تحميل كرد.

 ملت مقتدر ايران كرنش نمى كند
ايشــان با طرح اين پرسش كه «ملت ايران 
و مســئوالن در مقابل اين حركت خصمانه 
دشمن، چه اقدامى بايد انجام دهند؟» تأكيد 
كردند: مســئوالن بايد به سردمداران فاسِد 
رژيم آمريكا اثبــات كنند كه به مردم خود 
متكى هستند و ملت ايران كه ملتى مقتدر 
است، به بركت اســالم، زير بار زور نمى رود 
و ُكرنش نخواهد كرد.رهبر انقالب اسالمى 
افزودند: آمريكايى ها بداننــد ملت ايران بر 
مواضــع شــرافتمندانه و قدرتمندانه خود 
خواهد ايســتاد و در مسائل مهِم مربوط به 
منافع ملى، عقب نشينى در قاموس جمهورى 
اســالمى معنا ندارد و پيــش خواهد رفت.
حضــرت آيت اهللا خامنــه اى تأكيد كردند: 
دشــمن بداند، اگر زورگويــى و قلدرمآبى 
در نقــاط ديگر جهان جــواب مى دهد، در 
جمهورى اسالمى، جواب نخواهد داد و اين 

نظام، راست قامت و مقتدر ايستاده است.

 الهام بخشى ايران براى جهان
ايشان، علت خصومت ورزى روزافزون با ملت 
ايران را «الهام بخشى براى ملت هاى ديگر» 
دانستند و افزودند: مسئوالن فاسد، دروغگو 
و فريبكارِ آمريكا، وقيحانه ملت ايران و نظام 
جمهورى اســالمى را به دروغگويى متهم 
مى كنند، در حالى كــه ملت ايران صادقانه 
حركت و اقدام كرده و صادقانه نيز اين مسير 

را تا آخر خواهد پيمود.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى افزودند: ملت 
ايران محكم ايســتاده اســت و هر حركت 
غلط نظام سلطه در قضيه برجام، با واكنش 

جمهورى اسالمى مواجه خواهد شد.
ايشــان در بخش پايانى سخنان خود، به 
موضوع تصادفات جاده اى اشــاره كردند 
و گفتند: در موضــوع تصادفات جاده اى 
بايد نيروى انتظامى و دستگاه هاى ديگر 
همچــون وزارت راه و مراكــز صنعتــى، 
سهم خود را در جلوگيرى از بروز چنين 
حوادث تلخ و ناگوارى مشخص كنند و با 
برطرف كردن نقاط ضعف، وظيفه خود را 

انجام دهند.

تأكيد رهبر انقالب بر ايستادگى ملت بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه

عقـب نشينى معنا ندارد

 هر چند سخنگوى دولت گفته است از بعضى ماها توقع حرف استاندارد نبايد 
داشت، اما مسئله اين است كه اين ها هيچ وقت رفتارهايشان مطابق استانداردهاى 
عقلى و اسالمى نبود، گوياترين شاهدش حمايت شان از فتنه گرها و دست نكشيدن 
از آن ها و رفتارشــان با رقبايشان در انتخابات و برخورد با عواطف هواداران خود و 

رقبايشان است. 9190008895
  چرا به توصيه هاى رهبر معظم انقالب مبنى بر اهميت دادن به طب اســالمى 
و ســنتى، كم مى پردازيد يا نمى پردازيد كه اين همه عداوت ها عليه آن مى شود؟ 

9190000996
  راهنمايى و رانندگى كه نمى تواند موتورســواران را ســامان ببخشــد، چطور 

مى خواهيم جاده هاى امنى داشته باشيم؟9370001082
  حرف غرب آن است كه برجام قدرت هسته اى و دفاعى ايران را بشدت محدود و 
دست آن ها را براى تضعيف و مقابله با ايران باز كرده و ترامپ نبايد طورى حرف بزند 
كه دولت روحانى تضعيف شود! و دوباره ايران توانش را بازيابد، زيرا ايران با امضاى 
FATF و برجام و... به آن ها اجازه داده بتوانند از سايت هاى نظامى و امنيتى بازديد 
و هرگونه اتهامى را ضد ايران بزنند و ظريف هم دراين راســتا بازديد از سايت هاى 
نظامى را محكوم نكرده و مى گويد براســاس برجام! يعنى تأييد درخواست غرب! 

9170002138
  وقتى در مدارس؛ مديران و معاونان را با داشــتن هزار مشغله كارى؛ مجبور به 
تدريس مى كنند؛ نتيجه، ناكارآمدى و بهره ورى نامناسب مى شود كه نتايج ضعيف 
رتبه در كنكور نمونه روشــن آن است. بى ترديد در آينده وضعيت از اين هم بدتر 

خواهد شد. 9150003191 
  از نمايندگان مجلس انتظار داريم نسبت به تبديل وضعيت معلمان پيمانى به 

آزمايشى رسمى اقدامات الزم را به عمل آورند. 9180006922
  بــه چه دليل غرب غنى ســازى20 درصد را حق ايــران نمى داند و چرا ما را 
تروريســم قلمداد و تحريم ها را تحميل كردند؟ گناه مردم يمن و عراق و بحرين 
چيســت؟ كدام جنايت در حق دختران و كودكان آن ها با كمك غرب و حمايت 
علنى از استبداد و جنايت بر آنان و ملت ايران پس از انقالب با كمك ديپلماسى 

موذيانه غرب با كمك سازمان ملل مجاز و توجيه نشد؟  9150000998
  كروكى تصادف توسط پليس راهور تنظيم مى شود و اين نظريه قابل اعتراض و 
تغيير است كه شايد مقصر طرف مقابل باشد، ولى متأسفانه نمى دانم براساس كدام 
قانون، مأمور اوليه رأى و نظر خود را مطلق مى داند و اقدام به صدور برگه جريمه 
براى مقصر مى كند، درحالى كه نظر او هنوز قطعيت نيافته و اين تخلف است و بايد 

جلوى اين كار گرفته شود. 9900009527
  حادثه «بنيتا» روح و روانمان را به هم ريخت؛ آن وقت مى بينيم كه آقايان به 
دنبال قانون كاهش مجازات معتادان و مجرمان هستند. اعدام حداقل مجازات براى 

آن هاست. 9150003191
  10 قدرتى كه بيشترين توان موشكى بالستيكى را در جهان دارند، قدرت هايى 
كه از انرژى هســته اى اســتفاده مى كنند يا به اصطالح «قدرت هاى هسته اى» 
ايران، كره شــمالى، رژيم صهيونيســتى، هند، فرانسه، انگليس، پاكستان، چين، 
آمريكا و روسيه هستند، شايد آمريكا به دنبال خلع سالح ايران، براى آينده است! 

9150008521
  مجلس رفتار بسيار منفعالنه با برجام و تحريم هاى استكبارى دارد. برجام چه 
قداست و دستاوردى داشته كه دولت از آن، با توجه به تكرار تحريم هاى گسترده، 

خارج نمى شود؟9350009655
 با سالم. يكى از اهالى اراضى چشم پونه هستم. مى خواستم بگم همه ما ايرانى 
هستيم، هموطنيم؛ ما ثابت كرديم هر جاى دنيا صداى نياز يك نيازمند بلند بشه، 
اولين نفراتى هستيم كه براى كمك پيشقدم مى شويم. مردم ايران، مردم خراسان، 
مردم مشهد ما نيازمنديم همه شما كمك كنين تا حق مون ضايع نشه. مگه آب و 
برق و گاز و مدرسه خواستن براى روستايى كه چسبيده به شهره، براى روستايى 
كه كنارش برج سازى شده و تموم امكانات رو داره، خواسته زياديه؟ تو رو خدا فقط 

به درج پيام بسنده نكنين.09150000969

آمريكاى قلدر و هيئت 
كم فروغ نظارت بر برجام

برجــام و مذاكرات هســته اى، راهــى بود كه 
جمهورى اســالمى انتخاب كرد تا بار تحريم ها 
از دوش مردم برداشــته شود؛ در واقع، دولت ها 
در سال هاى پس از انقالب و بويژه پس از دفاع 
مقدس موظف بودند، اقتصاد كشور را به گونه اى 
از درون مقــاوم كنند كه نه تكانه هاى خارجى 
بتواند آن را متزلزل كند و نه دشمنان بتوانند با 
يك تصميم سياسى، محاسبات و رفتار مردم و 
مسئوالن را تغيير دهند. به روايت رهبر انقالب 
اسالمى، ايشان حدود 22 سال پيش به مسئوالن 
دولت وقت دستور داده بودند «كارى كنيد كه 
ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم درِ چاه هاى نفت 
را ببنديم. آقاياِن به قول خودشان «تكنوكرات» 

لبخند انكار زدند كه مگر مي شود؟»
اما ضعف در مقاوم سازى اقتصاد و پايه هاى آن، 
موجب شد پيشرفت در بخش هاى مختلف به 
شكل متوازن پيش نرود و همين نقطه ضعف، 
به نقطه فشــار و طمع دشمن تبديل شود؛ در 
شرايطى كه صنعت هسته اى به همت نخبگان 
جوان و دانشــمند رو به پيشــرفت بــود تا به 
تأمين نيازهاى كشــور از جمله توليد 20 هزار 
مگاوات برق منجر شود، نبود پيشرفت متناسب 
در بخش اقتصاد، موجب كارگر افتادن فشــار 

تحريم ها عليه كشور شد.
دولت آمريكا البته همزمان با اعمال تحريم هايى 
كــه آن هــا را فلج كننــده مى خوانــد، با در 
پيش گرفتن راهبرد دومسيره «فشار- مذاكره» 
دولت عمان را واسطه كرد تا مذاكرات مستقيم 
با ايران را شــكل دهــد و بتواند ميوه تحريم را 
در مذاكره با وادار كردن جمهورى اســالمى به 
برچيدن صنعت هســته اى بچيند و البته اوباما 
رئيس جمهور وقت آمريكا در خالل مذاكرات به 
اين آرزو اذعان كرد و گفت: «اگر مى توانســتم 
تك تك پيچ و مهره هاى برنامه هسته اى ايران 

را حذف مى كردم»
در نهايت، مذاكرات با اصرار برخى مســئوالن، 
آغاز شد، رهبر انقالب اسالمى، مذاكره با آمريكا 
را تنها در موضوع هســته اى و بــا هدف رفع 
تحريم هاى ظالمانه پذيرفتند و در طول مسير 
پر پيچ و خم مذاكــرات چارچوب هايى تعيين 
كردند تا بــر خالف آرزوى رئيس دولت آمريكا 
و همكارانش، هم حق هســته اى ملت محفوظ 
بماند و هم بار تحريم ها از زندگى و معيشــت 

آن ها برداشته شود.
البته عجله مذاكره كنندگان و ضعف ساختارى 
متن برجام موجب شــد، در برخى موارد براى 
بهانه جويى و نقض عهد طرف آمريكايى زمينه 
ايجاد شود؛ همچنين متأسفانه با وجود تأكيدات 
رهبر انقالب اســالمى بر اخذ تضمين كتبى از 
رئيس جمهور آمريــكا، برجام بدون رعايت اين 
الزام اجرا شــد و جريان بزك كار آمريكا، به اين 
حرف كم مايه بســنده كرد كه «امضاى كرى، 

تضمين است»
اگرچه انتخاب ترامپ، دســتكش مخملى را از 
دست چدنى فرو انداخت و رخ نمايِى «آمريكاى 
واقعى» كار جريان بزك كار را بشدت دشوار كرد؛ 
ترامپ كه در دوره تبليغات انتخابات، وعده داده 
بــود برجام را پاره مى كنــد، اين حرف را تكرار 
نكرد، اما به همراه وزير خارجه و نماينده اش در 
ســازمان ملل، هر از گاهى ضربه هايى بر برجام 

وارد كرده و مى كند.
دولت آمريكا تا دو هفته ديگر در خصوص آنچه 
پايبنــدى ايران به برجام مى خوانــد، ابراز نظر 
خواهد كرد و اين گزارش، مبناى رفتار آمريكا در 
تعليق تحريم هاى ايران در چهار ماه بعد خواهد 
بود (بخش مهمــى از تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران لغو نشده، بلكه رئيس جمهور آمريكا بايد هر 
120 روز در خصوص تعليق آن ها حكم بدهد)

در مقابل، جمهورى اسالمى به همه تعهدات 
خود در برجام عمل كرده است، بنابراين عقًال 
به دنبال آن اســت كه از منافع و دستاوردهاى 
آن نيز بهره ببرد؛ يعنى همچنان كه اشاره شد، 
تحريم ها برطرف و فضا براى ســرمايه گذارى 
خارجى مســاعد شــود؛ حال آنكــه فضاى 
خصمانه اى كه آمريكايى ها عليه برجام تشديد 
كرده انــد، مخــّل ايجاد فضاى مســاعد براى 
ســرمايه گذارى اســت و ضعف متن برجام و 
وجود مكانيسم ماشه در آن نيز مى تواند به ابزار 

بدعهدى آمريكايى ها تبديل شود.
پيام مهم سخنان رهبر انقالب اسالمى در مراسم 
ديــروز نيروى انتظامى آن بــود كه جمهورى 
اسالمى در مقابل خطاى طرف مقابل، دست بسته 
و بدون واكنش نيســت و در مقابل قلدرى هاى 
نظام ســلطه، هيچ عقب نشينى در كار نخواهد 
بود، زيرا اگر ما كوتاه بياييم، دشمن جلو مى آيد 
و در مقابل، نشان دادن اقتدار و كرنش نكردن در 
مقابل زورگويى است كه توليد شرافت و قدرت 
خواهد كرد و دشــمن را به عقب خواهد راند.
ســاز وكار نظارت بر برجام و تصميم گيرى در 
خصــوص بدعهدى هاى طرف مقابل، روشــن 
اســت؛ هيئت نظارت بر برجام در اين خصوص 
مشــخصاً وظيفه مند اســت؛ با اين حال، افكار 
عمومى تاكنون تصوير روشنى از تصميمات اين 
هيئت دريافت نكرده است. رهبر انقالب اسالمى 
در دو سال متوالى در ديدار رمضانى مسئوالن و 
كارگزاران نظام توقع دقت و مراقبت بيشــتر از 
منافع ملى را با لحنى نزديك به گاليه از هيئت 
مزبور مطرح كرده اند. در اين صحنه حســاس، 
مسئوالن كشــور، مظهر و نماد ملت هستند و 
بايــد در صف اول دفــاع از منافع ملى، عزت و 

اقتدار ملت را نشان بدهند.

صداى مردم   

خبــــــر

آيت اهللا معصومى دارفانى را وداع گفت
قدس: آيت اهللا على اصغر معصومى امام 
جمعه پيشين تربت حيدريه پس از چند 
ماه بيمارى عصر ديروز در 91 ســالگى 
دارفانى را وداع گفت. آيت اهللا معصومى 
نماينده پيشين مردم خراسان رضوى در 
مجلــس خبرگان رهبــرى و رئيس نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
آزاد اسالمى خراسان رضوى بود و سال هاى متمادى در مسير آرمان هاى انقالب 
اسالمى به انجام وظيفه پرداخت. آيت اهللا معصومى متولد 1305 در روستاى ابرسج 
شــاهرود و از چهره هاى ماندگارى بود كه از خرداد ماه 1342 در صف انقالبيون 

و مبارزان عليه رژيم پهلوى قرار گرفت و پس از انقالب نيز از ياران امام (ره) بود.

رئيس سازمان حج و زيارت تأكيد كرد
ضرورت نام نويسى زائران اربعين از طريق سامانه «سماح»

خبرگزارى صداوسيما: رئيس ســازمان حج و زيــارت گفت: تأكيد بر سفر با 
كاروان هاى مجاز به علت پوشش امنيتى و بهره مندى از پوشش بيمه اى مناسب 
در طول مسير است.حميد محمدى افزود: بيش از يك ماه است كه سامانه سماح 
فعال شده است و عالقه مندان به حضور در راهپيمايى بزرگ اربعين مى توانند در 
اين ســامانه ثبت نام كنند تا با دريافت ويزا در طول اين سفر معنوى از خدمات 
بيمه و پزشكى اســتفاده كنند و از بهترين و امن ترين مسير به عتبات عاليات 

مشرف شوند. 

آزاد اسالمى خراسان رضوى بود و سال هاى متمادى در مسير آرمان هاى انقالب 

شماره پيامك: 30004567

روحانى پيش از عزيمت به آمريكا:
برجام، تروريسم و ميانمار 

در نيويورك بررسى مى شود
جمهورى:  رياست  رسانى  اطالع  پايگاه 
رئيس جمهور پيش از عزيمت به آمريكا گفت: 
موضوعات برجام، مبارزه با تروريسم و مسئله 

ميانمار در نيويورك بررسى مى شود.
حســن روحانــى در فــرودگاه مهرآباد در 
جمع خبرنــگاران، اظهارداشــت: اجالس 
ســاالنه مجمع عمومى سازمان ملل متحد 
كه معموالً ســاالنه با حضور سران بسيارى 
از كشــورها برگزار مى شــود فرصت بسيار 
مناسبى است هم براى اينكه صداى مردم 
ما به گوش جهانيان برسد و هم شبهاتى كه 
در ميان افكار عمومى آمريكا و غرب وجود 
دارد، زدوده شــود. روحانى عصر ديروز به 

وقت محلى وارد نيويورك شد.

مهر: رئيس جمهور ســوريه اعالم كرد: هنوز 
برخى كشورهاى غربى از گروه هاى تروريستى 
در سوريه به شــكل مستقيم و غير مستقيم 

حمايت مى كنند.
به گزارش خبرگزارى سانا، بشار اسد با هيئتى 
ايتاليايى به رياست سناتور ماريو رومانى ديدار 

و گفت و گو كرد.
در اين ديدار آخرين تحوالت سوريه در سايه 

جنگ تروريستى مورد رايزنى قرار گرفت.
بشار اسد در اين ديدار گفت: برخى كشورهاى 
غربــى هنوز حامى گروه هاى تروريســتى در 
سوريه به شكل مستقيم يا غير مستقيم هستند 
و اين با وجود رنج هايى است كه اين تروريسم 

براى ملت هاى خودشان به دنبال دارد.

امنيــت ملى و  فارس: رئيس كميســيون 
سياست خارجى مجلس گفت: موافقت مجلس 
نمايندگان آمريكا دربــاره ممنوعيت فروش 
هواپيمــا به ايران نقض صريح برجام اســت.
عالءالدين بروجردى نماينــده مردم بروجرد 
بــا بيان اينكه قطعاً آمريكايى هــا با اين اقدام 
به عنــوان يكى از امضاكنندگان برجام تخلف 
آشــكار انجــام داده اند، افزود: بر اين اســاس 
كشورهاى ديگرى كه اين سند را امضا كرده اند 
و همچنين شــوراى امنيت سازمان ملل نيز 
بايد نسبت به اين اقدام آمريكا اعتراض داشته 
باشند. وى گفت: چون اين موضوع حق ايران 
اســت و مصوبه قانونى هم وجود دارد بايد با 
تخلف آمريكايى ها برخورد جدى صورت بگيرد.

ايسنا: عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلــس با بيان اينكه «آمريكايى ها با 
سختگيرى به دنبال نسخه مكملى براى برجام 
هســتند»، گفت: با وجود تالش آمريكايى ها 
براى تغيير در برجام، معتقدم برجام به همين 
شــكل باقى مى ماند و در عين حال چالش با 
آمريــكا ادامه پيــدا خواهد كرد.حشــمت اهللا 
فالحت پيشه در تحليلى از تحوالت و تحركات 
اخير توسط آمريكايى ها و ساير كشورهاى عضو 
1+5 گفت: آمريكايى ها به دنبال نسخه مكمل 
براى برجام هستند كه در آن نسخه ادعاهايى 
درباره ايــران بويژه در خصوص توانمندى هاى 
موشكى و نظامى ايران مطرح كنند تا در نهايت 

استثناهايى را بر برجام تحميل كنند.

بشار اسد در ديدار هيئت ايتاليايى:فالحت پيشه:بروجردى تأكيد كرد
ضرورت برخورد جدى

 با تخلف آمريكا
آمريكايى ها به دنبال نسخه 

مكمل براى برجام هستند
برخى كشورهاى غربى هنوز 
از تروريسم حمايت مى كنند

چهره خبر

نگاه خبرى

خبر ورزشى

جنايات عليه مسلمانان ميانمار در سايه جايزه صلح نوبل!
قدس: سكوت خانم «آنگ سان سوچى» رهبر حزب حاكم ميانمار و برنده جايزه 
صلح نوبل و طرفدارانش در برابر نسل كشى زنان و كودكان مسلمان «روهينگيا» 

همچنان ادامه دارد.

بازتاب

بازتاب بين المللى سخنان رهبر انقالب در مورد برجام
انقالب  معظــم  رهبر  ســخنان  مهر: 
در خصــوص برجام در مراســم دانش 
علوم  دانشگاه  دانشــجويان  آموختگى 
انتظامى در رسانه هاى بين المللى بازتاب 

داشته است.
خبرگزارى رويترز نوشت: ايران بشدت 
به هر حركت «غلطى» توسط آمريكا در 
توافق هسته اى واكنش نشان خواهد داد.

اين رســانه افزود: آيــت اهللا خامنه اى 
گفته است: ملت ايران محكم ايستاده و 
هرگونه حركت توسط رژيم سلطه جوى 
آمريكا با واكنش جمهورى اسالمى ايران 

روبه رو خواهد شد.
پايگاه العهد لبنــان در تيترى با عنوان 
«امام خامنه اى: دماغ سردمداران نظام 
سلطه بار ديگر به خاك ماليده خواهد 
شد»، آورده اســت: آيت اهللا خامنه اى 
تأكيــد كرد، يكى از داليل آشــوب در 
منطقه دخالت آمريكا و صهيونيست ها 
به خاطر نفوذ و تأمين منافع نامشــروع 

و تضعيف ملت هاست. 
ايشــان تأكيد كردند: با نزديك شدن 
شكست داعش با عزم مقاومت و جوانان 

مؤمن، آمريكايى ها و صهيونيست ها راه 
خبيثانه ديگرى را جست  وجو مى كنند. 
ايشان به اين نكته اشاره كردند كه دماغ 
سردمداران نظام سلطه بار ديگر به دست 
جوانان ايرانى و جوانان مؤمن به خاك 

ماليده خواهد شد.
خبرگزارى ريانووستى نيز نوشت: تهران 
به هرگونه اقدام غلط در رابطه با توافق 
هسته اى واكنش نشان خواهد داد. ملت 
ايران محكم روى پاى خود ايســتاده و 
تمام اشتباهات مرتبط با برجام موجب 
واكنش متقابل جمهورى اسالمى خواهد 

شد.
شبكه المنار لبنان نيز در اين باره نوشت: 
امام خامنه اى اعالم كرد، آمريكا شرارت 
و خباثــت خود را درباره برجام نشــان 
مى دهد و اين نشــان مى دهد، شيطان 

بزرگ است.
اســپوتنيك عربى نيز با اين جمله كه 
هر گونه اقدام اشــتباه در زمينه برجام 
با واكنش قوى از ســوى ايران روبه رو 
مى شود، به پوشش سخنان رهبر معظم 

انقالب پرداخته است.

نخستين شكست برانكو در ليگ برتر
صدر جدول دست نخورده باقى ماند

ورزش: تيم فوتبال پرسپوليس پس از چهار پيروزى و يك تساوى در ششمين 
هفته رقابت هاى ليگ برتر برابر تيم فوتبال پيكان قعرنشين، تن به شكست داد 
تا به اين شكل حاال تنها تيم بدون شكست ليگ هفدهم، تيم فوتبال پارس جم 
جنوبى باشد. شاگردان برانكو ايوانكوويچ كه هفته گذشته با صعود به مرحله بعد 
رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا موجى از شادى و نشاط را به هواداران خود تزريق 
كردند در اوج ناباورى در ششمين بازى تن به شكست دادند تا نخستين ناكامى 
فصل آن ها براى تيم رقم بخورد كه تنها يك پيروزى را در ليگ برتر تجربه كرده 
بود.در پايان هفته ششــم رقابت هاى ليگ برتر، پارس جم جنوبى، پرسپوليس و 
پديده رده هاى اول تا سوم جدول رده بندى را به خود اختصاص دادند و در قعر 
جدول رده بندى نيز اســتقالل تهران و گسترش فوالد تبريز روى پله پانزدهم و 

شانزدهم جدول به عنوان فانوس به دستان ليگ برتر لقب گرفتند. 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 27 شهريور 1396  27 ذى الحجه 1438 18 سپتامبر 2017  سال سى ام  شماره 8501 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

راه اندازي مجالت بين المللي و مراكز تحقيقاتي در دانشگاه بين المللي امام رضا  آستان: رئيس دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) از راه اندازي مجالت بين المللي و مراكز تحقيقاتي در آينده اي 
نزديك به همت دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) خبر داد. دكتر رضا سعيدى افزود: چندين مجله و مركز تحقيقاتى در دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) راه اندازى شده است كه يكى از اقدام هاى مفيد اين دانشگاه 

به شمار مى رود كه در نظر داريم در آينده اى نزديك در سطوح باالترى اين مجالت بين المللى را به صورت علمى و پژوهشى راه اندازى كنيم.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مديرعامل اين شركت در گفت وگو با قدس خبر داد
راه اندازى خط توليد نان قدس رضوى در تهران

مديرعامل  افرازه:  مينا  قدس/ 
شــركت نان قــدس رضــوى از 
راه اندازى خطوط توليد محصوالت 
نان قدس رضــوى در تهران خبر 

داد. 
محمد صــادق مرواريــد، كه در 
غرفه اين شــركت در نمايشــگاه 
بين المللى شــيرينى و شــكالت 

تهران ســخن مى گفت، افزود: شــركت نــان قدس رضوى در راســتاى 
برنامه هاى توســعه اى خود پس از غيبت يازده ســاله، در شــانزدهمين 

نمايشگاه بين المللى شيرينى و شكالت حضور يافت. 

 ارايه دو نمونه محصوالت جديد
وى با اشــاره به حضور شركت نان رضوى با ارائه دو نمونه محصول جديد 
در نمايشــگاه بين المللى افزود: شــركت در زمينه هفت گروه توليدى با 
عنوان كيك هاى اســفنجى، كيك هاى روغنى، انواع بيســكوييت، كلوچه، 
ويفر، دونات و اشــترودل فعال است. در اين نمايشگاه دو محصول «كلوچه 
قند عســل» كه همان كلوچه سنتى مى باشــد و «كيك صبحانه ويژه» از 
ســوى شركت ارائه شــد. همچنين براى نخســتين بار در اين نمايشگاه، 
سمپلينگ(نمونه براى تســت كردن) اشترودل براى شركت كنندگان در 

نمايشگاه توسط تيم سمپلينگ عرضه مى شود.
وى از صــادرات محصــوالت به كشــورهايى همچون افغانســتان، عراق، 
پاكســتان، قطر و برخى كشورهاى آســياى ميانه خبر داد و گفت اخيراً 

كشور امارات نيز به اين كشورها اضافه شده است.
مدير عامل شــركت نان قدس رضوى در ادامه گفت: شــركت نان قدس 
رضوى در ســال 1346 كار خود را تحت عنوان «خبازخانه» شــروع كرد 
كه در آن زمــان تنها محصول «دونات» را به صورت كامًال ســنتى توليد 
مى كرد. اين شــركت قبل از انقالب اسالمى فعاليت خود را به عنوان يك 
شــركت صنعتى ثبت كرد و خطوط توليدى كيك اسفنجى را افتتاح كرد 
و بعدها به تأسيس خطوط توليد كيك هاى روغنى، انواع بيسكوييت، ويفر 
پرداخت. شــركت نان قدس رضوى در ســال 1384 خط توليد محصول 
اشــترودل را كه ســاخت كارخانه «فريچ» آلمان بود، وارد كشور كرد و به 

توليد محصولى به نام اشترودل پرداخت. 

 راهبرد توسعه محصول و توسعه بازار فروش
محمد صادق مرواريد با بيان سياست هاى اين شركت، تصريح كرد: اهداف 
بلند مدتى كه براى شــركت در نظر گرفته شده، راهبرد توسعه محصول و 
توسعه بازار فروش اســت. با فعال كردن بخش تحقيقات و توسعه، توليد 
محصــوالت جديد در دســتور كار قــرار گرفت كه هم اكنــون دو نوع از 
محصول آن وارد بازار شــده است. در بخش توسعه بازار نيز درپى افزايش 
فروشگاه ها هســتيم. برنامه ديگرى كه شركت نان قدس رضوى در دست 
اقــدام دارد و طرح توجيهى آن به تصويب رســيده اســت، ايجاد خطوط 

توليدى جديد محصوالت نان قدس رضوى در استان تهران مى باشد. 
گفتنى است شانزدهمين نمايشــگاه بين المللى ماشين آالت و مواد اوليه 
بيســكوييت، شيرينى و شكالت ايران از 24تا 27 شهريور در محل دايمى 

نمايشگاه هاى بين المللى تهران برپاست. 
معرفى آخرين دستاوردهاى داخلى و خارجى اين صنعت، تبادل اطالعات 
شــركت هاى داخلى و خارجى، جذب سرمايه گذارى، رونق توليد، توسعه 
صادرات، معرفى منابع انســانى، اشــتغال زايى و تبليغات و آگاهى بخشى 
به بازديدكنندگان از مهم ترين اهداف برگزارى اين نمايشــگاه است. اين 
نمايشــگاه در ســه بخش محصوالت، مواد اوليه و ماشــين آالت برگزار

شده است.

خـــبر

رضوى  قدس  آستان  توليت  آستان    
نهضت عاشورا را اصالحگر امور بشريت و 

زمينه ساز ظهور منجى عالم دانست.
حجت االسالم والمســلمين سيد ابراهيم 
رئيســى در آيين اهداى پرچم متبرك 
بارگاه ثامن الحجج امام على بن موســى 
الرضــا(ع) بــه هيئت هــاى مذهبى كه 
شــامگاه ديروز با حضور نمايندگانى از 
500 هيئت مذهبى سراســر كشور در 
رواق بزرگ امام خمينى(ره) حرم مطهر 
رضوى برگزار شــد، هيئت هاى مذهبى 
را تشــكل هايى مردم نهاد كه در تعميق 
معنويت و بصيرت افزايى نقش بى بديلى 
دارنــد، معرفــى و خاطرنشــان كــرد: 
نقش هيئت هاى مذهبى در گســترش 
گســترش  و  واليتمدارى  دينمــدارى، 
ارزش هاى الهى در جامعه بســيار حائز 

اهميت است.
عضــو مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
اضافه كرد: هيئت هاى عزادارى مدرســه 
بزرگ انسان سازى هستند كه جامعه را 
با فرهنگ و سيره حضرات معصومين(ع) 
آشــنا مى كنند و به ســبب انتسابشان 
به اهــل بيــت عصمت و طهــارت(ع) 
جايگاه هــاى بصيرت و معرفــت افزايى 

هستند.
وى بــا تأكيد بر اينكــه هيئت عزادارى 
بايد سراســر جلوه  اباعبدالحســين(ع) 
فرهنگ، انديشــه و سيره حسينى باشد، 
ابراز كــرد: امــام حســين(ع) بهترين 
الگو براى اخــالص، عبوديت پروردگار، 
مردم دارى، توجه به فقرا و مســتمندان، 
دشــمن  شناســى، دشــمن  ســتيزى، 
ايستادگى در راه هدف، معرفت به نفس 

و معرفت اهللا است.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى 
با اشــاره به جايگاه معرفتــى واالى ياران 
امام حســين(ع) افزود: در آسمان عاشورا 
ستارگانى بى بديل از معرفت، تقوا و مقاومت 
هستند، اما خورشيد اباعبداهللا الحسين(ع) 
آنچنان فروزان اســت كه اين قمرها ديده 

نمى شوند.

عاشورا تابلويى
 از تمام سجاياى انسانى

عاشورا  رئيسى،  حجت االسالم والمسلمين 
را تابلويى از تمام ســجاياى رفيع انسانى 
توصيف و اظهار كرد: در تابلوى عاشورا وفا، 
عدالت، شجاعت، آزاد زيستن، ايثار، ظلم 
ســتيزى و تمام مظاهر عالى انسانى قابل 

مشاهده است.
وى با اشــاره به بيان «انّما خرجت  لطلب  
االصالح  فى  امة جّدى » از امام حســين(ع) 
عنوان كرد: عاشورا تنها مسئله  مربوط به 
سال 61 هجرى نيست؛ بلكه نهضت عاشورا 
اصالحگر تمام امور بشريت در تمامى اعصار 
و زمينه ســاز ظهور منجى عالم بشريت 

است.
توليت آستان قدس رضوى با اشاره به اينكه 
نهضت عاشوراى حسين بن على(ع) منشأ 
تحوالت و اصالحــات اجتماعى در طول 
تاريخ بشريت بوده است، بيان كرد: فرياد 
استغاثه اباعبداهللا الحسين(ع) زمان و مكان 
را در نورديده و به گستردگى همه زمان ها 
و مكان هاســت، امروز هركسى در عالم در 
مسير امام حسين(ع) حركت كند، به فرياد 

استغاثه سيدالشهدا(ع) لبيك گفته است. 
وى بــا بيان اينكه نهضت عاشــورا درس 
زمان شناسى، دين شناسى و حجت شناسى 
به بشــريت مى دهد، عنوان كرد: ويژگى 

به  نســبت  اباعبداهللا الحســين(ع)  ياران 
يزيديــان «بصيرت» بود، عاشــوراييان بر 
شمشيرهايشــان بصيرت حكمفرما بود، 
در حالى كه يزيديان با وجود اينكه ظاهرا 
مسلمان بودند، اما به سبب بهره نبردن از 
بصيرت، خورشــيد فروزان واليت و قرآن 
ناطق را نمى ديدنــد. بصيرت راه و راهبر، 
دوست و دشمن را به انسان نشان مى دهد.

عضو مجمع تشــخيص مصلحــت نظام، 
بيدارى اســالمى را از بركات قيام كربال و 
خون شهدا دانســت و بيان كرد: امروز به 
بركت عاشــوراى حســينى از جامعه ما 
جهل زدايى شده اســت و به بركت خون 
شهيدان مردم ما دوســت و دشمن را به 

خوبى مى شناسند.

  انقالب اسالمى
امتداد نهضت عاشورا

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى، 
انقالب اســالمى را امتداد نهضت عاشــورا 
معرفــى و تصريح كرد: امتــداد راهبردى 
عاشــورا نظام مقدس جمهورى اســالمى 
و همه كســانى اســت كه در عالم به نام 
اباعبداهللا الحسين(ع) در برابر ظلم  ايستادگى 
مى كننــد و امتداد راهبــردى يزيديان نيز 

استكبار جهانى به سردمدارى آمريكاست.
وى خاطرنشان كرد: يزيديان مى خواستند 

عاشــورا پايان راه باشــد، اما آغاز راه شد. 
عاشورا رمز بقا و تداوم همه خوبى ها در عالم 
بوده و در تابلوى اين نهضت، تمام مظاهر 

عالى انسانى و اسالمى تجلى دارد.
رئيســى،  حجت االسالم والمســلمين 
امام حسين(ع) را اسوه و الگوى بى بديل 
جامعه بشــرى معرفى كرد و با اشاره به 

براى  قلوب  آمادگى  اينكه 
پذيرش ســخن و مفاهيم 
حــق در مجالس عزادارى 
بســيار  حســين(ع)  امام 
باالست، گفت: در هيئت ها 
بايــد بهتريــن اشــعار و 
معرفت  در جهت  مرثيه ها 
افزايــى و بصيرت آفرينى 
شــود،  خوانده  جامعه  در 
ذاكران هيئت ها  و  مبلغان 
تعميــق  راســتاى  در 
ارزش هــاى الهــى و بيان 
بايدهــا و نبايدهاى دينى 
نقــش مهمــى را برعهده 

دارند.
گفتنى اســت؛ در پايان اين آيين، پرچم 
متبرك بارگاه حضــرت ثامن الحجج(ع) 
توســط توليت آســتان قدس رضوى به 
نماينــدگان هيئت هاى مذهبى سراســر 

كشور اهدا شد.

توليت آستان قدس رضوى در آيين اهداى پرچم متبرك رضوى به هيئت هاى مذهبى:

 چقــدر خوب و عالى مى شــود، تمام نهضت عاشورا اصالحگر امور بشريت و زمينه ساز ظهور منجى عالم است
همشهرى ها هر روز صبح ساعت هشت 
همزمان، صلوات خاصه را قرائت كنند. 
09150006097
 متأســفانه وضعيت رعايت حجاب در 
داخل مجموعه حرم مطهر بد اســت و 
هيچ متولى ســازمانى هم در آســتان 
قــدس براى امــر به معروف به چشــم 

نمى خورد. 
09370004150
 برخــورد بســيار خــوب كفشــدار 
محترمى، روز پنجشــنبه بيست و سوم 
شهريور بعدازظهر در رواق دارالحجه من 
را شگفت زده كرد. ايشان با تمام زائران با 

لبخند و تكريم برخورد مى كرد.
09150005784
 ســالم. چطور مى شود در موكب امام 

رضا(ع) خدمت كرد؟
09370009343
 دفتر حجت االســالم و المســلمين 

رئيسى لطفاً جواب نامه ها را بدهند.
09150009092
 از حــاج آقاى رئيســى تقاضــا داريم، 
دعوتنامه هاى مهمانســراى حضرت را در 
مساجد مشهد هم توضيح كنند، خيلى از 
مشهدى ها با اينكه مجاور آقا هستند، يك 

بار هم از غذاى متبرك نصيبشان نشده.
09150005820
 تعداد مترجمان ويژه زائران خارجى براى 
بازديد از موزه ها و اماكن حرم مطهر رضوى 
را بيشــتر كنيد (بخصوص براى زبان هاى 

آلمانى و انگليسى)
09130002904

 خواننــده بزرگوارى كه درخواســت 
كرده بود، خدمت موروثى را باطل كنند، 
بدانــد اين نوع خدمت هــا اجراى نيات 
واقفين محترم بوده و براســاس وقف بنا 
شده است و هيچ توليتى خالف وقفنامه 

عمل نخواهد كرد. 
09150009239

صداى مردم

هيئت هاى عزادارى 
مدرسه بزرگ 

انسان سازى هستند 
كه جامعه را با فرهنگ 

و سيره حضرات 
معصومين(ع) آشنا 
مى كنند و به سبب 

انتسابشان به اهل بيت 
عصمت و طهارت(ع) 
جايگاه هاى بصيرت و 
معرفت افزايى هستند

بــــــــرش

مديرعامل 
شــركت نان قــدس رضــوى از 
راه اندازى خطوط توليد محصوالت 
نان قدس رضــوى در تهران خبر 

محمد صــادق مرواريــد، كه در 
غرفه اين شــركت در نمايشــگاه 
بين المللى شــيرينى و شــكالت 

 3000737277
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

برجام توافق ميان دو كشور نيست  تسنيم: مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، بار ديگر در بحبوحه تهديدهاى دولت آمريكا عليه توافق هسته اى با ايران (برجام) تأكيد كرد كه اين توافق 
ميان دو كشــور منعقد نشــده اســت بلكه تعهدى اســت كه جامعه بين المللى از يك سو و ايران از ســوى ديگر به آن متعهد شده اند و قطعنامه شوراى امنيت ســازمان ملل از آن حمايت مى كند . دولت 
«دونالد ترامپ» چند روز پيش به موجب تعهدات آمريكا در «برجام»، تحريم هاى هسته اى عليه ايران را تعليق كرد. تعليق اين تحريم ها، البته نشانگر سياست كلى دولت آمريكا در قبال برجام نيست.

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

 ادعاى رژيم صهيونيستى درباره ارائه اطالعات از سايت هاى مشكوك ايران به آژانس

 بازى جديد آمريكا و اسرائيل پيش از نشست وزراى خارجه ايران و 5+1

گــزارش خبرى

سياست: همزمان با آغاز نشســت عمومــى ساالنه آژانس 
بين المللى انرژى اتمى و چند روز مانده به تشــكيل نشست 
وزراى خارجه گروه1+5 و ايران براى بررســى اختالفات در 
حال تشديد تهران و واشنگتن بر سر برجام رژيم صهيونيستى 
شيطنت هاو بازى هاى رسانه اى گسترده اى را براى فضاسازى 
عليه ايران و ايجاد يك جو سنگين روانى كليد زده است. عالوه 
بر دوره گردى هاى نتانياهو و اتهام پراكنى هاى او به هر بهانه 
عليه ايران، از جوســازى عليه برجام و نقش ايران در سوريه 
گرفته تا همه پرسى جدايى كردستان عراق و خيال پردازى 

در مــورد نفوذ ايران در لبنان و تكرار ادعاهاى واهى در مورد 
پرونــده آميا در آرژانتين، حاال مقامــات اين رژيم آخرين و 
اصلى ترين پروژه خودشان را در امتداد بازى جديد آمريكايى ها 
در اين مرحله  براى فشــار بر ايران با كليد واژه دسترسى به 

اماكن و تأسيسات نظامى كشورمان رو كردند.

پروژه جديد آمريكا و اسرائيل
در شــرايطى كه دونالد ترامپ و مأمور ويژه و جديد او نيكى 
هيلى در هفته هاى اخير فشارهاى سياسى و عمليات روانى و 
رسانه اى ســنگينى را در مورد لزوم بازرسى مجدد آژانس از 
اماكن نظامى ايران آغــاز كرده اند و تلويحاً اين موضوع را به 
عنوان شرط واشنگتن براى ماندن در برجام مطرح مى كنند، 
رســانه هاى رژيم صهيونيســتى به نقل از مقامات اين رژيم 
مدعى شــدند كه آژانس اطالعاتى درباره سايتهاى مشكوك 
ايران دريافت كرده است اما از بيشتر آنها هيچ بازديدى نكرده 
اســت. هاآرتص بى آنكه از كسى يا كشورى نام ببرد مدعى 
شد اين اطالعات از سوى مقامات غربى در اختيار آژانس قرار 
گرفته اســت. مقامات اسرائيلى همچنين مى گويند كه اين 
اطالعات به اطالع ســاير قدرت هاى جهانى كه از طرف هاى 

توافق هسته اى ميان ايران و 1+5 نيز هستند رسيده است. 

عمليات روانى با دروغ بزرگ
اين ادعا در حالى مطرح مى شود كه نه تنها هيچ يك از اعضاى 
1+5 حتى آمريكا تا كنون چنين ادعايى را مطرح نكرد ه اند كه 
ديگر طرف هاى توافق هسته اى نيز عمالً همنوايى مشخصى با 
خواسته آمريكا براى بازرسى از اماكن نظامى ايران نداشته اند.

مهمتــر از همه اينكه آژانس بين المللــى انرژى اتمى نيز به 
صراحت در گزارش اخير خود پايبندى كامل ايران به تعهدات 
برجامى و نبود انحراف و تخلف در برنامه هســته اى ايران را 
براى هشتمين بار تأييد كرد. در گزارش آمانو هيچ اشاره اى به 
اينكه آژانس مشكوك به فعاليت هايى خاص يا اماكن نظامى 
در ايران است نشــده و اتفاقا تأكيد شده كه ايران همكارى 
كامل و تسهيل شــده اى را با آژانس داشته است. آمانو پس 
از گزارش اخير خود در واكنش به طرح موضوع بازرســى از 
اماكن نظامى ايران هم با وجود اينكه مدعى شد برجام تفاوتى 
بين اماكن نظامى و غير نظامى قائل نشــده و آژانس امكان 
دسترســى به هر مكانــى را دارد، اما نكته مهم و حقوقى در 
اظهارات او اين بودكه يادآور شــد بازرسى هاى آژانس مطابق 

استاندارد ها و رويه هاى اين نهاد صورت مى گيرد(نه بر مبناى 
خواست يك كشــور مثل آمريكا). در واقع اين موضوع بدان 
وجه از توافق هسته اى اشاره دارد كه درخواست آژانس براى 
بازديد از اماكن غير هسته اى مطابق پروتكل تعريف شده بايد 

بر مبناى مستندات  باشد.
پيشتر دو مقام ارشد آژانس نيز در واكنش به گزارش ها درباره 
اصرار اياالت متحده آمريكا به ضرورت بازرســى از ســايت 
پارچين گفته بودند آژانس ضرورتى براى بازرسى از اين مكان 
نمى بيند. يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلــس در واكنش به اين خبر ســازى به قدس گفت: اين 
ماجرا يك عمليات روانى براى فشار بر ايران در استانه نشست 
نيويورك و البته فشــار به آژانس براى تن دادن به خواست 
آمريكايى هاســت. كما اينكه واشنگتن پيش از اين به نوعى 

سعى كرده بود بازرسى هاى آژانس را هم زير سؤال ببرد.
مرتضــى صفارى نطنزى افزود: انها پيش از اين هم در بحث 
مطالعات ادعايى چنين ادعايى را داشتند و حتى اسنادى را 
هــم به آژانس ارايه داده بودند كه در بحث پى ام دى جعلى و 
ساختگى بودن آنها اثبات شد بنابراين آژانس هم به سادگى 

زير بار اين فضاسازى ها نخواهد رفت.

صالحى به وين رفت
مهر: على اكبر صالحى معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان انرژى اتمى ايران به منظور 
شركت در شصت و يكمين نشست عمومى 
ســاالنه آژانس بين المللى انرژى اتمى در 
رأس هيئتــى از مســئوالن اين ســازمان 
ديروز عازم وين مقر آژانس شد. صالحى در 
حاشيه اين سفر با برخى از مقامات آژانس 
و همتايان خود از كشورهاى ديگر مالقات و 
در خصوص موضوعات مورد عالقه طرفين 

به گفت وگو و رايزنى خواهد پرداخت.

اجازه تقويت نقش ايران 
در سوريه را نمى دهيم

تســنيم: نيكى هيلى نماينــده آمريكا 
در ســازمان ملل گفت كه كشــورش در 
تالش هاى «حل و فصل بحران در ســوريه 

فعاالنه و با قدرت شركت خواهد كرد». 
وى افزود: ما هرگز اجازه تقويت نقش ايران 
در آنجــا را نخواهيــم داد. هيلى همچنين 
پيش بينى كرد كه بشار اسد رئيس جمهور 

سوريه در قدرت باقى نماند. 
وى گفــت: تا زمانى كه ســوريه اى قوى و 
باثبات نبينيم، خشنود نخواهيم بود و اين 
بدان معناست كه اســد در سمت خودش 
باقى نخواهد ماند. نماينده آمريكا افزود كه 
ايران نقش رهبرى را در آنجا نخواهد داشت 
يا نقش پيشــرو در اين كشور بازى نخواهد 

كرد.

خواستار اجراى بسيار 
شديدتر برجام هستيم

فارس: مشــاور امنيت ملى كاخ سفيد در 
مصاحبه بــا فاكس نيــوز از مواضع دونالد 
ترامپ در قبال توافق هسته اى ايران و گروه 
1+5 و همچنين موضوع كره شمالى دفاع 
كرد و گفــت: «ما(آمريكا) همين حاال هم 
مى دانيم كه ايران بخش هايى از (برجام) را 
نقض كرده اســت. ما بايد توافق را شديدتر 
و سخت تر اجرا و نقص هاى آن را شناسايى 

كنيم».

رويداد

خبر روز

خبر

 سياســت/ مينا افرازه   رهبر معظم 
انقــالب ديروز در ســخنانى درباره توافق 
برجام فرمودند: ملت ايران محكم ايستاده 
اســت و هر حركت غلط نظام ســلطه در 
قضيــه برجام، بــا عكس العمل جمهورى 

اسالمى مواجه خواهد شد.
هشدار جدى ازســوى عالى ترين شخص 
كشور به آمريكا درباره نقض عهد و اقدامات 
ناقض توافق هسته اى نشــان دهنده اين 
اســت كه دولت به حد نهايت مماشــات 
و ســكوت دربرابــر بدعهــدى و اقدامات 
خصمانه آمريكايى ها رسيده است. آمريكا 
كــه جزو امضاكنندگان توافق هســته اى 
برجام بوده، همواره در مســير اين توافق 
ســنگ اندازى كرده و مانع اجراى برجام 
شده اســت. ازجمله اقدامات ضدبرجامى 
آمريكا كه اخيراً صورت گرفته، مى توان به 
اضافه كردن اسامى برخى افراد و شركت ها 
به ليست تحريمى و تصويب برنامه جامع 
تحريمى عليه كشورمان اشاره كرد. عدم 
واكنــش جدى و برخــورد قاطع دولت و 
مسئوالن دستگاه ديپلماسى 
دربرابر اقدامات ضد برجامى 
آمريكايى ها باعث شــده تا 
مقامات آمريكايى، گستاخانه 
به اظهــارات و مواضع ضد 
ايرانى ادامه دهند، تا جايى كه 
به خروج يك طرفه از برجام 
بپردازند و اين باعث شده تا 
مقام معظم رهبرى به دليل 
سكوت و نرمش دولتمردان 
خود، رأســاً آمريكا را به عواقب خروج از 

برجام هشدار دهند.
اين درحاليست كه حسن روحانى رئيس 
جمهور ديروز براى شــركت در نشســت 
مجمــع عمومى ســازمان ملــل راهى 
نيويورك شــد. قرار است او از اين فرصت 
براى روشنگرى در مورد فضاسازى جعلى 
آمريكايى ها در مورد برنامه هسته اى ايران 
چه در ديدارهاى رسمى و ديپلماتيك خود 
با مقامات ديگر كشورها و چه در ديدار با 
نخبگان و رسانه هاى بين المللى استفاده 

كند. 
از ســوى ديگر قرار اســت نشست وزراى 
خارجــه 1+5 و ايران براى رســيدگى به 
شكايت ايران از نقض مكرر برجام از سوى 

آمريكايى ها برگزار شــود. از اين رو انتظار 
مى رود رئيس دولت و تيم مذاكره كننده 
هسته اى ايران كه به همراه ظريف روحانى 
را مشــايعت مى كنند از اين فرصت براى 
نشــان دادن قاطعيت ايران در برخورد با 

گزافه گويى هاى آمريكا استفاده كنند.

دربرابر  آمدن  كوتاه  براى  دولت 
آمريكا زمان مشخص كند

عضو كميســـيون 
امنيـــــت ملى و 
سياســت خارجى 
مجلس دربـــــاره 
سخنان رهبـــرى 
كشــورمان  عكس العمــل  درخصــوص 
دربرابر اقدامات ضدبرجامى نظام ســلطه، 
اظهــار داشــت: در توافق برجــام، اكثر 
غربى ها ازجمله اتحاديــه اروپا يا دبيركل 
سازمان ملل بر پايبندى ايران به تعهدات 
اعتراف كرده اند، اما متأسفانه دائماً ازسوى 
آمريكايى ها نقض عهد صورت مى گيرد، تا 
جايى كه ترامــپ در برنامه هاى انتخاباتى 
خــود اعالم كرده بود برجام را پاره خواهد 
كرد. اســتراتژى آمريكا دربرابر جمهورى 
اســالمى ايران، استفاده از تمام امكانات و 
ظرفيت هاى خود براى مقابله و ضربه زدن 
به كشورمان است تا از اين طريق ايران از 
آرمان ها و ارزش هاى انقالبى خود دســت 

بكشد. 
محمدجــواد جمالــى در ادامــه گفت: 
شــاهديم كه امروز آمريكايى ها بيشترين 
فشــار را مى آورند تا ايــران را از مواهب 

برجام محروم كنند و بايســتى حاكميت 
جمهورى اسالمى اعم از مجلس، دولت و 
ساير نهادها، واكنش جدى دربرابر اقدامات 
ضد برجامى و ظالمانه آمريكايى ها نشان 
دهند تا باعث سوءتفاهم براى آمريكايى ها 
نباشد كه نظام ازسر ضعف و ناتوانى است 
كه خويشــتندارى مى كند. همــه افراد و 
جناح هاى سياسى يك صدا پاسخ كوبنده 
درصورت اقدامات نادرســت آمريكا نشان 
دهند، زيرا هرچه كشورمان از حقوق خود 
كوتاه بيايــد، آن ها به رفتارهاى زورگويانه 
ادامه مى دهنــد و بايد برخورد عزتمندانه 
داشت تا دشمن در ما احساس ضعف نكند.

وى با اشــاره به اين كه ســخنان رهبرى 
نشــان دهنده اين است كه تا ابد نمى توان 
دربرابر اقدامات خصمانه آمريكا كوتاه آمد، 
تأكيد كرد: گرچه در مذاكرات ممكن است 
هر دو طــرف به يكديگر امتيازاتى بدهند 
و اين تا حدودى طبيعى اســت، اما بايد 
ديد كه در برجام، كشــور چه امتيازاتى را 
به دست آورده و اين امتيازات تا چه ميزان 
قابل دستيابى مى باشد. سخنان هشدارآميز 
رهبرى خطاب به آمريكايى ها نشان دهنده 
اين است كه جمهورى اسالمى نمى تواند 
براى مــدت طوالنى و بى نهايت شــاهد 
نقض پيمان و عهدشكنى هاى آمريكا باشد. 
اين كه آمريكا بخواهد دائماً به ايران فشار 
بياورد و درمقابل دولت كوتاه بيايد، قطعاً 
در دوره زمانــى مشــخصى نتيجه بخش 
است و بايد در اين خصوص، سقف زمانى 
براى مذاكره و نرمش دربرابر آمريكايى ها 

مشخص كرد.

موضع گيــرى ضـــد برجامى 
آمريكايى ها بى پاسخ نماند

ســخنگوى كميســيون امنيــت ملى و 
سياســت خارجى مجلس نيز در اين باره 
به خبرنگار قــدس گفت: در گروه 1+5 كه 
برسر مسائل هسته اى با جمهورى اسالمى 
توافق كرده اند، كشورى همانند آمريكا قرار 
دارد كه هم دشــمن ملت ايران است و هم 
دشــمن انقالب و نظام جمهورى اسالمى. 
طبيعى است چنين كشورى كه خصومت 
و دشمنى آن بر هيچ كسى پوشيده نيست، 
به توافقات خود عمل نكند و با گذشت يكى 
دو ســال از زمان اجراى برجام، بيش از 16 

بار از توافق برجام نقض عهد كند.
حســـــين  سيـد
نقوى حســينى در 
داشت:  اظهار  ادامه 
مطابــق اعالم نظر 
آژانــس بين المللى 
انــرژى هســته اى كه طى هشــت بيانيه 
رســمى اعالم شــده، جمهورى اسالمى 
ايران به تعهدات خود پايبند بوده اســت، 
اما آمريكايى ها هربار به بهانه اى به تعهدات 
خود عمل نمى كنند. در چنين شــرايطى 
دولت و هيئت نظارت بر برجام بايســتى 
تصميم قاطع و جدى دربرابر انحراف آمريكا 

و غربى ها از توافق برجام اتخاذ كنند.
وى درباره عكس العمل كشــورمان دربرابر 
تحــركات ضدبرجامــى آمريــكا تصريح 
كــرد: اوليــن اقدام اين اســت كــه بايد 
پاســخ رفتارهاى خصمانه و غيرمسئوالنه 
دندان شــكن داده شود و موضع گيرى هاى 
ضدبرجامــى آمريكايى ها نبايد بى پاســخ 
بماند. سكوت يا مماشــات يا برخوردهاى 
ديپلماتيك دربرابر ايــن اقدامات فايده اى 
باعث مى شــود آمريكايى ها  ندارد، زيــرا 
گســتاخ تر شــوند. ديگر اين كــه ازطريق 
نهادهاى بين المللى، رفتارهاى ضدبرجامى و 
ضدايرانى آمريكايى ها را به دنيا نشان دهيم. 
سوم اين كه ازطريق مراجعى كه در توافق 
برجام پيش بينى شده، كشورمان اقدامات 
قانونى و حقوقــى را انجام دهد و درنهايت 
با توجه به مصوبه اقدام متقابل و متناسب 
با اقدامات آمريكايى ها، دولت بايد قانون را 
اجرا كند و اگر در اين زمينه كوتاهى كنيم، 

دشمن جسورتر خواهد شد.

 حجت بر دولت تمام شد

ملت منتظر برخورد مقتدرانه با زياده خواهى آمريكا

سخنان هشدارآميز 
رهبرى نشان داد 
ايران نمى تواند 
براى مدت بى نهايت 
شاهد عهدشكنى 
آمريكا باشد

بــــــــرش

محسنى اژه اى:
دولت هيچ نجومى بگيرى را به قوه قضائيه معرفى نكرد 

آرش خليل خانــه    سياســت/   
ســخنگوى قوه قضائيه از صدور حكم 
قصاص براى متهم رديف اول پرونده قتل 
بنيتا، صدور كيفر خواست براى متهمان 
پرونــده دكل نفتى، محاكمــه غيابى 
خاورى و البته به ســرانجام نرســيدن 
اجراى كامل قانون رسيدگى به دارايى 

مسئوالن و مقامات خبرداد.

حكم قصاص براى قاتل بنيتا
محسنى اژه اى در نشستى خبرى با بيان اينكه متهم رديف اول پرونده قتل بنيتا 
به قصاص نفس محكوم و حكم وى صادر شده افزود: قتل عمد يكى از اتهامات 
وى بوده و براى ســاير موارد اتهامى وى احكام ديگرى از جمله حبس، شالق و 
تبعيد نيز صادر شده كه اين احكام بايد به وكيل و خود متهم ابالغ شود و طبعاً 
بدوى و قابل اعتراض است. وى درباره اين ادعاى نماينده دادستان كه همدست 
قاتل بنيتا تبرئه شده است، افزود: متهم ديگر اين پرونده از اتهام قتل تبرئه شده 
اما در موارد اتهامى ديگرى از جمله معاونت و مشــاورت براى وى كيفر خواست 

صادر شده است و كيفرها هم نسبتاً سنگين است.

بى سرانجامى قانون رسيدگى به اموال مسئوالن
سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره سرنوشت اجراى قانون 
رســيدگى به اموال و دارايى مسئوالن كه پيشتر وعده داده بود پس از انتخابات 
با رفع برخى ايرادات و اختالفات حقوقى و تأمين اعتبار اجرايى شود گفت: اين 
قانون به دليل اختالف مجلس و شوراى نگهبان به مجمع تشخيص ارجاع شد و 
طبق قانون مجمع تنها مى توانست در موضوع اختالف مجلس و شورا ورود كند 
اما از آنجا كه با اين محدوديت نظر مجلس رد مى شد مجمع مجوز خاص گرفت 
تا اين قانون را به صورت گسترده تر بررسى كند. اژه اى افزود: بخش اول اين قانون 
كه مشمول اصل 142 قانون اساسى است و مقامات مشخص شده بايد اموال خود 
را اعالم كنند در حال اجراست اما بقيه مشكالت اجرايى بخش هاى ديگر و جديد 
اين قانون هنوز مرتفع نشده اند زيرا بنابر مصوبه مجمع در مورد مقامات و مديران 
جديدى كه به شمول اين قانون اضافه شده اند قوه قضائيه مأمور شده تا آيين نامه 
اجرايى آنرا تدوين كند. االن اختالف نظر اينست كه دست قوه قضائيه براى تدوين 
اين آيين نامه باز است يا بايد مطابق همين قانون عمل كند؟ كه هنوز اين ابهام 

بر جاى خود باقى است.

شمارش معكوس براى محاكمه غيابى خاورى
سخنگوى قوه قضائيه در ادامه اين نشســت در مورد پرونده محمدرضا خاورى 
مديرعامل سابق و فرارى بانك ملى نيز با اشاره به اينكه همه تالش هاى دادستانى 
براى بازگرداندن او بى نتيجه بوده اســت گفت: بدين ترتيب براى رسيدگى به 
اتهامات وى به صورت غيابى در اواخر مهر ماه يا اوايل آبان  ماه وقت دادگاه تعيين 
شده است. سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به سؤالى در خصوص اين موضوع كه 
وزيــر اطالعات گفته ما به مرتبطان با كانال آمدنيــوز تذكر داده ايم، و اين بدان 
معناســت كه دسترسى به مرتبطين اين كانال وجود دارد. در اين صورت چرا با 
آنها برخوردى نشده است؟ گفت: خوب است اين سؤال را آقاى علوى پاسخ دهند 
اما در خصوص برخورد با شبكه هاى مختلف تلگرامى كه جريانات ضد انقالبى هم 
در آن مرتكب جرائم سنگينى مى شوند تالش مى كنيم. كسانى كه با ضد انقالب 
مرتبط هستند چه بسا اين خبر را نداشته باشند و ندانسته اين كار را كرده باشند، 

اينگونه تذكرات به اين افراد طبيعى است.

صدور كيفر خواست براى متهمان پرونده دكل نفتى
اژه اى درباره آخرين وضعيت پرونده دكل نفتى كه دادســتان پيشــتر گفته بود 
تحقيقات آن تمام شده هم گفت: اين پرونده از لحاظ محتوا بزرگ بود و مدت ها 
طول كشيد، كيفرخواست آن صادر شــده و به دادگاه رفته، اما هنوز در دادگاه 

تعيين وقت نشده است.

كسى به يك سؤال من جواب نداد
وى در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر اينكه آخرين وضعيت پرونده حقوق هاى 
نامتعارف به چه شــكلى است و آيا كســانى كه مبالغ اضافى را به خزانه كشور 
بازگردانده اند حق دارند آن را مجدداً دريافت كنند يا نه با بيان اينكه از ناحيه دولت 
و ديوان محاسبات كســى به عنوان متهم به دستگاه قضايى معرفى نشد گفت: 
قوه قضائيه نيز بر اساس گزارش هاى سازمان بازرسى در اين زمينه عمل مى كند. 
اژه اى افزود: در اين ماجرا هيچ كس به يك ســؤال من جواب نداد. اينكه تمامى 
شركت ها و بانك ها و بيمه هايى كه مديران مذكور از آنها پاداش هاى نجومى گرفته 
بودند ســود ده بودند يا نه؟ اگر سود ده نبودند پرداخت پاداش هم خالف و داراى 

اشكال بوده است و تا آنجا كه ما مى دانيم خيلى از آنها سود ده نبوده اند.

تماس تلفنى سرلشكر باقرى و فرمانده ارتش پاكستان
تأكيد بر بسيج امكانات براى كمك به مسلمانان ميانمار

فارس: ســردار سرلشكر محمد باقرى 
رئيــس ســتاد كل نيروهاى مســلح 
جمهورى اســالمى ايــران و ژنرال قمر 
باجوا فرمانده ارتش جمهورى اســالمى 
پاكستان در تماس  از تالش هاى مثبت 
به عمل آمده اخير توسط نيروهاى مسلح 
دو كشــور براى تأمين امنيت مرزهاى 
مشترك اظهار خرسندى كردند. سرلشــكر باقرى و ژنرال قمر باجوا همچنين 
با ناكافى دانســتن اقدامات صورت گرفته در امدادرســانى به آوارگان ميانمار، 
ضرورت تحرك هرچه بيشتر جهان اسالم براى پايان دادن به وضعيت نامطلوب و 

غيرانسانى تحميل شده به مردم مسلمان ميانمار را مورد تأكيد قرار دادند.

مشترك اظهار خرسندى كردند. سرلشــكر باقرى و ژنرال قمر باجوا همچنين 



 سياســت/ محمد جعفرى   اقليت 
مســلمان روهينگيا از ســال ها پيش، از 
جنايات نظــام حاكم ميانمار رنج مى برد 
كــه اين جنايــات از چنــد هفته پيش 
تاكنون افزايش يافته است و جهان هيچ 
كارى براى نجات آن ها نمى كند و حتى 
جايزه صلح نوبل را از مشاور ارشد حاكم 

اين كشور بازپس نمى گيرد. 
اين درحالى اســت كه مى تــوان گفت، 
بيشــتر كشــورهاى مســلمان و حتى 
غيرمسلمان به صورت رسمى (دولتى) و 
غير رسمى (مردمى) در هفته هاى اخير 
جنايت هاى ضد انســانى دولت سوچى 
را محكــوم كرده اند. البتــه در اين ميان 
انتظار مى رفت ســازمان عفو بين الملل 
يا حتى شــوراى امنيت ســازمان ملل 
در واكنشى ســريع به اين «نسل كشى 
هدفمند» حداقل فشارى ديپلماتيك به 
دولــت ميانمار بياورند، اما در نهايت اين 
گوتــرش دبيركل ســازمان ملل بود كه 
سرانجام روز گذشته پس از چندين روز 
كشتار و آوارگى مردم روهينگيا دست به 
ميكروفون شد و موضعى جدى گرفت. از 
آغاز حمــالت ارتش ميانمار عليه اقليت 
مسلمان روهينگيا از 25 آگوست،  400 
هزار نفر از ساكنان استان مسلمان نشين 
راخين پس از به آتش كشــيده شــدن 

خانه هايشان، به بنگالدش گريخته اند. 

  هشدار «گوترش» به دولت ميانمار
«آنگ  دبيــركل ســازمان ملل گفــت 
سان ســوچى» رهبر دوفاكتوى ميانمار 
آخريــن فرصت را براى پايــان دادن به 
مســلمانان  عليه  ارتش  خشــونت هاى 

روهينگيا در اختيار دارد.
فاجعه مســلمانان  كرد،  تأكيد  گوترش 
ميانمار بسيار وحشــتناك است و رهبر 
دوفاكتوى ميانمار آخرين فرصت را براى 

پايان دادن به اين شرايط دارد. 
پيش از برگزارى نشست مجمع عمومى 
سازمان ملل، گوترش هشــدار داد، اگر 
سوچى شرايط مسلمانان ميانمار را تغيير 
ندهد، ايــن فاجعه بدتر شــده و معلوم 
نيســت در آينده فرصتى فراهم شود تا 

شرايط تغيير كند.
دبيركل ســازمان ملل همچنين تأكيد 
كرد، مســلمانان فــرارى روهينگيا بايد 
امكان بازگشت به خانه هايشان را داشته 

باشند. 

 عفو بين الملل: آنچه در ميانمار رخ 
مى دهد «پاكسازى قوميتى» است

عفو بين الملل هم تصاويرى ماهواره اى 
منتشــر كرده است كه نشــان مى دهد؛ 
ارتش ميانمار روستاهاى مسلمان نشين 
را در اســتان راخين اين كشور به آتش 

مى كشد. 
حدود 400 هزار روهينگيايى تاكنون از 
بيم اقدامات خشــونت بار در كشورشان، 
«تيرانا حسن»،  به بنگالدش گريخته اند. 
مدير واكنش بين الملل به بحران در عفو 
بين الملل مى گويد: «شــواهد به دست 
آمده انكارناپذير هستند، نيروهاى امنيتى 
ميانمار مناطقى در شمال استان راخين 
را به آتش مى كشند كه اقدامى هدفمند 
عليه مردم روهينگيا در ميانمار اســت. 
بى شــك و ترديد، اين اقدام پاكســازى 

قوميتى به شمار مى آيد.»

  پايگاه صهيونيستى واال: ميانمار با 
اسلحه و كمك اسرائيل اقليت مسلمان را 

مى ُكشد
اما آنچه رســانه هاى رژيم صهيونيستى 
بــه آن اعتــراف كرده انــد، از نقــش 
تأثيرگذار و پنهانى اين رژيم در كشــتار 
اخير مســلمانان ميانمــار حكايت دارد، 
گزارش هاى منتشره در اسرائيل از ادامه 
حمايــت تســليحاتى تل آويــو از نظام 
ميانمار براى كشــتار مســلمانان پرده 
برمى دارد تا كارخانه هاى اســلحه سازى 
اسرائيل بتوانند سودى به دست بياورند.

يكى از تازه ترين اين گزارش ها گزارشى 
است با عنوان «ميانمار با اسلحه و كمك 
اســرائيل اقليت مســلمان را وحشيانه 
مى ُكشد» كه پايگاه خبرى «واال» اسرائيل 

آن را منتشر كرد.
در اين گــزارش آمده اســت: با وجود 
برگزارى انتخابــات تاريخى در ميانمار، 
قدرت در اين كشور همچنان در دست 
ارتش است؛ ارتشــى كه كودكان را در 
برابر چشــمان مادرانشان ســر مى بُرد 
و مــادران هم فقط به علت مســلمان 
بــودن، هتك حرمت مى شــوند. «واال» 

ادامــه مى دهد: هــر چند مــدارك و 
ارتكاب  درباره  مســتندى  گزارش هاى 
جنايات در ميانمار منتشــر شده، ولى 
روابط اين كشور با اسرائيل همچنان در 
اوج خود است و وزارت امنيت اسرائيل 
براى سرپوش گذاشــتن روى صادرات 
تســليحاتى اســرائيل به ميانمار اعالم 
مى كند، موضوع صادرات اســلحه جزو 

اختيارات و وظايفش نيست.
اســرائيل و ميانمار روابــط ديرينه اى 
دارند كــه اين روابط به ســال 1953 
برمى گردد؛ ســالى كــه توافقنامه هاى 
همكارى در بخش هــاى مختلف امضا 
كردنــد و حاكم وقت ميانمار در ســال 
1955 به اســرائيل ســفر كرد و اولين 
حاكم يك كشــور خارجى بــود كه به 

اسرائيل سفر مى كرد.
مقامات اســرائيلى بويژه «شيمون پرز» و 
«موشه دايان» در سال 1958 به ميانمار 
ســفر كردنــد و 30 فرونــد هواپيماى 

«اسپيت فاير» به ميانمار فروختند.
روابط دو جانبــه پس از كودتاى نظامى 
ســال 1988 تقويت شــد، كودتايى كه 
به ســرنگونى نظام سوسياليســت وقت 
انجاميــد؛ نظامــى كه در ســال 1962 
قدرت را به دســت گرفته بود.اســرائيل 
پس از كودتــاى نظامى ميانمار با وجود 
تحريم هاى بين المللــى همچنان انواع 
محموله هــاى تســليحاتى را در اختيار 
اين كشور آســيايى گذاشت؛ بخشى از 
اين محموله ها، اســلحه و مهماتى بود 
كه اســرائيل در حمله به لبنان در سال 
1982 از فلسطينى ها به غنيمت گرفته 
بود و اين اســلحه و مهمات را تا زمانى 
كه بــه نظام ميانمار بدهد، نگه داشــته 
بود، بعداً هم قراردادهاى فروش مستقيم 
وغيرمســتقيم تسليحات اســرائيلى به 

ميانمار امضا شد و اين تسليحات از چند 
سال پيش براى كشتار اقليت روهينگيا 

به كار مى رود.

  افشاگرى روزنامه صهيونيستى 
هاآرتص 

روزنامه اسرائيلى هاآرتص هم در اين باره 
نوشت: يكى از فرماندهان ارتش ميانمار 
بــه نام «ميــن اونگ الينگ» ســپتامبر 
2015 به تل آويو ســفر كــرد و ضمن 

ديدار با مقام هاى اسرائيلى 
از كارخانه هــاى اســلحه 
سازى، پايگاه هاى نيروهاى 
دريايى و هوايى اســرائيل 

بازديد كرد.
ميشل  مى افزايد:  هاآرتص 
بخش  رئيس  بــاروخ»  بن 
وزارت جنــگ  صــادرات 
اســرائيل هــم متقابًال در 
گذشته  ســال  تابســتان 
به ميانمار ســفر كرد، اما 
رسانه ها ســفر ميشل بن 
بــاروخ را پوشــش ندادند 
و مقامــات نظــام ميانمار 
فاش كردند بــا وى براى 

خريد كشــتى هاى جنگى از نوع «سوپر 
دوورا» از اســرائيل و تجهيــزات جنگى 
ديگر توافــق كرده اند. پايــگاه اينترنتى 
يك شركت اسلحه سازى اسرائيل، اوت 
2016 تصاويرى از آموزش تيراندازى با 
تفنگ اسرائيلى «كورنر شات» را منتشر 
و فاش كرد، اين تفنگ در ارتش ميانمار 
به كار گرفته مى شــود. پايــگاه مذكور 
تأكيد كرد: «شلومو آهارونيشكى» رئيس 
شركت سازنده تفنگ كورنر شات است و 
شركتش براى فروش اسلحه به ميانمار از 

اسم آسيا استفاده مى كند.

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

باال گرفتن تنش هاى نژادى در آمريكا 
تازه ترين  نتايــج  وى:  تى  پرس 
سرشمارى جمعيت در آمريكا كه 
در ســال 2016 به اجــرا در آمد، 
از  نشــان مى دهــد 14/5 درصد 
مردم آمريكا يا رقمى نزديك به 47 

ميليون نفر سياهپوست هستند. 
اين در حالى است كه رقمى افزون بر 
37/5 درصد از جمعيت زندانى هاى 

آمريكا را سياهپوســتان تشــكيل مى دهند.هم اكنون و در سال 2017 ميالدى 
بخش بزرگى از مردم آمريكا نژادپرســتى را در اين كشــور مشكلى نظام مند و 
ريشه دار مى دانند. بار ديگر و اين بار در سنت لوئيس، تبرئه پليس سفيدپوستى 
كه يك سياهپوست را به قتل رسانده بود، خشم و نفرت مردم بويژه سياهپوستان 

را از خشونت و نژادپرستى پليس هاى قاتل دامن زد. 

چندين كشته در جنايت تازه ائتالف سعودى در يمن
العهــد: در حملــه جنگنده هاى ائتالف عربــى به فرماندهى عربســتان در 
«حريب-القراميش» در مأرب 12 يمنى كشــته شــدند كه بيشتر آن ها زن و 
كودك هستند. يك منبع محلى اعالم كرد، كشته شدگان شامل 6 زن، 4 مرد 
و 2 كودك هستند. اين افراد با خودروى خود در حال عبور از اين منطقه بودند 

كه مورد حمله جنگنده هاى ائتالف عربستان قرار گرفتند. 

الجبير: آماده ارائه كمك هاى دارويى و غذايى به قطر 
هستيم

النشــره: وزير خارجه عربستان 
اعالم كرد، قطر بايــد به مطالبات 
بحرين،  امــارات،  چهــار كشــور 
عربســتان و مصر پاسخ دهد و اين 
مطالبات به نفع دوحه خواهد بود. 
«عــادل الجبير» گفت: اگر قطر نياز 
داشته باشــد ما آماده ارائه هر نوع 
كمكى به دوحــه بويژه كمك هاى 

دارويى و غذايى هستيم.  الجبير افزود: هدف از اين اقدام، پيامى قوى به برادران 
ما در قطر اســت، با اين مضمون كه ادامه سياســت حمايت از افراط   گرايى و 
تروريسم،  تنش آفرينى و نيز ادامه سياست مداخله در ديگر كشورها، قابل قبول 

نيست و بايد متوقف شود.

گفت وگوى تلفنى الوروف و تيلرسون درباره سوريه
تاس: «ركس تيلرســون» وزير خارجه آمريكا و «سرگئى الوروف» وزير خارجه 

روسيه طى يك تماس تلفنى درباره تحوالت سوريه گفت وگو كردند.
وزارت خارجه روسيه در صفحه رسمى خود در فيس بوك اعالم كرد، تيلرسون 
و الوروف در خصــوص «اوضاع كنونى حل و فصل مســئله ســوريه از جمله 
موضوع مبارزه با تروريسم در اين كشور، اجراى تصميماتى كه در حين نشست 
بين المللى سوريه در آستانه در 14 و 15 سپتامبر اتخاذ شد و همچنين آمادگى 

براى دور ديگرى از فرايند سياسى در ژنو گفت وگو كردند.»

آمادگى رياض براى ميانجيگرى ميان بغداد و اربيل
فارس: «مســعود بارزانى» رئيس منطقه كردستان عراق، ميزبان «ثامر السبهان» 
وزير مشاور عربستان سعودى در امور خليج فارس و سفير سابق عربستان در عراق 
بود.در بيانيه دفتر رياست منطقه كردستان عراق آمده است، وزير مشاور سعودى، 
ضمن ابالغ سالم و درود پادشاه عربستان و وليعهدش به بارزانى، از مردم منطقه 
كردســتان و نيروهاى پيشــمرگه قدردانى كرد. برپايه اين خبر، مقام سعودى از 

آمادگى كشورش براى ميانجيگرى ميان بغداد و اربيل خبر داده است.

درخواست اعضاى حزب حاكم انگليس براى كنار 
گذاشتن وزير خارجه

تلگــراف: شــمارى از اعضــاى 
حزب حاكــم انگليس از «ترزا مى» 
نخســت وزير اين كشور خواستند 
«بوريس جانســون» وزير خارجه را 
بركنار كند. پس از آنكه جانســون 
يادداشتى منتشر كرد و ترزامى را 
در موضوع برگزيت (خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا) به چالش كشاند، 

محافظه كاران خواستار بركنارى وزير خارجه شدند.

تخليه هواپيما در فرودگاه پاريس در پى تهديد تروريستى
فارس: از بيم اقدام تروريســتى، يك فروند هواپيماى خطوط هوايى شــركت 
بريتيش ايرويز در فرودگاه پاريس تخليه شد.يكى از سرنشينان هواپيما اعالم 
كرد، اين اقدام تهديد آميز احتماالً به وســيله يك نفر صورت گرفته اســت و 

نيروهاى پليس و خودروهاى آتش نشانى در محل حضور يافتند.

تركيه سفير آلمان را فرا خواند
ديلى صاباح: وزارت خارجه تركيه سفير آلمان را براى اعتراض به راهپيمايى 

حاميان پ.ك.ك در شهر «كلن» فرا خواند.
وزارت خارجه تركيــه مقامات آلمانى را به خاطــر دادن مجوز به راهپيمايى 
حاميان «عبداهللا اوجاالن» رهبر محبوس گروه تروريســتى پ.ك.ك، محكوم 
كرد. به ادعاى رســانه هاى ُكردى چند هزار نفر از ُكردهاى ســاكن آلمان، روز 

شنبه در شهر كلن تجمع و راهپيمايى كردند.

خـــبر

سرانجام صداى «گوترش» هم درآمد 

عربستان در حال شكست هشدار سازمان ملل به سوچى براى پايان مسلمان كشى
است ليكن هيچ شاهزاده اى به 

نجاتش نخواهد آمد
فولويو اسكالبونه/ نشريه ايل جورناله ايتاليا

رژيم عربستان سعودى در اين برهه از زمان 
دم از يــك فعاليت ديپلماتيك خارق العاده 
مى زند. در عرض چند روز محمد بن سلمان، 
وارث سلطنت كه البته ماه هاست كه ارباب 
كشــور به شــمار مى آيد، هر گونه فرضيۀ 
مربوط به گفت وگو با كشور قطر را به كنارى 
نهاد، با عادى سازى روابط با ايران مخالفت 
كرد و بويژه يك ديدار محرمانه از اســرائيل 
انجام داد. نخستين ديدار يك چنين نمايندة 
عالى رتبۀ كاخ پادشاهى عربستان سعودى 

از دولت يهود.
يك جنون ديپلماتيك كه نياز عربســتان 
را براى ايجاد جبهه اى متشكل از متحدان 
برآورده مى ســازد. جبهه اى كه مورد تأييد 
آمريكا باشــد تا در برابر ايران كه از جنگ 
در ســوريه (و دقيقاً از شكست سعودى ها و 
آمريكايى ها) بهره جســته تا عرصۀ نفوذى 
خود را گســترش دهد، واكنش نشان دهد 
كه البته ريشــه هاى متعددى در تحوالت 
اقتصادى اين قلمرو پادشاهى دارد. كشورى 
كه به شــكل اســفبارى به واسطۀ سقوط 
قيمت نفت، تضعيف شــده است. تحريمى 
كه عربســتان سعودى و ســاير كشورهاى 
پادشــاهى حاشــيۀ خليج فارس اوايل ماه 
ژوئن عليه كشور قطر وضع نموده اند، طبعاً 
سبب تضعيف اقتصاد اين كشور شده است. 
اين كشــور شــاهد افزايش بدهى (از 4/6 
درصد توليد ناخالص داخلى به 5/1 درصد) 
و كاهش رشد (از 3/1 درصد به 2/5 درصد 
براى ســال 2017) شــده اســت. نتايجى 
كه البته همچنان بهتر از نتايج عربســتان 
ســعودى و امارات عربى متحده، متحدان 

اصلى در نبرد عليه قطر باقى مى مانند.
بدين ترتيب اين ها تركيبى ناســخ يكديگر 
بودند: چنــد ماه پيش زمانى كه محمد بن 
سلمان به عنوان وارث سلطنت منصوب شد، 
تمامى كاهش دستمزدها، بازنشستگى ها و 

مزايا ملغى گرديدند. 
به عبارتى به خانۀ اول بازگشــتيم. البته با 
يك پيچيدگى. همين محمد بن ســلمان 
بود كه روى طرح موسوم به سعودى ويژن 
2030 كار كرد كه زمانى كه در آوريل سال 
گذشته علنى شد، هدفش را تغيير اقتصاد 
ســعودى و كاهش وابســتگى اش به نفت 
اعالم نمود. فشار بحران چنان است كه در 
طرح مزبور پيش بينى شده است كه ميزان 
اشــتغال زنان از 22 درصــد كنونى به 30 
درصد رســانده شود ( در اين ميان زنان كه 
اجازة رانندگــى ندارند، در هر صورت مجاز 
به پذيرش مشاغل شــدند. به عنوان مثال 
در داروخانه ها و در فروشــگاه هاى گياهان 
دارويــى در مراكز تجــارى كه پيش از اين 
كامًال ممنوع بــود) و ميزان توليد ناخالص 
داخلى را كه از شركت هاى خصوصى ناشى 
مى شود از 3/8 درصد كنونى به 5/7 درصد 

برساند.
دســتاورد اين تركيب حاضر به جلو رفتن، 
عقبگــرد و تمايــالت زاهدانه اســت نوعى 
بى تحركى به شــمار مى آيد كه هزينه هاى 
نظامى (از جمله جنگ در يمن)، ركود مداوم 
بهاى نفــت، نارضايتى مــردم و تنش ها در 
خاورميانه بر آن سنگينى مى كنند. به همين 
دليل است كه محمد بن سلمان بشدت خود 
را با ديپلماسى مشغول مى سازد. اميد است 
كه يك بار ديگر عمو سام كار مثبتى به نفع 

آن انجام دهد. 
در ازاى تنش زدايى با اســرائيل و ايجاد آن 
خط قرنطينه ضد ايرانى كه ژنرال هايى كه 
اكنون ديگر در كاخ سفيد حاكم شده اند، آن 

را يك ضرورت راهبردى قلمداد مى كنند.

يادداشت/ترجمه

پايگاه اينترنتى يك 
شركت اسلحه سازى 

اسرائيل، اوت 2016 
تصاويرى از آموزش 
تيراندازى با تفنگ 

اسرائيلى «كورنر 
شات» را منتشر و 

فاش كرد، اين تفنگ 
در ارتش ميانمار به 
كار گرفته مى شود

بــــــــرش

تازه ترين  نتايــج   
سرشمارى جمعيت در آمريكا كه 
 به اجــرا در آمد، 
از   درصد 

اين در حالى است كه رقمى افزون بر 
 درصد از جمعيت زندانى هاى 

 وزير خارجه عربستان 
اعالم كرد، قطر بايــد به مطالبات 
بحرين،  امــارات،  چهــار كشــور 
عربســتان و مصر پاسخ دهد و اين 
مطالبات به نفع دوحه خواهد بود. 
«عــادل الجبير» گفت: اگر قطر نياز 
داشته باشــد ما آماده ارائه هر نوع 
كمكى به دوحــه بويژه كمك هاى 

شــمارى از اعضــاى 
حزب حاكــم انگليس از «ترزا مى» 
نخســت وزير اين كشور خواستند 
«بوريس جانســون» وزير خارجه را 
بركنار كند. پس از آنكه جانســون 
يادداشتى منتشر كرد و ترزامى را 
در موضوع برگزيت (خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا) به چالش كشاند، 

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

 رئيس جمهور عراق همه را به خويشتندارى فراخواند  
خبرگزارى صدا و سيما: فؤاد معصوم- رئيس جمهور عراق- همه گروه هاى سياسى را به خويشتندارى دعوت كرده است. تنش بغداد و اربيل به علت همه پرسى كردستان عراق همچنان ادامه دارد. 

حيدر العبادى  نخست وزير عراق در خصوص پيامدهاى همه پرسى بصراحت اعالم كرد، اگر همه پرسى يكجانبه به خشونت بينجامد، بغداد مجبور به مداخله نظامى خواهد شد.
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مركز سياست امنيتى:
فريــب اســتدالل هاى نااميدانــه و 
فريبكارانــه براى مانــدن در توافق 
هسته اى را نخوريد؛ پرزيدنت ترامپ 

بايد (از برجام) خارج شود.

وزير خارجه آلمان در پكن:
نيازمند اعمال فشار مشترك بر كره 
شمالى براى ايمن نگاه داشتن جهان 

هستيم.

سايت آمريكايى ديفنس وان:
 رهبــران نظامــى ايــاالت متحده 
آمريكا نگران توانايى هاى سايبرى و 
عمليات رســانه اى ايران در منطقه 

هستند.

ايالن گلدنبرگ:
مدير ارشد «مركز امنيت نوين آمريكا»، 
در توييت هايى تأكيد كرد خروج آمريكا 
از برجام به دســتيابى ايران به سالح 

هسته اى منجر مى شود.

نيكى هيلى: 
ندهــد،  نتيجــه  تحريم هــا  اگــر 
جيمز متيس وزير دفــاع به تهديد 
رسيدگى  شــمالى  كره  هســته اى 

خواهد كرد.

 ديپلماسى توييترى



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

موافقت رئيس سازمان اوقاف براى راه اندازى نهاد مستقل ويژه مسابقات قرآن    ايكنا: نماينده ولى فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه چهل دوره از برپايى 
مسابقات قرآن مى گذرد، آيا نيازمند مركز مستقل براى مسابقات هستيم، بيان كرد: با توجه به برپايى چهل دوره از اين مسابقات وقت آن رسيده كه مركز مستقلى براى آن راه اندازى شود. حجت االسالم والمسلمين على محمدى 

از استادان و داوران قرآن و افرادى كه در حوزه قرآن تجربه دارند، تقاضا كرد: نظر كارشناسى شان را به دور از هرگونه حب و بغض و تعصب به منظور اعتال و ارتقاى مسابقات قرآن پيشنهاد دهند. 

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

 معارف/ آمنه مستقيمى  وجه عبرت 
نشان  را  خود  بيشتر  وقتى  تاريخ  انگيزى 
مى دهد كه در مقايسه آنچه قرن ها قبل رخ 
داده با آنچه در دنياى كنونى تجربه مى كنى، 
شباهتى بى بديل مى يابى؛ گويى روح خبيث 
برخى اتفاقات در جسم وقايع دنياى امروز 
حلول كرده و آدمى را چندين قرن عقب 
مى برد... نمونه اين مهم، جنايت هاى سپاه 
گروه هاى  با  كه  است  حّره  واقعه  در  يزيد 
شده  متولد  دوباره  داعش  بويژه  تكفيرى 
و صفحات كتاب تاريخ را با شدتى بيشتر 
سياه مى كند. به مناسبت فرا رسيدن سالروز 
واقعه حّره و به منظور بررسى تطبيقى آن 
جنايت ها با ددمنشى تكفيرى ها، با حجت 
االسالم والمسلمين دكتر عزالدين رضانژاد، 
عليه  اهللا  المصطفى(صلى  جامعه  دانشيار 
علوم  پژوهشكده  رئيس  و  العالميه  آله)  و 
اسالمى پژوهشگاه المصطفى(صلى اهللا عليه 
و آله) به گفت وگو پرداخته ايم كه مشروح آن 

به حضورتان تقديم مى شود.

 واقعه حّره با چه داليلى و زمينه هايى 
رخ داد و چــرا از آن به عنوان يكى از 
تلخ ترين جنايت هاى تاريخ اسالم ياد 

مى شود؟
يزيد در سال 62 يا 63 هجرى، هيئتى از 
بزرگان مدينــه را به حضور 
طلبيد تــا از آن ها دلجويى 
كنــد، اما پس از بازگشــِت 
بــدون حاصــل و افشــاى 
حقيقت خالفت اسالمى در 
شام توسط آن هيئت، عبداهللا 
بن حنظلــه، فرزند حنظله 
غســيل المالئكــه، رهبرى 
جمع را بر عهــده گرفت و 
مردم را عليه حكومت فاسق 

يزيد برانگيخت.
وقتى خبر به شــام رسيد، 
يزيد بــراى تثبيت حكومت 
خود، حــدود 5000 نيرو را 
به سركردگى مسلم بن عقبه 
رهســپار مدينه كرد تا اين 
قيام را سركوب كند و مسلم 
نيز با اختياراتى كه داشت در 
سركوب مردم مدينه از هيچ 
جنايتى فروگذار نكرد چنانكه به دســتور 
او هزاران بى گنــاه از زن، كودك، جوان و 
پير كشته شدند (بنابر نظر مورخان، شمار 
كشته شدگان حداقل بين چهار تا 11هزار 
و 700 نفــر بوده اســت) و همه مورخان 
نوشته اند، وى ســه روز همه چيز را براى 

سربازان اش مباح كرد! 
همچنين بيــش از 700 نفر از صحابى و 

حافظان قرآن و نيز 80 نفر از صحابه رسول 
خدا (صلى اهللا عليه و آله) كشته شدند و 
از صحابى حاضر در جنگ بدر كسى باقى 
نماند، بنابرايــن برخى مورخان مى گويند 
اين ســركوب با اين شدت، در واقع انتقام 
خون امويان و كشته هاى بدر و اُحد و نيز 

قتل عثمان بويژه از انصار، بوده است.

تاريخ  تصريــح    
درباره نــوع برخورد 
امام  با  شــام  سپاه 
سجاد(عليه السالم) و 
حضرت  برخورد  نيز 
مدينه  پناهجويان  با 

چيست؟
در جريان قيام، برخى از 
بزرگان و صحابه همچون 

ُخدرى  ابوسعيد  امام سجاد(عليه السالم)، 
و... به عللى دعوت علنى عبداهللا بن حنظله 
يا رفيق او عبداهللا بن مطيع را نپذيرفتند، 
بنابراين خانه هاى آن هــا در واقعه حّره از 

حمله و تعرض در امان ماند.
از ســوى ديگر يزيد به خاطــر جنايتى 
كــه در ســال 61 هجــرى نســبت به 
سيدالشهدا(عليه الســالم) و اهــل بيــت 
ايشان روا داشت، دســتور داد، نسبت به 
باقى مانده اهل بيت امام(عليه الســالم) از 
جمله امام سجاد(عليه الســالم) خشونتى 
اعمال نشــود تا اينچنين هم از اهل بيت 
سيدالشهدا(عليه الســالم) دلجويى و هم 
بنى هاشم و مردم مدينه را به خود جذب 
كند. از اين رو مسلم بن عقبه دستور داد، 
كارى به بيت امام سجاد(عليه الســالم) و 
اطرافيان ايشان نداشته باشند، البته امام 
سجاد(عليه الســالم) در اين جريان سعى 
كردند به اهالــى مدينه حتى امويان پناه 

داده و محافظت شان كنند.

  اگر از واقعه حّره به تاريخ معاصر 

پل بزنيم چه وجه شــباهتى بين آن 
جنايت هــا و تعرضات با جنايت هاى 
گروه هاى تكفيــرى بويژه داعش در 
تعرض به جان و مال و ناموس مسلمين 

وجود دارد؟
متأســفانه، در تاريــخ اســالم و در قرون 
گذشته، گروه هاى تكفيرى به وجود آمدند 
و نسبت به امت اسالمى برخورد ناسالمى 
روا داشــته اند، اما در ميان 
همــه فرقه ها و جريان هاى 
گذشته، جريان هاى تكفيرى 
كنونى تفاوت فاحشى دارند 
زيرا اوالً اين جريان ها سعى 
دارند در گفتار و رفتار دنبال 
آنى باشــند كــه بنى اميه 
تعقيب مى كرد؛  بنابراين در 
عمل اعم از كشــتار، قتل و 

غارت مانند امويان هستند.
براى اثبات اين سخن به نكته اى از «شرح 
نهج البالغه» ابن ابى الحديد، جلد3، صفحه 
259 اشاره مى كنم كه مى گويد: «لشكريان 
شام، مردم مدينه را سر بريدند، آن گونه كه 
قصاب گوسفند را سر مى بُرد؛ چنان خون ها 
ريخته شد كه قدم ها در آن فرو مى رفت، 
فرزندان مهاجر و انصــار و مجاهداِن بدر 
را به قتل رســاندند و از آن هــا كه باقى 
ماندند به عنوان بردگان براى يزيد بيعت 
گرفتند»!  امروز هم جنايِت مسلم بن عقبه 
را تكفيرى ها با نام خالفت اســالمى و با 
سركردگى چهره هايى مثل ابوبكر بغدادى 
در حق مســلمانان اعمــال مى كنند؛ به 
عبارت بهتر، بيعت گرفتن با زور، حاكميت 
با خشــونت و رفتارهاى غيراســالمى از 
مشتركات بين جريان هاى تكفيرى معاصر 
بــا جنايتكاران كربال و واقعه حّره اســت؛ 
چنانكه گزارش شــده در واقعه حّره حتى 
شــكم زنان باردار را دريدند و جنين شان 
را كشتند و امروز هم تكفيرى ها خصوصاً 

داعش چنين مى كنند. 

  مدافعان حــرم براى دفاع از مظلوم 
و پاســخ به نداى پناهجويى مسلمانان 
داراى چه  و ســوريه  عــراق  مظلوم 

انگيزه هايى هستند ؟
در بررسى انگيزه هاى مدافعان حرم چند 
عامل قابل بررســى اســت؛ نخست آنكه 
تكفيرى هــا بويژه داعش بــه بهانه ايجاد 
خالفت اسالمى، همه كشورهاى اسالمى 
بويژه جمهورى اسالمى را هدف خود قرار 
داده انــد و بارها گفته اند كه ما گام به گام 
براى از بين بردن نظام جمهورى اسالمى 
پيش مى آييم؛ پس مدافعان حرم مدافعان 

نظام هم هستند. 
نكته دوم آنكه اين دشمن خونخوار هيچ 
رحمــى به هيچ كــس ندارد؛ نــه از نگاه 
مذهبى و نه فرامذهبى، از اين رو، دفاع از 
مظلوم حتى اگر مسلمان نباشد، بر همه 
الزم اســت زيرا ما شيعه مواليى هستيم 
كه در آخرين لحظات عمر مبارك شــان 
ســفارش كرد: «كونوا لِلّظالِــِم َخْصما َو 
لِلَْمْظلوِم َعْونا.».«دشــمن ستمكار و ياور 

مظلوم باشيد». (دشتى، 558)
دليل ســوم حفظ شــعائر اسالمى است 
كه ما را ملزم بــه مقاومت مى كند، چون 
تكفيرى ها، الگوهاى مذهبى را هدف قرار 
داده اند مثل تخريب اماكن مذهبى و حرم 
مطهر اهل بيت(عليهم السالم) چنانكه در 
سامرا جسارت و جنايت كردند و نيز قبور 
بزرگان اهل ســنت را مورد جسارت قرار 
دادند و براى ديگر قبور و حرم ها نيز برنامه 

داشته و دارند.
افزون بر اين، پيشــگيرى از نفوذ دشمن 
نيز مطرح اســت؛ اگر مدافعــان حرم پا 
پيش نمى گذاشتند اين جنايتكاران وارد 
كشور مى شدند  و ما مى بايست در كوچه 
پسكوچه هاى اين كشور امن و آرام، جنگ 
تن به تن مى كرديم. همچنين، تداوم حق 
طلبى و كمك به مسلمانان، هدف مدافعان 
حرم اســت. وقتى فرياد مســلمانان اعم 
از شيعه و ســنى در سوريه، عراق، لبنان، 
فلسطين و... شنيده مى شود، مدافعان حرم 

براى كمك به آن ها مى روند.
نهايتاً آنكه دشمِن همه مسلمانان و انسانيت 
يعنى آمريكا و رژيم صهيونيستى از طريق 
گروه هاى تكفيرى مى خواهند، مسلمين را 
به خود مشغول كنند تا رژيم صهيونيستى 
در امنيت به كار خويش مشــغول باشد؛ 
بنابراين مدافعان حرم در واقع غيرمستقيم 
مدافع قدس شريف و فلسطين هم هستند، 
براى همين صهيونيســت ها مســتقيم و 
غيرمستقيم به تكفيرى ها كمك مى كنند 

تا جبهه اسالم را تضعيف و تخريب كنند.

رئيس پژوهشكده علوم اسالمى پژوهشگاه المصطفى در گفت وگو با قدس:

«واقعه حّره» پس از 14 قرن با داعش تكرار شد! 

چهارمين دوره سوگواره «بر آستان اشك» 
برگزار مى شود

 فارس: «برآستان اشك» عنوان مجموعه اى از شب هاى شعر در سوگوارى ساالر 
شــهيدان است كه براى چهارمين سال پياپى در آستانه ماه محرم، به مدت سه 
شب، با حضور برجسته ترين شــاعران آيينى و مرثيه خوانى مداحان اهل بيت 

(عليهم السالم) در فرهنگسراى انديشه تهران برگزار مى شود.
رئيس فرهنگســراى انديشه گفت: «بر آستان اشــك» بيانگر عالى ترين و واالترين 
جلوه هاى ارزشــى و آرمانى اين مرز وبــوم و يكى از برنامه هاى ويژه آيينى در حوزه 
شعر است كه در چهار سال گذشته با استقبال چشمگير شاعران و مردم روبه رو شده 
است. سجاد نوروزى همچنين با تشريح جزئيات و برنامه  برگزارى اين مراسم افزود: 
شب شعر «بر آستان اشك» در سه شب ابتدايى خود از 28 تا 30 شهريور از ساعت18 
با حضور شاعران و ذاكران اهل بيت (عليهم السالم) به پيشواز ماه محرم مى رود. در 
اين شب ها شاعرانى همچون محمدعلى مجاهدى، غالمرضا سازگار، مرتضى اميرى 
اسفندقه، سعيد بيابانكى، نادر بختيارى، احمد بابايى، احمد علوى، سيد حميدرضا 
برقعى، حامد عسكرى، قاسم صرافان، قادر طراوت پور، حافظ ايمانى، وحيد قاسمى، 
مجيد لشــكرى، پيمان طالبى، محمد رســولى، مجيد لشــكرى و... به شعرخوانى 
مى پردازند. محمود حبيبى كسبى دبير سوگواره شعر آيينى برآستان اشك نيز گفت: 
اين سوگواره مانند سال هاى پيش و به سبب انسجام موضوعى، هر شب برنامه به نام 
يكى از اهل بيت حضرت امام حسين(عليه السالم) متبرك شده است و شعرا در مدح 
و مرثيه آن شخصيت شعرخوانى مى كنند. نخستين شب برنامه امسال به نام نامى قمر 
بنى هاشم، حضرت اباالفضل العباس(عليه السالم) متبرك شده است و دو شب بعد 

به ترتيب به حضرت على اكبر(عليه السالم) و على اصغر(عليه السالم) اختصاص دارد.
گفتنى است، در شب هاى شعر «بر آستان اشك»، هر شب به يكى از حاضران به 

قيد قرعه هزينه سفر به عتبات عاليات اهدا مى شود.
 

حجت االسالم روستا آزاد خبر داد
اعزام 10هزار مبلغ از سوى دفتر تبليغات در ايام محرم

رسا: معــاون فرهنگى تبليغى دفتر تبليغات اســالمى حوزه علميه قم از اعزام 
10هزار مبلغ از سوى دفتر تبليغات در ايام محرم خبر داد.

حجت االســالم سعيد روســتا آزاد گفت: مبلغان بايد نسبت به تبيين معارف 
اهل بيت(عليهم الســالم) و پاسخگويى به شبهات اهتمام داشته باشند و نكات 

تبليغى طالب بايد در زمينه مقوله راهبردى جمعيت هم باشد.
وى عنوان كرد: اگر اين روند جمعيت ادامه پيدا كند در آينده مخاطرات امنيتى، 
سياســى و اجتماعى خواهيم داشت از اين رو اهميت مسئله جمعيت بايد براى 

جامعه تبيين شود تا شاهد جلوگيرى از اين خطرات باشيم.

پذيرش مسئوليت ازدواج
مشاور: استاد على اكبر مظاهرى

پرسيده اند:
 با توجه به دغدغه هاى جوانان و مشــكالت فراوانى كه با آن روبه رو هستند، چه 

لزومى دارد كه زير بارسنگين مسئوليت ازدواج بروند؟ 
پاسـخ:

نياز به ازدواج و همسر، از نيازهاى طبيعى انسان است؛ مانند تشنگى وگرسنگى. ما 
به يك انسان تشنه و گرسنه نمى توانيم بگوييم چون تهيه آب و غذا سخت است، 
شما آب و غذا و تشنگى وگرسنگى را فراموش كن. البته مى توان گفت اندكى صبر 
كن. اما اين مهلت اندك نبايد طوالنى شود. اگر طوالنى شود، آن فرد، نمى تواند تاب 

آورد؛ يا هالك مى شود يا به آلوده خوارى و حرام خوارى مبتال مى شود.
خداوند، انســان را زوج آفريده اســت و مى فرمايد: «و من آياته ان خلق لكم من 
انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها؛ خداوند شما را زوج آفريد تا در كنار هم آرامش بيابيد.» 
اگر انســان بخواهد پاكيزه زندگى كند و به كمال برســد بايد ازدواج كند؛ ازدواج 
بهنگام. پيغمبراكرم- صلى اهللا عليه وآله- مى فرمايند: «من اراد ان يلقى اهللا طاهرا 
مطهرا فليلقه بزوجه؛ هركس مى خواهد خــدا را پاك و پاكيزه مالقات كند بايد 

همسر داشته باشد.»
 بنابراين همگى بايد يارى كنيم تا مشكالت سر راه ازدواج را برداريم تا جوانان ما 

در فصل جوانى و در آغاز جوانى ازدواج كنند.
ازدواج، از منظر زمان، سه گونه است:

 ازدواج ديرهنگام           
 ازدواج زودهنگام 

 ازدواج بهنگام 
مــا تنها ازدواج بهنگام را تأييد مى كنيم. ازدواج بهنگام يعنى ازدواجى كه در آغاز 

فصل جوانى صورت بگيرد.

آيت اهللا سبحانى و اعرافى در همايش 
حوزه علميه و جمعيت مطرح كردند

خيزش و همت جمعى؛ 
الزمه رفع خطر كاهش جمعيت

معارف / ســيدمهدى موسوى: آيت اهللا 
سبحانى از مراجع تقليد و آيت اهللا اعرافى مدير 
حوزه هاى علميه كشور، الزمه افزايش جمعيت 
و رفع خطر جدى كاهش جمعيتى را خيزش 
جمعى و همت همه جانبه مردم و مسئوالن 

عنوان كردند.
آيــت اهللا جعفر ســبحانى در همايش حوزه 
علميــه و كاهش جمعيت كه روز گذشــته 
در ســالن همايش هاى مدرســه علميه امام 
كاظم(ع) قم برگزار شــد، اظهار داشت: نبايد 
بگذاريم كه شعار «اوالد كمتر زندگى بهتر» به 
يك فرهنگ تبديل شود كه اگر اين گونه شد 
بى شك آينده جامعه به خطر مى افتد و ما بايد 

جلوى اين بليه را بگيريم.
استاد برجسته حوزه علميه قم همچنين با اشاره 
به دغدغه هاى جدى مراجع معظم تقليد و رهبر 
معظم انقالب در خصوص خطر كاهش جمعيت 
كشور گفت: غربى ها كه خودشان شعار كاهش 
جمعيــت را مى دهند و ما را ترغيب به اين كار 
كرده و مى كنند، به اين مسئله پايبند نيستند. بر 
اساس آمارها، رشد جمعيت غير اسالمى در دنيا 
به مراتب بيشتر از نرخ رشد جمعيت مسلمانان 
است و اين مسئله بايد ما را نسبت به اين قضيه 
هوشــيار و حســاس كند كه فريب سخنان و 

وعده هاى غربى ها و اروپايى ها را نخوريم.
وى با تأكيد بر اينكه تالش در مسير افزايش 
جمعيــت نيازمند يك خيــزش همگانى در 
كشــور است، ابراز داشت: هم مبلغان و خطبا 
و روحانيون و هم رسانه هاى جمعى و نخبگان 
دانشگاهى در اين باره وظيفه دارند كه به سهم 

خود تالش كنند.
آيت اهللا عليرضا اعرافى، مدير حوزه هاى علميه 
كشور نيز با تأكيد بر اينكه يكى از امور مؤكد 
در آموزه هاى دينى ما توجه به ازدياد و تكثير 
نسل است، اظهار داشت: فرزندآورى در اسالم 
مستحب مؤكد است. آيات و روايات بسيارى 
در ايــن خصوص وجود دارد كه بايد از طريق 
رسانه ها و كارهاى فرهنگى و اجتماعى براى 
مردم به زبان ساده و همه فهم تبيين كرد. از 
سويى الزم است كه قوانين جديدى در زمينه 
فرزندآورى وضع شــود تا بتوان هم از طريق 
ابزارهاى قانونى و تشويق هاى حكومتى و هم از 
طريق ابزارهاى فرهنگى و رسانه اى، نرخ رشد 
جمعيــت را افزايش داد و جلوى روند كاهش 

جمعيت را گرفت.
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى همچنين 
با بيان اينكه بحث جمعيت با امنيت و آينده 
كشور ارتباط تنگاتنگى دارد، گفت: يكى از امور 
راهبردى كشــور همين بحث جمعيت است 
كه بايد مديران و برنامه ريزان ارشــد كشور 
زمينه اى فراهم كنند كه كشور ما دچار چالش 

جمعيتى در آينده نشود.
رئيس جامعه المصطفــى العالميه همچنين 
اضافه كــرد: در اين باره آنچــه ضرورت دارد 
اينكه از نگاه حداقلــى و كنترل جمعيت به  
سمت رويكرد حداكثرى در فرزندآورى حركت 
كنيم كه البته اين مهم نيازمند فرهنگ سازى 
قدرتمند و اصولى اســت و اينكه همه در اين 

زمينه دغدغه الزم را داشته باشيم.

 روش عجيب اسكيموها 
در شكار گرگ

على حسينى: در طول قرن هاى گذشته 
براى زيستن  اسكيموها شيوه هاى عجيبى 
در برف و بوران هــاى قطبى ابداع كرده اند. 
مى دانيد كه بيشــتر ســبد غذايى آن ها را 
گوشت تشكيل مى دهد، از گوشت ماهى تا 

خرس و روباه و گرگ و... 
اما شيوه شكار گرگ آن ها از همه جالب تر 

است. 
دســته يك چاقوى دو لب تيز شــده را در 
داخل يــخ فرو مى كنند و روى آن مقدارى 
خون مى ريزند گرگ گرسنه كه بوى خون 
را احساس كرده است به طرف آن كشيده 
مى شــود، به محض روبه رو شــدن با آن 
خوِن وسوســه كننده، شــروع به ليسيدن 
آن مى كنند با نخســتين ليــس، خون از 
زبان گرگ سرازير مى شود، گرگ احساس 
مى كند هر چه بيشــتر ليس مى زند خون 
بيشــترى از چاقو مى جوشــد تا اينكه در 
نهايت بــه خاطر ضعف شــديد حاصل از 
خونريزى در كنار همان چاقو تسليم مرگ 

مى شود.
اين حكايــت تلخ امروزه َمثل بســيارى از 
كسانى است كه تصور مى كنند مى توانند از 
طريق حرام به آنچه مى خواهند برسند، چه 
فروش مــواد مخدر، چه اختالس، چه ربا و 

چه مافياى دارو و درمان!

يك حديث / يك تصوير

رصــــد

پرسمان

بيعت گرفتن با زور، 
حاكميت با خشونت و 
رفتارهاى غيراسالمى 
از مشتركات بين 
جريان هاى تكفيرى 
معاصر با جنايتكاران 
كربال و واقعه حّره 
است؛ چنانكه گزارش 
شده در واقعه حّره 
حتى شكم زنان باردار 
را دريدند و جنين شان 
را كشتند و امروز هم 
تكفيرى ها خصوصًا 
داعش چنين مى كنند

بــــــــرش

 در همايش «مجاهد بصير» عنوان شد

آيت اهللا خزعلى، شخصيتى موفق در بيان واقعه غدير 

خبـــــر

 معارف/ مليكا درودى  همايش بزرگداشت 
توليت  حضور  با  خزعلى،  ابوالقاسم  آيت اهللا 
آستان قدس رضوى، امام جمعه موقت تهران 
كتابخانه  قدس  تاالر  در  حوزوى  فعاالن  و 

مركزى آستان قدس رضوى برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رئيسى 
در همايــش «مجاهد بصير» با بيان اينكه در 
واقع، انســان معاصر بيش از هر زمان ديگرى 
به پيام واقعه غدير نيازمند است، اظهار كرد: 
آيت اهللا خزعلــى در بيان پيام واقعه غدير كه 
پيامى انسان ساز اســت، با نهايت  ديندارى 

رفتار كردند.
عضو هيئت رئيســه خبرگان رهبرى خاطر 
نشان كرد: ايشان عالمى وظيفه شناس بودند 
كه نسبت به مقتضيات زمانه، آگاهى فراوانى 

داشته اند.
توليت آســتان قدس رضوى افزود: ايشــان 
توانستند با بيان شــيواى خود، مانع از ورود 
جريانات ماركسيستى به جامعه اسالمى شوند، 
به همين علت آيت اهللا خزعلى را شخصيتى 

موفق در افشاى چهره نفاق مى دانند.
وى، پيرامون توصيه هاى آيت اهللا خزعلى بيان 
كرد: ايشــان همواره نسبت به مسائل كشور 
حساس بودند و حتى از روى تخت بيمارستان، 
هدايت جريانات اسالمى را بر عهده داشتند. 
اين عالم ربانى همــواره بر خطر جريان نفوذ 
تأكيد داشــتند و ما را به مقابله با اين جريان 

تشويق و رهبرى مى كردند. 

  آيت اهللا خزعلى، واليتمدارى واقعى
دبيركل بنياد بين المللى غدير نيز با اشاره به 
شخصيت واالى آيت اهللا خزعلى اظهار داشت: 
ايشــان را اديبى بزرگــوار،  خدمتگزار نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ايران و واليتمدارى 
بــه تمام معنا مى دانيم كه عمر خود را صرف 
خدمت به اســالم و اهل بيت(عليهم السالم) 

كرده اند. 
آيت اهللا كاظم صديقى افزود: آيت اهللا خزعلى 
همواره سعى داشــتند ابعاد نورانى حضرت 
على(عليه السالم) را به مسلمانان بشناسانند. 

وجود ايشان لبريز از غيرت و عشق به اين امام 
بزرگوار بود.

امــام جمعه موقت تهران خاطر نشــان كرد: 
انســان، موجودى ارزشى اســت كه بر اين 
اساس، هر كارى كه رنگ عبادت نداشته باشد، 
جايگاهى ندارد و آيت اهللا خزعلى همواره بر اين 

مهم، تأكيد فراوانى مى كردند.

  پيام رسان امام راحل
مديرعامل بنياد بين المللى غدير نيز در اين 
مراســم اظهار داشت: زبان گويا، ذهن فعال و 
آمادگى آيت اهللا خزعلى براى فداكارى در راه 
اسالم بود كه وى را براى خدمت به امام آماده 
ســاخته بود. حسين ظريف منش با اشاره به 
ســخنرانى هاى آتشــين آيت اهللا خزعلى در 
مدرسه فيضيه گفت: بخشى از مبارزات انقالبى 
مردم را مديون سخنرانى هاى آتشين ايشان 
در مدرسه فيضيه هســتيم. آيت اهللا خزعلى 
در واقع، فصاحــت و بالغت آموزه هاى دينى 

و واقعه غدير را در منبر فيضيه بيان كردند. 
وى ادامه داد: پاكبازى در بيان صادقانه واقعه 
غدير، منتظران فرج امام مهدى(عجل اهللا تعالى 
فرجه) را به ايستادگى در برابر استكبار جهانى 
تشــويق كرد. بايد بدانيم، پرچم مقاومت به 

همت آيت اهللا خزعلى برافراشته شده است.

  آوازه يافتن، امرى توحيدى است
ســيد جالل حســينى معــاون تبليغات و 
ارتباطات آســتان قدس رضوى نيز در ادامه 
اظهار داشــت: يكى از آموزه هــاى راهبردى 
قرآن كريم، به مســئله الگو و الگوشناســى 
برمــى گــردد. در اين مســير، الزم اســت 
شخصيت هاى برجســته اى همچون آيت اهللا 

خزعلى، به زائران و جوانان معرفى شوند.

  رونمايى از 2 اثر
گفتنى اســت: در پايان اين مراسم، از دو اثر 
«تفسير ســوره حمد» به قلم آيت اهللا مرحوم 
خزعلى و كتاب «بصير مجاهد» اثر حســين 

ظريف منش رونمايى شد.
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خبر مرتبط
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى: 

آيت اهللا خزعلى در روند انقالب كوچك ترين لغزشى نداشت 
معارف: امام جمعه مشهد مقدس گفت: 
آيت اهللا خزعلــى از ابتداى انقالب تا زمان 
وفات بدون كوچك ترين لغزشى اين مسير 

را ادامه داد و هرگز منحرف نشد. 
آيت اهللا علم الهدى در آيين دومين سالگرد 
ارتحال عالم ربانى آيت اهللا ابوالقاسم خزعلى 
كه با حضور توليت آستان قدس رضوى، 
زائران و مســئوالن لشكرى و كشورى در 
صحن جامع رضوى برگزار شد، با اشاره به 
اينكه ذات پروردگار در قرآن كريم، مؤمنان 
خاص را با عنوان «ثابت قدمان در مســير 
حق» توصيف مى كند، اظهار داشت: مرحوم 
خزعلى افزون بر ويژگى هاى متعددى كه 
داشت در مســير حق نيز ثابت قدم بود. 
ايشان پيش از انقالب اهل مبارزه با نظام 
ستمشاهى و پس از انقالب نيز پيرو خط 
واليت  بود و هرگز در فراز و فرود ها و پست 
و مقام ها متزلزل نشــد و در اين جريان به 
عنوان يك مصداق «ثابت قدم در مســير 

حق» بود.
وى ادامه داد: ايشــان پيش از انقالب در 
حوزه علميه ســخنرانى هاى محكم و ضد 
نظام ستمشــاهى مى كرد، در ســال 38 
ايشان سخنرانى سنگينى عليه پهلوى كرد 
و به خاطر همين موضوع به گناباد تبعيد 
شــد. از روزى كه زمينه ايجاد انقالب آغاز 
شــد، اين مرد بزرگــوار در زندان و تحت 
شكنجه قرار گرفت، پيش از انقالب نيز در 
حوزه علميــه قم در كنار امام راحل نقش 
به سزايى داشت. در سه مرحله تبعيد شد 
و يكى از فرزندانشان نيز توسط نيروهاى 

جالد شاه به شهادت رسيد.
امام جمعه مشهد با اشاره به اينكه آيت اهللا 
خزعلى معتقد به انقالب و خط رهبرى بود، 
اظهار داشت: اين عالم دينى افزون بر ادامه 
روند انقالب در برابــر گروه ها و فرقه هاى 
انحرافى مى ايســتاد و باطل بودنشــان را 

تبيين مى كرد.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

خريد زمان براى تحقق وعده يكسان سازى ارز    مهر: رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه هنوز براى تحقق وعده يكسان سازى نرخ ارز، زمان داريم و بتدريج در حال حركت به سمت آن هستيم، گفت: نتايج 
رتبه بندى بانك ها مهرماه اعالم مى شود. ولى اهللا سيف در خصوص تخلف از اجراى نرخ سود مصوب بانك مركزى از سوى نظام بانكى، گفت: مواردى هم داشتيم كه منجر به عزل رئيس شعبه شده است. سيف در پاسخ 

به اين سؤال كه اگر شما سپرده گذار كاسپين بوديد، چه مى كرديد؟ گفت: من هيچ وقت نمى رفتم در جايى كه مجوز از بانك مركزى ندارد، سرمايه گذارى كنم؛ ضمن اينكه اگر اشتباهى كردم بايد پاى آن ها بايستم.

پشت پرده اشتياق خارجى هابراى عقدقراردادهاى تأمين مالى 
پز فاينانسى دولت با دالرهاى دپو شده

فاينانس،  اخير  قراردادهاى  اقتصاد: 
راهى است كه دولت و بانك مركزى 
براى وصول درآمدهاى دپو شده نفتى 
پيش گرفته اند و معادل ارقام قراردادها 
در واقع يا پول حاصل از فروش نفت 
در «ضمانــت» اســت و يــا اصل آن 

پرداخت مى  شود.
قراردادهاى فاينانس در ســطح 10 

ميليارد دالر با چين، 8 ميليارد يورو با كره و 22 ميليارد دالر با چند كشور اروپايى، 
اما نتيجه بررســى  و پيگيرى هاى خبرگزارى فارس از منابع مختلف نشان مى دهد 
اين قراردادها با آنچه كه مسئوالن از مزايا و ويژگى هاى آن صحبت مى كنند، فاصله 
دارد. در واقع فاينانس هاى اخير كه به گفته رئيس كل بانك مركزى، كشورها براى 
انعقاد آن با ايران صف بسته اند، روشى براى استفاده از درآمدهاى نفتى كشور است. 
فاينانس ها يا اصل پول نفت ايران است و يا اينكه در قبال آن معادل درآمد نفت، به 

عنوان ضمانت نزد كشور فاينانس  كننده قرار مى گيرد.
هم اكنون حداقل هزينه بيمه فاينانس كره و چين براى ايران هشت درصد و حداكثر 
12 درصد است و با توجه به نرخ اليبور سه درصد، هزينه تأمين مالى خارجى حداقل 
11 درصد و حداكثر 15 درصد مى شــود. اين هزينه براى بخش خصوصى، منهاى 

هزينه كارمزد بانك عامل ايرانى است.
بنابراين بخش خصوصى هيچگاه، منابع ارزى داخلى (صندوق توسعه ملى) را كه با 

نرخ هاى 4-5 درصد قابل دريافت است با فاينانس هاى خارجى معاوضه نمى كند.
پيگيرى بانك مركزى براى وصول درآمدهاى نفتى، به هر شكل ممكن، قابل قدردانى 
و بسيار حائز اهميت است اما اينكه دولت از قَِبل اين قراردادها پروپاگانداى رسانه اى 
راه انداخته و آن را نتيجه اجراى برجام و دستاورد آن اعالم كند، گزاره اى خالف واقع 

است كه تنها افكار عمومى را از واقعيات نتايج برجام دور مى كند.
 فاينانس 40 درصد هزينه دارد

درهمين حال يك كارشــناس اقتصادى گفت: به فاينانس هايى كه دولت در حال 
جذب آن هاست، هزينه 35 تا 40 درصدى اختصاص مى يابد و اين منابع اقتصادى 

و به صرفه نيست.
محمدرضا بيگدلى افزود: فاينانس ها فقط خط اعتبارى هســتند كه در كنار منابع 
داخلى امكان ارائه تســهيالت به بخش خصوصى را فراهم مى كنند اما اكنون منابع 

داخلى وجود ندارد و فايناس ها نيز كارايى نخواهند داشت.
اين كارشناس اقتصاد افزود: بروكراسى پيچيده اى براى دريافت منابع فاينانس وجود 

دارد و دريافت آن ها براى بخش خصوصى حدود يك سال و نيم زمان مى برد.
اين كارشناس اقتصاد افزود: فاينانس ورود پول به كشور نيست و اين معامالت مربوط 

به 15 سال پيش و اكنون به فراموشى سپرده شده است.
وى گفت: اســتقراض از كشورهاى ديگر شــاخص هاى مالى را پايين مى آورد و در 

صورت ناتوانى بخش خصوصى دولت بايد اين بدهى ها را بپردازد.

 بخش خصوصى سهمى ندارد
عضو اتاق بازرگانى ايران هم  با بيان اينكه خط اعتبارى جديد ايران و چين براى تأمين 
مالى طرح هاى جديد است، گفت: البته بايد بگويم شركت هاى دولتى بيشتر از اين 
خط اعتبارى استفاده مى كنند و خصوصى ها به دليل عدم ضمان امكان استفاده از 
آن را ندارند. به گزارش تسنيم اسداهللا عسگراوالدى در خصوص خط اعتبارى جديد 
ايران و چين كه به ميزان 10 ميليارد دالر است، اظهارداشت: اين موضوع هنوز اجرايى 

نشده و قرار است روز سه شنبه (28 شهريورماه ) نهايى شود.

گزارش روز

خبر

اذعان  با  غالمى   فرزانه  اقتصاد/   
مبنى  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
و  اقتصادى  رشد  نبودن  اشتغال زا  بر 
در  شغل  هزار   600 ساالنه  كسرى 
به  شصت  دهه  جاماندگان  انتقال  پى 
امروز، شعارهاى دولت در خصوص رفع 
ابرچالش بيكارى بيش از پيش از تحقق 

فاصله گرفت.
به گفتــه على ربيعى عالوه بر وجود 3/3 
ميليون بيكار در كشور، ساالنه بايد براى 
يك ميليون نفر ورودى جديد هم شغل 
ايجاد شــود اما حتى تداوم رشــدهاى 
اقتصادى هفت درصدى هم تأثير چندانى 

در اشتغال ندارد. 
اين عضــو كابينه دوازدهم همچنين اين 
تحليل كارشناســان منتقد دولت را هم 
پذيرفته كــه امروزه و بــه دليل هزينه 
بســيار باالى ايجاد شــغل در كشــور، 
يك درصد رشــد ديگر 100 هزار شغل 
ايجاد نمى كند و در بهترين حالت رشــد 
اقتصادى مى تواند ساالنه 400 هزار شغل 
( تقريباً نصف وعده دولت و تكليف برنامه 

ششم توسعه) ايجاد كند.

 بيكاران بازنشسته 
وعده ايجاد 970 هزار شــغل در ســال 
به مدد طرح هايى مانند اشــتغال فراگير 
و كارورزى در حالــى از ســوى دولت و 
مطابق برنامه ششــم بارها مطرح شــده 
كه كارشناســان ضمن بحرانى توصيف 
كردن وضعيــت بازار كار از اينكه جوانان 
تحصيلكرده 35 تا 40 ساله هم در خيل 
جويندگان كار حضور دارند و به تعبيرى 
در بيكارى به سن بازنشستگى رسيده اند، 

انتقاد مى كنند. 
همچنين وقتى نرخ رشد هفت درصدى 
بهار امســال در بوق و كرناى دولتى ها به 
اطالع عموم رسيد، بسيارى كارشناسان 
و فعاالن اقتصادى بر عدم اشــتغال زايى 
جديد، تأثيرپذيرى باالى رشد اقتصادى 
فعلــى از رشــد صنايع بــزرگ و عمدتاً 
دولتى و ســهم ناچيــز صنايع كوچك 
را بــه عنوان دارنده بيشــترين نقش در 
اشتغال زايى از ويژگى هاى بارز اين رشد 
نامطلوب دانســتند و امروز هم تحليل ها 
حكايت از آن دارد كه دولت، از شعارهاى 
اشــتغال زايى خود خيلــى زودتر از حد 

تصور عقب نشينى كرده است. 

خبرگــزارى خانه ملت بــه نقل از عضو 
و محاسبات  بودجه  برنامه،  كميســيون 
مجلس نوشــت: بر اســاس قانون برنامه 
ششم، دولت بايد سالى يك ميليون شغل 
در كشور ايجاد كند، آيا با اتمام نيمه اول 
سال 500 هزار شغل ايجاد شده است؟ يا 
همه يك ميليون شغل را گذاشته اند براى 
نيمه دوم ســال و يا اينكه اساساً پس از 
پايان سال هم مى خواهند بگويند مقدور 

نشد و امكان آن وجود نداشت؟
شهباز حسن پور افزود: عملى نشدن اين 
بخش از برنامه ششم مربوط به ايجاد يك 
ميليون شغل در سال، پاشنه آشيل دولت 
است و جوانان تحصيلكرده و جوياى كار، 
امروز اين مطالبه جدى را از دولت دارند.

 كارآسانى نيست 
يك كارشناس اقتصادى هم به خبرنگار ما 
گفت: ايجاد يك ميليون شغل در سال كار 
آســانى نيست اما ايجاد 900 هزار شغل با 
اتخاذ سياست هاى مناســب مالى، ارزى، 
مالياتى، بازرگانى و بهبود فضاى كســب و 
كار با محوريت رفع فســاد و رانت خوارى و 
شفافيت زايى، بهره مندى از فضاى مجازى و 

آموزش نيروى انسانى مقدور است.
ميثم موســايى افــزود: تحقــق نيمى از 
وعده هاى دولت و تكليف برنامه در صورتى 
اســت كه اين اقدام هــا و الزامات را ناديده 
گرفته باشيم اما اگر دولت در مسير درست 
ايجاد شغل قدم بردارد با هزينه بسيار ناچيز 

قادر است كار ايجاد كند. 
وى ادامه داد: اگر قوانين دســت و پاگير 
فضاى كســب و كار و رقابت هاى ناسالم، 
باندبازى ها و فساد را رفع نكنيم، ارتقاى 

واقعى آمار اشتغال، غيرممكن است.
موســايى با بيان اينكه دولت بايد از خود 
شروع كند و فساد گسترده در بدنه ادارى 
و اقتصادى كشــور، امضاهــاى طاليى، 
باندساالرى و سياست بازى در اقتصاد را 
ريشــه كن كند، ادامه داد: اين وضعيت، 
مخّل اقتصاد كشور و فضاى كسب و كار 
است و اجازه نمى دهد صاحبان سرمايه و 
كارآفرينان ورود توأم با امنيت و آرامشى 
به فضاى كسب و كار داشته باشند ضمن 
اينكه افزايش بيــكارى و ركود، اختالف 

طبقاتى شديد را در پى داشته است.
به باور اين اقتصاددان، مردم تأثير رشــد 
اقتصادى اخير را در زندگى خود احساس 
نمى كنند كه اين يعنــى تمام محصول 
توســعه توســط گروهى اندك تصاحب 
شــده  و اگر دولت مدعى باشد به دنبال 
رشــد اقتصادى در بخش هايى بوده كه 
ذاتاً زياد موجد اشــتغال نيســتند، قابل 
پذيرش نيســت چرا كه ســهم ايران در 
توليد محصوالت مدرن با چنين ويژگى 

بسيار كم است!
موسايى ادامه داد: دولت در شرايطى كه 
ركود گريبان اقتصاد را گرفته دســت از 
سياست هاى انقباضى بر نمى دارد و تنها 
به دنبال كاهش تورم اســت حال آنكه با 

اقداماتى از قبيل ثابت نگه داشــتن نرخ 
ارز، تاكنون به نفــع واردكنندگان عمل 
كرده است. همچنين با كاهش هزينه هاى 

به  امور  واســپارى  و  خود 
بخــش خصوصــى ضمن 
صرفه جويى در منابع قادر 
ايجاد  زمينه  بــود  خواهد 
شغل و رشد و رفاه را با هم 

فراهم آورد.  
جهانگيرى  مى شود  اضافه 
رئيــس  اول  معــاون 
جمهــور بارهــا بــر لزوم 
ســرمايه گذارى 770 هزار 
ســال  در  تومانى  ميليارد 
بــراى تحقــق 950 هزار 
فرصت شــغلى و از طريق 
منابعى نظير سرمايه گذارى 
خارجــى، بودجــه دولت، 

صندوق توســعه ملى، بانك ها و منابع و 
تأكيد  خصوصى  بخش  ســرمايه گذارى 

كرده است.
با اين حــال و در اظهارنظرى قابل تأمل 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در 
مراسم شروع اجراى اشتغال فراگير تأكيد 
كرده است: در بهار امسال عالوه بر رشد 
اقتصادى 7 درصدى در اشتغال هم رشد 
داشــته ايم و 920 هــزار نفر به جمعيت 
فعال نســبت به ســه ماهه اول سال 95 
اضافــه شــده؛ در حالى كــه 703 هزار 

فرصت شغلى جديد ايجاد شده است!

گزارش قدس از ادامه بحران بيكارى گزارش مى دهد

 وزير هم با كارآفرينان همصدا شدرشد اقتصادى با سالى 600 هزار بيكار!

اقتصاد: «تزريق پــول، صنايع زيانده را درمان 
نمى كند» تيتر گزارشى بود كه يكشنبه پيش در 
گزارشى مبسوط از زبان كارآفرينان به ضرورت 
اولويت بندى و هدفمند كردن تسهيالت بانك ها 
پرداختيم فعاالن بخش صنعت نيز معتقدند كه 
نبايد تسهيالت بانكى به صنايع زيانده تزريق 
شود كه جز هدرروى منابع مالى عايدى براى 
اقتصاد ندارد. حال وزير صنعت نيز همراستاى 
خواســته كارآفرينــان تأكيــد دارد كه نبايد 
تسهيالت به واحدهايى تعلق گيرد كه مشكل 
بازار دارند، چرا كه اين اقدام تنها در راســتاى 
بدهكار شدن آن هاست. محمد شريعتمدارى 
اظهار كرد: ابتداى امر بايد مشكل بازار واحدهايى 
را حل كنيم كه نمى توانند محصوالت خود را به 
فروش برسانند و در صورتى كه اين مسئله حل 
نشود با ارائه تسهيالت تنها در راستاى بدهكار 
شــدن آن ها گام برمى داريم و در نهايت اسم 
كالهبردار رويشــان مى گذاريــم. به گفته وى 
تسهيالت به واحدهايى تعلق گيرد كه مشكل 
بازار ندارنــد و مى توانند محصوالت خود را به 
فروش برسانند. در مورد واحد هايى كه مشكل 
بازار دارند ابتدا بايد با برنامه ريزى اين مشكل 
را حل كنيم و پس از آن تســهيالت الزم را در 

اختيارشان قرار دهيم.

كسرى بودجه داريم يانداريم

اقتصاد:نوبخت رئيس ســازمان برنامه وبودجه 
بتازگى با اشاره به اينكه اليحه بودجه سال 97، 
15آذرماه به مجلس تقديم مى شود، تأكيد كرده 
اســت كه، 309 هزار ميليارد تومان از 319 هزار 
ميليــارد تومان منابع عمومى بودجه 96 محقق 
مى شوديعنى حدود 10 هزار ميليارد تحقق پيدا 
نمى كند خب اين عدم تحقق ما را به ياد گرانى 
پى درپى ارز مى اندازد به طورى كه يك كارشناس 
تأكيد كرده بود با افزايش نرخ ارز، دولت 10 هزار 
ميلياردى درامد خواهد داشــت با اين حســاب 
ممكن است كه كسرى بودجه خيلى جدى نباشد.

ذره بين 

 عملى نشدن اين 
بخش از برنامه 

ششم مربوط به 
ايجاد يك ميليون 

شغل در سال، 
پاشنه آشيل دولت 

است و جوانان 
تحصيلكرده و 

جوياى كار، امروز 
اين مطالبه جدى را 

از دولت دارند

بــــــــرش

فاينانس،  اخير  قراردادهاى 
راهى است كه دولت و بانك مركزى 
براى وصول درآمدهاى دپو شده نفتى 
پيش گرفته اند و معادل ارقام قراردادها 
در واقع يا پول حاصل از فروش نفت 
در «ضمانــت» اســت و يــا اصل آن 

بانكاشتغال

اقتصاد: اجراى دو برنامه ملى ايجاد اشــتغال با 
عنوان ايجاد اشتغال روستايى و عشايرى و برنامه 
فراگير اشــتغال سال 96 آغاز شد. براى اشتغال 
فراگير و روستايى 30 هزار ميليارد تومان از سوى 
بانك ها تأمين مالى شده است. متوسط نرخ سود 
تسهيالت اشــتغال 9 درصد بوده اما با توجه به 
اينكه براى اســتفاده از منابع صندوق توســعه 
ملى، تأكيد شــده كه اين نرخ 6 درصد باشد 3 
واحد درصد نيز كاهش مى يابد. به گزارش فارس 
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
در مراسم آغاز اجراى دو برنامه ملى ايجاد اشتغال 
با اشاره به اينكه آخرين هماهنگى  براى اين دو 
طرح عام و خاص يعنى اشتغال فراگير و روستايى 
عشايرى انجام شد، اظهار داشت: طرح هاى ديگر 
اشتغال نيز مانند طرح كاد و كارورزى بهمن سال 
95 در شوراى عالى اشتغال تصويب شد. وى با 
اشــاره به اينكه طرح اشتغال فراگير از دو مسير 

در نظام بانكى و در حد 20 هزار ميليارد تومان 
تأمين مالى مى شود، گفت: بخشى را نيز سازمان 
برنامه و بودجه به صورت يارانه متعهد پرداخت 
شده است كه 100 ميليارد تومان آن واريز شد؛ 
غير از اين براى اشتغال روستايى عشايرى معادل 
1,5 ميليــارد دالر برابر 5000 ميليارد تومان و 
نيز 5000 ميليارد تومان ديگر توســط بانك ها 
اختصاص خواهد يافت. در مجموع نظام بانكى 
30 هزار ميليارد تومان براى طرح هاى اشتغال 

پرداخت مى كند.

ايلنا:حيدر مستخدمين حسينى، كارشناس 
بانكى با اشــاره بــه ارقام بــاالى  چك هاى 
برگشــتى و تعطيلى بنگاه هــاى اقتصادى و 
كاهش  زمان كار در بنگاه هاى اقتصادى گفت: 
نبود تقاضا براى برخى كاالها و كاهش درآمد 
خانوارها و كاهش ســرمايه گذارى ها كه در 
پايين ترين حد خود در اقتصاد ما قرار گرفته، 
همچنان اقتصاد ما را در ركود قرار داده است.

وى تصريح كرد: تا زمانى كه اقتصاد كشور 
از ركود خارج نشــده و اقتصاد ما در مسير 
يك رشــد با ثبات قرار نگرفته نمى توانيم 
موضوع مطالبات معوق يا يكسان سازى نرخ 

ارز را حل كنيم.
مستخدمين حسينى ادامه داد: ميزان اعطاى 
تســهيالت نظام بانكى در سال گذشته 540 
هزار ميليارد تومان اعالم شــد كه 80 درصد 
اين رقم اســتمهال بود. يعنى پــول  تازه اى 

نيست كه به اين مجموعه تزريق شده باشد، 
بلكــه بنگاه هاى اقتصادى يا افرادى كه پيش 
از اين تسهيالت گرفته اند و نتوانسته اند آن را 
پرداخت كنند، به بانك مراجعه كرده اند و سود 
آن را پرداخت كرده اند و اصل آن را يك مدت 

ديگر تمديد كرده اند.
 وى افــزود: هم  اكنون ميزان ســپرده هاى 
بانكى 1300 هزار ميليارد تومان اســت كه 
50 درصد آن منجمد شده و در نظام بانكى 

قفل شده است.

با اختصاص 30هزار ميليارد تومان تسهيالت صورت گرفت

مسكن

 مستخدمين حسينى:بورس

نيمى از سپرده هاى بانكى منجمد شده استآغاز اجراى 2 برنامه ملى اشتغال

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

شرط ضامن براى فروش اقساطى مسكن مهر حذف شد
تسنيم:مديرعامل شــركت عمران 
شــهرهاى جديد ايران گفت: بانك 
مسكن شــرط ضامن را براى فروش 
اقساطى واحدهاى مسكن مهر حذف 
كرد. حبيــب اهللا طاهرخانــى افزود: 
بانك مسكن همراهى همه جانبه اى 
با مجموعه وزارت راه و شهرســازى 
بويژه شــهرهاى جديد داشته و هيچ 

گاه موجب ايجاد خلل و توقفى در اين امر نشده است، خوشبختانه آخرين كمك اين 
بانك به فرايند واگذارى واحد هاى مسكن مهر حذف ضامن در زمان فروش اقساطى 

بود كه از همكارى باالى اين مركز با شهرهاى جديد حكايت دارد.

تقويت 233 واحد شاخص كل بورس 
فارس: شاخص كل قيمت و بازده نقدى بورس اوراق بهادار تهران (تدپيكس) در 
پايان معامالت يكشــنبه با افزايش 233 واحدى روى رقم 83 هزار و 916 واحد 
ايستاد. شاخص كل هم  وزن اما با افزايش 67 واحدى عدد 17 هزار و 656 واحد 
را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 218 واحدى به رقم 

91 هزار و 443 واحد دست يافت.

مظنه

طال و ارز
123721

1248000
3901
4721
5299

طال 18 عيار
سكه تمام بهار آزادى

دالر آمريكا
يورو
پوند

قيمت (تومان)

توقف توليد برخى دوگانه سوزها 

اقتصاد: بعد از توقف توليــد پرايد111 توليد 
برخى سوارى هاى دوگانه ســوز از جمله پرايد 
دوگانه ســوز نيز متوقف شد. در مردادماه توليد 
پژو 405 دوگانه سوز ايران خودرو مركزى متوقف 
شده و از 140 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته 
به صفر رسيد. توليد سمند دوگانه سوز نيز مانند 
پژو 405 دوگانه سوز متوقف شــده و از 2679 

دستگاه در مرداد ماه 1395 به صفر رسيد.

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب:
امروز ما خيلى احتياج داريم به ابزارهاى مؤثر و تأثيرگذار، يك 
بخش عمده اين ابزارها، به نظر من شعر است كه بايستى 

مورد توجه شماها قرار بگيرد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا قاضى الحاجات

 دوشنبه 27 شهريور 1396  27 ذى الحجه 1438 18 سپتامبر 2017  سال سى ام  شماره 8501 

اكونوميست
هفته نامه اكونوميســت، چــاپ انگليس در 
مقاله اى، شكل رويكرد آمريكا در قبال ايران 
در چند وقت گذشــته را مورد بررســى قرار 
مى دهد. اكونوميســت معتقد اســت در اين 
برخورد آمريكا با ايران، مى توان عدم تجانس 
شديدى را مشاهده كرد و يك سياست اتخاذ 
شده توسط آن ها با سياست بعديشان كامًال 
بى ربط است. طراحى روى جلد اين مجله نيز 
مربوط به دستاوردهاى جديد دنياى پزشكى 
براى درمان ســرطان است كه نشان مى دهد 
كه نشانه گيرى ها براى شكست قطعى آن هر 

روز به هدف نزديك تر مى شود.

واشنگتن پست
روزنامه واشنگتن پست، چاپ آمريكا توسط 
خبرنگار ميدانى خــود در كمپ نگهدارى از 
پناهجويان ميانمارى در بنگالدش، گزارشى 
ويژه تهيه كرده كــه عكس اصلى روى جلد 
را نيــز به خــود اختصاص داده اســت. اين 
خبرنگار از مشــاهدات خود چنين مى گويد: 
آن قدر برخورد ميانمار با مسلمانان اين كشور 
وحشيانه است كه خون در جوى روستاهاى 
مسلمان نشــين همچنان جارى است. اين 
روزنامه در گزارشــى ديگر با عنوان «كودكان 
زير آتــش» آمار تكان دهنده اصابت گلوله به 
بيش از 20كودك در آمريكا در روز را بررسى 

مى كند.

اشپيگل
هفته نامه اشپيگل، چاپ آلمان در تازه ترين 
شماره خود انتخابات هفته آينده آلمان براى 
تعيين صدراعظم اين كشــور را مورد بررسى 
قرار مى دهد. اين نشــريه با تيتــر «انتخاب 
هوشمندانه تر» به گفته خود كتابچه راهنمايى 
براى خوانندگانش در كمــك به آن ها براى 
انتخاب از ميان 6 نامزد اين انتخابات از جمله 
آنگال مــركل صدراعظم كنونى اين كشــور 

منتشر كرده است.

المستقبل
روزنامــه المســتقبل، چاپ لبنــان حضور 
ميشل عون رئيس جمهور اين كشور را در مقر 
سازمان ملل متحده در نيويورك مورد بررسى 
قرار داده و از قصــد او براى معرفى لبنان به 
عنوان مركز گفت وگوى تمدن ها در نشست 
ساالنه سازمان ملل خبر مى دهد. اين روزنامه 
آخرين تحوالت كردستان عراق در ميان همه 
پرســى براى استقالل را نيز زير ذره بين قرار 
داده و صحبت هــاى العبــادى در مورد بازى 

نكردن بارزانى با آتش را مطرح مى كند.

هفته نامه اكونوميســت، چــاپ انگليس در 
مقاله اى، شكل رويكرد آمريكا در قبال ايران 
در چند وقت گذشــته را مورد بررســى قرار 
مى دهد. اكونوميســت معتقد اســت در اين 
برخورد آمريكا با ايران، مى توان عدم تجانس 
شديدى را مشاهده كرد و يك سياست اتخاذ 
شده توسط آن ها با سياست بعديشان كامًال 
بى ربط است. طراحى روى جلد اين مجله نيز 
مربوط به دستاوردهاى جديد دنياى پزشكى 
براى درمان ســرطان است كه نشان مى دهد 
كه نشانه گيرى ها براى شكست قطعى آن هر 

روزنامه واشنگتن پست، چاپ آمريكا توسط 
خبرنگار ميدانى خــود در كمپ نگهدارى از 
پناهجويان ميانمارى در بنگالدش، گزارشى 
ويژه تهيه كرده كــه عكس اصلى روى جلد 
را نيــز به خــود اختصاص داده اســت. اين 
خبرنگار از مشــاهدات خود چنين مى گويد: 
آن قدر برخورد ميانمار با مسلمانان اين كشور 
وحشيانه است كه خون در جوى روستاهاى 
مسلمان نشــين همچنان جارى است. اين 
روزنامه در گزارشــى ديگر با عنوان «كودكان 
زير آتــش» آمار تكان دهنده اصابت گلوله به زير آتــش» آمار تكان دهنده اصابت گلوله به 
كودك در آمريكا در روز را بررسى 

هفته نامه اشپيگل، چاپ آلمان در تازه ترين 
شماره خود انتخابات هفته آينده آلمان براى 
تعيين صدراعظم اين كشــور را مورد بررسى 
قرار مى دهد. اين نشــريه با تيتــر «انتخاب 
هوشمندانه تر» به گفته خود كتابچه راهنمايى 
براى خوانندگانش در كمــك به آن ها براى 
 نامزد اين انتخابات از جمله 
آنگال مــركل صدراعظم كنونى اين كشــور 

روزنامــه المســتقبل، چاپ لبنــان حضور 
ميشل عون رئيس جمهور اين كشور را در مقر 
سازمان ملل متحده در نيويورك مورد بررسى 
قرار داده و از قصــد او براى معرفى لبنان به 
عنوان مركز گفت وگوى تمدن ها در نشست 
ساالنه سازمان ملل خبر مى دهد. اين روزنامه 
آخرين تحوالت كردستان عراق در ميان همه 
پرســى براى استقالل را نيز زير ذره بين قرار 
داده و صحبت هــاى العبــادى در مورد بازى 

گزارش از شخص

معّلِم آخر
« مهدى محقق» پس از 66 سال تدريس ، از معلم بودن خسته نشده است

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  چه در فضاى 
مجازى و چه در عوالم حقيقى، چه در ايران و 
چه در كشــورهاى ديگر، از او با عنوان عالمه، 
اديب، فقيه، مجتهد، پژوهشگر تاريخ پزشكى 
اسالمى و... ياد مى كنند. خالصه اينكه «مهدى 
محقق» به تقليد از نام خانوادگى اش، پژوهشگِر 
تنها نيست و اگر حوصله كنيد كه در اينترنت 
و جاهاى ديگر سراغ سوابقش را بگيريد، ممكن 
است به عناوين ديگرى مانند: نويسنده، مصحح 
و شارح كتاب هاى فلسفى و فقهى و نسخه پژوه 
هم برخورد كنيد. «محقق» همه اين ها هست اما 
ديروز وقتى خبرنگارى از او پرسيد با وجود اين 
همه مشغوليت و عناوينى كه درباره شما وجود 
دارد، خودتان «مهدى محقق» را بيشتر از همه 
با كدام عنوان مى شناسيد و قبول داريد؟ پاسخ 
داد: « دوست دارم همه، همواره من را به عنوان 

يك معلم بشناسند». 

 كودكى اى كه تلخ شد
ســال 1308 در مشــهد به دنيا آمده است 
و 6 ســالگى اش هنوز هــم تلخ ترين خاطره 
زندگى اش اســت. واقعه گوهر شــاد، صداى 
تيراندازى هاى پى در پى و هراس از دستگير 
شــدن پدرش كــه منبر رفتــه و حرف هاى 
بودار زده بود، بيشــتر از همــه خاطره هاى 
تلــخ و شــيرين در خاطراتش مانده اســت. 
پدر مدتى بعد دســتگير و براى سه سال به 
زندان قصر مى رود و پس از آزادى هم ممنوع 
المنبر مى شود. اوضاع نامساعد مالى خانواده، 
گرفتارى هاى پدر، هجرت به تهران و... سبب 
شــد درس خواندن عالمه آينــده مدتى به 
تأخير بيفتد. به هــر حال درس خواندنش را 
در دبســتان «فرهنگ» تهران آغاز كرد و بعد 
هم وارد دبيرســتان شــد. نوجوانى و دوران 
دبيرســتان مى توانســت از جملــه خاطرات 
شيرينش باشد اما باز هم گرفتارى هاى مالى 
خانواده اجازه نداد تا «مهدى» به قول خودش 
يكباره از درس، بحث و علم زده شود و بيفتد 

دنبال كسب و كار و معاش.

  مجتهد جوان
دلزدگــى اش از درس خيلى نپاييد و «مهدى» 
با تشــويق هاى پدر دوباره بــه دنياى درس و 
مدرســه برگشــت. اين بار مدرسه «مروى» و 
علوم حوزوى، مدرسه سپهساالر، نشستن پاى 
درس علماى مختلف و... آخِر كار هم بازگشت 
به مشــهد، درس خواندن در محضر «آيت اهللا 
كاشف الغطا و آيت اهللا سيد محمد خوانسارى 
و... خالصه جوانى كه چند ســال پيش، علم 
و علم آمــوزى دلــش را زده بود و داشــت 
آينده اش را در بازار جست  وجو مى كرد، حاال 
به درجه اجتهاد رســيده بود و تصميم داشت 
حاال حاالها همين راه را دنبال كند. راهى كه 
البته مى دانست نمى شود برايش آخر و انتهايى 

متصور شد.

  بيسواد چكار مى كنى؟
معلم شــدنش بر مى گردد به ســال 1330 و 
آشــنايى اش با « آيت اهللا كاشــانى»كه يك روز 
با همان لحــن و تكيه كالمــى كه مخصوص 
شوخى هايش بود، پرسيد: بيسواد چكار مى كنى؟ 
و «محقق» جــواب داد: حضرت آيت اهللا، درس 
مى خوانم... آيت اهللا كاشــانى گفته بود: « همان 
مقدار كه خواندى بس است... برو بچه مسلمان ها 
را در مدرســه درس بده... شــما ها خودتان را 
كنار مى كشــيد كه كافرها مى آيند همه جا را 
مى گيرند...». همين توصيه بهانه استخدام و آغاز 
معلمى اش شد. دبيرستان «ابوسعيد» و روحانى 
22 ساله اى كه فارسى و عربى تدريس مى كرد 
و همكارهاى تازه استخدام شده اش كسانى مانند 
«سيد جعفر شهيدى» بودند. از يكى دو سال بعد 
هم دو تغيير در زندگى اش رقم خورد. تغيير اول 
اينكه ســراغ تحصيل در دانشگاه رفت و تغيير 
دوم هم تصميمى بود كه طى مشورت با ديگران 
گرفت: « همان زمان با افراد مختلفى مثل آقايان 
راشــد، فلسفى و پدرم مشورت كردم و آن ها به 

من توصيه كردند كه اگر بخواهى به علم خدمت 
كنى در لباس شخصى راحت تر هستى».

 دو مدرك دكترى در دو سال!
بعد از دروس حوزوى، اجتهاد و معلم شــدن 
حاال نوبت دانشگاه بود. همزمان با تدريس در 
دبيرســتان هاى تهران، دوره دكترى الهيات را 
در دانشگاه تهران تمام كرد. يك سال بعد هم 
دكترى زبان و ادبيات فارسى اش را گرفت، در 
حالى كه هنوز 30 سال بيشتر نداشت و سال 
بعد هم در آزمون دانشــيارى دانشگاه پذيرفته 
شد و به عضويت هيئت علمى درآمد تا معلمى 
را در سطوح باالتر ادامه بدهد. دعوت شدن به 
كار از طرف دانشگاه لندن، دانشگاه آكسفورد، 
دانشــگاه «مك گيــل» كانادا، مؤسســه هاى 
بين المللى علمى مختلف، عضويت در مجامع و 
نهادى هاى علمى ايرانى و خارجى، تأليف ده ها 
اثر ارزشمند علمى، دريافت جوايز و نشان هاى 
علمى معتبر و... ادامه فعاليت هاى دانشمندى 
شــد كه تا مرز ترك تحصيل هميشگى پيش 

رفته و دو باره به دامن علم بازگشته بود. 

 فقط ايران
تنها مى شــود سفرش از مشــهد به تهران و 
دوباره از تهران به مشــهد را مهاجرت آن هم 
از نوع علمى اش ناميد. ديگر سفرهاى پرشمار 
«مهدى محقق» هيچ يك به مهاجرت يا حتى 
سكونت موقت در كشورهاى ديگر منجر نشد. 
با اينكه هم زمينه اش فراهم بود و هم بسيارى 
از كشــورها براى حضــور او در مجامع علمى 
شان سر و دست مى شكستند. اين را خودش 
هم گفته اســت كه هرگز حتى از فكرش هم 

نگذشــته كه بتواند جاى ديگــرى جز ايران 
زندگى كند. «محقق» به جاى رفتن يا انتقال 
دايمى تجربياتش به كشــورهاى ديگر، شعبه 
مؤسسه مطالعات اسالمى دانشگاه «مك گيل» 
را در تهــران راه اندازى و پاى بيشــتر از 30 
دانشمند داخلى و خارجى را به اين مؤسسه باز 
مى كند. «ايزوتسو» انديشمند و اسالم شناس 
ژاپنى را پيش از انقالب بــه ايران مى آورد تا 
بعدها كه اين دانشمند به ژاپن برگشت در باره 
اسالم و انقالب اسالمى كتاب بنويسد. در اين 
باره گفته اســت، پس از انقالب نيز كوشيده 
است او را به ايران بياورد، اما بيمارى دانشمند 

ژاپنى اجازه اين كار را نداده است.

 سياست نه
66 ســال معلمى كردن، كار كمى نيســت. 
بيشتر از آن اما اين است كه استاد «محقق» در 
آستانه 90 سالگى هم سِر بازنشستگى ندارد. 
هنوز خودش را معلم مى داند و در پاســخ به 
اينكــه آيا كارى مانده كــه آن را انجام نداده 
باشــيد؟ مى گويد: « نه، من هميشه هركارى 
دوست داشــتم انجام داده ام و تا همين االن 
هم 88 ســال دارم، در حال تدريس و معلمى 

هستم و از اين كار لذت مى برم». 
او وقتى به پرســش خبرنگارى ظاهراً ســمج 
مى رسد كه: چرا افرادى چون شما درباره مسائل 
روز جامعه اظهار نظر نمى كنند، خيلى خالصه 
و كوتاه پاسخ مى دهد: «كسى كه اهل علم است 
مسائل سياســى و اين ها خيلى برايش اهميت 
ندارد. ضمن اينكــه در جامعه اى مثل ايران به 
جهت جناح بندى هــاى زيادى كه وجود دارد، 
اهــل علم ترجيح مى دهند كــه نظر ندهند تا 

منسوب به گروه يا جناح خاصى نشوند».

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

ناكامى « ما در راهپيمايى ها»
فراديد/ هواداران دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا، كه مى خواستند جمعيتى افزون بر يك 
ميليون نفر را در واشنگتن به خيابان بكشانند 
و در گردهمايى با نام «مادر همه راهپيمايى ها» 
نمايش پشــتيبانى از ترامپ بــه راه بيندازند، 
نتوانســتند جمعيتى بيش از 1000 نفر را به 

خيابان بكشانند.

طرح لغو برجام اين بار
توسط نتانياهو!

مهر/ تلويزيون رژيم صهيونيستى مدعى شد: 
بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل اين بار به 
هشدار درباره برجام اكتفا نكرده، بلكه طرحى با 
موضوع لغو يا تغيير در برجام كه مانع از تبديل 
ايران به يك قدرت هســته اى مى شــود را به 

ترامپ ارائه خواهد داد.

كويت سفير كره شمالى
 را اخراج كرد

شفاف/ وزارت خارجــه كويت به سفارت كره 
شمالى ابالغ كرده شــمار ديپلمات هايش در 
ســفارتخانه بايد به چهار تــن از جمله كاردار 
محدود شود و همچنين سفير كره شمالى در 
اين كشــور را احضار و از وى خواسته كويت را 

ترك كند.

نماينده اى كه با تاكسى 
و مترو تردد مى كند

عصــر ايران/ علــى اصغر يوســف نژاد - 
نماينــده مجلس شــوراى اســالمى- كه از 
وســايل حمل و نقل عمومى بــراى رفت و 
آمد در شــهر اســتفاده مى كند، ترافيك را 
اصلى ترين معضل پايتخت مى داند و اميدوار 
است فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومى 

در ميان مسئوالن رواج يابد.

احمد مازنى بدون لباس 
روحانيت در پرتغال ظاهر شد!

تسنيم/حجت االســالم احمد مازنى نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى كه در 
قالب هيئت پارلمانى عازم «ليسبون» پايتخت 
پرتغال شــده ، بدون لباس روحانيت و با لباس 

شخصى ظاهر شد.

ضايع شدن مالنيا ترامپ!
باشگاه خبرنگاران/ دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا در پايگاه هوايى ارتش اين كشور هنگامى 
كه پشت تريبون آمد، همسرش را با دست هل 
داد و او را به خارج از صحنه فرســتاد كه سبب 

شرمسارى او در بين نظاميان شد.

خوددارى دوباره نتانياهو
 از ديدار با نخست وزير سوئد

مهر/ «بنيامين نتانياهو»، نخســت وزير رژيم 
صهيونيستى، بار ديگر دعوت «استفان لوفن»، 
همتاى سوئدى خود را، براى مالقات در حاشيه 
مجمع عمومى سازمان ملل به دليل اقدام سوئد 
در به رسميت شناختن دولت فلسطين در سال 

2014 نپذيرفت.

كره شمالى، آمريكا را به 
«ويرانى خفت بار» تهديد كرد

ايسنا/ كره شمالى به آمريكا هشدار داد، به يك 
«غول نظامى جهانى» تبديل شده و اعالم كرد، 
آماده دست زدن به حمله نابودگرى است كه 
براى دشمنانش «ويرانى نهايى و خفت بار» به 

ارمغان خواهد آورد.

واردات تله موش تكذيب شد
ايرنا/ گمرك ايران خبر واردات 181 تن تله 
موش به كشور در چهارماهه نخست امسال 
را كه در برخى رســانه ها منتشــر شده بود، 

تكذيب كرد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2512/58

 23/4300/16 4/525/26

18/3519/07

6/176/50

18/5319/25

تهاجم فرهنگى باحال!

 ايستگاه/ محمد تربت زاده   اگر فرض كنيم اين فقره، از جمله مواردى بوده 
كه البه الى تهاجم گســترده فرهنگى، خودش را به مملكت ما رسانده و كم كم 
دارد باب مى شود، آن وقت آدم دلش مى خواهد هميشه مورد تهاجم قرار بگيرد! 
مــورد تهاجم قرار بگيرد اما به ازاى آن، يــك روش و منش خوب در همه جاى 
كشورش رخنه كند. اكنون من دوست دارم، به همه دنيا پز بدهم و بگويم: «ما به 
جاى آن كه مجرمان جرايم سبكمان را زندانى كنيم، هم دل هزاران كودك را شاد 
مى كنيم، هم فرهنگ كمك به نيازمندان را در جامعه جا مى اندازيم». اصالً مى شود 
رو به مهاجمان فرهنگ غرب ايستاد و فرياد زد كه: « هرچه زور زديد تا بخش هاى 
بنجل و كج و كوله فرهنگتان را به ريشمان ببنديد، زير بار نرفتيم كه هيچ، گشتيم 
و يك عادت خوبتان را از ميان هزاران بدى بيرون كشيديم و مال خودمان كرديم. 
آقاى قاضى گاليكشى! دم شما گرم به خاطر حكم تهيه پوشاك كودكان نيازمند به 
جاى يك ماه حبس براى راننده خالفكار. خدا كند خالف هاى ديگر، متخلف هاى 
بعدى و قاضى هاى ديگر هم جورى باشند كه آخر ماجراى ُجرم، مجرم، دادگاه و 
قاضى با حكم هايى اينچنينى ختم به خير شود. آقاى قاضى ! دم شما گرم اصلى را 
هم بگذاريد به حسابتان! براى وقتى كه با تداوم صدور اين حكم ها، فرهنگ قشنگ 

كمك به نيازمندان را ميان قاضى، متهم و مردم رواج دهيد.

درباره تولستوى داستانى نقل مى كنند كه من آن را خيلى دوست دارم. مى گويند 
اواخر عمر كه او دچار جنون شده بود و ديگر نمى توانست بنويسد، روزى در يك 
پارك، كتابى افتاده بر زمين مى بيند. كتابى كه شيرازه و صفحاتش به هم ريخته. 
كتاب را برمى  دارد و از وســطش شروع مى كند به خواندن. خيلى از آن خوشش 
مى آيد و ذوق زده مى شود. دنبال جلدش مى گردد و در ميان انبوه صفحات به هم 

ريخته، پيدايش مى كند. روى جلد نوشته شده: آناكارنينا، نوشته لئو تولستوى!
كتاب: درس هايى در باب ادبيات روس

نويسنده: والديمير ناباكوف
مترجم: فرزانه طاهرى

دم شما گرم

زنگ كتاب

حكايت ضامن در سيستم بانكى!طرح  روز  نيشتر / مازيار بيژنى 
روزنامه هاى جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور باب اسفنجى و مرد عنكبوتى 
در شهر رژه مى روند

 ايستگاه / رقيه توسلى   اين روزها، 
خبرها توى بازار است. در رّد نگاه بچه ها 
و پدرها و مادرها. دســت ها را كه خوب 
جست  وجو كنيد، مى بينيد، مهر در راه 
اســت و پاييز دارد، مدرسه ها را با خود 

مى آورد.
كيســت كه با دلمشــغولى هاى پايان 
تابســتان آشنا نباشــد و طعم شمارش 
معكوس شهريورماه را نوش جان نكرده 

باشد.
همهمــه پرشــورى دارد، خيابــان ها. 
خريدهاى قشــنگى اتفــاق مى افتد. با 
سارا، مشتاقانه به آدم ها و بده بستان ها 
نگاه مى كنيم و خاطــره بازى مان گل 
مى كند. پرت مى شــويم به گذشــته و 

محول االحوال مى گرديم.
سارا به بچه هاى مسيرمان لبخند مى زند 
و سالم مى دهد. كارش همه را مبهوت 

مى كند و مرا.
مى پرسم چرا؟ مى گويد، بگذار يك كم 
ديوانگى كنم. چه عيبــى دارد، حضور 
يك غريبه شــاد هم در خاطرات شان 

ثبت شود.
آن قــدر غــرق ديــدن معصوميــت و 
ســرزندگى كوى و گذريم كــه كامًال 
يادمان مى رود به قصد رفتن به عكاسى 
آمده ايم. دوست جان احتياج به 6 قطعه 

عكس سه در چهار دارد.
تــا مى توانيم راه مى رويم و دور و برمان 
را خوب تماشا مى كنيم. خبرهاى زيادى 
اين روزها در شهر رژه مى رود. هم خوِب 
خوب، هم بِد بد. غربى، نامأنوس، سوال 

برانگيز.
شــرجى و گرمــاى هوا كــه فروكش 
مى كنــد، 10 دقيقــه اى روى نيمكت 
خيابان مى نشــينيم؛ «ملكه برنى، باب 
اسفنجى، مرد عنكبوتى، كيتى، پانداى 
كونگ فوكار، موش سرآشــپز و بن تن» 
از جلوى چشــم هايمان رد مى شوند؛ با 
كودكانى كه سرحال و قبراق، نمادهاى 

بيگانه را بر دوش شان گذاشته اند.
تعجب نوشــت: اين روزها در بازار - چه 
فــراوان - جــاى كاال و فرهنگ ايرانى 

خالى ست!
محمدرضا آذرى جهرمى

 اينستاگرام
ايســتگاه/ وزير ارتباطات كه فعاليت 
اجتماعى  در شبكه هاى  نيز  گسترده اى 
دارد، پــس از كســب نخســتين مدال 
جهانى توسط ملى پوشان واليبال ايران، 
در اينســتاگرام خود ايــن موفقيت را 
غرورآفرين خوانده و آن رابه ملى پوشان 

كشورمان تبريك گفت.

يوهان المكوئيست 
توييتر

ايســتگاه/ اين كارآفرين سوئدى ساكن 
اســتكهلم، در توييتى از به توافق رسيدن 
ايران با كشور نروژ براى سرمايه گذارى اين 
كشور در ايران براى انرژى خورشيدى خبر 
مى دهد. اين دو كشــور تاكنون براى فراهم 
آوردن 120ميليــون كيلووات برق به توافق 
رسيده اند، اما اين مقدار افزايش خواهد يافت.

فاكس نيوز 
 توييتر

ايستگاه/ توييتــر اين شبكه اجتماعى 
در توييتى ســخنان مشاور امنيت ملى 
آمريكا يعنى هربرت ريموند مكمستر را 
بازتاب داده كه قرارداد هسته اى با ايران 
را بدتريــن قرارداد لقــب داده و معتقد 
است در اين قرارداد تمام منافع به ايران 

داده شده است.

روزمره نگارى

شبكه گردى
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