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دو سال از نهايى شدن برجام و حدود يك سال و نيم از اجرايى شدن آن مى گذرد. 
تا پيش از اجرايى شــدن برجام تصور و تلقى اين بود كه برجام تمام تحريم هاى 
اقتصادى كه عليه ايران در ســال هاى گذشته وضع شده است را برطرف خواهد 
كرد و به از بين رفتن نظام و ساختار تحريم ها منجر خواهد شد. اما با گذر زمان 

اين واقعيت روشن شد كه اين تلقى، درست و صحيح ...

اگر ما كوتاه بياييم دشمن جلو خواهد آمد

دادگاه فدرال حكم توقف برگزارى همه پرسى جدايى را صادر كرد

كردستان عراق در بن بست همه پرسى

 اقتصاد  وزير صنعت، معدن و تجارت 
تأييد كــرده اســت،90درصد كاالهاى 
واحدهاى تجارى قاچاق است، بنابراين، 
ســخن شــريعتمدارى به معناى ورود 
تنها10درصــد كاالى قانونى اســت. با 
تأييد حرف باالترين مقام حوزه تجارت، 
مى شود گفت عالوه بر حذف درآمدهاى 

گمركى دولت و حذف فرصت هاى شغلى، 
مؤلفه اقتصاد مقاومتى نيز بشدت تضعيف 
شده است. آمار واردات قاچاق كاال از15 
ميليــارد دالر تا30ميليــارد دالر برآورد 
مى شــود كه چرخش مالى بيش از150 
هزارميليــاردى را درعرصه داد و ســتد 
داخلى تأييد مى كند. اينكه چه كســى 

يا نهــادى در اين زمينه مقصراســت و 
شــيوه هاى مبارزه با آن كه از بحث هاى 
داغ مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى 
نيز بود، پرسشى است كه با پاسخ به آن، 
جواب خيلى از پرسش ها در بخش توليد 
و اشتغال و بهبود اقتصادى داده مى شود.

نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس 

در گفت و گو با خبرنگار ما معتقد است، 
دولت اراده اى براى مبارزه با قاچاق كاال 
ندارد، چون پاى رانت هاى كالن و خرد و 
درآمدهاى تريليارد تومانى در ميان است.

از ستاد  عضو كميته تحقيق و تفحص 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز تأكيد مى كند: 

اگر تصميم جدى...
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 قدس اظهارات وزير صنعت درباره قاچاق 90 درصدى كاال را  بررسى مى كند 

قدس گزارش مى دهد

جزئيات توقف 
توليد 20 مدل 
خودرو داخلى
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عروس و 
داماد جوان 

قربانيان شليك 
در خيابان چمن 
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از ازل ايل و تبارم همه عاشق بودند
 چهارده  به قول شــيخ جعفر شوشــترى اين ماجرا از پيش از خلقت آدم آغاز شده و قرار است تا روز در اين شماره ويژه نامه «چهارده» مى خوانيد

رســتاخيز و بعد از آن ادامه داشته باشد. عاشورا واقعه اي نيست كه فراموش شود بلكه با زنده ماندن آن 
ضامن بقاي آزادگي اســت چرا كه از همان عصر روز دهم محرم ســال 61 هجرى با همه ممنوعيت ها و 

خفقان هاى تاريخى اش باز بيرق صاحب عزاى آن برافراشته شده و از هر جريانى ايستاده تر مانده. اما ... 
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عالم انقـالبى
و حـامى واليت

از هاتف و عقيق
تا پرواز در ارتفاع صفر

علوم انسانى 
موتور محرك علم در جامعه است

6 11 10
علماى حوزه علميه خراسان از آيت اهللا معصومى مى گويند محرم در قاب سيما در گفت و گو با قدس عنوان شد

:حضرت محمد
خداوند مى فرمايد: 
«گفت وگوى علمى 

ميان بندگانم، از 
چيزهايى است كه 

دل هاى مرده با آن زنده 
مى شود، به شرط آنكه 

در آن گفت وگو، به 
امر من برسند.»
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سـیره علـما و مراجـع در برگـزاری
مـراسـم عـزاداري 

 از ازل ايل و تبارم 
همه عاشـق بودند
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آداب وصل
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 حجت االسالم سیدجالل موسویان
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

پیـراهن سـیاه 
تو جوشن كــبیر ماست

 گفت وگو با مهدي آصفي
پیشکسوت عرصه ستایشگري
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هذيان گويى   زير فشار
ناراحتى و فشار عصبى ناشى از ناكامى در ايجاد يك اجماع جديد 
عليه ايران، ركس تيلرسون را به تناقض گويى و آسمان و ريسمان  بافى 

واداشت
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كارشناس ارشد مسائل بين الملل

دادگاه فدرال حكم توقف برگزارى همه پرسى جدايى را صادر كرد

كردستان عراق در بن بست همه پرسى

گزارش خبرى

برگزارى همه پرسى  به زمان  نزديك شدن  با  الملل  بين   
كردستان عراق، بحران و تنش نسبت به برگزارى آن گسترده تر 
مى شود؛ زيرا از يك سو دوره رياست «مسعود بارزانى» رئيس 
منطقه كردستان عراق رو به پايان است و از طرف ديگر اختالف 
بين احزاب سياسى ُكرد و غير ُكرد وجود دارد؛ اختالف هاى 
المللى نيز چالش بزرگى در برگزارى همه  منطقه اى و بين 

پرسى جدايى كردستان عراق ايجاد مى كند.
مســعود بارزانى تاكنون در راه اندازى دوباره پارلمان كردستان 
عراق شكست خورده است؛ پارلمانى كه تالش شد با راه اندازى 

مجدد آن از همه پرسى حمايت كند.

 حكم توقف برگزارى همه پرسى جدايى صادر شد
شبكه الميادين در خبرى اعالم كرد: دادگاه فدرال عراق حكم 
توقف برگزارى همه پرســى جدايى منطقه كردستان را صادر 
كرد. اين حكم در پى دادخواســت هاى ارائه شده عليه اربيل و 
پافشارى «مسعود بارزانى» بر برگزارى همه پرسى جدايى صادر 
شــد. دادگاه عالى فدرال عراق در نشســت خود كه با حضور 

تمامى اعضا برگزار شــد، به بررســى دادخواست هاى مختلف 
عليه همه پرســى جدايى منطقه كردستان و مناطق مشمول 
اين همه پرسى پرداخت و حكم توقف اين همه پرسى را در 25 

سپتامبر جارى صادر كرد.

 همه پرسى جدايى، امنيت ملى را تهديد مى كند
همچنين در نشست هيئت دولت عراق، بر ضرورت حمايت از 
وحدت عراق و امنيت شــهروندان و توقف اقدام ها عليه امنيت 
كشــور و شهروندان تأكيد شــد. در اين نشست كه به رياست 
«حيدر العبادى» نخســت وزير برگزار شــد، همه پرسى جدايى 
منطقه كردستان عراق به دليل مخالفتش با نص قانون اساسى 
رد و اعالم شــد اين همه پرســى تهديدى براى امنيت ملى و 

وحدت عراق به شمار مى رود.
در بيانيه اين نشســت، بــر تالش براى تحقــق امنيت براى 
تمامى عراقى ها با هر هويت و قوميتى و حفظ امنيت كشــور 
و همزيستى مسالمت آميز ميان شهروندان تأكيد و اعالم شد، 
اعضاى حاضر در اين نشست اجازه نخواهند داد، اين همزيستى 

مسالمت آميز تهديد شود.
با وجود همه اين مخالفت ها، رئيس حزب دموكرات كردستان 
عراق -مسعود بارزانى- همچنان بر برگزارى همه پرسى در زمان 
مقرر تأكيد دارد؛ اما بر اســاس برخى شواهد به نظر مى رسد، 
بارزانى به دنبال دستيابى راهى براى برون رفتى است كه آبروى 

خود را نيز حفظ كند. 
گفته مى شــود، مســعود بارزانى در مقابل تعويق همه پرسى، 
ضمانت ها و تعهدهاى بين المللــى مى خواهد تا به طور كامل 

حقوق كردستان عراق از حكومت مركزى استيفا گردد.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

دولت جديد آمريكا فرصت مطالعه كردن سند برجام را نداشته است مهر: رئيس دفتر رئيس جمهور در واكنش به ادعاى آمريكا مبنى بر بازديد از سايت نظامى مطابق با برجام، گفت: دولت جديد آمريكا 
فرصت مطالعه كردن سند برجام را نداشته است.محمود واعظى در واكنش به اظهارات دولت آمريكا مبنى بر اينكه تفاوتى ميان بازديد از سايت هاى هسته اى و نظامى نيست، گفت: به نظر من در برجام همه چيز روشن و 
همه مراحل طى شده است.وى تأكيد كرد: دولت جديد آمريكا فرصت مطالعه كردن سند برجام را نداشته و از همكارى ميان ايران و آژانس در اين سه چهار سال گذشته مطلع نيست، بنابراين حرف هاى عجيبى مى زند.

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

ميزان: رئيس قوه قضائيه به دادســتان 
كل كشور و دبير ستاد حقوق بشر دستور 
داد بــا كمك وزارت خارجــه، كارگروهى 
ويژه متشــكل از حقوقدانان براى بررسى 
راهكارهاى عملى حمايت از مســلمانان 

ميانمار تشكيل دهند.
آيت اهللا آملى الريجانى در جلسه مسئوالن 
عالى قضايى با بيان اينكه مجالس عزادارى 
بايد توأم بــا بيان بينات حادثه عاشــورا 
باشــد، بر لزوم تطبيق نحوه مداحى ها و 
سخنرانى ها با اصول اساسى و روح تبليغات 
اسالمى و قرآنى تأكيد كرد و گفت: سومين 
نكته مهم در خصوص مواجهه ما با حادثه 
عاشورا، نحوه اجراى پيام هاى عظيم اين 
واقعه است. خوشبختانه در 
جمهورى اسالمى، بسترهاى 
فوق العاده مناسب و آماده اى 
براى اجراى اين پيام ها وجود 

دارد.
رئيس قــوه قضائيه در ادامه 
ســخنان خود با اشــاره به 
گسترش خشــونت ها عليه 
مسلمانان ميانمار، با محكوم 
كردن اين حــوادث تصريح 
كرد: فجايــع دلخراشــى در ميانمار رخ 
مى دهد كه قلب هر انســان را جريحه دار 
مى كند. اين جنايات با حمايت فردى رخ 
مى دهد كه جايزه صلــح نوبل را دريافت 
كرده اســت و انسان با مشــاهده چنين 
حوادثى از نحوه ارزيابى مجامع بين المللى 
براى اعطــاى اين قبيل جوايز متأســف 

مى شود.
آيت اهللا آملى الريجانى با بيان اينكه همين 
مجامع بين المللى در حال حاضر سكوت 

كرده اند، افزود: وقتى مى بينيم با وجود همه 
ادعاهاى حقوق بشرى كه گوش جهان را 
كر كرده اســت، چگونه پير، جوان، زن و 
كودك اين چنين در گوشــه اى از جهان 
تحت شديدترين برخوردهاى غير انسانى 

قرار دارند، متحير مى شويم.

 نسل كشى و جنايت عليه بشريت
رئيــس قــوه قضائيــه، اقدامــات عليه 
مســلمانان ميانمــار را مصــداق بــارز 
نسل كشى و جنايت عليه بشريت دانست 
و خاطر نشــان كرد: مجامع بين المللى 
در برابر گروگانگيــرى چند نفر در يك 
كشور، بدترين و شــديدترين تحريم ها 
را وضــع مى كنند امــا در قبال چنين 

خشــونت هاى بى پايانى بــه يك «ابراز 
تأسف ساده» بسنده مى كنند.

 بررسى راهكارهايى براى اقدام عملى
آيت اهللا آملى الريجانى با تأكيد بر ضرورت 
انجام وظيفه سازمان همكارى هاى اسالمى 
در قبال اين جنايات و درخواست از دولت و 
وزارت خارجه كشورمان براى ايجاد تحرك 
در بين كشورهاى عضو اين سازمان جهت 
جلوگيرى از ادامه فجايع اخير در ميانمار، 
به دادستان كل كشور و دبير ستاد حقوق 
بشر دستور داد كه با كمك وزارت خارجه، 
كارگروهى ويژه متشكل از حقوقدانان براى 
بررسى راهكارهايى براى اقدام عملى هم 
در ســطح كشورهاى اســالمى و هم در 

ســطح مجامع بين المللى براى حمايت از 
مسلمانان ميانمار و جلوگيرى از گسترش 

خشونت عليه آنان تشكيل دهند.
آيت اهللا آملــى الريجانى در بخش پايانى 
سخنان خود با اشاره به تالش هاى آمريكا 
براى نقض برجام تصريح كرد: متأســفانه 
دولــت آمريكا با وجود وعده هــاى اوليه، 
مسير مخرب و خطرناكى را در پيش گرفته 
است. آمريكا مى خواهد با هزينه جمهورى 
اســالمى از برجام خارج شود و به همين 
دليل اخيراً به ســراغ آقاى آمانو رفته و بر 
همين اساس بحث بازرسى مراكز نظامى 
مطرح شده است؛ بحثى كه در هيچ يك 
از اســناد اعم از برجام يا پروتكل ها به آن 

اشاره اى نشده و هيچ وجهى ندارد.

رئيس قوه قضائيه دستور داد

تشكيل كارگروه ويژه بررسى راهكارهاى حمايت از مسلمانان ميانمار

 خواهش مى كنم جلوى برند نفتى را كه توســط مديران نفت در حال اجراست 
بگيريد كه پيامدش زنده شدن بابك زنجانى ديگرى است! 9150002722 

 در جنگ و درگيرى 40 ســاله بين ايران و آمريكا، نقش دولت هاى اصالح طلب 
خاتمى و روحانى مثل نقش ميانجيگرى است كه با زبان چرب و نرمش ملت ايران 
را از هرگونه حركتى بازداشــته تا آمريكا بتواند ضربات خود را به ملت و به انقالب 

وارد كند! 9130009005
   دولتمردان كرسنتى كه دريافت چند فروند هواپيماى مرجوعى ساير كشورها 
را به عنوان دستاورد خود معرفى و به آن افتخار مى كردند، اكنون با تصويب قانون 
منع فروش هواپيما توسط كدخداى خيالى شان چه پاسخى به مردم و هوادارانشان 
دارند؟ در مقابل اين عهد شكنى ها چه گزينه اى براى خود نگه داشته ايد؟ متأسفانه 
نمايندگان مجلس هم كه عده اى به دنبال ســلفى گرفتن، عده اى مشغول تدارك 
اســتخدام در وزارت نفت و چند نفرشان به جاى دفاع از حقوق ملت به دنبال رفع 

حصر سران فتنه هستند. 9150001495
 آن ها كه مى گويند برجام هيچ است آيا انصاف نمى دهند كه جز برجام چه چيز 
مى توانست سبب شود كره شــمالى، اقدام به عربده كشى در مقابل ترامپ كمتر 

مؤدب بكند؟9190008895
 بدحجابى و پوشش بانوان جامعه اسالمى به چه حدى برسد، دستگاه هاى مسئول 
كشور از باب نهى از منكر احساس مسئوليت خواهند كرد و در مقابل آن خواهند 

ايستاد؟9150002417
 هر كس رئيس جمهور شود مى تواند با لشكر 4 درصدى، هشت سال بدون چون 

وچرا بر 96 درصد ملت رياست كند!  9150008242
 چقدر بايد ســاده انديش باشــيد كه از اروپا، كه جنايات شيميايى اش هنوز از 
زن و كــودك و رزمنده ما شــهيد مى گيرد، بخواهيد كه جــواب قاطع به آمريكا 

بدهد.9300002554
 چنــدى پيش اخبار گفت 80 درصد مردم دچــار آرتروز، كمر درد و انواع 
بيمارى هاى استخوانى هستند كه اگر درست باشد يعنى 80 درصد جمعيت 
غير مولد و فقط مصرفى هستند كه يا اصًال توانايى كار كردن ندارند ياكارايى 
آنچنان مثبتى ندارند و دليلش هم نشســتن يــا خوابيدن طوالنى مدت زير 
باد كولرهاســت كه عــالوه بر تحميل هزينه هاى فراوان انــرژى(آب وبرق) و 
بهداشتى(دكتر و بيمارستان) به مرور زمان آب بدن را خشك و استخوان ها را 

شكننده مى كند. 9150004755
 از نظر دولتى ها دولت هر چه گفت همه بايد بدون چون و چرا بگويند چشــم! 
داستان مدارس اســتيجارى كه هنوز مسئوالن، آن را حل نكردند، معلوم است! با 
اين حساب، چه گندى در برجام به سر خود زدند، البته آن ها كه انتخابات اخير را 
با ضايع كردن حقوق رقبا و طرفدارانشان و طرفداران خود برگزار كردند، بيشتر از 

اين ها گند مى زنند! 9190008895
 حذف برچسب قيمت كاال ظلمى ديگر از سوى دولت كنسرت و كرسنت در حق 
اقشــار ضعيف و حمايت از فرصت طلب ها و غارتگران بيت المال است كه به نظر 
مى رســد با هدف نااميد كردن ملت از كارآمدى نظام جمهورى اسالمى در تأمين 

منافع مردم باشد. 9150001495
 از مديركل خدوم و جانباز آموزش و پرورش خراسان رضوى خواهشمنديم نسبت 
به دريافت كامل شهريه ثبت نام از فرزندان فرهنگيان در مدارس تيزهوشان ورود 
كنند و از حقوق فرهنگيان دفاع كنند؛ زيرا امسال به ظاهر مى خواهند شهريه كامل 

دريافت كنند. 9330002901
 توجه كرديد بعضى ماشــين هاى پخش تجارى يا بعضى تاكســى ها و جديداً 
موتورســيكلت هاى رســتورانى، كوچــه و خيابان ها جوالنگاه آن ها شده اســت. 

9150005293
 مگــر چندى قبل ديوان عدالت ادارى گرفتن آبونمان توســط شــركت گاز را 
غيرقانونــى اعالم نكرد، پس چرا همچنان در حق مردم اجحاف مى كند و آبونمان 

مى گيرند؟ 9150006121
 بسيار جالب اســت حجت االسالم احمد مازنى كه چند وقت پيش در زمان 
سلفى گرفتن چند نماينده مجلس با خانم موگرينى لبخند بر لب داشته و حاال 
هم كه در قالب هيئت پارلمانى به پرتغال عزيمت كرده، لباس روحانيت را كنار 
گذاشته و با لباس شخصى ظاهر مى شود. آيا اينان مى خواهند در مجلس از عزت 
و شرف ايرانى دفاع كنند؟ كسى كه از پوشيدن لباس روحانى خودش در پرتغال 
شرم دارد چطور مى تواند از انقالب و اسالم دفاع كند؟ واى بر مردمى كه چنين 

نمايندگانى دارند! 9150000233

اگر ما كوتاه بياييم 
دشمن جلو خواهد آمد

دو ســال از نهايى شدن برجام و حدود يك 
ســال و نيم از اجرايى شدن آن مى گذرد. تا 
پيش از اجرايى شدن برجام تصور و تلقى اين 
بود كه برجام تمام تحريم هاى اقتصادى كه 
عليه ايران در ســال هاى گذشته وضع شده 
است را برطرف خواهد كرد و به از بين رفتن 

نظام و ساختار تحريم ها منجر خواهد شد.
اما با گذر زمان اين واقعيت روشن شد كه اين 
تلقى، درست و صحيح نبوده است. به عبارت 
ديگر، برجام بر مسئله تحريم ها اثرگذار بود، 
ولى اين تأثيرگــذارى را مى توان محدود و 

جزئى، مشخص و انتخاب شده، دانست.
بدون ترديد، بزرگ ترين نفع برجام براى ملت 
ايران اثبات فريبكارى و غيرقابل اعتماد بودن 
آمريكا بوده است. در مقابل از زمانى كه ترامپ 
رقابت هاى انتخاباتى را شــروع كرد، بر طبل 
تهديد ايران از طريق برجام كوبيد و بصراحت 
اعالم كرد برجام را پاره خواهد كرد، زيرا وى 
معتقد است، بدترين قراردادى كه آمريكايى ها 
در طول تاريخ با ايران امضا كرده اند، همين 
برجام اســت. از زمانى كه ترامپ بر مســند 
رياست جمهورى آمريكا تكيه زد، از هر ابزارى 
استفاده كرد تا شرايطى را به وجود آورد كه 
برجام را نقض كند و تاكنون در اجراى برجام 
عهد شــكنى هاى فراوانى داشته  و درصدد 
است اين گونه القا كند كه آمريكا در رابطه با 
برجام هيچ تعهدى نداشته و نخواهد داشت و 
حتى در مقابل، ايران را نيز در اين موضوع به 
كارشكنى متهم كرده و حتى در مواردى به 
دنبال زمينه چينى براى اعالم عدم پايبندى 
ايران به برجام بوده است. اگرچه، مشاورانش تا 
حدى او را قانع كردند كه نقض برجام از سوى 
آمريكايى ها به مصلحت نيست و ممكن است 
آمريكا را در مقابل ســاير كشورها بخصوص 
اروپايى ها قرار دهد و ســبب شــد ترامپ تا 

حدودى مواضع خودش را تعديل كند.
از طرفــى، چــون آژانس بين المللــى انرژى 
هسته اى پايبند بودن ايران به برجام را تأييد 
كرده، ترامپ در پشــت پرده، تيمى را مأمور 
كرده است كه خارج از مجموعه دولت، گزارش 
حقوقى را به نحوى ارائه كنند كه وانمود شود 
ايران برجــام را نقض كرده و به احتمال زياد 
در گزارش ســه ماهه آينده كه قرار است به 
ترامپ داده شــود، اين پيام كه ايران برجام را 
نقض كرده اســت به او اعالم مى شود، اگرچه 
انتقال اين پيــام به ترامپ تا حدود زيادى به 

رخدادهاى منطقه بستگى دارد.
حال اگــر آمريكايى ها به هر دليلى برجام را 
ناديده بگيرند، ايران نيز بايد پاسخ قاطعى ارائه 
كند و به سياست خود قبل از برجام برگردد. 
از طرفى وجود برخى نقاط ضعف و ابهام در 
متن برجام موجب شده است وزارت خارجه و 
شوراى نظارت بر برجام محتاط عمل كنند و 
بهانه اى براى آمريكا ايجاد نكنند كه موجبات 
سوءاستفاده از برجام را براى آن ها فراهم كند 

و به نحوى خويشتندارى كرده اند.
از اين رو، تعلــل آن ها در قبال تحريم هاى 
پــى در پى آمريكا در نقض برجــام و ارائه 
تحريم هاى جديد موجب شد، رهبر معظم 
انقالب همچون بســيارى از مســائل ديگر 
پاسخ قاطعى به نقض كنندگان برجام ارائه 
و در مراســم دانش آموختگى دانشجويان 
علوم انتظامى بصراحت اعالم كنند كه هر 
حركت غلط نظام سلطه در قضيه برجام، با 
واكنش جمهورى اســالمى روبه رو خواهد 
شــد و ترامپ و ساير كشــورها بايد به اين 
نكته توجه داشــته باشند كه ملت ايران در 
طول اين 39سال، زير بار زور نرفته است و 
در برابر هيچ زورگويى ُكرنش نخواهد كرد و 

كوتاه نمى آيد.
خبر

صداى مردم   

خبــــــر

روحانى در مصاحبه با سى ان ان:
درصورت اقدام عليه برجام 

آمريكا هزينه سنگينى مى دهد
مهر: رئيس جمهور ايران اعالم كرد: اگر 
آمريكا بخواهد اقدامى عليه برجام انجام 

دهد، هزينه سنگينى بايد بپردازد.
حســن روحانى در مصاحبه اى با شبكه 
خبرى ســى ان ان گفت: در صورتى كه 
«دونالد ترامپ» رئيــس جمهور آمريكا، 
برجام را پاره كند، آمريكا هزينه سنگينى 
خواهد پرداخت. خروج از چنين توافقى هزينه بااليى براى آمريكا به همراه خواهد 
داشت و من فكر نمى كنم كه آمريكايى ها حاضر به پرداخت هزينه هايى باشند كه 
براى آن ها بى فايده است.وى افزود: درست است كه آقاى ترامپ غيرقابل پيش 
بينى است؛ ولى ما براى هر وضعيتى پيش بينى و برنامه داريم. تنها نتيجه خروج 
از برجام، بى اعتبارى آمريكاست. كاهش تنش منوط به رفتار دولت آمريكاست. 
رفتار فعلى ترامپ مســير مذاكره براى حل مشــكالت بين المللى را مى بندد و 

عقبگردى به دوران نا موفق بوش پدر و  پسر است.

نامه 76 شخصيت برجسته اروپايى 
به ترامپ درباره حفظ «برجام»

فارس: 76 چهره برجسته نظامى، سياسى و ديپلماتيك از سراسر اروپا كه «خاوير 
سوالنا» نيز در ميان آن ها حضور دارد، با امضاى نامه اى خطاب به رئيس جمهور 
آمريكا خواستار حفظ برجام شدند.76 چهره برجسته نظامى، سياسى و ديپلماتيك 
از سراسر اروپا ديروز با انتشار بيانيه اى اعالم كردند: هرگونه اقدام يكجانبه آمريكا 
كه توافق هسته اى سال 2015 با ايران را به مخاطره بيندازد به ايجاد بحرانى در 
روابط آمريكا و اروپا منتهى شده و در نهايت موجب آسيب رساندن به جايگاه و 

اعتبار بين المللى آمريكا در اروپا خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور:
تأخير يكساعته كارمندان تا 15 مهر مجاز تلقى شود

پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: معاون اول رئيس جمهور در آستانه آغاز 
سال جديد تحصيلى، بخشنامه اى براى كاهش ترافيك نيمه اول مهر ابالغ كرد.

اسحاق جهانگيرى در اين بخشنامه از همه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و 
شركت هاى دولتى خواست به منظور مديريت تقاضاى سفرهاى شهرى در معابر 
اصلى و شريانى شهر تهران، از يكم تا پانزدهم مهر ماه سال جارى تأخير كارمندان 

خود تا ساعت 9 صبح را مجاز تلقى كنند.

 متأسفانه دولت 
آمريكا با وجود 
وعده هاى اوليه، 
مسير مخرب و 
خطرناكى را در 
پيش گرفته است

بــــــــرش

خواهد پرداخت. خروج از چنين توافقى هزينه بااليى براى آمريكا به همراه خواهد 

شماره پيامك: 30004567

نشست هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى برگزار شدحضور رئيس جمهور در دانشگاه تهران قطعى است
ايسنا: سرپرست وزارت علوم با تأكيد بر اينكه 
حضور رئيس جمهور براى شــركت در آيين 
آغاز سال تحصيلى جديد در دانشگاه تهران 
قطعى است، گفت: زمان حضور ايشان پس از 

تعطيالت تاسوعا و عاشورا خواهد بود.
دكتر ضياء هاشــمى افزود: دانشگاه تهران از 
رئيس جمهور براى شركت در آيين آغاز سال 
تحصيلى جديد دعوت كرده و وزارت علوم نيز 
پيگيرى هاى الزم را انجام داده است، بنابراين 

حضور ايشــان در برنامه امســال بازگشايى 
دانشگاه هاى تهران قطعى است.

تســنيم: نشســت هيئت رئيسه مجلس 
خبــرگان رهبرى ديــروز در دبيرخانه اين 

مجلس در تهران برگزار شد.
در اين نشست، برنامه هاى اجالس خبرگان 
رهبــرى كه قرار اســت امــروز و فردا در 
ساختمان سابق مجلس شــوراى اسالمى 

برگزار شود، بررسى شد.
مراســم آغازيــن ســومين اجــالس دوره 
پنجــم مجلس خبــرگان رهبرى ســاعت

 8 و 30 دقيقه امروز با سخنرانى آيت اهللا احمد 
جنتى رئيس اين مجلس، برگزار مى شود.

در كنفرانس عمومى آژانس
«آمانو» بار ديگر پايبندى ايران 

را به برجام تأييد كرد
شــبكه خبر: مديركل آژانس بين المللى 
انرژى اتمى با صــدور بيانيه اى اعالم كرد: 
تعهــدات هســته اى ايران طبــق آنچه در 
برجام ذكر شــده، در حال اجراست.«يوكيا 
آمانو» ديروز در شصت و يكمين كنفرانس 
عمومى اين نهاد، بار ديگر پايبندى ايران را 
به تعهداتش در چارچوب برجام تأييد كرد.
وى گفت: از آخرين بارى كه اين كنفرانس 
تشكيل شد به طور مداوم عملكرد ايران به 
تعهدات هســته اى را طبق آنچه در برجام 
ذكر شــده، رصد و راستى آزمايى كرده ايم.
آمانو افزود: تعهدات هســته اى ايران طبق 
آنچه در برجام قيد شــده در حال اجراست 
و ايــن كشــور در حــال حاضر مشــمول 
شديدترين رژيم راســتى آزمايى هسته اى 

جهان قرار دارد.

تسنيم: وزير اطالعات گفت: وزارت اطالعات 
ســرويس هاى خارجى غيرعلمى را شناسايى 
سيد  والمســلمين  االســالم  مى كند.حجت 
محمود علوى در نشســت سراسرى رئيسان 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى، اظهارداشت: 
فردى كه از نظر سياسى با من همسو نيست 
نبايد به عنوان فرد مشكل دار با او برخورد شود.

وزير اطالعات درباره سفرهيئت هاى علمى به 
كشورهاى مختلف و حضور آن ها در ايران گفت: 
امروز ما با ســرويس هايى روبه رو هستيم كه 
دشمن ما هستند و مى خواهند از طرق مختلف 
به ما ضربه بزنند، به عنوان عضو مجموعه علمى 
مى آيند كه به ما ضربه بزنند. نمى توانيم در را 
ببنديم كه هيچ كس نيايد، اما مى توانيم افرادى 
كه با اهداف غير علمى به كشور مى آيند تا به 

ما ضربه زنند را شناسايى كنيم.

تســنيم: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
گفت: ســه مجموعه ماهواره در كشور داريم 
كه آماده پرتاب هستند و در نوبت پرتاب قرار 
گرفته اند.محمدجواد آذرى جهرمى در حاشيه 
اجالس سراسرى رئيسان دانشگاه ها در پاسخ 
به پرسشى درباره وضعيت پرتاب ماهواره هاى 
دانشگاهى، اظهارداشــت: در حال حاضر سه 
مجموعه ماهواره در كشــور داريم كه آماده 

پرتاب هستند و در نوبت پرتاب قرار دارند.
وى گفت: صحبت هايى با وزارت دفاع داشته ايم 
و آن ها زمانى كه اعالم آمادگى كنند پرتاب ها 
را انجام مى دهيم. بــه دليل اينكه دنبال اين 
هستيم كه ماهواره ها پرتاب شوند. اولويت اول 

ما استفاده از ظرفيت النچرهاى داخلى است.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات ادامه داد: با 

اين حال، تابع شرايط وزارت دفاع هستيم.

فارس: ســخنگوى كميسيون امنيت ملى و 
سياســت خارجى مجلس با بيان اينكه ديگر 
مماشات و برخوردهاى ديپلماتيك در مقابل 
نقض آشكار برجام توسط آمريكا صالح نيست، 
گفت: رئيس جمهور در اجالس سازمان ملل 
نداى بى تعهــدى آمريكا به برجــام و نقض 
معاهــدات بين المللى را به گــوش جهانيان 
برساند.سيدحســين نقوى حسينى نماينده 
مردم ورامين اضافه كرد: در چنين شــرايطى 
كه آمريكايى ها نقض آشكار برجام را در پيش 
گرفتند دولت بايد قاطعانه وارد ميدان شود و 
برخورد كند، باالخره ما بايد موضع گيرى هاى 
انقالبى، شــفاف و محكم در برابر اين نقض 
عهدها داشته باشيم و با توجه به اين شرايط، 
مماشات و برخوردهاى ديپلماتيك يا گفتن 

جمالت ديپلماتيك را صالح نمى دانيم. 

 وزير اطالعات اعالم كردسخنگوى كميسيون امنيت ملى: وزير ارتباطات:
سه مجموعه ماهواره در كشور 

آماده پرتاب است
برخوردهاى ديپلماتيك در 

برابر نقض برجام صالح نيست
شناسايى سرويس هاى خارجى 

غير علمى

چهره خبر

نگاه خبرى

منصوريان در پيچ وخم بركنارى!
تسنيم: اعتراض هواداران استقالل پس از ديدار اين تيم برابر پارس جنوبى جم 

سبب شد سرمربى آبى پوشان با اسكورت پليس وارد اتوبوس اين تيم شود.

مديركل امنيتى وزارت كشور:
كشف بسته مشكوك 
در نجف آباد ارتباطى 

با منزل شهيد حججى ندارد
ايرنا: مديركل امنيتى وزارت كشور، گفت: بسته 
مشكوكى كه يكشنبه شب در نجف آباد كشف 
شد، لزوماً انفجارى - تروريستى نبوده و ماهيت 
آن در نيروى انتظامى در حال بررســى است.

زريــن كاله اعالم كرد: در هر صورت ارتباطى 
بين اين موضوع و منزل شهيد حججى وجود 
ندارد و آنچه در اين زمينه مطرح شده، صرفاً 
فضاسازى غلط برخى از رسانه ها بوده است.وى 
افزود: پس از بررسى هاى كارشناسى ماهيت 
بسته كشف شــده به استحضار ملت شريف 

ايران خواهد رسيد.

مخالفت فرانسه با اجراى 
همه پرسى در كردستان عراق

فارس: وزير خارجه فرانســه با رد برگزارى 
همه پرســى براى جدايى كردســتان عراق، 
خواســتار انجام گفت وگو بين اربيل و بغداد 
شــد.به گزارش الجزيره، «ژان ايو لو دريان» 
وزير خارجه فرانسه ضمن مخالفت با برگزارى 
همه پرسى در كردستان عراق گفت: به اجراى 
همه پرسى درباره جدايى كردستان از عراق 

توصيه نمى كنيم.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى مسابقه فرهنگى كبوتران حرم در بارگاه منور امام هشتم   آستان: همزمان با آغاز دهه اول ماه محرم، مسابقه فرهنگى «كبوتران حرم» ويژه كودكان در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
اين مسابقه فرهنگى ويژه كودكان زائر حرم مطهر رضوى مشتمل بر مطالب جذاب و سرگرم كننده است كه با هدف آشنا كردن كودكان با قيام عاشورا در ايام ماه محرم برگزار مى شود. عالقه مندان براى شركت در 

اين مسابقه مى توانند با مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوى به نشانى www.aqr.ir يا با ارسال پاسخ صحيح به سامانه پيامكى 3000802222 در اين مسابقه شركت كنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدير امور انتظامات و تشريفات آستان قدس رضوى:

بيش از 6000 هيئت مذهبى 
در حرم مطهر رضوى ثبت شده اند

آســتان: مدير امــور انتظامات و 
تشريفات آستان قدس رضوى گفت: 
افزون بــر 6000 هيئت مذهبى در 
دفتر هيئت هاى مذهبى حرم مطهر 

رضوى ثبت شده اند.
روح اهللا رنجبر گفت: مراســم اهداى 
پرچم به هيئات مذهبى سراسر كشور 
همه ساله همزمان با فرا رسيدن ايام 

عزادارى سرور و ساالر شهيدان در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
وى در ادامــه تأكيد كرد: هيئت  هاى داراى مجوز از ســازمان تبليغات اســالمى با 
ارائه مجوز خود به دفتر هيئت هاى مذهبى آســتان قدس رضوى، اجازه تشرف به 
حرم مطهر رضوى و انجام عزادارى در صحن و ســراى على بن موســى الرضا(ع) را 
پيدا مى كنند. رنجبر در خصوص شــرايط اهداى پرچم متبرك گنبد حضرت ثامن 
الحجج(ع) به هيئات گفت: پس از حضور هيئت ها در مناســبت ها و عزادارى هاى 
مختلف در چند سال متوالى، از هيئاتى كه در مدت حضور خود در اماكن متبرك 
رضوى، قوانين و نظم ارائه شــده را رعايت كرده باشند، براى دريافت پرچم متبرك 

حضرت رضا(ع) پيش از آغاز ماه محرم دعوت مى شود.
مدير امور انتظامات و تشريفات آستان قدس رضوى تأكيد كرد: در ايام عزادارى محرم 
و صفر خدمات مختلفى به هيئت ها از سوى آستان قدس رضوى ارائه مى شود و به 
تازگى تصميم بر آن شــده تا در ايام و مناسبت هاى مختلف سيستم صوت صحن 
انقالب در اختيار هيئت  هاى منتخب قرار گيرد تا به صورت دسته  جمعى به عزادارى 
بپردازند. وى همچنين تصريح كرد: در ســال هاى گذشته طبق موقوفه اى خاص از 
بعضى هيئت ها در حرم مطهر رضوى پذيرايى مى  شــد، به دليل محدود بودن اين 
موقوفه نسبت به تعداد زياد هيئات مذهبى، در سال گذشته به هر هيئت يك كيسه 

برنج و نمك به نيت تبرك اهدا شد كه در غذاى اصلى آن ها استفاده شود.

به همت معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى
مجله «كبوتران حرم» ويژه ماه محرم توليد مى شود

آستان: ويژه نامه «كبوتران حرم» عنوان كتاب مجله اى است كه از سوى اداره توليدات 
فرهنگى آستان قدس رضوى طى ايام محرم الحرام توليد و به زائران خردسال حرم 

مطهر رضوى اهدا مى شود.
ويژه نامه «كبوتران حرم» در قالب هاى جذاب و متناسب با نيازهاى كودكان همچون 
نقاشى، شعر، جدول، مسابقه و داستان جمع آورى شده است و همزمان با آغاز دهه 

اول ماه محرم در بين كودكان زائر حرم مطهر امام رضا(ع) توزيع مى شود.

برنامه هاى قرآنى حرم رضوى در هفته دفاع مقدس 
تشريح شد

آستان: رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى به تشريح برنامه هاى قرآنى 
اين آستان مقدس در هفته دفاع مقدس پرداخت.

حجت االسالم مهدى شجاع گفت: به منظور تجليل از مقام شامخ ايثارگران دفاع 
مقــدس، قرائت قرآن و اذان حرم مطهر رضوى با حال و هواى دفاع مقدس و با 

استفاده از قاريان ايثارگر ملبس به لباس جهاد تالوت خواهد شد.
وى با اشــاره اينكه در هفته دفاع مقدس همه روزه محافل ترتيل خوانى قرآن 
كريم پس از اقامه نماز جماعت صبح در رواق امام خمينى(ره) حرم مطهر رضوى 
برگزار خواهد شد، افزود: همچنين محافل انس با قرآن نيز با حضور قاريان ممتاز 
ملــى و بين المللى و بعد از نماز مغرب و عشــاء در ايــوان مقصوره حرم مطهر 
رضوى برگزار مى شود. وى ادامه داد: همچنين به همت اداره علوم قرآنى آستان 
قدس رضوى كالس ها و كارگاه هاى آموزشــى روخوانى و روانخوانى قرآن كريم، 
نشست هاى تدبر، حلقه هاى معرفت، مسابقات قرآنى با موضوع دفاع مقدس، جهاد 
و شــهادت ويژه خواهران در رواق حضرت فاطمه زهرا(س) حرم مطهر رضوى 

برگزار خواهد شد.

خـــبر

مستأجرحقيقى    آرزو  آستان/   
دور  گذشته هاى  از  زمين  ايران  مردم 
و  كتابت  به  و  بودند  ادب  و  علم  اهل 
مى پرداختند.  نثر  و  نظم  متون  خوانش 
آثار  از  مانده  جا  به  خطى  نسخه هاى 
بزرگان اهل قلم، نشان دهنده توجه آنان 
نسخه ها  اين  امروزه  است.  امر  اين  به 
كتابخانه هاى  خطى  گنجينه هاى  در 
مجموعه  مى شود.  نگهدارى  كشور  مهم 
مخزن  ارزشمند  خطى  نسخه هاى 
از  يكى  يزد  وزيرى  موزه  و  كتابخانه 
در  كه  كتابخانه  اى  مجموعه هاست.  اين 
يزد  كويرى  شهر  جامع  مسجد  جوار 
قرار گرفته و از مخزن نسخه هاى خطى 
از  و مكتوبات نفيس آن به عنوان يكى 
ياد  كشور  خطى  كم نظير  گنجينه هاى 
مى شود كه مورد توجه زياد پژوهشگران 

حوزه نسخ خطى هم قرار دارد.

 نگهدارى 507 نسخه خطى ادبى
كتابخانه وزيرى يزد مأمن نســخه هاى 
خطى بســيارى است كه برخى از آن ها 
در ســطح ايران و جهان بى بديل است 
و تنها در اين كتابخانه به عنوان يكى از 
بزرگ ترين كتابخانه هاى ايران اســالمى 
در حوزه نســخه هاى خطــى، نگهدارى 
مى شــود. منوچهر آراســته، كارشناس 
مســئول كتاب هــاى چاپ ســنگى و 
مطبوعات ايــن كتابخانه مى گويد: «اين 
مجموعــه خطى بــا توجه بــه قدمت، 
موضــوع، نقش و نگار و نفاســت علمى 
و هنرى و ضرورت نگهدارى در شــرايط 
مناسب، در مخزن مستقلى تحت شرايط 
محيطى كنترل شــده قرار گرفته است. 
تعدادي از كتاب هــا، ارزش محتوايى و 
هنري بسيارى دارد؛ به طوري كه بعضي 
از آن ها سندي محكم و دليلي قاطع بر 
كمال هنرمنــدي و ذوق اصيل فرهنگ 
ايراني است. در اين گنجينه خطى 507 
نسخه خطى در حوزه ادبيات وجود دارد 
كه بســيار نفيس بوده و حتى برخى از 

آن ها منحصربه فرد است.

ايــن مجموعــه ادبى شــامل ديوان ها، 
ُجنگ ها، منشــآت و... است و وجود آثار 
خطى ماننــد ديوان حافظ، شــاهنامه، 
بوستان و گلســتان و خمسه نظامى بر 
غناى آن افزوده است». مجموعه خطى 
حوزه ادبيات كتابخانه وزيرى يزد از يك 
سو ميزبان آثار شاعران پرآوازه اين آب 
و خاك همچون مولوى، سعدى، حافظ، 
نظامى، جامى، ســنايى، شــيخ بهايى، 
عرفى شــيرازى، عطار، فردوسى، وصال 
شــيرازى اســت و از ســوى ديگر آثار 
شاعران يزدى مثل فرخى يزدى، قضائى 
يزدى، شــهالى يزدى، فدائــى يزدى، 
جيحون يزدى، شــوكت يزدى، حيران 
يزدى، شــارق يزدى و مضطر يزدى در 

آن به چشم مى خورد.

 يادگارى هاى واقفى بزرگمرد
گنجينــه خطى كتابخانــه وزيرى يزد، 
اين كتابخانه،  واقف  نيك انديشى  يادآور 
سيدعلى  والمســلمين  حجت االســالم 
محمد وزيرى اســت. بزرگمردى كه به 
همت خيرانديشــى او، بســيارى از اين 
كتاب ها از طريق وقف، اهداء، خريدارى 
و گردآورى شــده اســت. آراسته بيان 
مى كند: «كتاب هاى حــوزه ادبيات اين 
كتابخانه به زبان هاى فارســى و عربى، 
به خط هاى نسخ، نســتعليق و شكسته 

كاغذهاى سمرقندى،  بر روى  نستعليق 
اصفهانى و فرنگى كتابت شده است».

وى درباره محورهاى موضوعى اين آثار 
ادبى مى افزايد: «شــعر فارسى(مذهبى، 
عرفانى و...) در قالب هــاى گوناگون؛ از 
غزل، قصيــده، مثنوى و رباعى گرفته تا 
قطعه، دوبيتــى، تركيب بند، ترجيع بند 
و...، شعر عربى، داســتان، ضرب المثل، 
منشآت و... در اين نسخه هاى ارزشمند 

نوشته شده است».
تمامى كتاب هاى خطــى اين مجموعه 
موضوعــى ماننــد ديگــر منابع خطى 
شده  ديجيتال ســازى  وزيرى  كتابخانه 
است و نسخه هاى ديجيتال منابع، طبق 
و  موزه ها  كتابخانه ها،  ســازمان  ضوابط 
مركز اســناد آســتان قــدس رضوى و 
تكميــل فرم هاى مربوط در دســترس 

محققان قرار مى گيرد.
قدمــت بســيار نســخه هاى خطى اين 
گنجينه، از مهم ترين ويژگى هاى خاص 
آن به شــمار مى رود. چنانكه كهن ترين 
نســخه خطى تاريخدار كتابخانه وزيرى 
يزد، كتابــى در حوزه ادبيــات عرب با 
عنوان «نزهه  االنفس و روضه  المجلس» 
اســت كه در ســال 590 قمرى توسط 
«ابوســعيد محمد  بن  علــى  بن  عبداهللا 
العراقى» معروف به «ابن حمدان» كتابت 

شده است. 

 تبلور هنر ايرانى
هنرهــاى اصيل ايرانى از گذشــته هاى 
دور، زينت بخش نسخه هاى خطى بويژه 
ديوان شاعران نامدار اين سرزمين بوده 
است. هنرهايى مثل تذهيب و مينياتور 
كه تبلور آن ها در كنار شــعرهاى زيبا، 
نفاســت آثار ادبى را دوچنــدان كرده 
است. آراســته در اين مجال به معرفى 
دو نسخه خطى بســيار نفيس «كليات 
ســعدى» و «ديوان حافــظ» كتابخانه و 
مــوزه وزيرى يزد پرداختــه و مى گويد: 
«اين كليات ســعدى بــه 13 مينياتور 
مذهب و مرصع و ديــوان حافظ به 14 
مجلــس مينياتور مزين اســت، چنانكه 
از ديوان خطــى حافظ ايــن كتابخانه 
به عنوان شــاهكار خطــى هنرى دوره 
صفويــه نام برده مى شــود و آن را يكى 
از نفيس تريــن ديوان هاى حافظ موجود 

در كتابخانه هــا و مراكــز 
مى دانند».  كشور  اسنادى 
ديوان  اين  مينياتورهــاى 
ســال هاى  گذشــت  بــا 
بســيار، همچنان از لحاظ 
ثابت  تركيب بندى  و  رنگ 
اســت. همچنين با توجه 
مكتب  ويژگى هــاى  بــه 
صفــوى و اصفهان آن، در 
زمان خودش داراى ارزش 

هنرى خاصى بوده است.
وزيرى  مــوزه  و  كتابخانه 
امور  معاونــت  نظــر  زير 
وابســته  كتابخانه هــاى 
آســتان قــدس رضــوى 
اداره مى شــود و روز بــه 
روز به وســعت و عظمت 

آن افزوده شــده اســت. اهل پژوهش، 
همه  روزه جز روزهاى تعطيل رسمى از 
ساعت 7 تا 19:30، مى توانند با مراجعه 
به اين كتابخانه در بافت ســنتى شــهر 
يزد، از خدمات و منابع مطالعاتى آن در 
حوزه هــاى گوناگون از جمله كتاب هاى 

ادبى خطى استفاده كنند.

مرورى بر نسخه هاى خطى كتابخانه و موزه وزيرى يزد 

 برادرى كه مى گوييد دعوتنامه ميهمانسرا گنجينه هاى كهن در شهر بادگيرها
را در مسجد پخش كنند من قول مى دهم به 
دســتتان نمى رسد مگر اينكه خود خّدام در 

صف نماز پخش كنند.
09150008608

از   در رواق هــاى مخصــوص خانم هــا 
ســخنران هايى كه نزد مردم شناخته شده 
هســتند دعوت كنيــد و گرنه اســتقبالى 
نمى شــود و جز چند نفر سالمند مخاطب 

بيشترى نخواهند داشت.
09350002066

 نزديك ســه ماه است كه به دفتر حاج  آقا 
رئيسى نامه نوشته ام اما جوابى نداده اند.

09150001401
 ســالم، پارسال آســتان قدس اعالم كرد 
طلبه هاى نيازمند درخواســت وام بدهند تا 
پيگيرى كنيم كه اگر واقعاً نياز داشته باشند 
وام بدهيم، اكنون تقريباً يك ســال گذشته 

خبرى نشده.
09370004373

 خــدام براى حجــاب خانم هــا در حرم 
قاطعيت بيشــترى داشته باشند. ضمناً چرا 
گذاشتن محاسن در خدام يكنواخت نيست؟
09150002722

 از مســئوالن آســتان قدس درخواست 
مى كنيم كه به نصب پله برقى يا آسانســور 
بين باغ اول و دوم آرامگاه خواجه ربيع اقدام 
كنند بلكه موجب ســهولت در رفت و آمد 

سالمندان شود.
09330006495

 با ســالم و خسته نباشــيد. لطفاً اسامى 
صحن ها در ورودى ها نصب شود تا زائران سر 

در گم نشوند.
09150004798

 ورودى كوثر قســمت آقايــان براى عبور 
ويلچر خيلى مشكل است از طرفى به در و از 
طرف ديگر به پايه وسط گير مى كند وپاهاى 
افراد ضربه مى خورد. لطفــاً براى راحت رد 

شدن اقدام الزم را انجام دهيد.
09150005256

صداى مردم

گنجينه خطى 
كتابخانه وزيرى 

يزد، يادآور 
نيك انديشى واقف 

اين كتابخانه، 
سيدعلى محمد 

وزيرى است 
بزرگمردى كه به 

همت خيرانديشى 
او، بسيارى از اين 
كتاب ها از طريق 
وقف، گردآورى 

شده است

بــــــــرش

مدير امــور انتظامات و 
تشريفات آستان قدس رضوى گفت: 
 هيئت مذهبى در 
هاى مذهبى حرم مطهر 

روح اهللا رنجبر گفت: مراســم اهداى 
پرچم به هيئات مذهبى سراسر كشور 
همه ساله همزمان با فرا رسيدن ايام 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

  قرار نيســت كســى برجام را بزند و ســالم در برود!  فارس: رئيس سازمان انرژى اتمى برجام را يك توافقنامه بين المللى خواند كه همه بايد متعهد به آن باشند و گفت: همان طور كه مقام 
معظم رهبرى فرمودند، اين گونه نيست كه كسى بخواهد برجام را نقض كند و به گونه اى به آن خدشه وارد كند، بتواند سالم در برود. على اكبر صالحى افزود: برجام يك تفاهم بين المللى است و همه 

بايد به آن پايبند باشند و ايران يكى از ملتزمان به اين تفاهمنامه است. اگر كسى به برجام خدشه اى وارد كند، همان طور كه رهبرى گفتند، ايران واكنش مناسب را نشان خواهد داد. 

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

  حقوق بشر در ايران يك كاالى وارداتى نيست 

مهر: دبير ستاد حقوق بشر گفت: بايد توجه شود كه حقوق 
بشــر در ايران يك كاالى وارداتى نيست و ما حقوق بشر را 
بر اساس كرامت انسانى و بر مبناى عقالنيت اسالمى دنبال 
مى كنيم. محمدجــواد الريجانى در ديدار با رئيس مجلس 
نمايندگان بلژيك يادآور شد كه در زمينه حقوق بشر، ستاد 
حقوق بشــر به عنوان يك نهاد حكومتى كه مسئوليت آن 
با رئيس قوه قضاييه اســت و 5 وزيــر و برخى از مقام هاى 

عالى رتبه قضايى و نمايندگان مجلس نيز عضو آن هستند، 
به عنوان عالى ترين ســاختار به حمايــت و ارتقاى حقوق 
بشــر مى پردازد و در جهت وظايف خود، تقويت و حمايت 
ســازمان هاى مردم نهاد در حوزه حقوق بشر را نيز در نظر 
دارد. الريجانى از اسالم هراســى در غرب ابراز نگرانى كرد و 
گفت كه اين رويكرد با معيارها و اصول دموكراسى غربى نيز 

همخوانى ندارد. 

  شكست تروريست ها از جبهه مقاومت قطعى است 

ميزان: سردار محمدعلى آسودى با اشاره به شكست هاى 
پى در پى تروريســت هاى تكفيرى در سوريه، اظهار كرد: با 
توجه به شــرايط ميدانى مناطق درگير در سوريه و عراق، 

شكست تروريست ها از جبهه مقاومت قطعى است. 
وى با بيان اينكه وقتى يك گروه از درون قوى نباشد، هر قدر 
هم كمكش كنند نمى تواند ايستادگى كند، گفت: با وجود 
آنكه تروريســت هاى تكفيرى با حمايت آمريكا و عربستان 

انواع سالح ها و خودروهاى روز را در اختيار داشتند اما چون 
در ماهيت خود قدرتمند نبودند، نتوانستند از اين تجهيزات 
اســتفاده كنند. وى افزود: پيام چند روز پيش بشار اسد به 
مقام معظم رهبرى نمونه روشنى از قدرشناسى مردم سوريه 
از ايرانيان بود. بدون شك كمك هاى مستشارى نظاميان ما 
و فداكارى هاى مدافعان حرم نقش بسزايى در شكست هاى 

پياپى تكفيرى ها در ماه هاى اخير داشت.

خبر روز

 سياست/ آرش خليل خانه   ناراحتى و فشار 
عصبى ناشى از ناكامى در ايجاد يك اجماع جديد 
عليه ايران، ركس تيلرســون را به تناقض گويى و 
آسمان و ريسمان  بافى واداشت. وزير خارجه آمريكا 
كه در هفته هاى اخير مدام از عدم پايبندى ايران 
به توافق هســته اى سخن گفته بود، در مصاحبه 
با شــبكه خبرى «سى بى اس» به پايبندى كامل 
ايران به توافق هسته اى با گروه 1+5 اعتراف كرد 
و گفت: از جنبه فنى در حــال تبعيت از برجام 

هستند. 
وى براى فرار از بن بســتى كه سياست آمريكا در 
روزهاى اخير با آن روبه رو شده، به تفسير برجام 
روى آورد و مدعى شد: اگر به مقدمه برجام نگاه 
كنيد، مى بينيد كــه به صراحت ميان طرف هاى 
توافقنامه اين انتظار وجود داشــت كه با رفع اين 
تهديد، تنش ميان ايران و بقيه كشورهاى جهان 
كاهش يابد و شرايطى براى پيوستن دوباره تهران 
به جامعه جهانى فراهم شود. اما ايران فعاليت هاى 
بى ثبات كننده اش را شدت بخشيده و سياست هاى 
منطقه اى و موشكى تهران با برجام تناقض دارد. 

انزواى واشنگتن 
اين ادعايى است كه بجز معدودى متحدان تندرو 
آمريكا بقيه آنرا رد مى كنند. بوريس جانســون، 
وزير خارجه انگلستان، روز پنج شنبه در نشست 
خبرى مشترك با تيلرسون در لندن گفته بود از 
نگاه ما ايران رفتارهاى ماجراجويانه و برنامه هاى 

توسعه طلبانه خود را نيز كنار گذاشته است. 
در اولين نشســت وزراى خارجه گــروه 1+5 و 
ايران هم كه مهر ماه ســال گذشته برگزار شد و 
آمريكايى ها آزمايش هاى موشــكى ايــران را به 

عنوان نقض برجام مطرح كردند، فدريكا موگرينى 
مسئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا، صراحتاً 
ضمن تأكيد بر اينكه برنامه موشــكى بالستيك 

ايــران نقض برجام نيســت، گفت:  
بنابراين هيچ بحثــى درباره برنامه 
موشــكى ايران در نشســت وزراى 
خارجه 1+5 و ايران در مقر سازمان 

ملل انجام نشد. 
حاال حتــى مقامــات و چهره هاى 
داخلى آمريكا هم اعتراف مى كنند 

كــه دولت ترامــپ در حال بهانه گيــرى و زدن 
حرف هاى بى منطق براى بر هم زدن يا خروج از 
توافق هسته اى است و آن را سياستى خطرناك 
مى داننــد كه اعتبــار آمريكا را كاهــش داده و 

روابطش با جهان را دچار مشكل مى كند.
پيش از اين هم بن رودز، معاون پيشــين مشاور 
امنيت ملى آمريكا، در واكنش به ادعاهاى نيكى 
هيلى مبنى بر اينكه برجام به برنامه هاى موشكى 
ايران بى توجه است، در صفحه توئيتر خود نوشت: 
«توافق هسته اى تنها درباره برنامه هسته اى ايران 

بود و ايران به تعهدات خود عمل مى كند». 
او ديروز هم در پيامى توئيترى نوشــت: خروج از 
توافق هســته اى موجب بروز بحران با اين كشور 
خواهد شد و اعتبار آمريكا را براى شكل دادن به 
توافق هاى هســته اى ديگر از بين مى برد كه اين 

پيامدى جدى خواهد بود. 
روزنامه انگليســى «گاردين» هم در گزارشــى 
مشروح به اين موضوع پرداخت كه موضع ترامپ 
و نتانياهو عليه يك توافق بين المللى كه 2 سال 
پيش به امضا رســيد، در حالى كه آن ها را با هم 
متحد مى كنــد اما باعث جدايــى آن ها از ديگر 

رهبران جهان مى شود. 
مجله سياست خارجى «فارين افيرز» آمريكا نيز در 
گزارشى با بيان اينكه در حلقه سياست خارجى 
آمريكا اين رويكــرد كه دولت ايران 
ماهيتاً با منافع آمريكا خصومت دارد 
يك منطق رايج است، به دليل اصلى 
كارشكنى آمريكا در برجام پرداخت 
و نوشت: دولت ترامپ در زمانى كه 
بيشترين پتانسيل براى تنش زدايى 
جدى با ايــران وجــود دارد، قصد 

بى اثر كردن اين تالش ها را دارد. 

تيلرسون فرافكنى مى كند 
يك عضو كميســيون امنيت  ملى و سياســت 
خارجــى مجلس با بيــان اينكه وزيــر خارجه 
آمريــكا براى توجيه اقدامات مخرب كشــورش 
فرافكنى كرده و تــالش دارد توجه ديگران را از 
مانع تراشــى هاى آمريكا منحرف كند، مى گويد: 
در واقع  آنچه مانــع از بهبود روابط ايران و ديگر 
كشورها در 2 سال پسابرجام شده، سياست ها و 

مانع تراشى هاى خود آمريكايى ها بوده است. 
ولــى اهللا نانواكنارى با اشــاره به اينكــه اولين 
كارشكنى ها و بدعهدى ها پس از برجام از سوى 
دولــت وقت آمريــكا رخ داد و آن ها تاكنون هم 
از اجــراى تعهدات خود براى رفــع موانع روابط 
اقتصادى جهان با ايران خوددارى كرده اند، گفت: 
سرباززدن آن ها از لغو تحريم ها، تمديد تحريم هاى 
آيسا و تصويب تحريم هاى جديد نمونه هاى ديگر 
اين كارشــكنى  هستند. ترامپ حتى صراحتاً در 
ســفرهاى بين المللى خود كشورهاى ديگر را از 

برقرارى روابط با ايران منع مى كند. 

وى خاطرنشان كرد: با اين حال سياست اصولى 
ايران كه ديروز هم آقاى روحانى در سازمان ملل 
آن را بيــان كرد، برقــرارى روابط خوب با همه 

جهان است كه در مورد بسيارى 
از كشــورها از جمله اروپايى ها 
اتفاق افتــاده اما كماكان آمريكا 
و برخى متحدان عرب او نه تنها 
در برابــر آن مقاومت مى نمايند 
بلكه با آن مخالفت هم مى كنند.  
وى گفت: امــروز جهان اذعان 
دارد كه ايران در عراق و سوريه 
با تروريســم بين المللى مبارزه 
مى كنــد و اقداماتش در جهت 

صلح و ثبات منطقه است كه طبعاً با سياست هاى 
آمريكا و برخى رژيم هاى عربى در تعارض است. 

جهان هم نگران رفتار آمريكاست
حاال عمالً يك اجمــاع و تالش بين المللى براى 
جلوگيرى از آسيب رساندن دولت ترامپ به برجام 
در ميان مقامات كشــورها شــكل گرفته است. 
ديپلمات هاى فرانسوى به «رويترز» گفته اند كه 

امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه، هم قصد 
دارد بــه ترامپ در زمينه تضعيف و يا برهم زدن 
توافق هشــدار دهد زيرا چنيــن اقدامى نه تنها 
مى تواند به آتش افروزى در منطقه 
منجر شود بلكه كره شمالى را هم 
از مذاكره درباره برنامه هسته اى 
خود دور مى كند». آنهاهشــدار 
داده انــد كــه چنيــن اقدامى 
مى توانــد آغازى بر پايان پيمان 

NPT باشد. 
حتى هانــس بليكس، مديركل 
اســبق آژانس بين المللى انرژى 
اتمــى، هــم گفته اســت كه 
آمريكايى ها يك روز برخالف مقررات بين المللى 
از توافقنامه پاريس خارج مى شــوند و روز ديگر 
مى گويند ممكن اســت ماندن در برجام را ادامه 
ندهند. اگــر آمريكايى ها بخواهند در توافقى كه 
مورد تأييد شــوراى امنيت است باقى نمانند، به 
اعتبار آن ها ضربه خواهد خورد و اگرچه بسيارى 
از اين موضوع متضرر مى شــوند اما بازنده اصلى 

خود آمريكايى ها خواهند بود.

 شكل گيرى اجماع وارونه عليه سياست هاى ضد برجام ترامپ 

هذيان گويى تيلرسون زير فشار

آنچه مانع بهبود 
روابط ايران و 
ديگر كشورها پس 
از برجام شده، 
مانع تراشى هاى 
آمريكايى هاست

بــــــــرش

جلسه هيئت نظارت بر برجام پس از بازگشت روحانى 
مهر: يــك عضــو هيئت نظــارت بر 
اجــراى برجام درباره نحــوه واكنش به 
بدعهدى هاى اخير آمريــكا در اجراى 
برجام گفت: جلســه هيئت نظارت بر 
برجام پس از بازگشت روحانى تشكيل 
مى شــود.  على اكبر واليتى ادامه داد: 
هرگونه بدعهدى آمريكا با پاسخ مناسب 
جمهورى اسالمى ايران مواجه مى شود. وى درباره احتمال ديدار دوجانبه وزراى 
خارجه ايران و آمريكا در حاشيه سفر رئيس جمهور به نيويورك، گفت: تا آنجايى 
كه ما اطالع داريم وزارت خارجه چنين موضوعى را منعكس نكرده اســت. آنچه 
مســلم است، اگر گفت وگويى هم صورت بگيرد بين نمايندگان كشورهاى 5+1 
درباره مسائل هسته اى است ولى به هيچ وجه روابط دوجانبه مورد گفت وگو قرار 

نخواهد گرفت و ديدارى در اين زمينه انجام نمى شود. 

آژانس ادعاى رژيم صهيونيستى را درباره ايران رد كرد
فارس: آژانس بين المللى انرژى اتمى ادعاى رسانه صهيونيستى به نقل از مقامات 
اين رژيم را درباره «ســايت هاى مشــكوك ايران» رد كــرد. طبق اين گزارش، 
اسرائيلى ها مدعى هستند اين اطالعات را مقامات غربى در اختيار آژانس بين المللى 
انرژى اتمى قرار دادند اما آژانس با مشــكوك بودن بيشتر اين سايت  هايى كه در 
ليست آمده، موافق نيست.  در واكنش به اين گزارش، سخنگوى آژانس بين المللى 
انرژى اتمى ضمن رد اين گزارش تأكيــد كرده كه «اين گزارش (هاآرتص) كار 

مبتنى بر امور پادمان آژانس بين المللى انرژى اتمى را منعكس نمى كند». 
 

نمايش وحدت و يكپارچگى نيروهاى مسلح 
مهر: سردار على اكبر پورجمشيديان، معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى سپاه، 
گفت: مراسم رژه نيروهاى مسلح روز جمعه (31 شهريور) ساعت 8 صبح در جوار 
مرقد مطهر بنيان گذار انقالب اسالمى برگزار مى شود.  سردار پورجمشيديان تأكيد 
كرد: در رژه نيروهاى مسلح امسال همچون سال هاى گذشته وحدت و يكپارچگى 
نيروهاى مسلح به نمايش درخواهد آمد. وى يادآور شد: مراسم رژه نيروهاى مسلح 
در 31 شهريور ماهِ هر سال، يك سال با مسئوليت ارتش و سال ديگر با مسئوليت 
سپاه برگزار مى شــود. امسال مسئوليت برگزارى رژه زمينى با سپاه در تهران و 

مسئوليت رژه دريايى بندرعباس با ارتش است. 

اظهارات هوشمندانه مقام معظم رهبرى
 نشان دهنده جديت ايران است 

رئيس  بروجردى،  عالءالديــن  ميزان: 
كميســيون امنيــت ملى و سياســت 
خارجى مجلس، گفت: در ميان 6 كشور 
امضاكننده توافق هســته اى، آمريكاى 
ترامپ در حال حاضر مشغول به نقض 
صريح برجام است و اظهارات هوشمندانه 
مقام معظم رهبرى نشان دهنده جديت 

جمهورى اسالمى ايران در دفاع از منافع ملى خودش است. 

همه پرسى اقليم كردستان اشتباهى راهبردى است 
خبرگزارى دانشجو: بهرام قاسمى، ســخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى 
اســالمى ايران، همه پرسى اقليم كردستان عراق را اشتباهى راهبردى و موجب 
تهديد امنيت و ثبات عراق و كشــاندن منطقه به ســمت هرج و مرج و تقسيم 
برشمرد. وى همچنين افزود كه همه پرسى اقليم كردستان عراق كه قرار است در 
تاريخ 25 ماه سپتامبر جارى (3 مهر) برگزار شود، روند سياسى در كشورى كه 
داراى دموكراسى نوپايى است را تهديد مى كند. قاسمى درباره موضع ايران در اين 
باره گفت: معتقديم كه برادران و دوستان كرد ما مى توانند در سايه عراِق يكپارچه 

و دموكراتيك و از طريق قانون اساسى ملى به خواسته هاى خود دست يابند.

جمهورى اسالمى ايران در دفاع از منافع ملى خودش است. 

جمهورى اسالمى ايران مواجه مى شود. وى درباره احتمال ديدار دوجانبه وزراى 
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آيا توافقات جديد حماس و فتح، فصل جديدى براى فلسطين رقم مى زند؟

فلسطينى ها در انتظار آرامش

اخبار جهان

ليبرمن مدعى شد: شهرك سازى «سپر دفاعى» 
اسرائيل است

تايمز: «آويگدور ليبرمن» وزير جنگ 
رژيم صهيونيستى با شركت در مراسمى 
كه با حضور سران شهرك هاى يهودى 
نشــين برگزار شد، از شهرك سازى در 
كرانه باخترى دفاع و از آن به منزله سپر 
دفاعى اســرائيل نام برد.وى با تاكيد بر 
اهميت تقويت توان دفاع موشكى رژيم 

صهيونيستى مدعى شد: مشخص است كه شهرك سازى در كرانه باخترى، ديوار 
دفاعى واقعى اسرائيل است.ليبرمن همچنين با استقبال از افزايش سطح ساخت 
و ساز در يك سال گذشته (حدود 15 هزار واحد مسكونى)، هرگونه انتقاد در اين 

زمينه را فاقد اعتبار ارزيابى كرد.

گابريل خواستار مذاكره مستقيم با كره شمالى شد
فارس: «زيگمار گابريل» وزير خارجه آلمان از مذاكره مســتقيم با كره شمالى 
براى حل بحران موجود حمايت كرد.گابريل در اين مورد به روزنامه آلمانى «بيلد» 
گفت: « در اين راستا بايد 3 قدرت جهانى سر ميز مذاكره حاضر شوند و منظور از 

اين 3 قدرت، آمريكا، چين و روسيه است.»

يورش 3 هزار صهيونيست به مسجد ابراهيمى
فارس: به مناسبت اعياد يهودى، بيش از 3 هزار صهيونيست به مسجد ابراهيمى 
در «الخليل» واقع در جنــوب كرانه باخترى يورش بردند. وبگاه «0404» رژيم 
صهيونيستى گزارش داد ارتش اين رژيم امنيت شهرك نشينان براى ورود به اين 

مكان شريف و اجراى آيين هاى تلمودى را تامين كرد.

شينزو آبه: ديپلماسى براى كره شمالى جواب نمى دهد
نيويورك تايمز: «شينزو آبه» نخست وزير ژاپن جامعه بين الملل را به وحدت 
و يكپارچگى در برابر كره شــمالى فراخواند و از لزوم اجراى تحريم هاى شوراى 
امنيت در قبال اين كشور سخن گفت.اين اظهارات واكنشى است به آزمايش هاى 
موشــكى متعدد پيونگ يانگ كه 2 مورد از تازه ترين آنها با عبور از فراز جزيره 

«هوكايدو» حريم هوايى ژاپن را نقض كرد.

تظاهرات در اعتراض به سياست هاى ترامپ
خبرگزارى صدا و سيما: صدها فعال 
سياســى و مدنى از 98 شهر آمريكا با 
شــركت در ســمينار دو روزه «كنگره 
مقاومت مردم»، سياســت هاى ترامپ 
را محكــوم كردند.اعضــاى نهــاد تازه 
تأسيس «كنگره مقاومت مردم آمريكا »
دراعتراض به سياستهاى دونالد ترامپ 

رئيس جمهور آمريكا تظاهرات كردند.صدها فعال سياســى و مدنى از 98 شهر 
آمريكا با شركت در سمينار دو روزه «كنگره مقاومت مردم»، سياست هاى ترامپ 
را محكــوم كردند. اين معترضان كه از اقشــار مختلف مردم و از اديان گوناگون 

هستند، به جاى «كنگره آمريكا »، «كنگره مقاومت مردم» تشكيل داده اند .

كره شمالى سه موشك كوتاه برد شليك كرد
خبرگزارى صدا و سيما: مقامات نظامى آمريكا و كره جنوبى همزمان با اجراى 
مانور نظامى مشــترك ساالنه اعالم كردند: كره شمالى از سمت سواحل شرقى 
خود چند موشك كوتاه برد به سمت دريا شليك كرده است.  كره شمالى با پرتاب 
ســه موشك به سمت سواحل درياى كره نشان داد قصد ندارد در مقابل آمريكا 
كوتاه بيايد. پيونگ يانگ هشدار داد كاخ سفيد گمان نكند جنگ در برابر خانه 

ديگران خواهد بود.

حماس با اين اقدام 
خود به بحران 

انرژى در غزه پايان 
خواهد داد و به 

اوضاع انسانى در 
اين منطقه كمك 

شايانى خواهد كرد

بــــــــرش

ب ا افزايــش اختالفات ميان  بين الملل    
جنبش مقاومت اسالمى فلسطين (حماس) 
و تشكيالت خودگردان فلسطينى، رئيس 
اين تشكيالت، طرح هفت بندى را براى حل 
اين اختالفات ارائه كرده است. برخالف همه 
پيش بينى ها، حماس لغو كميته ادارى در 
نوار غزه را اعالم كرد و متعهد شد اجازه كار 
آزادانه دولت توافق ملى در نوار غزه را بدهد 
و پس از آن انتخابات برگزار شود؛ فتح نيز 
با لغوتمام تحريم ها و اقدامات تنبيهى عليه 
نوار غزه موافقت كرد. تصميم حماس براى 
انحالل كميته ادارى مورد اســتقبال همه 
قرار گرفت؛ كميته اى كه طى 6 ماه گذشته 
«مشــكل اصلى» در برابر تحقق آشتى به 
شمار مى رفت. انحالل اين كميته در ساعات 
آغازين صبح ديروز با بيانيه حماس اعالم و 
پس از آن تماس هاى تلفنى ميان گروه هاى 
فتح و حماس انجام شد. در طرح «محمود 
عباس» آمده است، انتخابات سراسرى در 
فلسطين در كمتر از شش ماه بعد از تشكيل 
دولت وحــدت ملى برگزار شــود و برنامه 
دولت، از ســوى همه جريان هاى ميهنى 

فلسطينى مورد قبول واقع شود.

 حماس: محمــود عباس درجهت 
روند صلح گام مثبت برداشته است

شروط تعيين شده در اين پيشنهاد، انحالل 

كميته ادارى حماس در نوار غزه و برگزارى 
انتخابات عمومى در سراســر فلسطين از 
جمله كرانه باخترى و باريكه غزه بوده است.
حماس چند ماه پيــش كميته اى ادارى را 
براى نظارت بر مديريــت نهادهاى دولتى 
در غزه تشكيل داده بود؛ اما پس از موافقت 
با پيشنهاد رئيس تشــكيالت خودگردان 
فلســطين از اقدام خود مبنــى بر انحالل 

كميته ادارى حماس در نوار غزه خبر داد.
اين در حالى اســت كه ايــن كميته يكى 
از اصلــى ترين داليل اختالف تشــكيالت 
خودگردان فلســطين و حماس به شــمار 
مى رفت كه در پى تاســيس آن «محمود 
تشــكيالت خودگردان  رئيــس  عباس»، 

فلســطين تحريم هاى متعددى عليه نوار 
غزه اعمال كرده بود. حازم قاسم سخنگوى 
حماس گفت، به نظر مى رسد محمود عباس 
از اين شرط خود يعنى انحالل كميته ادارى 
حماس در غزه به عنوان يك گام مثبت در 
راستاى دستيابى به خواسته خود و پيشبرد 
روند مصالحه و آشتى و در نهايت تشكيل 
دولتى واحد كه قدرت اصلى در آن را خود 

عهده دار شود، استفاده مى كند.

 استقبال نخســت وزير فلسطين 
از وعده حماس

اين در حالى اســت كه «رامى حمداهللا» 
نخست وزير فلسطين نيز از وعده جنبش 

مقاومت اسالمى فلسطين حماس مبنى 
بر پذيرش شرايط كليدى براى پايان دادن 
به يك دهه اختالفات سياسى و ارضى در 
منطقه استقبال كرد. وى گفت كه حماس 
با اين اقدام خود بــه بحران انرژى در غزه 
پايان خواهد داد و به اوضاع انسانى در اين 
منطقه كمك شايانى خواهد كرد.حمداهللا 
افزود، تصميم جنبــش حماس در زمينه 

انحالل كميتــه ادارى گامى 
در مســير درســت است و 
مذاكراتى كه با نظارت مصر 
صورت مى گيرد، يك فرصت 
اختالفات  براى حل  تاريخى 
داخلى در فلســطين بوجود 

خواهد آمد.
تحليلگر  المدهــون  ابراهيم 
سياســى در ايــن خصوص 
مــى گويد: جنبش مقاومت 

اسالمى فلسطين با اين اقدام يعنى انحالل 
كميتــه ادارى جنبش مقاومت اســالمى 
فلسطين، در واقع توپ را در زمين محمود 

عباس انداخت. 
بنابرايــن رئيس تشــكيالت خودگردان 
فلسطين اكنون بايد صداقت خود را نشان 
دهد و محدوديتهايى را كه در غزه بوجود 
آورده بود از ميان بردارد و به بحران انرژى 

در اين منطقه پايان دهد.

الجبير: سازمان ملل در حل 
بحران قطر نقشى ندارد

فارس: وزير خارجه عربســتان سعودى در 
ديدار با دبيركل سازمان ملل گفته كه اين 
سازمان نقشى براى حل بحران اين كشور، 
امارات عربى متحده، بحرين و مصر با قطر 
ندارد. در ادامه تنش ها در حاشــيه جنوبى 
منطقه خليج فارس، وزير خارجه عربستان 
ســعودى اعالم كرد قطر بايد به مطالبات 
امارات، بحرين، عربستان و مصر پاسخ دهد.

رزمايش ارتش تركيه 
در نزديكى مرزهاى عراق

السومريه نيوز: ارتش تركيه از آغاز رزمايش 
نظامى در نزديكى مرزهاى عراق درست يك 
هفته پيش از برگزارى همه پرســى جدايى 
منطقه كردســتان كه آنكارا خواستار لغو 
آن اســت، خبر داد. رياست ستاد مشترك 
ارتش تركيه طى بيانيــه اى اعالم كرد كه 
اين رزمايش در نزديكى مرزهاى عراق انجام 
مى شود و همزمان با اين رزمايش، نيروهاى 
تركى، گروه هــاى افراطى حاضر در منطقه 
مرزى با عراق را نيز هدف قرار خواهند داد.

گسترش حمالت انصاراهللا 
به پايگاه هاى نظامى سعودى

اســپوتنيك: نيروهاى انصاراهللا و ارتش 
يمن موفق شدند چند پايگاه نظامى وابسته 
به عبدالربه منصور هــادى، رئيس جمهور 
مستعفى يمن در استان تعز در جنوب اين 
كشور را به كنترل خود در آورند. يك منبع 
نظامى در وزارت دفاع يمن گفت كه نيروهاى 
انصاراهللا و ارتش يمن به پايگاه هاى نظامى 
وابسته به هادى در منطقه الهاملى در شهر 
مــوزع حمله كرده و بعــد از درگيرى هاى 
شديد چهار پايگاه نظامى در اين منطقه به 
كنترل ارتش يمن و نيروهاى انصاراهللا درآمد.

اخبار جهان اسالم

«آويگدور ليبرمن» وزير جنگ 
رژيم صهيونيستى با شركت در مراسمى 
كه با حضور سران شهرك هاى يهودى 
نشــين برگزار شد، از شهرك سازى در 
كرانه باخترى دفاع و از آن به منزله سپر 
دفاعى اســرائيل نام برد.وى با تاكيد بر 
اهميت تقويت توان دفاع موشكى رژيم 

 صدها فعال 
 شهر آمريكا با 
شــركت در ســمينار دو روزه «كنگره 
مقاومت مردم»، سياســت هاى ترامپ 
را محكــوم كردند.اعضــاى نهــاد تازه 

دراعتراض به سياستهاى دونالد ترامپ 
98رئيس جمهور آمريكا تظاهرات كردند.صدها فعال سياســى و مدنى از 98رئيس جمهور آمريكا تظاهرات كردند.صدها فعال سياســى و مدنى از 98

ريك پرى: 
آمانو يكشنبه شب در ضيافت شامى با 
حضور «ريك پرى» وزير انرژى آمريكا 

در وين از اصل برجام دفاع كرد.

رويترز :
از رايزنى اردوغــان و العبادى درباره 
رفراندوم- اســتقالل كردستان-  عراق 

خبر داد.

روزنامه جروزلم پست: 
با ســفر نتانياهو به نيويورك، ايران 

بيشتر در كانون توجه قرار دارد. 

كاخ سفيد اعالم كرد:
 خبرهايى مبنى بر باقى ماندن آمريكا 
در توافق آب و هوايى پاريس، نادرست 

است.

نشريه فارن افرز : 
رسانه رسمى انديشكده شوراى روابط 
خارجــى آمريكا: اعتماد آلمانى ها به 

اياالت متحده كاهش يافته است.

 ديپلماسى توييترى



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 28 شهريور 1396  28 ذى الحجه 1438 19 سپتامبر 2017  سال سى ام  شماره 8502 

روزنامـه صبـح ايـران

طالب نمى توانند نسبت به مسائل انقالب و جامعه بى تفاوت باشند    رسا / عضو شوراى عالى حوزه هاى علميه، مسئوليت پذيرى را وظيفه طالب دانست و تأكيد كرد، طالب نمى توانند نسبت به 
محيط پيرامون خود و مسائل انقالب و جامعه بى تفاوت باشند. آيت اهللا سيد هاشم حسينى بوشهرى در آيين آغاز سال تحصيلى مركز فقهى امام على(عليه السالم) با اشاره به رسالت ها و مأموريت هاى خطير طالب 

و روحانيت گفت: يكى از وظايف طالب خوب درس خواندن و تفقه در دين است. وى افزود: تكليف محورى و تكليف باورى از كارهاى بسيار مهم و عالى است كه در كار طالب بايد وجود داشته باشد.

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

آيت اهللا على   معارف/ جواد رستمى  
اصغر معصومى شاهرودى يكشنبه شب 
و  درد  از  بارى  كوله  با  سالگى   91 در 
رنج مبارزه با طاغوت و تالش و كوشش 
براى انقالب و حمايت از واليت فقيه، بار 
يك  عنوان  به  خويش  رسالت  سنگين 
زمين  بر  را  واليت  حامى  انقالبى  عالم 

گذاشت و به ديار باقى شتافت. 

  زحمات زياد آيت اهللا معصومى براى 
اسالم و انقالب

عضو شوراى عالى حوزه علميه خراسان 
با تسليت درگذشــت آيت اهللا معصومى 
شــاهرودى گفت: آيت اهللا معصومى كه 
چند دوره عضو مجلس خبرگان بود زمان 

طلبگى بسيار زحمت مى كشيد.
ايشان پيش از انقالب با رژيم طاغوت مبارزه 
مى كــرد و به همين جهــت مكرر تبعيد 
مى شــد و اما پس انقالب نيز پســت هاى 

متعددى را به شايستگى اداره كرد.
آيت اهللا سيد حسن مرتضوى شاهرودى، 
از علماى بزرگ خراســان در آخرين روز 
از درس خارج فقه خود قبل از محرم در 
جمع شــاگردانش، با تسليت درگذشت 
آيت اهللا معصومى شــاهرودى، شــركت 
در مراســم تشــييع و ترحيم وى را به 

شاگردان خود توصيه كرد.

 متعصب و با انگيزه در مسائل واليى
نماينده ولى فقيه در عراق هم در وصف 
به خبرنگار  آيت اهللا معصومى شاهرودى 
ما گفت: آيــت اهللا معصومى از روحانيون 
بســيار با ســابقه پيش از انقالب بود كه 
فعاليت هاى بســيارى داشــت و پس از 
انقالب هم مســئوليت هاى 
ســنگين بر عهده داشــته 

است.
آيت اهللا سيد مجتبى حسينى 
خراســانى افــزود: ايشــان 
هميشه در خط انقالب، امام 
و مقام معظم رهبرى بود، در 
همه مناصب بخصوص فضاى 
مردمى مثل مسجد و محراب 
و فضاى علمى و دانشگاهى 
فعاليت بســيارى داشت. در 
كنار اين فعاليت هــا از اول 
انقالب چهــار دوره عضويت 
در مجلس خبرگان رهبرى را 
در كارنامه داشت و بحمداهللا 
مصد اق فرمايش «عاش ســعيدا» به جوار 

رحمت الهى رفتند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى خاطر نشان 
كرد: تشــييع ايشان هم مصادف است با 
نخستين روز اجالس اين دوره خبرگان 
كه ما و دوســتان در اين اجالس ايشان 
را فراموش نمى كنيم و همه از ايشان ياد 

خواهند كرد. 
نماينده ولــى فقيه در عــراق گفت: آنچه 
بــراى مــن در شــخصيت ايشــان جالب 
بــود، اين اســت كه بــا وجود بيمــارى و 
ضعــف از نظر جســمى، خيلــى توجه به 
رفقــا و دوســتان داشــتند، يعنــى بــا 
همان حالت هم به اصطالح خوش بزم بودند.

آيت اهللا حســينى افــزود: از ويژگى هاى 
آيت اهللا معصومى اين بود كه در مســائل 
واليى جــدى، متعصب و با انگيزه بودند 
و هميشــه در خط امام و انقالب و مقام 

معظم رهبرى حركت مى كردند.

  مبارز انقالبى و فقيه خبره 
آيت اهللا ســيداحمد علم الهدى نماينده 
ولــى فقيه در خراســان رضــوى هم با 

انتشــار پيامى ارتحال آيت اهللا على اصغر 
معصومى را تسليت گفت. 

در بخشــى از اين پيام آمده است: خبر 
درگذشــت عالم وارسته، مبارز انقالبى و 
فقيــه خبره مرحوم آيــت اهللا آقاى حاج 
شيخ على اصغر معصومى شاهرودى كه 
برخوردار از يك عمر ســابقه فقاهت به 
عنوان نماينده مردم خراسان رضوى در 
خبرگان رهبرى و از اســاتيد ارشد حوزه 
علميه خراسان بود، موجب تأثر اينجانب 
و ثلمه اى به تنتنه فقاهت اين ديار است.

با كمال تأســف از عدم توفيق حضور در 
مراسم تشييع و تعزيت به دليل شركت 
در اجالس خبــرگان رهبرى، از خداوند 
متعــال علو درجــات آن مرحوم و صبر 

جزيل براى بازماندگان را خواستارم.

  نقش مؤثر آيت اهللا معصومى در مبارزه 
عليه رژيم طاغوت 

عليرضا رشــيديان- اســتاندار خراسان 
رضوى- نيز به دنبال ارتحال عالم ربانى 
آيت اهللا علــى اصغر معصومى اين ضايعه 
را به خانواده وى و عموم مردم تســليت 

گفت.
در ايــن پيــام آمــده اســت؛ ايــن عالم 
جليل القــدر عمر پربركــت خويش را در 
راه نشــر معارف اهل  بيت (عليهم السالم) 
و تدريس و تأليف و ســنگر امامت جمعه 
و عضويت در مجلس خبــرگان رهبرى و 
نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
آزاد اســالمى گذرانــد و نقشــى مؤثر در 
مبــارزات انقالبــى مردم عليــه طاغوت و 
همراهى با امام راحل عظيم الشأن ايفا كرد.

  بيوگرافى علمى 
آيت اهللا معصومــى متولد 1305 هجرى 
شمسى در منطقه ابرســج شاهرود بود 
كه پس از گذران دوره ابتدايى در حوزه 
علميه ابرســج و پــس از آن قلعه و بازار 

شاهرود به تحصيل پرداخت.

وى در شــاهرود از محضــر اســتادانى 
همچــون آيــت اهللا آقابــزرگ اشــرفى 
شــاهرودى، على اصغر دانش پژوه، سيد 
عباس شــاهرودى، عباسعلى مظفرى و 
حاج آقاى ســجودى كسب فيض كرد و 
در پانزده ســالگى براى ادامه تحصيل و 
پيشرفت علمى به مشهد آمده و مشغول 

فعاليت شد.
اين عالم انقالبى در مشهد نيز از محضر 
اديب نيشــابورى، شــيخ محمد استاد 
ميرزايى، شيخ عبدالعلى نورى در ادبيات 
وآيت اهللا مدرس يــزدى، حاج آقا جالل 
مدرس و شيخ مرتضى خرقانى شاهرودى 
در شــرح لمعه و آيت اهللا شــيخ هاشم 
قزوينى در رســائل و مكاسب و كفايه و 
ميرزا جوادآقا تهرانى در ميزان المطالب 
و آيت اهللا شيخ مجتبى قزوينى و آيت اهللا 

ميالنى در اصول بهره برد.

  حضور در نجف
حضــور در نجف و شــركت در دروس 
علماى مطرح شيعه، بخش مهم زندگى 

آيت اهللا معصومى شاهرودى بود.
وى در 21 سالگى براى ادامه تحصيل به 
نجف رفت و پانزده سال افزون بر تحصيل 
در اين حوزه پربار به تدريس نيز اشتغال 

داشت.
در حوزه نجــف درس آيــت اهللا خويى 
دو دوره اصــول، آيت اهللا ســيد محمود 
شــاهرودى خارج فقه و اصول، آيت اهللا 
سيد محسن حكيم، امام خمينى، ميرزا 
يحيى يزدى، ميرزا باقــر زنجانى، ميرزا 
حسن بجنوردى و مسائل مستحدثه حاج 
شــيخ حسين حلى شــركت داشت. نام 
هايى كه هر كــدام به تنهايى حضور در 
درسشان و كسب فيض از آن ها افتخارى 
بزرگ بود و آيت اهللا معصومى در همه آن 
كرســى هاى علمى معتبر و مطرح زمان 

خود شركت داشت.
آيت اهللا معصومى پس از كســب دانش 

بســيار و اســتفاده از كرسى هاى علمى 
مطرح نجف، براى بازگشــت به مشــهد 
اقدام كرد و پس از پانزده ســال تحصيل 
در نجف به مشهد آمد تا كارنامه مبارزاتى 

او با طاغوت شكل بگيرد. 
وى به مبارزه با شاه و روشنگرى انقالبى 
بر حسب وظيفه دينى خود پرداخت كه 
دستگير و به على آباد گرگان تبعيد شد 
و با ادامه اين مبارزات از آنجا به سميرم 
اصفهــان و در نهايت به بندر لنگه تبعيد 

شد.

  فعاليت هاى اجتماعى
انقالب كــه به پيروزى رســيد؛ آيت اهللا 
معصومى شاهرودى به دســتور امام به 
امامت جمعه تربت حيدريه منصوب شد 
و طى اين سال ها در دانشگاه آزاد اسالمى 
خدمت و در حدود 20 سال دروس سطح 

و خارج فقه و اصول را تدريس كرد.
حضور در مجلس خبرگان از نخســتين 
دوره مجلس خبرگان تا دوره پيشــين، 
بيش از 20 ســال امامــت جمعه تربت 
حيدريه، تأسيس و رياست دانشگاه آزاد 
اسالمى تربت، تأسيس چندين دانشكده، 
خوابــگاه بــا امكانات رفاهى، تأســيس 
مســجد جامع تربت حيدريه، رياســت 
نهــاد نمايندگى رهبــرى و عضويت در 
هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى مشهد، 
عضويت در دفتر استفتائات حضرت امام 
در مشهد، توليت زائرسراى شاهرودى ها 
در مشهد، تأسيس مسجد و مجتمع امام 
على(عليه الســالم) در مشــهد و حضور 
در محافل علمى حوزوى و دانشــگاهى 
بخشــى از فعاليت هاى پــس از انقالب 

ايشان است.

  تأليفات و آثار
«دراسات االصول» تقرير آيت اهللا خويى، 
تقريــرات دروس آيات عظــام ميالنى، 
شــاهرودى، حكيم، حلــى و آملى كه 
برخى به چاپ رســيده، جــزو تأليفات 
اين عالم واليى محســوب مى شود. وى 
در ســال هاى پايانى عمر خود افزون بر 
عضويت در خبــرگان رهبرى در فقه و 
اصول و تفسير در حوزه و مقطع دكترى 
دانشگاه اشتغال داشت كه الگويى براى 
طالب جــوان حوزه در برنامه درســى 
و پيشــرفت علمى محســوب مى شد، 
زيرا ســن و ســال و شــرايط جسمى 
نمى توانســت مانع خواست وى و تالش 

و كوشش علمى شود.

علماى حوزه علميه خراسان از آيت اهللا معصومى مى گويند

ـ امى واليت عاِلم انقـالبى و ح

شعر يا آيت بزرگ معرفت
در روزشمار جمهورى اسالمى ايران بيست و هفتم شهريور به نام روز شعر و ادب 
فارسى نامگذارى شده است. ناميدن اين روز به اين عنوان، از اهّمّيت شعر و ادب 
و نقش عظيم آن در جهت دهى تاريخ حكايت دارد. نظر به اين اهّمّيت، يادداشت 
آيت اهللا صافى گلپايگانى كه مشــتمل بر مطالب مهّمى درباره شعر و اثر آن در 

تاريخ سازى و تحّول افكار مردم است را از نظر مى گذرانيم:
آيات خداوند متعال و نشانه هاي قدرت و حكمت الهي، بيرون از حّد شمار و احصا 
است. در قرآن مجيد مي فرمايد: «ُقْل لَْو كاَن الَْبْحُر ِمداداً لَِكلِماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر 

َقْبَل أَْن تَْنَفَد َكلِماُت َربِّي َو لَْو ِجْئنا بِِمْثلِِه َمَدداً»
اين آيات، احصاناپذير است و چنان كه شاعر با معرفت گفته است:

هر گياهي كه از زمين رويد/ وحده الشـريك له گويد
همــه  كوه و صحــرا، درختان، ســتارگان و منظومه ها و كهكشــان ها، درياها و 
جنبندگان كه با چشم هاي مسلِّح به ذّره بين هم ديده نمي شوند و موجوداتى كه 
به سال هاى نورى در حّدى از ما دورند كه آن ها نيز با چشم هاى مسلِّح به دوربين 
ديده نمى شــوند و ذّره و اتم، همه آيات خدا هستند كه انسان، در معرفت آن ها 
و ذات آن ها با اين همه دانشــى كه به دست آورده، مات و مبهوت مانده است و 
سرانجام هر كس باشد و تا هر كجا و هر زمان صدها و هزارها سال، َمركب انديشه 

و تحقيق را براند، مى گويد:
دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت/ يك موى ندانست و بسى موى شكافت

انـدر دل من هــزار خــورشـيد بتافت/ و آخر بـه كمال ذّره اى راه نـيافت
چه لّذت بخش و نشــاط  آفرين است تفّكر در اين كائنات و چه اندك و كم است 

آنچه بر انسان كشف شده، در برابر آنچه نامكشوف مانده است.
اميرالمؤمنين(عليه الســالم) به خداوند عرضه مي دارند:  «ُســْبَحانََك  َما أَْعَظمَ  َما 
نََرى ِمْن َخلِْقك؛ منّزهى تو. چقدر بزرگ اســت آنچه كه از مخلوقات تو مشاهده 
مى كنيم. » و ما بايد بگوييم، چه اندك و كم است تفّكر ما در اين آياتي كه مى بينيم 
و شب و روزمان مستغرق در آن ها هست. و چقدر كم است آگاهى ما از آن ها در 

كنار آنچه از آن همواره غافليم.
وَن َعلَيها َو ُهْم َعْنها  ــماواِت َو اْألَْرِض يُمرُّ قال اهللا تعالى: «َو َكأَيْن ِمْن آيٍة فِي السَّ

ُمْعِرُضون . َصَدَق اهللاُ الَعلِى الَعِظيُم»
يكى از اين آيات عظيمه انفسيه - كه اگر چه بيشتر يا همگان با گوش و هوش 
خود با آن آشنا هستند، ولى در عظمت آن، كم انديشه مى شود و ابعاد وسيع آن 
بسيار عميق اســت- ذوق و قريحه و طبع شعر و ميل به سخن سرايى موزون و 
لطيفه گويى و سخن به نظم و نظام گفتن است كه در تعريف كامل آن، اين الفاظ، 

گوياى حقيقت نيست.
البته براى انسان هاى با معرفت كه فقط به ظاهر دنيا نمى نگرند و مثل حيوانات 
- كه از ســبزه و گياهان خوش رنگ و زيبا، به همان ظاهر و اســتفاده جسمانى 
از آن اكتفا مى كنند- نيســتند و نيروى دّراكه اى دارند كه باطن اشــيا را با آن 
درك مى كنند، جمال همه اشيا بر انسان، لّذت  بخش و شور و شوق آفرين است؛ 
شكوفه هاى درختان، مرغزارها و سبزه زارها و آبشارها و گل هاى رنگارنگ و آواز و 
الحان پرندگان و حركت ماهيان دريا و هزاران هزار كائناتى كه مى بينند، آن ها را 

به پرواز در مى آورد و از خود بى خود مى سازد.
اين قريحه و ذوق شعرى و ادبى از هيچ كدام از آن ها كمتر نيست كه براى بسيارى 
بيشتر و باالتر است. گاه براى اهل معرفت و ذوق، درك و بينشى كه از يكى آيات 
قرآن كريم فراهم مى شود، براى بقّيه فراهم نمى شود. شوق و ذوقى كه براى اهل 
معرفت و معنى در وقت شنيدن و خواندن خطبه هاى اميرالمؤمنين (عليه السالم) 

از نهج البالغه حاصل مى شود، از تماشاى سبزه و گلزار فراهم نمى گردد.
درباره شعر و ادب و فنون و رموز آن كه يكى از فنون جميله و آيات الهّيه است، 
ســخن بسيار است. يكى از ابعاد بسيار مهّم شعر كه كمتر مورد توجه است، بُعد 

داللت آن بر وجود عالم غيب و باطن وجود انسان است.
همان طور كه آيات آسمان و زمين، همه و هر كدام، كتاب هاى بزرگ معرفت بخش 
است، اشعار شعرا در ستايش و سپاس خدا، در مدايح پيغمبر خدا حضرت محّمد 
مصطفى و اهل بيت آن حضرت(سالم اهللا عليهم اجمعين)، در مواعظ و نصايح و 
آداب و اخالق، در دعوت به خير و تحريك به مهر و رحمت و احســان، در بيان 
عظمت كائنات زمين و آســمان و وصف طبيعت و رشته هاى فّنى شعر و ادب، 
بســيار عجيب اســت. بايد همان طور كه وقتى يكي از آيات تكوينيه ظاهرى را 
مي بينيم، زبان به تكبير و تعظيم و ستايش قدرت الهى باز مى كنيم، از شنيدن 
اشــعار شعراى بزرگ نيز همين تسبيح و تعظيم را داشته باشيم. اين معانى كه 
خدا مى داند چند هزار سال يا چند صد هزار سال پيشتر بوده است و به زبان هاى 
مختلف و الفاظ و جمله هاى جداگانه گفته اند و اين استعارات، اين تشبيهات، اين 
حقايق و اين لطايف از كجا مى آيد؟ و چگونه است كه تمام شدنى نيست و چگونه 
در انديشــه مى آيد؟ غير از اين است كه هر انديشمندى مى فهمد كه انسان، اين 
گوشت و پوســِت در استخوان نيست و حقيقتش بسيار واال و باالست. خودش، 
خود را كم گرفته است و اسير ظاهر و لّذات ظاهر نموده است. اين شعراى عرب و 

عجم، هر بيت شعرشان، كلمه اى از كلمات خدا و آيتى از آيات خداست.
آيا مثل اين شعر از آيات الهي نيست؟ اگر سنگ و كلوخ و كوه و ابر و آب و برگ 

هر درخت، آيتى الهى است، اين ابيات به اين عنوان سزاوارترند:
ســپاس و حـمـد بى حد است خدا را/ كــه از كـــتم عــدم آورد مـــا را

خداوندى كه وحدت پــايه  اوست / زمــــين و آسمان در سايه اوست
بــسيطى خــارج از تـركـيب و پيوند / محــيـطى پـاك از هــمـتا و مــانند

چــسان ايـن بــنده حمـدش را نمايد؟ / كه بـر هــر حـمد، حـمـدى الزم آيد
به پيش آن كه بى پيوند و خـويش است / هرآن را معرفت بيش است پيش است
يكى ديگر از ويژگى هاى شــعر، نقش و تأثير آن در روح و انديشه شنونده است 
كه گاه بسيار شگفت انگيز است و بسا كه اثر يك بيت شعر، شخص را عوض كند 
و ســال ها و تا عمر دارد باقى بماند. بدين جهت، نقش شعراى متعّهد در تربيت 
جامعه و هدايت همگان بخصوص نسل جوان و تحّول فكرى، عامل مهّمي به شمار 
مى آيد؛ بســا يك شعر در معارف، در اخالق و در مواعظ به گونه اى مؤثّر شود كه 
سخنرانى هاى متعّدد، آن اثر را ندارد. در حركت هاى بزرگ تاريخ، در تهييج اقوام و 
در دعوت به كارهاى نيك و اقدامات بزرگ سرنوشت ساز، در اظهار حّق و كوبيدن 

باطل، كارى كه از شعر بر مى آيد با صرف هزينه هاى كالن فراهم نمى شود.
براى اشعار شعراى صدر اسالم، مثل حسان، لبيد، يا اشعارى مثل قصيده ميميمه 
فرزدق در آن موقعيت حّساس كه كسى زبان به بيان حّق باز نمى كرد، يا اشعار 
ســيد حميرى و دعبل و كميت و صدها شاعر شجاع و خود نفروخته، نمى توان 
ارزشى معّين نمود. اين اشعار، هميشه در قرون و اعصار، آموزنده و انسان ساز بوده 
است. شعرهاى شعراى فارسى زبان در الهّيات و مدايح حضرت رسول اكرم و ائّمه 
طاهرين (صلوات اهللا عليهم اجمعين) و بيان حقايق و مواعظ و وصف حال طبيعت 
و قدرت الهى و هم در مراثى بويژه در موضوع عاشورا، نيز سازنده و وسيله  انتقال 

حقايق و حفظ هويّت فرهنگى اسالمى و مذهبي بوده و هست.
در اين ميان هم، افرادى به عنوان شــاعر، از اين نعمت عالى طبع شــعر و ذوق، 
سوء استفاده نموده و با سرودن اشعار مبتذل، به ترويج فساد اخالق و گمراه كردن 
مردم و مدح ستمگران پرداختند و به جاى شكر اين نعمت، كفران نعمت كردند.

پاسخ به چرايى شكل گيرى 
نهاد روحانيت در تاريخ اديان 

خسروپناه  والمسلمين  حجت االسالم  ايكنا: 
در كانــال تلگرامى خود مى نويســد: برخى 
از نويســندگانى كه خود را روشــنفكر دينى 
مى شــمارند؛ روحانيت را معلــول ديندارى 
عوامانه و معيشت انديش مى دانند با ديندارى 
عالمانه و عارفانه نهاد روحانيت زوال مى يابد، 
بنابراين بايد تالش كرد ديندارى عارفانه جاى 

ديندارى عوامانه را بگيرد.
اين ســخن چند نقد اساســى دارد، اول اينكه 
ديندارى را نبايد به ســاحت عوامانه يا عالمانه 
منحصر كرد؛ چون انســان ها در جوامع بشرى 
به عالم و عامى تقســيم مى شوند و اين تقسيم 
يك واقعيت انكار ناپذير اســت. انسان عامى با 
پرسش هاى عاميانه و انسان عالم با پرسش هاى 
عالمانه روبه روســت و نهاد روحانيت بايد به هر 
دو دسته پرسش ها پاســخ دهد. براى شناخت 
روحانيت نبايد فقط به پاسخ هاى عاميانه آن بر 
منابر نگريســت. مطالب منبرى با روش خطابه 
در صــدد تأمين نيازهاى عمــوم مردم و تحقق 
ديندارى عاميانه اســت و اما روحانيت مباحث 
عميق علمى از جمله فلســفه و كالم اسالمى و 
فقه و اصول و تفسير و حديث و عرفان اسالمى 

هم دارد كه ديندارى عالمانه را تأمين مى كند.
نقد دوم اين است كه گمان مى رود ديندارى 
عارفانه تنها ديندارى معرفت انديش و عالمانه 
اســت، در حالى كه ديندارى عالمانه شامل 
دينــدارى مجتهدانه و فقيهانــه و ديندارى 
فيلســوفانه و ديندارى متكلمانه و ديندارى 

عارفانه و غيره مى شود.
سوم اينكه مگر ممكن است همه انسان ها را به 
ديندارى عارفانه دعوت كرد. عرفان را نبايد با 
اخالق يكسان شمرد. دعوت همگان به اخالق 
هم ممكــن و هم مطلوب اســت، اما دعوت 
همگان به عرفان نه ممكن و نه مطلوب است. 
عرفان و اســالم عرفانى مسير بسيار دشوارى 

است كه قابل توصيه به همگان نيست.
چهارمين نقد مغالطــه بى توجهى به كل به 

جهت گرايش به جزء است.
 برخى از مدعيان عرفان كه تنها بيان زيبايى 
در عرفان ادبى دارند و اما از عمق عرفان نظرى 
و ســلوك عرفان عملى به جهت دشــوارى 
فلسفى و عملى بى بهره اند؛ مرتب به نقد فقه 
مى پردازند تا ديندارى عارفانه را ترويج كنند. 

فقه بخش مهمى از دين است و بدون ظواهر 
شرع در عبادات، سلوك در اسرار آن ها ممكن 
نيست. ديندارى عارفانه بدون ديندارى فقيهانه 
از نظر اسالم محال است. عرفان عملى عبارت 

از طريقت و توجه به اسرار شريعتى است .

يك حديث / يك تصوير

آيت اهللا معصومى 
در مسائل واليى 
جدى، متعصب و 
با انگيزه بودند و 
هميشه در خط 
امام و انقالب و 
مقام معظم رهبرى 
حركت مى كردند
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يادداشت

آيت اهللا العظمى
صافى گلپايگانى

ترس از ماه محرم!
مشاور: على اكبر مظاهرى

شــتابزدگى، در هر كارى ناپســند است و 
حوصلــه ورزى نيز درهر كارى پســنديده 

است، بويژه در انتخاب همسر و ازدواج.
انتخاب همسر و ازدواج، بيش از هر كارى، به 
حوصله مندى نياز دارد. اين عرصه، بيش از 
هر عرصه اى، خردورزى و تأمل را مى طلبد. 
اين انتخاب، بيش از هــر انتخابى، نيازمند 
تحقيق و تفحص و بى باكى و عجله در اين 

ميدان، نوعى انتحار است.
هراس خيالى

يكى از تجربه هاى تلخ مشــاوره اى من اين 
است كه وقتى به ماه محرم نزديك مى شويم، 
انتخاب هــا و ازدواج هــاى ناموفقى صورت 

مى گيرد و ناگوارى هايى را به بار مى آورد. 
بســيارى از خانواده ها و حتــى جوانان كه 
خواســتگارى شــان در آســتانه ماه محرم 
انجام شده اســت، عجله مى كنند كه پيش 
از رسيدن اين ماه، عقد كنند. ايشان، در باره 
تحقيق و تأمل و بررسى همه جانبه مسئله، 
كوتاهى هاى بى باكانه اى مى كنند و ســپس 

دچار پشيمانى مى شوند. 
وقتى به ايشان مى گويم: هنوز شناخت شما 
به حد نصاب نرسيده است؛ هنوز خانواده ها 
و دختر و پســر، شناخت الزم را از همديگر 
ندارند، هنوز ميزان عالقه دختر و پسر معلوم 
نيســت. ريســك اين وصلت، باالست. براى 
ايجاد يك زندگى پايدار، بايد بيشــتر وقت 

گذاشت. 
مى گويند: ماه محرم نزديك است. اگر اآلن 
عقد نكنيم، دو ماه عقب مى افتد. عقدكردن 

در محرم و صفر، شگون ندارد. 
مى گويم: در وهله نخست اين زمان، فرصت 
خوبى است براى افزايش شناخت و تأمل در 
همه جوانب مسئله. اطمينان يافتن از صحت 
انتخاب. گفت و گوى بيشــتر دختر و پسر و 
آشنايى شان از اوصاف و ديدگاه هاى يكديگر.
از ســوى ديگر، چنانچه پيش از پايان يافتن 
محــرم و صفر، به تصميم قطعى رســيديد، 
مى توانيــد عقد كنيد و جشــن را به تأخير 

اندازيد. 
پس: «عاقل آن اســت كه انديشه كند پايان 
را». بياييــد خود و ديگران را از محرم و صفر 
نترسانيم. اين ماه هاى خدا را نامبارك جلوه 
ندهيم. با «هراس خيالى» از اين دو ماه، خود 

و ديگران را به ناگوارى نيفكنيم.

پرسمان

معارف

خبر مرتبط

  پيكر آيت اهللا معصومى امروز در مشهد تشييع مى شود
مراسم تشييع آيت اهللا معصومى ساعت 9 صبح امروز از مقابل مهديه مشهد در خيابان 

امام رضا(عليه السالم) به سمت حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
مراسم ترحيم، فردا چهارشنبه در مهديه مشهد ساعت 9 تا 11 صبح و  4 تا 6 بعد از 
ظهر و پنجشنبه در مسجد امام على عليه السالم نبش شهيد فرامرز عباسى 21برگزار 

مى شود.

فارس: در جلســه اخير مجمع مشــورتى شوراى 
توســعه فرهنگ قرآنى، تركيب ستاد راهبرى طرح 
ملى حفظ قرآن مشــخص و نهاد هاى عضو معرفى 

شدند. 
هشــتاد وششمين جلسه مجمع مشــورتى شوراى 
توسعه فرهنگ قرآنى (26شهريور) در شوراى عالى 
قرآن برگزار و به وضعيت اجرايى ســازى طرح ملى 

حفظ قرآن كريم پرداخته شد. 
به گفته سالمت پناه - دبير مجمع مشورتى شوراى 
توسعه فرهنگ قرآنى- مقرر شد، دبير شوراى توسعه 
فرهنــگ قرآنى، رئيس شــوراى راهبرى طرح ملى 
حفظ قرآن كريم باشد و از دبيرخانه شوراى توسعه 
فرهنگ قرآنى، يك نفر به عنوان دبير شــوراى طرح 
ملى حفظ پس از رأى گيرى در شوراى راهبرى حفظ 

انتخاب شود.

پس از دو سال
تركيب ستاد راهبرى طرح ملى حفظ 

قرآن كريم مشخص شد

سهم استان ها از بودجه قرآنى سال 
1396 دو برابر مى شود

فارس: مســئول رســيدگى بــه امور اســتان هاى 
دبيرخانه شوراى توســعه فرهنگ قرآنى از افزايش 
ســهم استان ها از بودجه قرآنى سال 1396 خبر داد 
و افزود: امسال با توجه به رايزنى هاى صورت گرفته، 
سهم اســتان ها از بودجه قرآنى به 10درصد افزايش 

يافته است.
مصطفى بى غم با اشــاره به ابالغ بودجه قرآنى ســال 
جارى، اظهار داشــت: امسال بودجه قرآنى در مجلس 
شــوراى اســالمى 100ميليارد تومان تصويب شــد 
و به گفته مســئوالن، 85درصد اين بودجه ابالغ شده 

است. 
وى از افزايش دو برابرى سهم استان ها از بودجه قرآنى 
سال 1396 نسبت به ســال گذشته خبر داد و افزود: 
امســال با توجه بــه رايزنى هاى صورت گرفته ســهم 
استان ها از بودجه قرآنى به جاى 5درصد به 10درصد 
افزايش يافته اســت، به گونه اى كه اگــر 85 ميليارد 
تومان از بودجه قرآنى امســال تحقق يابد، 8ميليارد و 

500 ميليون آن به استان ها تعلق مى گيرد.
مسئول رسيدگى به امور استان هاى دبيرخانه شوراى 
توســعه فرهنگ قرآنى بــه نحوه تقســيم بودجه در 
بيــن اســتان ها اشــاره كرد و گفــت: ما بر اســاس 
شــاخص هاى گوناگون مانند جمعيت، مرزنشــينى و 
محروميت و همچنين عملكرد شوراى استانى بودجه ها 

را بين استان ها تقسيم مى كنيم.

دوقلوها به همراه مادر حافظ كل 
قرآن شدند 

كانون خبرنگاران نبأ: اميرمحمد و ريحانه ســنگرى 
خواهر و برادر دوقلو به همراه مادر طى 6 سال در مركز 
آموزش قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظيم(عليه 

السالم) حافظ كل قرآن شدند.
طاهره رحيمى، متولد سال 1361، پيش از ازدواج آرزو 
داشت از زمره حافظان كل قرآن كريم باشد؛ او زمانى 
كه محمدحسين طباطبايى، حافظ خردسال را مى بيند 
متوجه مى شود برنامه ريزى والدين براى فرزندان بسيار 
مؤثر است. از اين رو در سال1384 وقتى صاحب فرزند 
دوقلو مى شود تصميم مى گيرد روخوانى و حفظ آيات 

قرآن را به آن ها بياموزد.
رحيمى در خصوص يادگيرى آيات قرآن به فرزندانش 
گفت: براى آموزش قــرآن به بچه ها يك كالس قرآن 
كوچك متشكل از دو شاگرد در منزل تشكيل مى دادم؛ 
با توجه به سن فرزندانم بايد با جذابيت خاصى آيات را 
مرور مى كرديم تا موجب يكنواختى و خستگى بچه ها 

نشود.
وى با بيان اينكه هر كار بزرگ، همت بزرگ مى طلبد، 
عنــوان كرد: در كالس هاى مركــز آموزش قرآن حرم 
حضــرت عبدالعظيم(عليــه الســالم)، كالس ريحانه 
روزهــاى زوج و كالس اميرمحمد روزهاى فرد بود، در 
واقع بيشتر روزها در مسير كالس بودم و از طرفى تمام 
جوانب تفريحى، بازى، ســرگرمى و... در جاى خود به 

لحاظ اقتضاى سن آن ها رعايت مى شد.

يك مسئول خبر داد  طى 6 سال
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

بررسى حذف برچسب قيمت درنشست مشترك وزيرصنعت و مجلسى ها   ايسنا: نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس از نشست مشترك كميسيون متبوعش با محمد شريعتمدارى وزير صنعت، 
معدن و تجارت درباره موضوع حذف برچسب قيمت مصرف كننده از روى برخى اجناس، ايرادات احتمالى و نحوه اجراى اين مصوبه دولت يازدهم خبر داد. رضا عليزاده افزود: در اين نشست انتقاد منتقدان و استدالل 

موافقان اين مصوبه و در يك كالم ابعاد مثبت و منفى آن را با حضور محمد شريعتمدارى؛ وزير صنعت، معدن و تجارت بررسى خواهيم كرد تا با همفكرى و تعامل بين دولت و مجلس ايرادات و اشكاالت آن برطرف شود.

قدس گزارش مى دهد
جزئيات توقف توليد 20 مدل خودرو داخلى

جاده هاى  اقتصاد- فرزانه غالمى: 
كشور سال آينده با 20 مدل خودرو 
ســوارى و بارى ســبك وداع خواهد 
كرد؛ خودروهايى كه عمدتاً و با وجود 
انتقادات و حــرف و حديث هاى زياد 
مبنى بر ناامنى، همچنان محبوب قشر 
متوســط جامعه و متناسب با جيب 
آن هاست. با اجراى مرحله به مرحله 

مصوبه افزايش استانداردهاى خودرويى از سال گذشته كه حاصل تفاهم  سازمان ملى 
استاندارد و وزارت صنعت است، خروج برخى خودروهاى گروه پرايد، پژو و سمند كه 
امكان گذراندن اســتانداردهاى جديد را ندارند، از زمستان سال آينده و بدون آنكه از 
نظر قيمتى، جايگزينى براى خانوارهاى هدف در بازار داشته باشند، قطعى است و اين 
قطعيت با دستور روز گذشته وزير صنعت به معاون امور صنايع خود مبنى بر تشكيل 
كميته بررسى تلفات جاده اى براى روشن شدن نقش خودروسازان در اين تلفات، دو 

چندان شده است.

 افزايش تعداد استانداردها
دبير انجمن خودروسازان ايران در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: تعداد استانداردها 
از عدد 55 (4 استاندارد آاليندگى و 51 استاندارد ايمنى و عملكردى) به 81 مورد (4 
اســتاندارد آاليندگى و 77 مورد ايمنى و عملكردى) افزايش يافته است. در واقع 44 
مورد همان اســتانداردهاى قديم هستند كه به روز شده اند و از 95/10/1 هم از سوى 
شركت هاى خودروساز اجرايى شده است. همچنين رعايت 11 استاندارد از ابتداى دى 
ماه امسال اجبارى مى شود كه خودروهاى قديمى به احتمال زياد موفق به گذراندن آن 
مى شوند. به گفته احمد نعمت بخش، 22 استاندارد پيشرفته هم از 97/10/1 اجبارى 
مى شــود كه قطعاً خودروهاى قديمى از قبيل انواع پرايد، 405، پژو پارس و ســمند 
معمولى نمى توانند آن را پاس كنند چرا كه اوالً براى اجراى آن بايد نســل خودروها 
عوض شــود و ثانياً قيمت اين خودروها بشدت افزايش مى يابد. وى افزود: البته ايران 
خودرو و سايپا در حال كار كردن روى دنا، رانا، ساينا و كوئيك هستند تا بتوانند اين 

استانداردها را پاس كنند، اما احتماالً تيبا نتواند به اين استانداردها دست يابد.

 جايگزين نداريم 
وى در پاسخ به اين پرسش كه با توقف توليد اين خودروها تكليف تقاضاى باالى موجود 
در بازار و نياز مصرفى خانوارهاى متوسط و كم درآمد چيست، گفت: قطعاً جايگزينى 
براى اين ها با قيمت فعلى ( تا 30 ميليون تومان) نداريم. وى تأكيد كرد: واقعيت اين 
است كه استانداردهاى 22 گانه پيشرفته در مواردى حتى زيرساختش در كشور ايجاد 
نشده كه در اين ميان مى توان به سنسور حساس به خط كشى اشاره كرد و يا به ترمز 
اضطرارى كه با فرهنگ رانندگى ما همخوان نيست و يا استاندارد برخورد با عابر پياده 

كه اجراى آن با تغييرات زيادى در خودرو همراه خواهد شد.
اضافه مى شود، روز گذشته، ايسنا هم به نقل از يك مقام مسئول زير مجموعه وزارت 
صنعت از احتمال خروج 20 مدل خودرو از پنج گروه خودرويى پرايد، پژو 405، پرشيا، 
زامياد و ســرى اوليه سمند از ابتداى دى ماه ســال آينده و در صورت رعايت نكردن 

استانداردهاى خودرويى خبر داد. 

گزارش روز

تجارت

صنعت،  وزير  طوسى   زهرا  اقتصاد/   
معدن و تجارت در گفت وگو با خبرگزارى 
است،90درصد  كرده  تأييد  سيما  و  صدا 
است،  قاچاق  تجارى  واحدهاى  كاالهاى 
بنابراين، سخن شريعتمدارى به معناى ورود 

تنها10درصد كاالى قانونى است.
با تأييد حــرف باالترين مقام حوزه تجارت، 
مى شــود گفت عالوه بر حذف درآمدهاى 
گمركى دولت و حذف فرصت هاى شــغلى، 
مؤلفه اقتصاد مقاومتى نيز بشدت تضعيف 
شــده اســت. آمار واردات قاچاق كاال از15 
ميليارد دالر تا30ميليارد دالر برآورد مى شود 
كه چرخش مالى بيش از150 هزارميلياردى 

را درعرصه داد و ستد داخلى تأييد مى كند.
اينكه چه كســى يا نهــادى در اين زمينه 
مقصراست و شيوه هاى مبارزه با آن كه از 
بحث هاى داغ مبارزات انتخاباتى رياســت 
جمهورى نيز بود، پرسشــى اســت كه با 
پاســخ به آن، جواب خيلى از پرسش ها در 
بخش توليد و اشــتغال و بهبود اقتصادى 

داده مى شود.

 پاى رانت هاى كالن درميان است
نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در 
گفت و گو با خبرنگار ما معتقد است، دولت 
اراده اى براى مبارزه با قاچاق كاال ندارد، چون 
پــاى رانت هاى كالن و خــرد و درآمدهاى 

تريليارد تومانى در ميان است.
عضو كميته تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز تأكيد مى كند: اگر تصميم 
جدى براى مبارزه با قاچاق كاال باشد، مى توان 
جلويش را گرفت به شرطى كه من مسئول 
دســتى بر آتش نداشته باشم، چون در اين 
صورت ديگر مبارزه با ورود كاال امكان ندارد.

ناصر موسوى الرگانى مى گويد: 25 ميليارد 
دالر حجم كاالى قاچاقى است كه وارد كشور 
مى شود، حاال آقايان مى گويند كم شده و به 
15 ميليارد دالر رســيده، همين رقم را ما 
مى گوييم چرا وارد مى شود، اگر فقط ماليات 
و گمركى اش را حساب كنيد، مقدار زيادى 
از بودجه كشور را مى شود با آن تأمين كرد، 
ولى متأسفانه همت وااليى براى جلوگيرى 

وجود ندارد.
وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا رصد 
كاالى قاچــاق و مبــارزه بــا آن در مناطق 
آزاد و 300 اســكله بدون رصد گمركى در 
كشور ميســر نيست، تأكيد مى كند: جلوى 
ورود همــه اين كاالها را مى شــود گرفت، 

ولى دولت بايد مصمم باشــد، اما اين اتفاق 
در كشور ما نمى افتد، چون تصميمى براى 
مبارزه با آن نيست، رانت هاى زيادى وجود 
دارد و سودهاى تريلياردى كه مانع از همت 
جدى براى مبارزه با آن مى شود. اكنون غير از 
مناطق آزاد و مسيرهاى ورود غير قانونى كه 
وجود دارد، حتى گمرك و مبادى قانونى هم 
توان جلوگيرى از ورود قاچاق را ندارند، برخى 
اصالً مجهز به ايكس رى نيستند و برخى هم 

تجهيزات به روز ندارند.
وى البته تأكيد مى كند، تحقيق و تفحص در 
اين باره شروع شده و گروه تحقيق مجلس 
در جلساتى كه با ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
داشته، اسناد و مداركى را از آن ها درخواست 
كرده و اكنون در حال بررســى اين اســناد 
است. وى درباره سخن شريعتمدارى - وزير 
صنعت- درباره ورود 90 درصدى غيرقانونى 
كاال مصرفــى و تجــارى مى گويد: اين يك 
موضوع روشن و درست است و مجلس بارها 
گفته است، زيرا ضرر آن براى توليد و اشتغال 
كشور آن قدر سنگين است كه مقام معظم 
رهبرى خودشــان به اين امر ورود كردند و 
جالب است كه چند روزى پس از فرمايش 
آقا، دولت سختگيرى هايى با فروشگاه هاى 
خرد در ســطح شــهر مى كرد و پاكت هاى 
سيگار را جمع مى كردند و مى بردند و طرف 
را ســه برابر قيمت آن جريمه مى كردند، تا 
خود حضرت آقا دوباره تذكر دادند كه منظور 
از سخن ما را مسئولين ستاد مبارزه با قاچاق 

كاال اشتباه فهميدند و سپس تأكيد كردند، 
بايد جلوى قاچاق سازمان يافته و كانتينرها 

را گرفت. 
وى با بيــان اينكه وزير ســابق صنعت در 
جلسه اى در مجلس از ورود حدود 800 قلم 
كاالى مشابه داخل از مبادى قانونى و قاچاق 
به كشور سخن گفته است، مى افزايد: رهبرى 
روى اين موضوع هم فتوا، هم حكم حكومتى 
دادند كه دولت واردات كاالى مشابه داخل را 
برخودش حرام بكند، ولى مى بينيم كه دولت 
با بســتن قرارداد واردات و صادرات و تعرفه 
ترجيحى با كشور تركيه، پاى اين كشور را به 
بازار ايران باز كرده و هزاران فرصت اشتغال 
را از بين برده و از آن طرف براى پنبه تعرفه 
سنگين گذاشته، در حالى كه اين نياز صنعت 
نساجى است و كشــور تنها توان توليد 30 

درصد پنبه مورد نياز كارخانجات را دارد.
وى پيشنهاد مى دهد، غير از آن مبارزه اى كه 
بايد در مرزها صورت بگيرد، اگر تدابيرى اتخاذ 
شود كه كاالهاى قانونى وارد شده، يك نشانه 
مشخص و باركد داشته باشند و كاالهاى فاقد 
اين باركد جمع آورى و با فروشندگان آن ها 
برخورد شــود تا نتوانند جنس قاچاق را به 
هيچ قيمتى بفروشند، بساط اين اجناس كم 

كم از بازار جمع مى شود.

 نقش گمركات نيمه تعطيل درقاچاق كاال
حسن نوروزى عضو كميسيون امنيت ملى 
و كميته تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه 

با قاچاق كاال هم در گفت و گو با خبرنگار 
مى گويد: وزيــر صنعت هم وزير بازرگانى 
بوده و هم امورراهبردى دفتر مقام معظم 

از  كردنــد،  كار  رهبــرى 
ايــن وقايع آگاه هســتند، 
واقعيت همين اســت و ما 
پيشتر  دادگسترى  وزير  به 
خيلى ها  ولى  بوديم،  گفته 

نمى پذيرفتند.
وى تأكيد مى كند: كشــور 
مــا 160 گمــرك دارد و 
از اين گمــركات تنها 17 
مورد فعال هســتند و بقيه 
يا تعطيــل يا نيمه تعطيل 
يا شبه تعطيل است و اين 

گمركات بدون كنترل، بهانه اى براى ورود 
كاالهاى غير مجاز و قاچاق است.

وى با تأكيد براينكه راه درســت و اصلى 
بزرگ اين اســت كه جلوى اين گمركات 
گســترده را بگيريــم، مى افزايد: ما آنچه 
الزم بوده به صورت قانون مصوب كرديم، 
اراده اجرايــى بايد باشــد، چون مجلس 
نمى تواند باالى ســر مأمور بايســتد كه 

قانون را اجرا كند.
وى تصريح مى كند: متأسفانه فرار از قانون 
و عمــل نكردن بــه آن، اولين جايگاه آن 
مديران اجرايى هســتند كه در دستگاه 
قضايى و دستگاه اجرايى به قوانين مجلس 

عمل نمى كنند.

قدس اظهارات وزير صنعت درباره قاچاق 90 درصدى كاال را  بررسى مى كند 

پرداخت سود سهام عدالت اعتراف قاچاقى!
تاچند روز ديگر

اقتصاد: آن گونه كه سازمان خصوصى سازى 
اعالم كرده است، سود سهام عدالت مربوط 
به ســال مالــى 1395 تا چنــد روز ديگر 
پرداخت خواهد شد. نكته اينكه در پرداخت 
اين ســود دهك هاى پاييــن درآمدى در 

اولويت قرار دارند.
البته ســازمان خصوصى سازى اين را هم 
اعالم كرده كه مشموالن براى ثبت و وارد 
كردن شماره شباى حساب بانكى خود در 
سامانه ســهام عدالت جهت دريافت سود 

اين سهام هنوز فرصت دارند.

استفاده از ژن هاى جديد 
درپرورش بزها

اقتصاد: حسن ركنى- معاون وزير جهاد 
كشــاورزى در امور دام - گفتــه يكى از 
برنامه هــاى وزارت جهاد كشــاورزى اين 
است كه شــمار دام هاى سبك را كاهش، 
ولى بهــره ورى آن هــا را افزايش دهيم و 
تا ســال 1404 بنا داريم، جمعيت بز در 
كشــور به 15 ميليون كاهــش يابد، ولى 
توليد شــير 30 درصد و گوشت قرمز نيز 

10 درصد افزايش يابد.
البته اين مسئول بر استفاده از ژن هاى جديد 
در پرورش بز تأكيد كرده و به ايســنا گفته 
با اســتفاده از ژن هاى جديد شاهد افزايش 

بهره ورى در پرورش دام خواهيم بود.
 در حال حاضر 45 ميليون گوســفند و 19 

ميليون بز در كشور وجود دارد.

رابطه ماليات وغيرفعال شدن 
تعاونى هاى مرزنشينان 

اقتصاد: گفته مى شود كه 40 درصد اقتصاد 
ايــران يــا از ماليات معاف اســت يا ماليات 
نمى دهند. آن هايى هم كه ماليات مى دهند، 

غيرفعال مى شوند!
بنابه گفته نائــب رئيس اتحاديه تعاونى هاى 
مرزنشــينان در حال حاضر فقط 30درصد 
تعاونى هاى مرزنشينان فعال هستند در عين 
حال اشــتغال تعاونى هاى مرزنشين به يك 
پنجم كاهش پيدا كرده است. «ُمهيب ناحيه» 
به مهر گفته دريافت ماليات و جرايم از مديران 
تعاونى هاى مرزنشين بتدريج باعث شد تا از 
اواســط دهه 80 تعاونى هاى مرزنشــينان 
تضعيف شوند به طورى كه اعضاى تعاونى هاى 
مرزنشين از حدود 10 ميليون نفر عضو امروز 
به حدود 4 ميليون عضو كاهش يافته در حالى 
كه جمعيت شهرهاى مرزنشين كشور حدود 
12 ميليون نفر است و به دليل مشكالت اين 

تعاونى ها تعداد اعضاى آن ها ريزش كرد.

ذره بين 

ما آنچه الزم بوده 
به صورت قانون 
مصوب كرديم، 

اراده اجرايى بايد 
باشد، چون مجلس 
نمى تواند باالى سر 

مأمور بايستد كه 
قانون را اجرا كند

بــــــــرش

جاده هاى 
 مدل خودرو 
ســوارى و بارى ســبك وداع خواهد 
كرد؛ خودروهايى كه عمدتاً و با وجود 
انتقادات و حــرف و حديث هاى زياد 
مبنى بر ناامنى، همچنان محبوب قشر 
متوســط جامعه و متناسب با جيب 
آن هاست. با اجراى مرحله به مرحله 
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مظنه

طال و ارز
3905
4700
5280

122259
1243500
1211000
643000
353000
247000

دالر آمريكا
يورو
پوند

طال 18 عيار
سكه امامى

سكه بهار آزادى
نيم سكه
ربع سكه

سكه گرمى

قيمت (تومان)

مسكنسايه روشن

فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
با اشاره به تبصره 12 قانون بودجه، آن را تداعى 
كننده حقوق هاى مادام العمر دانســت و گفت:  
طرح دوفوريتى براى مقابله بــا اجراى آن ارائه 
مى كنيم. حسينعلى حاجى دليگانى با اشاره به 
تبصره 12 قانون بودجه ســال 96 اظهارداشت: 
يك ويرگــول (،) به بعد از كلمه «حقوق ثابت» 
اضافه شده كه در اليحه وجود نداشته است. بر 
اين اساس تفاوت معنايى و بار مالى جديد براى 

دولت ايجاد شده است.
وى با تأكيد بر اينكه نقش اين ويرگول در حال 
حاضــر با توجه به معناى حقــوق ثابت همان 
حقوق هاى مادام العمر مربوط به ســال 90 را به 
خود گرفته است، گفت: تبصره 3 ماده 78 سال 
90 توســط مجلس وقت حذف شد تا موضوع 
حقوق هاى مادام العمر پايــان يابد و اكنون نيز 
مجدداً چنين موضوعــى در تبصره 12 قانون 
بودجه به وجود آمده است. وى توضيح داد: اگر 

نماينده، مدير يا مسئولى در آينده سمتى نداشته 
باشد با توجه به حكم تبصره 12 قانون بودجه در 
دوران مابقى خدمت خود 80 درصد مابه التفاوت 
حقوق ســمت قبلى را به عنــوان حقوق ثابت 
دريافت خواهد كرد كه در دوران بازنشستگى نيز 
محاسبه خواهد شد. حاجى دليگانى خاطرنشان 
كــرد: در صورتــى كه اين حكم جارى شــود، 
مســئوالن و مديران و نمايندگان تا پايان عمر 
خود 80 درصد حقوق دوره مســئوليت خود را 
دريافت خواهند كرد و حتى بعد از فوت هم براى 

بازماندگان اين حقوق باقى مى ماند.

فارس:معاون مســكن و ســاختمان وزير راه و 
شهرســازى با تأييد افزايش قيمت مسكن در 
تهران گفت: در پايان مردادماه سال جارى قيمت 
مسكن نســبت به دوره مشابه سال قبل حدود 

5/6  درصد رشد داشته است.
حامد مظاهريان درباره تحوالت چند ماه اخير 
بازار مســكن گفــت: قيمت مســكن و تعداد 
معامالت انجام شده را مى توان پيش نشانگرهاى 
رونــق و ركود ناميــد.  وى افزود: در اين مقطع 
ميانگين قيمت يك مترمربع آپارتمان در تهران 
4/65 ميليون تومان گزارش شــده است. شايد 
در مناطق گوناگون، اين رقم متفاوت باشد، ولى 
اين ميانگين افزايش در كل كشــور نيز اتفاق 
افتاده اســت. با توجه بــه اينكه افزايش قيمت 
5/6 درصد و تورم حدود 10 درصد است، هنوز 
بازار مسكن سودده نيست، بنابراين كسى به اين 
نتيجه نرسيده كه پول را از بانك بيرون بياورد 
و وارد بازار مسكن شــود. وى خاطرنشان كرد: 

درخصوص بازار مســكن بايد از دو نوع ركود و 
رونق صحبت كنيم. رونق ســفته بازى را بايد از 
بازار مصرفى مســكن تفكيك كنيم. از اين نوع 
رونق تجربه بدى داريم كه باعث افزايش پى درپى 
قيمت مى شود. ورود دولت به اين بخش هميشه 
مخل بازار بوده است. هميشه در تاريخ ما مردم 
خودشان مسكن خودشان را ساخته اند. دولت ها 
وظيفــه دارند، حمايت و از ايــن طريق بازار را 
تنظيم كنند. هر زمانى كه مداخله دولت وجود 
داشــته، اشكاالتى پيش آمده و مصداق درست 

كردن ابرو و كور كردن چشم را داشته است.

افزايش قيمت مسكن تأييد شد«ويرگولى» كه حقوق مديران رامادام العمر مى كند!

مؤسسه ايران پل:
برجام منجر به افزايش فرصت هاى شغلى نشده است

تســنيم:نتايج يك نظرســنجى 
جديد نشــان داد توافق هسته اى 
ايران با قدرت هــاى جهانى و لغو 
تحريم ها موجب دسترسى بهتر به 
كاالهاى خارجى شده اما اين توافق 
منجر به افزايش فرصت هاى شغلى 

نشده است.
به گــزارش بلومبرگ، بر اســاس 

تحقيق مؤسسه ايران پل، مستقر در تورنتو كه با همكارى مؤسسه آنالين بورس 
و بازار انجام شــده، هفتاد درصد از 700 ايرانى شركت كننده در اين نظرسنجى 
تلفنــى گفته اند، شــركت هاى چند مليتى با روند كنــدى متعهد به تجارت يا 

سرمايه گذارى در ايران شده اند.
در حالى كه 43 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند كه كاالهاى توليدى شركت هاى 
چند مليتى بعد از برجام بيشتر در دسترس ايرانى ها قرار گرفته، حدود 57 درصد 
گفته اند كه اين شركت ها براى ايرانيان فرصت هاى شغلى بيشترى ايجاد نكرده اند 
و 43 درصد بر اين باور بوده اند كه ميزان سرمايه گذارى شركت هاى خارجى در 

ايران بدون تغيير باقى مانده است.

18 مأموريت وزارت اقتصاد 
تسنيم: در ابالغيــه حســن روحانى؛ رئيس 
جمهورى خطاب به مســعود كرباسيان؛ وزير 
اقتصاد آمده اســت: ضرورى است جنابعالى 
برنامه هاى وزارتخانه تحــت مديريت خود را 
با توجه دقيق به جهت گيرى ها و اولويت هاى 
ذيل  تنظيم كرده و برنامه هاى اجرايى را ظرف 
دو ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد. دربخشى 
از اين ابالغيه بر مشاركت مؤثر در اصالح نظام 
بانكى و ارتقاى كارامدى بانك هاى دولتى، رفع 
موانع جذب سرمايه خارجى، بهبود ملموس در 
نظام مالياتى با تأكيد بر گسترش پايه و ارتقاى 
عدالت مالياتى، جديت در خصوصى ســازى، 
مبــارزه با پولشــويى، افزايــش ارتقاى نظام 
مديريتى بنگاه هاى واگذار شده در چارچوب 

سهام عدالت تأكيد شده است.

خبر



در حوالى دانشگاه علوم 
انتظامى...

 ايستگاه / رقيه توسلى   آقاى حميد 
امامى، ميكروفن و گزارش شان را كه بردند 
تا دانشگاه علوم انتظامى و مراسم پرصالبت 

نظاميان، خون ايرانى ام ُقل زد.
دانش آموختگان در برابر فرمانده به صف 
شده بودند با لباس ُفرمى كه مى ميرم براى 

پوشيدنش.
وقتى دوربين از روى چهره زنان و مردان 
مصّمم كشورم گذشت، ديگر جاى خاصى 
سير مى كردم. شــايد گوشه اى در حوالى 

همين يگان هاى رزم.
ولوم را هر چند دقيقه، باالتر مى بردم؛ مثل 
آدمى كه از فرط هيجان، كم شــنوا شده 
اســت و در جانش هزار سطر اداى احترام 

نانوشته دارد به مقتدا.
نيروها، با اُبهت رژه رفتند و آيت اهللا بزرگ، 
از بيدارى و پايبندى به قانون گفت. از رژيم 
فريبكار و دروغگوى آمريكا كه شــيطان 

است. همان شيطان كه به خواب نرفته.
محو تماشا بودم و مى ديدم، چطور فرزندان 
وطن، گوش به فرمان رهبرى اند و آفتاب 
ارادت از نگاهشان بيرون مى ريزد. به عنوان 
يك بيننده؛ برجام و تروريســم و ميانمار 
و داعــش و بمــب گذارى را هــم دنبال 
مى كنم... گزندگى ها و دردها را... شــهيد 
حججى ها را... نظاميان ويلچرنشينى را كه 

در مرزها و مأموريت ها، جانبازى كردند...
با مشاهده تصاوير، ذهنم از گذشته پُررنگ 
مى شود. از پدرم كه سوگندهاى اندكش 
را هميشــه به كاله نظامى و اســلحه اش 
مى خورد و مى گفت اين ها ناموس سربازند.

چشم در چشم تابســتان وطن، احساس 
غرور دارم. گزارش آقاى خبرنگار، عجيب 
رؤيايم را تازه مى كند. رؤياى نظامى شدن 
را. روى خطوط كاغذ، خودكار مى چرخانم 
و مطمئنم اگر روزى قلم را پايين بگذارم، 
بى ترديد در دســت هايم اسلحه خواهم 

گرفت.
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
همه ملت ما دشمن شماره اول خودش را امروز آمريكا مى داند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين 

روزمره نگارى

چرا؟

 ايستگاه/ محمد تربت زاده  سر اسلحه تان را كمى آن ورتر 
بگيريد... لطفاً! آن كه هدف گرفته ايد بنياد خانواده هاست. قصد 
جاِن وفادارى و غيرت را كرده ايد مگر؟ كمى دستتان روى ماشه 

بلغزد هزاران خانواده را از هم مى پاشيد.
اين روزها همه جا صحبتتان را مى كنند. به شبكه هاى آن ور 
آبى هم راه پيدا كرده ايد و ســر زبان ها افتاده ايد. اين شبكه ها 
مى گوينــد: «كانال هــاى تلگرامى با مديريــت روحانيون در 

جمهورى اســالمى با عنوان ترويج و ضرورت چند همسرى و 
شعار فرهنگ اسالمى و سنت اهل بيت(ع) تشكيل شده است». 
تبارك اهللا! عجب بهانه اى دستشــان داديد. مدت ها بود دنبال 
چنين بهانه اى بودند تا اسالم، اهل بيت و روحانيت را در ميان 

جوانان بد نام كنند.
اما رك و پوســت كنده بگويم اين بار! زده ايد به جاده خاكى. 
از داليل سياســى و فرهنگى تعدد همســران اهل بيت(ع) و 
بــى ارتباط بودنش با تبليغاتتان براى رواج چند همســرى و 
قسى القلب خواندن زنانى كه اجازه ازدواج مجدد به همسرشان 
نمى دهند و دستگاه هايى كه همه جوره فعاليتتان را غيرقانونى 

خواندند هم كه بگذريم، باز يك جاى كارتان مى لنگد كه هيچ 
كدام از مراجع تقليد و روحانيون برجســته فعاليت هايتان را 

تأييد نكرده اند.
ما كه غريبه نيســتيم برادر! به خودمان مى گفتى دلت هوايى 
شــده، برايت آستين باال مى زديم. شهين خانم زن همسايه را 
هم مى فرســتاديم با همسرت صحبت كند. شهين خانم قول 
مى داد راضى شان كند و به راه اندازى كانال تلگرام و اين همه 
دنگ و فنگ هم نيازى نبود. آن وقت ما هم شرمنده مسئولين 
نمى شديم كه با اين جديت مشغول پيگيرى كار هاى توقيف 

كانال هاى رواج چند همسرى هستند.
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فايننشيال تايمز
روزنامه فايننشــيال تايمز چــاپ انگليس 
در گزارشــى به تشــريح آخرين وضعيت 
پناهجويان مسلمان ميانمارى در بنگالدش 
پرداخته و مى گويــد، بنگالدش ديگر هيچ 
توانــى براى پذيرفتن شــمار بيشــترى از 
پناهجويان ندارد. اين روزنامه همچنين در 
مقاله اى شرايط ســخت برخى از اداره ها و 
شركت ها را كه كاركنان آن در كنار يكديگر 
مشــغول به كار هستند، بررســى كرده و 
پيشنهادهاى مختلفى براى به وجود آوردن 
شــرايط قابل تحمل براى آن هــا در كنار 

يكديگر ارائه مى كند.

شيكاگو تريبون
روزنامه شــيكاگو تريبون چــاپ آمريكا در 
گزارشــى به تبيين شرايط پر استرس حاكم 
بــر مقر ســازمان ملل متحــد در نيويورك 
به خاطر حضــور دونالد ترامــپ براى انجام 
اولين ســخنرانى خود در نشست ساالنه اين 
ســازمان مى پردازد. اين روزنامه گزارشى نيز 
در خصوص نزديك شدن برخى از شهرهاى 
كوچــك در آمريكا مانند راكفــورد در ايالت 
ايلينوى به ســطح نابودى به خاطر مهاجرت 
بسيارى از افراد آن به كالنشهرها پرداخته و 
از تالش شديد مقامات اين شهرها براى جذب 
مهاجرين از ديگر كشورها براى رفع اين تهديد 

خبر مى دهد.

االخبار
روزنامه االخبار چاپ لبنان در گزارشى شرايط 
جديد نيروهاى ســورى و هم پيمانانش را در 
كنترل مرزهاى سوريه در مقابل يورش مجدد 
داعش بررسى مى كند. اين روزنامه مى گويد، 
ابتدا اين نيروها با مشكالتى براى هماهنگى 
در تمام مرزهاى ســوريه روبه رو بودند چون 
منطقه مرزى تحت كنترل آمريكا موسوم به 
«تونل جيپ» به اين كار تن نمى داد، اما اكنون 
اين مشكل نيز برطرف شده است و مى تواند، 
نيروهاى سورى را براى بازپس گيرى شهرى 

مانند ابوكمال متمركزتر از هميشه كند.

روزنامه فايننشــيال تايمز چــاپ انگليس 
در گزارشــى به تشــريح آخرين وضعيت 
پناهجويان مسلمان ميانمارى در بنگالدش 
پرداخته و مى گويــد، بنگالدش ديگر هيچ 
توانــى براى پذيرفتن شــمار بيشــترى از 
پناهجويان ندارد. اين روزنامه همچنين در 
مقاله اى شرايط ســخت برخى از اداره ها و 
شركت ها را كه كاركنان آن در كنار يكديگر 
مشــغول به كار هستند، بررســى كرده و 
پيشنهادهاى مختلفى براى به وجود آوردن 
شــرايط قابل تحمل براى آن هــا در كنار 

روزنامه شــيكاگو تريبون چــاپ آمريكا در 
گزارشــى به تبيين شرايط پر استرس حاكم 
بــر مقر ســازمان ملل متحــد در نيويورك 
به خاطر حضــور دونالد ترامــپ براى انجام 
اولين ســخنرانى خود در نشست ساالنه اين 
ســازمان مى پردازد. اين روزنامه گزارشى نيز 
در خصوص نزديك شدن برخى از شهرهاى 
كوچــك در آمريكا مانند راكفــورد در ايالت 
ايلينوى به ســطح نابودى به خاطر مهاجرت 
بسيارى از افراد آن به كالنشهرها پرداخته و 
از تالش شديد مقامات اين شهرها براى جذب 
مهاجرين از ديگر كشورها براى رفع اين تهديد 

روزنامه االخبار چاپ لبنان در گزارشى شرايط 
جديد نيروهاى ســورى و هم پيمانانش را در 
كنترل مرزهاى سوريه در مقابل يورش مجدد 
داعش بررسى مى كند. اين روزنامه مى گويد، 
ابتدا اين نيروها با مشكالتى براى هماهنگى 
در تمام مرزهاى ســوريه روبه رو بودند چون 
منطقه مرزى تحت كنترل آمريكا موسوم به 
«تونل جيپ» به اين كار تن نمى داد، اما اكنون 
اين مشكل نيز برطرف شده است و مى تواند، 
نيروهاى سورى را براى بازپس گيرى شهرى 

گزارش از شخص

من يك «صهيونيست خبيث» هستم!
ردپاى«جورج سوروس» در مسلمان كشى هاى ميانمار هم ديده مى شود

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  ماجرا پيچيده تر 
از اين حرف هاست! نسل كشى در «ميانمار» را 
مى گوييم كه اين روزها صداى همه مردم جهان 
را در آورده است. در ميان انبوه ابراز همدردى ها 
با مســلمانان اين كشور و حجم وسيع محكوم 
كردن ها، يك بخش ماجرا هم هست كه هنوز 
خيلى زير و رو نشــده است. چند روزى است، 
برخــى خبرگزارى ها از حضــور و ردپاى بنياد 
«ســوروس» در بحران ميانمــار حرف مى زنند. 
البته حضور «سوروس» در ميانمار، نقِل امروز و 
ديروز نيست و به سال 2013 بر مى گردد. يعنى 
درست يك سال پس از اوج گرفتن درگيرى ها 
ميان مسلمانان و بوداييان! نكته عجيب و غريب 
ماجرا اين است كه « ســوروس» - در ظاهر – 
طرفدار حقوق مســلمانان است، اما خبرگزارى 
«اسپوتنيك» از اسنادى حرف مى زند كه نشان 
مى دهند بنياد «ســوروس» به صورت مخفيانه 
و به بهانه دفاع از حقوق اقليت مسلمان، آتش 
اختالف هاى دينى و فرقه اى را شــعله ور كرده 
است. ادعاى «اسپوتنيك» آن قدر جذاب هست 
كه ما را به نوشتن از مالك اصلى بنياد «سوروس» 
يعنى «جورج سوروس» و شما را به خواندن ادامه 

«گزارش از شخص» وادار كند. 

  روايت آمريكايى
«جورج ســوروس» تنها يك تاجر ارز، بازرگان 
آمريكايى، ســرمايه گذار و مالــك و پايه گذار 
شركت مديريت سرمايه «ســوروس» وبنيادى 
به همين نام است كه داعيه كارهاى فرهنگى، 
اجتماعى و علمــى دارد. آقاى ســرمايه گذاِر 
سرمايه دار، از نگاه مجله « فوربس» رتبه بيست 
و نهم فهرســت ثروتمندان جهان را به خودش 
اختصاص داده و در طول 40 ســال گذشــته 
بيــش از 6 ميليارد دالر به جاهاى مختلفى كه 
دوست داشــته، كمك مالى كرده است! يكى 
از ســه بنيانگذار «مركز پيشــرفت آمريكا» نيز 
هست. بسيارى از آمريكايى ها بجز آنچه گفتيم 
«ســوروس» را به خاطر پول هاى كالنى كه در 

جريــان انتخابات 2004 آمريــكا خرج كرد تا 
«بوش» رئيس جمهور نشــود و موفق هم نشد، 
مى شناسند. «سوروس» آن زمان در گفت و گو با 
«واشنگتن پست» گفته بود: اگر كسى پيدا بشود 
كه شكســت «بوش» را براى من تضمين كند، 

حاضرم همه ثروتم را خرج اين كار كنم!

  روايت ديگر غربى ها
ديگر كشورهاى غربى و بلكه جهان البته جور 
ديگرى « ســوروس» را تعريف كــرده و از او با 
عنــوان « پدر انقالب هاى رنگى» مانند آنچه در 
اوكراين يا گرجستان اتفاق افتاد، ياد مى كنند. 
«ســوروس» خودش - البد به خاطر شكســته 
نفسى- اين لقب را بزرگنمايى و اغراق مى داند و 
معتقد است، درباره نقش شركت ها و بنيادهايش 
در تحوالت سياســى كشورهاى مختلف اغراق 

شده است!
بــر فرض كه مردم برخى نقــاط جهان، تريِپ 
شكسته نفسى آقاى سرمايه گذار را باور كنند، 
مــردم و دولــت انگليس بــاور نخواهند كرد، 
چون ســال 1992 بود كه «سوروس» با فروش 
ناگهانى ده ها ميليارد دالر ليراسترلينگ، نظام 
پولى اين كشــور را دچار نوســان كرد. جورى 
كه بانك مركزى انگليس به تقال افتاد و با همه 
تالش هايش آخِر كار مجبور شد تاوان سنگينى 
بپردازد، نرخ پوند را پايين بياورد و از نظام پولى 

اروپا خارج شود.

 روايت ما
سال 1930 در مجارستان و در ميان خانواده اى 
يهودى به دنيا آمد. كودكى اش همزمان شد با 
اشغال مجارستان توسط ارتش نازى تا «جورج» 
و خانواده اش مدتى را با مخفى كردن هويت و 
دين خود زندگى كنند. سال 1947 به انگلستان 
رفت و در كالج اقتصادى لندن درس خواند. پس 
از پايان دوران دانشجويى موفق شد در يك بانك 
كارى براى خودش دســت و پا كند و آرام آرام 
فرصتى براى محقق كردن آرزوهايش بيابد. پس 

از مهاجرت به آمريكا وارد تجارت ارز شــد و با 
راه اندازى شــركتى در همين زمينه به رشد و 
پيشرفت خودش ادامه داد. البته شواهد نشان 
مى دهد، عامل موفقيت سريع او، سفته بازى در 
بازار ارز و ســهام بوده كه گاه و بيگاه سودهاى 

كالنى را برايش به ارمغان آورده است.

  ترويج دموكراسى!
روايت باال تنها جلوى پرده موفقيت ها و اهداف 
«ســوروس» را به نمايش گذاشــت. كمى كه 
دقيق تر بشويم، پشــت پرده ماجرا را جالب تر 
مى يابيم. مؤسســه ها و شــركت هاى تجارى و 
غيرتجارى كه «ســوروس» آن ها را مستقيم و 
غير مستقيم پشــتيبانى مالى مى كند، تنها به 
همان مواردى كه در باال اشــاره كرديم خالصه 
نمى شــود. سال هاســت اين مؤسسسه ها در 
پوشــش فعاليت هاى فرهنگى، حقوق بشرى، 
صلح طلبانه، ترويج دموكراسى و... در كشورها 
و مناطــق مختلف جهان حضور دارند و چه در 
انقالب هاى رنگى و چه در شورش ها، ناآرامى ها 
و بحران هــاى سياســى، موش دوانــى كرده 
و به پياده كردن اهداف پشــت پــرده آمريكا 
يا رژيم صهيونيســتى مشــغولند. از تحوالت 
دهه 80 ميالدى در شــوروى سابق بگيريد تا 
مســئله اوكراين، سقوط دولت «شــوارد نادزه» 
در گرجســتان، تحوالت جنوب شــرق آسيا، 
نسل كشــى در ميانمار و... نقش مؤسسه ها و 

وابسته هاى به «سوروس» ديده مى شود.

 سوروس و ايران
خرداد ماه امسال بجز رسانه هاى صهيونيستى 
حتى تلويزيون زادگاه «سوروس» - مجارستان – 
سخنان رهبر انقالب را در باره پدر انقالب هاى 

رنگى پخش كــرد: « آن صهيونيســت پولدار 
آمريكايى خبيث كه گفت من گرجســتان را 
با 10ميليون دالر توانســتم زيــر و رو كنم، در 
ســال 88 هم با حماقت به اين فكر افتاد كه بر 
جمهورى اسالمى اثر بگذارد... با ديوار مستحكم 
اراده و عــزم ملــى برخورد كردنــد؛ امروز هم 

همين جور است...». 
باور كنيــد، اين فقط «گزارش از شــخص» ما 
نيست كه به حضور «سوروس» و افكار و اهداف 
پشت پرده اش يا همداستانى او با صهيونيست ها 
اشاره مى كند. خود «صهيونيست خبيث پولدار» 
نيز در كتاب soros on soros  مى نويســد: 
« اگر روزى مردى وجود داشــته باشد كه تمام 
مالك هاى يك توطئه گر جهانِى صهيونيستِى 

اليگارش را داشته باشد، آن مرد من هستم»!

 حاضرم شرط ببندم
اهل شرط بندى و ريســك كردن هم هست. 
اگرچه ســال 88 و پيش از آن سخنى در باره 
نقشــه هايش براى ايران نگفته بود، اما اسفند 
ســال 89 در حالــى كه يك ســال و اندى از 
ماجراى فتنه 88 مى گذشــت و با اينكه به نظر 
مى رســيد نقشــه هايش در ايران نقش بر آب 
شده است در يك برنامه تلويزيونى حاضر شد و 
گفت: « نظام جمهورى اسالمى تا يك سال ديگر 
بيشتر دوام نخواهد آورد، زيرا رفتار مردم نسبت 
به گذشته تفاوت كرده است... حاضرم بر سر اين 
مسئله شرط بندى هم بكنم كه حكومت ايران 

بيشتر از يك سال نمى پايد»!
هفت سال پيش كســى حاضر به شرط بندى 
با او نشــد، اما جمهورى اسالمى پابرجا ماند تا 
«ســوروس» برود بختش را در اوكراين، ميانمار 

و... آزمايش كند!
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  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

اخراج بابك زنجانى
فرارو/ در جلســه رســيدگى به پرونده 
متهمان فســاد نفتى، وكيل شركت نفت 
گفت: «10 بار ديگر هم زنجانى را بياوريد، 

يك حرف راست از او نخواهيد شنيد». 
پس از اين ســخنان ميان وكيل شركت 
نفت و بابك زنجانى درگيرى لفظى ايجاد 
شد و قاضى نيز زنجانى را از دادگاه اخراج 

كرد.

بمب گذارى در بوشهر
 شايعه بود

انتظامى  روابط عمومى فرماندهى  ايرنا / 
استان بوشــهر اعالم كرد: شــايعه وجود 
بسته مشــكوك به بمب گذارى در اداره 
پست شهر بوشهر صحت ندارد و با بررسى 
انجام شده توسط تيم چك و خنثى سازى 
تاكنون هيچ بســته مشكوكى كه احتمال 
بمب گذارى در آن متصور باشد، مشاهده 

نشده است.

ادعاى دوباره «مستر» 
عليه برجام

شفاف / مك مستر، مشاور امنيت ملى آمريكا 
گفت: برجام بدترين توافق است و همه مزايا را 
پيشاپيش به رژيم ايران داده است. ما خبر داريم 
كه ايران بخش هايى از اين توافق را نقض كرده 
اســت. ما بايد با جديت و دقت بيشتر اجراى 
اين توافق را دنبــال و نقص هاى اين توافق را 

شناسايى كنيم.

احتمال تعطيلى
 سفارت آمريكا در كوبا

رجا / دولت واشــنگتن مشــغول بررسى 
گزينه تعطيلى سفارت آمريكا در كوباست 
و دليل خود را مشكالت جسمانى، مغزى 
و شــنيدارى عنوان مى كند كه براى 20 
نفــر از ديپلمات هــاى مســتقر در هاوانا 
پيش آمده اســت. به ادعاى آمريكايى ها 
اين مشكالت ناشى از وسايل و تجهيزات 
صوتى اســت كه دولت كوبــا نصب كرده 

است.

دسته گل تازة ترامپ 
درباره كره شمالى

ايرنا/ يك روزنامه انگليســى با اشاره به 
اينكه دونالد ترامپ در توييت خود با طعنه 
به «كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى ادعا 
كرد، شهروندان اين كشور درصف بنزين 
هســتند، نوشــت: ادعاى دونالــد ترامپ 
در مورد صف هاى طويــل بنزين در كره 
شمالى نشــان مى دهد او از اوضاع داخلى 

اين كشور بى اطالع است.

صهيونيست ها به جان هم 
افتادند

صهيونيستى  خاخام هاى  تجمع  تسنيم/ 
كــه به حكــم دادگاه مبنى بــر ضرورت 
حضور آن ها در ارتش رژيم صهيونيســتى  
اعتراض دارند به خشونت كشيده شد. در 
جريان اين تجمع پس از بســتن خيابان 
توســط خاخام ها و پس از پرتاب سنگ از 
ســوى آن ها به ســمت پليس، هشت نفر 

بازداشت شدند.

آگهى استخدام جنجالى
باشــگاه خبرنگاران/ بيمارســتانى در 
شــهر انتاريو كانادا آگهى اســتخدامى با 
تصوير خانمى كه روســرى به ســر دارد 
را منتشــر كرده كه بازتاب گســترده اى 
در فضاى مجازى داشــته است. متن اين 
آگهى مى گويد: «ما اهميتى نمى دهيم كه 
چه چيزى روى سر شما باشد؛ ما به آنچه 

درون سر شما هست توجه مى كنيم.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2512/58

 23/4300/16 4/535/26

18/3319/06

6/186/51

18/5119/24
حكايت بى احتياطى و مراقبت

1ـ قاب 
ورزشكاران، «اندازه» را خوب مى فهمند. مى دانند كه با كوچك ترين ناپرهيزى، 
از «رده ورزشى»شــان باالتر يا پايين تر خواهنــد رفت. اگر به رده باالتر روند، 
دچار دردسر رقابت با قوى ترها خواهند شد... و اگر از رده كنونى پايين تر روند، 
رتبه اى را از دســت خواهند داد. آدم هايى كه «َحّد» را بشناسند؛ براى حفظ 

مرتبه شان، اهل مراقبت مى شوند.
2ـ قالب ها و محتواها

هنرمندان نيز «مرزشــناس»اند. هنگامى كه هنرمنــد، وارد محيط «تََخيُّل» 
مى شــود؛ مرزى براى تخيلش نمى شناســد... اما هنرمنــد به خوبى مى داند 
هنگامى كه به ساَحت «ارائه» وارد مى شود؛ «فن» و «قالب»، او را محدود خواهد 
مى... و خالصه «قالب» مى تواند  كرد. «وزن و قافيه» در شعر، «قاب» در آثار تََجسُّ
«محتوا» را محدود كند. بى مرزى در «تفكر» ممكن است، اما در «عرضه هنر»، 

مرزهاى گوناگون فنى و اجتماعى، بر همه چيز تأثير مى گذارند.
3 ـ چارچوب اطمينان

ســازندگان ساختمان ها نيز «حدشــناس»اند... هرگز ساختمانى را بر ستونى 
نحيف نمى نشــانند... زيرا مى دانند كه «ســاختمان»، هنگامى ارزشمند است 
كه شايان سكونت باشــد... و ساختمانى كه بر ستونى ضعيف بنا شده باشد، 
«امنيت» زندگى ندارد. بنابراين، ساخته شــان پذيرفته نخواهد شد. كسى كه 

«امنيت» را به درستى شناخته باشد؛ براى حفظ آن، «حدشناس» مى شود.
4 ـ انتخاب واال

پيشــوايان فرموده اند، يكى از راه هاى شــناخت «ِخَردمندان»، مشاهده اندازه 
«پرهيز» و «حدشناســى» آنان اســت... و فرموده اند از شّر كسى كه حدش را 
نمى شناسد، در امان نخواهيم بود. بزرگان نيز تأكيد كرده اند، آدم هايى كه حد 
دنيا و آخرت را شناخته اند؛ بنا را بر پرهيز از داشته هاى دنيا گذاشته اند... زيرا 
هرچه از دنيا بيشتر داشته باشيم، بايد تالش بيشترى در مسير نگه داشتنش 
كنيم. بزرگان تأكيد كرده اند، كســى «ِخَردمند» است كه بداند وقتش را براى 
چه كار «مهم ترى» صرف كند... و باز تأكيد كرده اند، مهم ترين كار ما در دنيا، 

آمادگى براى زندگى «جاويدان» آخرت است.
5 ـ ايستادن بر مدار عقل

كســى كه مى داند مقابلش «پرتگاه» اســت، هرگز نمى دود. پيشوايان تأكيد 
كرده اند دنيا، «كشــتزار آخرت» اســت و ممكن نيســت كسى كشتزارش را 
«نكاشــته» رها كند و هنگام «برداشــت»، ميهمان كشــتزار ديگرى شود... و 
فرموده اند كه پس از مرگ، هرگز كسى بار ناشايستگى هاى ديگرى را به دوش 
نخواهد كشــيد... و باز تأكيد كرده اند كســى كه اين قاعده را فهميده باشد؛ 
هرگز عمرش را با «بى احتياطى» تلف نخواهد كرد... و در ريزترين رفتارهايش 

نيز دقت خواهد كرد.
6 ـ دست حفظ غيب

بزرگان، «تقوا» را «خودنگهدارى» دانســته اند... اينكه آدم ها ِولِنگار نشــوند و 
مراقب كوچك ترين اصول رفتار شــخصى و اجتماعى باشند. تأكيد كرده اند، 
نامه اعمال آدم ها سياه يا سپيد نمى شود... مگر براساس «نيَّت» آنان... و تأكيد 
كرده اند كسانى كه مدام «مراقب» گفتار، رفتار و كردارشان باشند ـ حتى اگر 

دچار خطا يا گناهى شوند ـ به «بخشش» خداوند نزديك ترند.
 7 ـ فيض همراهى

پيشــوايان فرموده انــد، آدم هــا «دچار نتيجه گفتــار، رفتار و كــردار خود» 
مى شوند... و اگر كسى دچار عذابى مى شود؛ بايد پيش از همه چيز، «اِسِتغفار 
(بخشش خواهى از خداوند)» كند. باز تأكيد كرده اند كه «البته آنچه خداوند از 
گفتار، رفتار و كردار آدم ها مى بخشد، بيش از عذاب است». بزرگان نيز تأكيد 
كرده اند آدم ها هرچه بيشــتر در مسير خودنگهدارى تالش كنند؛ باز به خاطر 
توان وسوســه ابليس و نَْفِس آدم ها باز در حفظ خود موفق نخواهند بود... به 
همين دليل، گفته اند كه اتكا به «مقام شفاعت (همراهى)»، مطمئن ترين ياور 

و حافظ آدم هاست (اگر به شفيعان متوسل شويم!).
 8 ـ واليت ولى

بزرگان گفته اند كه «زيارت»، مقام پيوســتگى ما به ارواح ملكوتى است... آنان 
كه در مسير «لقاى الهى» پيش رفته و در ذات خداوند «فنا» شده اند. آنان كه 
در زندگى، به اوج خودنگهدارى و احتياط رســيده اند و اينك، مقام شفاعت 
دارند... و مى توانند «همراهى امين» براى آدم هاى سســت اراده باشند. تأكيد 
كرده اند پيوند با ارواح پيشــوايان و بزرگاِن پيوســته به آنان، گره خوردن به 
زنجيره فيض الهى اســت... و آنان كه در ادامه اين زنجيره «حفظ» باشــند؛ 
از ســوى پيشــوايان و بزرگاِن صاحب مزارها، در زندگى شخصى و اجتماعى 

«حفظ» خواهند شد. 
دريافــت، تلخيص و بازنويســى  از كتاب شــريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول 
(بى تاريخ) از شركت «اسوه». صفحه 848. از «زيارتنامه امام  حسن عسكرى(ع)»:
ــالُم َعلَيَك يا ِعصَمهَ الُمتَّقين!)... ســالم بر تو كــه واالترين مراقب  ـ (... السَّ

پرهيزكارانى!
 (ادامه دارد)

ايوان ِشفا (66)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

كارلوس التوف - توييتر
ايســتگاه/  اين كاريكاتوريست برزيلى، با انتشار جديدترين كاريكاتور خود كه آمريكا را در حال ريختن 
تجهيزات نظامى بر خاك يمن نشان مى دهد، معتقد است متهم كردن ايران براى به وجود آوردن جنگ در 
يمن اشتباه است، چون اگر ايران اين كار را كرده بود در يك چشم به هم زدن به پايان مى رسيد، اما عربستان 

متحد آمريكا اين كار را انجام داده است.

امير جعفرى - اينستاگرام
ايستگاه/  اين بازيگر سينما و تلويزيون كه هميشه خود را به عنوان يك هوادار پروپاقرص استقالل معرفى 
كرده اســت، در پستى اينســتاگرامى مى گويد كه بايد به داد باشگاه استقالل رسيد، و از وزارت ورزش، تا 

مديريت باشگاه و كادر فنى مى خواهد آن قدر خون به دل هواداران اين تيم نكنند.

يك

دو

شبكه گردى

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 عكس نوشت:ترمه تاالر پشتى اينجا درنگ جايز است

هيچ برجى رشيدتر از عزم مردانه نيست. 
خداقوت به كارگرانى كه آجر به آجر جهان را مى چينند.

همسر بيشتر زندگى بهتر!
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