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 ديپلمات هاى ايرانى در وين و نيويورك نقض برجام را پيگيرى مى كنند 

رايزنى هاى برجامى با 5 منهاى 1

با رونمايى از
سامانه چك الكترونيكى

اعتبارچك 
برمى گردد

 سياست  رئيس جمهور و تيم همراه وى در سفر به آمريكا براى حضور در مجمع عمومى 
سازمان ملل قرار است موضوعات مهم داخلى و منطقه اى را محور گفت وگوها و رايزنى هاى 
خود با دبيركل ســازمان ملل و سران كشورهاى حاضر در اين نشست قرار دهند. بحران 
مسلمانان ميانمار، مبارزه با تروريسم و افراطى گرى و توافق هسته اى برجام از محورهاى 
مهم اين گفت وگوهاست. آمريكا به خصوص بعد از امضاى توافق برجام مرتب به نقض آن 
پرداخته است كه مهمترين آنها موضوع تحريم ويزا، برداشت ميلياردها دالر پول از اموال 
بلوكه شــده ايران، تمديد تحريم هاى قديمى موسوم به ايسا و اخيراً هم تحريم افراد و 

شركت هاى جديد ايرانى اشاره كرد...
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يـــادداشــت  روز
على مسعودى

سفر امسال رئيس جمهور به نيويورك، حول يك نقطه متمركز است و آن پيگيرى 
برجام و تعهدات كشــورهاى مذاكره كننده بخصوص آمريكاست. سفر امسال با 
چاشنى نگرانى از نقض برجام توسط آمريكا و وادار كردن سران اين كشور به پايبند 
بودن به برجام است. رئيس جمهور، وزيرخارجه و هيئت همراه به دليل اينكه از 

رفتارهاى آينده ترامپ در قبال برجام و ...

سفر نيويورك رئيس جمهور و نگرانى از نقض برجام
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فحاشى هاى ترامپ 
در سازمان ملل

پيام تسليت رهبر انقالب در پى درگذشت 
«حجت االسالم والمسلمين معصومى» 

اعزام زائران به عمره
قطعى نيست
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«انديشه نامه» به كيوسك مطبوعات آمد
 اخبــار  ماهنامه فرهنگى و تحليلى انديشــه نامه توســط مؤسســه فرهنگى از  امروز بخوانيد

قدس(روزنامه قدس) وابســته به آســتان قدس رضوى منتشر شد. انديشه نامه، 
مأموريت خود را گفت وگوى انديشــه ها و نظــرات مختلف، تبيين گفتمان دينى و 

 ............ صفحه 2انقالبى، ترويج انديشه اسالمى و همچنين بسترى جهت...

رئيس جمهور آمريكا به دولت هاى مخالف خود توهين كرد رئيس سازمان حج و زيارت در پاسخ پرسش قدس: 

افشاگرى هاى بى سابقه 
ملكى، افتخارى و ... 

پرده حيا  
در استقالل

افتاد

پژوهاى وطنى 
وتبلت هاى 
آمريكايى 

حاشيه ساز شد 
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حجت االسالم و المسلمين رئيسى: 

پيش پرداخت هاى 
ما در برجام

آمريكا را 
جسور كرده است

 ............ صفحه 2

:امام صادق
همانا حكمت، 

شناخت و فقيه 
شدن در دين 

است، پس هر 
كس از شما 

(شيعيان) فقيه 
شود، به حكمت 

دست يافته است. 
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رئيســه مجلس   اخبار  عضــو هيئت 
خبرگان رهبرى گفت: پيش پرداخت هاى 
ما در برجام، آمريكا را جسور كرده است.
سيدابراهيم  والمســلمين  حجت االسالم 
رئيســى ديــروز در حاشــيه ســومين 
اجالســيه دوره پنجــم مجلس خبرگان 
رهبرى در جمع خبرنگاران با اشــاره به 

بدعهدى هاى آمريكا...

تاملی بر جامعه بدون طبقه
و مواجهه با چالش سرمایه داری
مکتوبی از محمدرضا حکیمی
به همراه:
سیدجمال الدین دین پرور     حسن سبحانی
حسین باهر     عباس سلیمی نمین
میثم موسایی     ابراهیم رزاقی
محمدحسین جمشیدی

مسئوالن خودخوانده
آسیب شناسی تکثر نهادهای 
متولی در حوزۀ علوم انسانی
با آثاری از: غالمرضا جمشیدیها
مسعود آذربایجانی     علی انتظاری

مهدی جمشیدی     محمد آقابیگی 

دوران پساداعش
سرنوشت سلفی های تکفیری 

بعد از شکست های اخیر چه خواهد شد؟
با آثاری از: سید هادی سید افقهی      قدیر نصری     یحیی فوزی و...

+ گفت وگو با راجح الموسوی سفیر عراق در تهران 

هنر انقالبی، انقالب هنری
در جست وجوی زبان هنر انقالب اسالمی

گفت وگوهایی با: هوشنگ جاوید    ناصر هاشم زاده    وجیهه سامانی

ماهنامه تحلیلی فرهنگ و اندیشه
سال اول  شهریور 1396  156 صفحه  8000 تومان

1

یک عمر مشِق عشق
ارج نامه ای به پاس بیش  از نیم قرن 

قرآن پژوهی سید محمد باقر حجتی

سیاست اندیشی شیعه
گفت وگو با مظفرنامدار
 دربارۀ مهمترین آثار اندیشۀ سیاسی شیعه

یک عمر مشق
ارجنامه

قرآن

اندیشی شیعه
مظفرنامدار
 دربارۀ مهمترین آثار اندیشۀ سیاسی شیعه

س
قد

ۀ 
نام

وز
ۀ ر

نام
ژه 

وی

فيلم هاى جريان انقالب با وجود توفيق هاى داخلى
هيچ گاه به اسكار معرفى نشدند

خودتحريمى سينمايى
 ............ صفحه 11

 اقتصاد  با حضور رئيس كل بانك مركزى و 
در حاشيه جلســه ديروز شوراى پول و اعتبار، 

سامانه چك الكترونيكى  (صياد) رونمايى شد.
ســيف در ابتداى جلســه شــوراى پول، اين 
ســامانه را موجب بازگشــت اعتبــار به چك 
دانســت و گفت: ساالنه به طور متوسط بيش 
از 120ميليــون قطعه چك عادى در مبادالت 
روزانه مردم رد و بدل مى شــود كه ارزش آن 
بيش از 6 ميليون ميليارد ريال اســت. وى در 
ادامه ابراز اميدوارى كرد، با استقرار سامانه صياد 
و رفع مشــكالت كنونى چك آبرو و اعتبار به 

چك بازگردد و ...
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يادداشت روز

على مسعودى

رئيس جمهور آمريكا به دولت هاى مخالف خود توهين كرد

فحاشى هاى ترامپ در سازمان ملل

خبر

 سياست  بعد از آنكه جرج بوش در اظهارنظرى نسنجيده 
ايران را محور شــرارت ناميد، ديگر هيچ كدام از رئيســان 
جمهور آمريكا تالش نكردند تا چنين اظهارات تندى را عليه 
ايران به كار بندند اما سخنان ديروز دونالد ترامپ نشان داد، 
سياستمداران كاخ سفيد تا چه اندازه در توهم خودبرتربينى 

به سر مى برند.
رئيس جمهور آمريكا روز گذشته بدون اينكه به سابقه جنگ 
افروزى و جنايت هاى واشــنگتن در جهان اشاره كند، ايران 
را يك كشــور ســركوبگر ناميد و برجام را مايه شرم آمريكا 

دانست.

 آمريكا دوست مردم جهان!
او كه در مقر ســازمان ملل سخن مى گفت در اقدامى عجيب 
بخشى از ســخنانش را به معرفى دستاوردهاى داخلى اش در 
اقتصاد آمريكا اختصاص داد و در واقع با بيان يك نطق انتخاباتى، 

آمريكا را بزرگ ترين دوست مردم جهان ناميد.
رئيس جمهور آمريكا با بيان اينكه زمان آن فرا رســيده است 
كــه در برابر رژيمى كه مرگ بر آمريكا و نابودى اســرائيل را 
شــعار مى دهد، ايستاد، مدعى شــد كه مردم ايران قربانيان 
حكومت شان هســتند.ترامپ با طرح اين ادعا كه منابع نفتى 
ايران براى حزب اهللا و حمله به همســايگان عرب و اســرائيل 
صرف مى شود، ادامه داد: نمى توانيم اجازه بدهيم اين حكومت 
جنايتكار همزمان با ســاخت موشــك هاى خطرناك، به اين 
فعاليت هاى بى ثبات كننده ادامــه دهد.وى همچنين با متهم 
كردن رئيس جمهور سوريه به استفاده از تسليحات شيميايى 
مدعى شد: استفاده اسد از تسليحات شيميايى عليه مردمش 
روان هر فردى را آزرده مى كند؛ به همين دليل آمريكا به سوريه 
حمله موشــكى كرد.وى بدون اشــاره به نقض حقوق بشر در 
عربستان، اظهارداشت: مايه شرمسارى زيادى براى سازمان ملل 
اســت كه كشورهايى با سابقه بد حقوق بشرى در كرسى هاى 

حقوق بشرى آن تكيه زده اند.

 چاره اى جز نابودى كره شمالى نداريم
 او سپس به ونزوئال اشاره كرد و گفت: ديكتاتورى «مادورو» 
كشــورى را به ورطه شكست و تباهى كشانده است. وى با 

مردم خود مى جنگد. 
مردم اين كشور در گرســنگى به سر مى برند و اين كشور 
در حال ويرانى است. ما نمى توانيم تماشاگر اوضاع باشيم. 
هدف ما كمك به مردم ونزوئال براى بازگرداندن دموكراسى 

است.
ترامپ بدون اشاره به كارشكنى هاى اين كشور در ونزوئال با 
بيان اينكه آمريكا گام هاى زيادى را براى پاسخگو دانستن 
ونزوئال در برابر اقداماتش به انجام رســانده اســت، گفت: 
از همه كشــورها مى خواهم تا آمادگى بيشــترى را براى 
مواجهه با بحران كنونى براى بازگرداندن آزادى سياســى و 
دموكراسى داشته باشند. آمريكا در كنار همه افرادى است 

كه در برابر اين رژيم هستند.
ترامپ همچنين در يك جمله عجيب، به طور رسمى دولت 
كره شــمالى را به نابودى تهديد كرد و گفت: اياالت متحده 
صاحب قدرت و صبرى عظيم اســت، اما اگر مجبور شود از 
خودش يا متحدانش دفاع كند، ممكن است ما چاره اى جز 

نابودى كره شمالى نداشته باشيم.

چالش تازه اصالح طلبان شوراى شهر پايتخت

پژو پارس هاى وطنى و تبلت هاى آمريكايى حاشيه ساز شد

گزارش خبرى

سعيد افشاران: بيست و ششــم فرورديــن ماه امسال بود كه 
دبيركل حزب نداى ايرانيان پس از نام نويسى در انتخابات شوراى 
شــهر پايتخت در نشستى خبرى به خبرنگاران گفت: «قاليباف 
شهر سوخته و زمين سوخته را تحويل شوراى شهر و شهردارى 
بعدى مى دهد. اولين بحران شــهردارى حجم عظيم بدهكارى 
به پيمانكاران اســت.»از آن روز كه مجيــد فراهانى، صحبت از 
بدهى هاى شــهردارى به ميان آورد، بيش از 6 ماه و از روزى كه 
شوراى پنجمى ها زمام امور تهران را به دست گرفته اند كمتر از 
يك ماه مى گذرد؛ اما همين نكته يعنى ادعاى تالش براى صرفه 
جويى در دخل و خرج شــهردارى، پاشــنه آشيلى براى اصالح 
طلبان شــورا شد.ديروز، چند روزى پس از ماجراى متروسوارى 
اشرافى شورايى ها، خبر اقدام معاون امور مالى و اجرايى شوراى 
شهر تهران براى خريد 21 تبلت  4 ميليون و 570 هزار تومانى 
آمريكايى و 21 دستگاه پژو پارس  42 ميليون و 300 هزار تومانى 
براى اعضاى شــورا كه گفته مى شود حدود يك ميليارد تومان 
هزينه  صرف آن شده، در فضاى مجازى منتشر شد.واكنش هاى 
رسمى و غير رسمى برخى از اعضاى شوراى شهر به اين موضوع 

به همان سرعت انتشار و بازتاب خبر انعكاس يافت.

  ارزان ترين ها را خريديم
نايب رئيس شوراى شهر تهران، نمايندگان را تنها امانتدارانى 
دانســت كه با پايان مســئوليت خود تمامى اين اموال را به 
شــورا بازخواهند گرداند.ابراهيم امينــى گفت: خريد اقالم 
مختلف براى شوراى شهر رويه تازه اى نيست و اين تبلت ها 
و خودروها جزو اموال شــوراى شهر بوده و نمايندگان تنها 
امانتدارانى هســتند كه با پايان مسئوليت خود، تمامى اين 
اموال را به شــورا بازخواهند گرداند.امينى ادعا كرد: يكى از 
ارزان ترين خودروهاى ســاخت داخل خريدارى شده است.
سخنگوى شــورا نيز اين موضوع را در راستاى تغيير شيوه 
مكاتبات شورا از شيوه سنتى به مدرن دانست و اظهارداشت: 

«در دوره هاى قبل مكاتبات و تبادل گزارش ها و مســتندات 
در شــورا به روش ســنتى و كاغذى انجام مى شد و با آنكه 
زيرساخت هاى استفاده از سامانه اتوماسيون ايجاد شده بود، 
اما شوراى سابق از اين زيرســاخت استفاده نمى كرد.»على 
اعطــا گفت: «درحــال حاضر اعضــا در هر زمــان و مكان 
مى توانند از طريق اينترنت به كارتابل و ســامانه دسترسى 
داشــته باشند و با اســتفاده از آن، حجم وسيع كاغذ از اين 
فرايند حذف مى شــود و براى ما جاى تعجب است كه چرا 

زودتر از اين ها در شورا چنين اقدامى انجام نشده است.»
او درباره خريد 21 دستگاه پژو پارس براى اعضاى شوراى شهر 
هم گفت: خودروهاى قبلى در اختيار اعضا دچار اســتهالك و 
فرسودگى بودند و پس از بررسى هاى انجام شده، مشخص شد 
با توجه به فرسودگى آن ها خريد خودروهاى جديد منطقى تر 
است.اعطا كه از مبلغ اعالم شده در برخى رسانه ها براى خريد 
اين تبلت ها و خودروها اظهار بى اطالعى مى كرد، به منتقدان 
اطمينان داد هيچ يك از اين اقالم متعلق به اعضاى شورا نيست، 
برچســب اموال دارد و تنها در اين دوره چهار ساله در اختيار 

اعضا قرار مى گيرد.

 خودروها بايد تعويض مى شد!
ديگر نماينده شــوراى شــهر تهران نيز ترجيح داد واكنش در 
خصوص اين اقدام را با انتشار پستى در صفحه توييتر خود نشان 
دهد.الهام فخارى نوشت: «خودروهاى سازمانى طبق روال ادارى 
و قانونى، هر پنج ســال بايد با خودرو نو تعويض شوند. مصوبه، 

درخواست يا دستور شورا نبوده و نيست.»
محمد ساالرى ديگر عضو شوراى پنجم پايتخت نيز با بيان اينكه 
اين وسايل هنوز تحويل اعضاى شوراى شهر نشده است، گفت: 
دوره قبل هم اين كار انجام شد و هر دوره يك ماشين در اختيار 
اعضاى شــوراى شــهر مى گذارند و در پايان دوره هم از آن ها 

تحويل مى گيرند.

  سرنوشت خودروهاى قديمى چه شد؟
او كه گويا از سرنوشــت خودروهاى قبلى شورا چندان اطالعى 
نداشت، در پاسخ به اين پرسش كه آيا وسايل نمايندگان دوره 
پيش از آن ها تحويل گرفته شــده يا نــه، گفت: بى گمان بايد 
تحويل گرفته شده باشد، البته من اين خريدهاى جديد را هنوز 
نديده ام و آن ها را تحويل نداده اند، ولى اگر هم تحويل دهند به 
صورت امانت اســت و در پايان دوره بايد خودرو و ساير وسايل 
را تحويل دهيم.اما از ســوى ديگر مرتضى طاليى، عضو سابق 
شــوراى شــهر تهران هم به اين موضوع واكنش نشان داد و با 
تأييد اينكه در دوره گذشته هم براى نمايندگان لپ تاپ و خودرو 
خريدارى شــده است، گفت: او و همكارانش اين امكانات را در 

پايان دوره تحويل داده اند.
طاليى اما يك پرسش اساسى را نيز مطرح كرد؛ «چرا با اينكه 
خودرو و ساير وسايل را از اعضاى شورا تحويل گرفته اند، دوباره 

خودرو جديد خريدارى شده است»؟

  واكنشى متفاوت
انتقادها به اين اقدام يك واكنش غيررســمى و اما متفاوت 
از شــوراى پنجمى ها را هم در پى داشــت، آنجا كه مجيد 
فراهانى عضو شــوراى شــهر تهران در توييتر خود نوشت: 
«مدافع و پيگير هميشــگى شفافيت مالى شورا و شهردارى 
هستم. ضمن تشــكر از مطالبات مردم از خودروى قديمى 

شورا استفاده مى كنم».

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

پيام تسليت رهبر انقالب در پى درگذشت «حجت االسالم والمسلمين معصومى» Khamenei.ir: در پيام رهبر معظم انقالب آمده است: درگذشت عالم خدمتگزار جناب حجت االسالم 
والمسلمين آقاى حاج شيخ على اصغر معصومى رحمه اهللا عليه را به خاندان گرامى و بازماندگان محترم و به همه  ارادتمندان و شاگردان ايشان تسليت عرض مى كنم. در طول ده ها سال گذشته، خدمات اين عالم 
بزرگوار در زمينه هاى فرهنگى و اجتماعى استمرار داشته و عضويت در دوره هاى متعدد مجلس خبرگان نمونه  برجسته  آن بوده است. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات ايشان را مسئلت مى نمايم.

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

رهبرى  رئيس مجلس خبرگان  فارس: 
با اشــاره به حضور برخى از مســئوالن 
براى  كميتــه سياســى خبــرگان  در 
پاسخگويى درباره مسئله نفوذ گفت: ما 
به عنوان خبرگان بايد درباره مسئله فتنه 

و نفوذ به رئيس جمهور تذكر دهيم.
آيت اهللا احمد جنتى در آغاز ســومين 
پنجم خبرگان  دوره  رســمى  اجالسيه 
رهبرى با اشــاره به هفته دفاع مقدس 
ادامه داد: دفاع مقدس نعمتى براى ملت 
ايران بود. ارزش اين جنگ قابل قياس با 
طال نبود؛ زيرا سر تا پا مايه خير و بركت 
بود، قدرت نظامى جمهورى اســالمى و 

روح ايثار و شهادت را تقويت كرد.
رئيس مجلس خبــرگان با بيان وظايف 
خبرگان رهبرى ادامــه داد: فقدان اين 
نهــاد ضايعــه و لطمه اى بــزرگ براى 
نظام اســالمى به دنبال خواهد داشت و 
وجود آن براى حفظ امنيت، استقالل و 
صيانت از رهبرى اســت. اصل اين نهاد 
صيانت بخشيدن به جايگاه رهبرى است 

و بايد جايگاه آن حفظ شود.
وى خطاب به مســئوالن اجرايى كشور 
و دولت، گفت: بهبود وضعيت معيشت، 
اقتصاد و مســائل فرهنگى با كار بيشتر 
و تزريــق فرهنگ كار، شــدنى اســت. 
اســتفاده از نيروهاى متدين، دور بودن 
از بازى هاى سياســى خواست خبرگان 

رهبرى است. 
مســئوالن بدانند در پس خنده دشمن 
كينه توزى و دشــمنى وجود دارد.وى 
با اشــاره به نقش ايران در منطقه گفت: 
اگر اســتكبار جهانى از حضور ايران در 
منطقه ناراحت است به اين دليل است 
كه به لبخند آن ها اعتماد نكرديم و تنها 

به توان جوانان خودمان اتكا داشتيم.

آيــت اهللا جنتى در ادامه ســخنان خود 
با اشــاره به انتخابات رياست جمهورى 
يادآور شــد:  ايــن انتخابات مشــكالت 
فراوانى داشت و مقام هاى رسمى دولت 
اعم از استاندار، فرماندار و دهيار تخلف 
كردنــد و كارشــان بــه دادگاه قضايى 
كشــيد كه ازاين رو بايد مراقب باشيم، 
ما نگران هســتيم كه نيروهاى انقالبى 
دفــع و نيروهــاى غيرانقالبــى جذب 

شوند.
رئيس مجلس خبــرگان رهبرى بابيان 
اينكــه ما بايــد بر روى فتنه حســاس 
باشــيم و رهبــرى نيز همــواره بر اين 
موضوع تأكيددارنــد، گفت:  بايد ببينيم 
فتنه كجا مى خواهــد نفوذ كند واكنون 
فتنه گــران حضور دارنــد، بنابراين بايد 
مراقب باشــيم و حتى به عنوان خبرگان 
بــه رئيس جمهور تذكــر دهيم هرچند 
كه در اين جلســه رئيس جمهور حضور 

ندارد.

آيت اهللا جنتى با اشاره به مسئله فتنه و نفوذ:

مجلس خبرگان بايد  به رئيس جمهور تذكر دهد

 يكى از اهالى اراضى «چشــمه پونه» هســتم. مى خواستم بگويم همه ما 
ايرانى هستيم، هموطن هستيم؛ ما ثابت كرديم هر جاى دنيا صداى نياز يك 
نيازمند بلند شــود، اولين نفراتى هستيم كه براى كمك پيشقدم مى شويم. 
مردم ايران، مردم خراسان، مردم مشهد ما نيازمنديم، همه شما كمك كنيد 
تا حق مان ضايع نشود! مگر آب، برق، گاز و مدرسه خواستن براى روستايى 
كه چسبيده به شهر است، براى روستايى كه كنارش برج سازى شده و تمام 

امكانات را دارد، خواسته زيادى است؟ 09150000969
  صدا و ســيما مصاحبه رئيس جمهور در آمريكا با رســانه ها را مستقيم 
پخش كند از يك بازى واليبال يا فوتبال كمتر كه نيست؟9150009278 

  يكــى از نمايندگان مجلس بدون لباس روحانيت در كشــور پرتغال به 
گردش پرداخته، آيا ايشان، لباس را به غير از رفتن به مجلس و اعتماد مردم 
براى جايى ديگر الزم داشته است؟ شما بگوييد بلى يا خير! 9150005635
  بيكارى و گرانى هاى روزافزون كمر مردم را شكســته است. مردم چكار 
كنند از اين گرانى و به كجا پناه ببرند؟ قبض ها دوبرابر گران تر شــده براى 

چيست؟ 9150000946
  برنامه كودك خاله رؤيا شبكه 2 را بلد نيستند، جذاب كنند! روى آوردند 
به انجام حركات موزون كه مقدمه رقص است آن هم با قاطى كردن پسر و 
دختر! حيا را روز به روز بيشــتر كمرنگ مى كنند! حتماً ما را هم به خشك 

مقدسى محكوم مى كنند! 9210007084
  نتيجــه تعامل با دنياى روحانى و هوادارانش يعنى همين «خســرالدنيا 

واآلخره» براى همه آن ها! 9130009005
  دليل اينكه كشــور كره شمالى تمام قد در برابر آمريكا ايستاده و خم به 
آبرو نمى آورد، چيست؟ جواب، چون امثال سران فتنه و امثالهم در آن كشور 

نيستند. 9370007353
   هيئت ها براى گراميداشــت محرم و صفر،  مراسم  شــان  را تقسيم  كنند، 
بايد از اسراف  در دهه  اول محرم  خوددارى  شود، بخشى از هزينه ها را هم  به  
دهه هاى  بعد از  روز عاشورا اختصاص  دهند تا بعد از شهادت   امام  حسين(ع)، 

سوگوارى كمرنگ  نشود. 9360006158
  بنا بر اظهار ســخنگوى قوه قضائيه، دولت هيچ نجومى بگيرى را به قوه 
قضائيه معرفى نكرده و اكنون طبق گزارش ســازمان بازرسى عمل مى شود! 
اين پاسخ دولت به اصطالح تدبير و مدعى مبارزه با فساد به كسانى است كه 
از ترس ديواركشــى پياده روها و چشم بسته به تكرار چهار سال غارت بيت 
المال و ديپلماسى ذلت بار خارجى رأى اعتماد دادند و دستاورد آن ها رشد 
فســاد، بيكارى، طالق و اميدوارى دشمنان به تغيير نظام جمهورى اسالمى 

است. 9150001495
  يارانــه اينجانب حدود دو ســال اســت كه قطع شــده امــا افرادى كه 
وضعيتــى بهتر از من دارند يارانه دريافت مى كنند، آيا اين عدالت اجتماعى 

است؟9030000097
  برخورد با  فتنه گران88 طبق موازين شرعى هزينه هاى سنگين ديگرى 
به وســيله استكبار بر نظام تحميل مى كرد و عده اى حركات خود را طورى 
تنظيم كرده تا از حمايت اســتكبار براى حفــظ موقعيت خود بهره ببرند و 
در اين راســتا بدترين اتهامات را در انتخابات به نظام زدند و در اين راســتا 
از بزرگ ترين ضربه به اســتكبار يعنى بيان ماهيت وحشى خونريز و حامى 
اســتبداد و مقابله با آزادى و حق حاكميت ملت هــا، خوددارى مى كنند و 

برجام با حفظ تحريم را رقم زدند. 9170002138
  يكــى از عناويــن روزنامه ابتــكار اين بود: تلنگر بنزينى همســايه. چرا 
نمى گويند همســايه ما كه منظور عربســتان بود چه امكانات و رفاهى براى 

مردمشان دارد و فقط افزايش بنزينش را مى بينند؟9150000565
  مدير شبكه  5  گفت: سياست  اين  شبكه  پخش  4 سريال  در هر شب  است. 
با توجه  به  گستره  استانى و گرايش  اقتصادى اين  شبكه  و با وجود دو شبكه 
 تخصصى (نمايش  و تماشــا) چرا اين همه  فيلم و  سريال  از اين  شبكه   پخش  

مى شود؟ مشكالت  تهران  چه  مى شود؟ 9360006258

سفر نيويورك رئيس جمهور 
و نگرانى از نقض برجام

سفر امسال رئيس جمهور به نيويورك، حول 
يك نقطه متمركز است و آن پيگيرى برجام 
و تعهدات كشورهاى مذاكره كننده بخصوص 
آمريكاست. سفر امسال با چاشنى نگرانى از 
نقض برجام توسط آمريكا و وادار كردن سران 

اين كشور به پايبند بودن به برجام است.
رئيس جمهور، وزيرخارجه و هيئت همراه به 
دليل اينكه از رفتارهاى آينده ترامپ در قبال 
برجام و خروج از برجام نگران هستند، بيشتر 
زمانى كــه در نيويورك صرف خواهند كرد، 
مبتنى بر گفت و گو با ساير كشورها براى الزام 

آمريكا به اجراى تعهداتش است.
اما اينكه آيا ترامپ انگيزه جدى براى خروج 
از برجام دارد، جــاى تأمل دارد، زيرا ترامپ 
به دليل خألهايى كه در زمان نوشتن برجام 
از ســوى ايران، صورت گرفته، نســبت به 
مزيت هاى برجام كامالً آگاه و برخالف بروز 
رســانه اى اش كه خروج از برجام را برجسته 
كرده است، در سطح عمل و اجرا رفتارهاى 

اوباما را ادامه مى دهد.
مجموعه رفتارهــاى هيئت حاكمه آمريكا 
نشان مى دهد، نسبت به دوره اوباما تغييرى 
صورت نگرفته اســت. اوبامــا در همان 26 
دى ماه ســال 94 كه اجرايى شدن برجام 
صورت گرفت و اجراى تعهدات را شــروع 
كرد، همزمان شمارى از افراد و شركت هاى 
ايرانى را نيز به بهانه فعاليت هاى موشــكى 
در فهرســت تحريم هاى جديد قرار داد و 
اين رفتــار را در هر دوره زمانى كه تعليق 
تحريم هاى برجام صورت مى گرفت، تكرار 
كرد و ترامپ نيز تاكنون اين رويه را ادامه 

داده است.
سياســت اصلى آمريكا چه در زمان اوباما و 
چــه در زمان ترامپ اين اســت كه با حفظ 
چهارچــوب برجام، فشــارهاى تحريمى را 
افزايش دهد. حتى هدف از قانون جديدى كه 
در كنگره آمريكا به تصويب رسيد و 40 روز 
ديگر اجرايى خواهد شد اين است كه ايران 
را در حوزه هاى غير هسته اى مانند موشكى، 
همچون هسته اى وارد مذاكره و بتدريج ايران 

را در حوزه هاى گوناگون متوقف كند. 
از طرف ديگر، صحبت و گفت و گوى صرف با 
كشورهاى ديگر به كاهش تحريم ها از سوى 
آمريــكا منجر نخواهد شــد و اروپايى ها نيز 
نشان داده اند همراه با آمريكا و در زمين اين 
كشور بازى مى كنند و به آن ها نيز نمى توان 
اميدى داشــت. به هر حــال فاصله بين دو 
ســفر رئيس جمهور به نيويورك از ســال 
گذشته تاكنون نشان مى دهد، به گفته امام 
خمينى(ره) اعتماد به آمريكا نتيجه اى را براى 

كشور در پى ندارد. 
از سوى ديگر، اگر ترامپ برجام را به هم بزند 
به نفع ايران است، زيرا عالوه بر اينكه مى توان 
كشورهاى ديگر را نسبت به بدعهدى آمريكا 
متقاعد ساخت و انزواى آمريكا را افزايش داد، 
مى توان از طريق كشورهايى مانند روسيه و 
چين نيز همكارى هــاى اقتصادى را با قوت 
بيشترى پيگيرى كرد. در نهايت الزم است به 
اين نكته توجه شود كه تحريم هاى اقتصادى 
زمانى كم اثر خواهند شــد كه اقتصاد ايران 
اقتصادى درون زا شود و روابط حداكثرى با 

كشورهاى همسايه برقرار كند.
در اين مسير اروپايى ها نيز قابل اتكا نيستند، 
زيرا نشــان داده اند، تبعيت كامل از آمريكا 
دارند؛ اما كشــورهاى منطقــه نقطه اتكاى 
مناسبى براى توسعه روابط اقتصادى هستند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

روحانى در ديدار شمارى از نخبگان سياست خارجى اياالت متحده:
ضرر خروج از برجام صد درصد متوجه آمريكاست

پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: 
رئيس جمهور بــا بيان اينكــه براى هر 
شــرايطى آماده ايم، گفت: ضرر خروج از 

برجام صد درصد متوجه آمريكاست.
حســن روحانــى در ديدار شــمارى از 
نخبگان سياســت خارجى آمريكا افزود: 
مذاكره هســته اى ماه ها ادامه پيدا كرد 
براى اينكه دو طرف بتوانند به توافق برسند. امروز اين توافق اجرايى و عملياتى 
اســت. ايران صد در  صد به تعهدات خودش عمل كرده و شاهد آن، گزارش هاى 

آژانس بين المللى انرژى اتمى است.
رئيس جمهور افزود: اگر بنا شد توافقات بين المللى بر مبناى خوشايند يك فرد زير 
پا گذاشــته شود، پس به قول ما ايرانى ها سنگ روى سنگ بند نمى شود. يعنى 
هيچ كس ديگر هيچ راهى را براى حل مشكالت از طريق ديپلماسى نمى بيند. اين 

به معناى دعوت دنيا به هرج و مرج، زورآزمايى و قدرت نظامى است.
رئيس قوه مجريه با اظهاراميدوارى نسبت به اينكه هيچ يك از طرف هاى توافق 
برجام تخلف نكنند و برجام را زير پا نگذارند، گفت: اينكه اگر آمريكا از تعهد خارج 
شود، ايران چه خواهد كرد، در زمان مشخص خودش، آن وقت خواهيم گفت چه 
خواهد كرد. راه هاى مختلفى وجود دارد، نسبت به آن در كشور بحث و در برخى 
موارد تصميم گيرى كرده ايم.روحانى اضافه كرد: راه حل هايى پيش پاى ما وجود 
دارد و نگران هيچ چيزى نيســتيم، به دليل اينكه همواره اتكاى ما بر مردم بوده 
و در اين زمينه همه مردم متحد خواهند بود. آمريكا امروز كشــورى است كه با 
خروجش از اين پيمان، ملت ايران را متحد مى كند و همه جهانيان خواهند ديد، 
آن كسى كه تعهد، قانون بين المللى و اخالق را زير پا گذاشته، چه كسى خواهد 
بود. بنابراين هيچ ضررى نخواهيم كرد و اين ضرر صد درصد متوجه آمريكاست و 

ما براى هر شرايطى خودمان را آماده كرده ايم و مشكلى نخواهيم داشت.

  نبايد اجازه داد دستاوردهاى برجام تضعيف شود
روحانــى همچنين در ديدار «امانوئل مكرون» رئيس جمهور فرانســه، كه در 
حاشــيه نشست مجمع عمومى سازمان ملل انجام شــد، با بيان اينكه نبايد 
اجازه داد دســتاوردهاى برجام تضعيف شــود و همه طرفيــن بايد عالوه بر 
پايبندى، ساير اعضا را به اجراى كامل تعهدات خود يادآور شوند، اظهارداشت: 
برجام حاوى اين پيام بود كه مسائل پيچيده بين المللى را مى توان از طريق 
گفت وگو  و در چارچوب رويكرد برد - برد حل و فصل كرد و هر آســيبى به 
آن مى تواند انتقال دهنده اين پيام خطرناك به جهان باشــد كه ديپلماسى 

قادر به رفع  مشكالت نيست. 
رئيس جمهور فرانســه نيز در اين ديدار با تأكيد بر عزم كشورش براى گسترش 
و تعميق روابط با تهران گفت: دوره پســابرجام فرصت مناسبى براى گسترش 
همكارى هاى مشترك ايجاد كرده و پاريس به برجام متعهد است و از آن حمايت 
مى كند.امانوئل مكرون تأكيد كرد: فرانســه خواستار اجراى كامل برجام است و 
هر گونه مذاكره مجدد درباره آن را بى معنا مى داند.روحانى همچنين در حاشيه 
نشست مجمع عمومى سازمان ملل با رئيس جمهور اتريش، نخست وزير سوئد، 

دبيركل سازمان ملل متحد و رئيس جمهور بوليوى ديدار و گفت و گو كرد.

پيام تسليت توليت آستان قدس رضوى 
در پى درگذشت آيت اهللا معصومى

آستان نيوز: توليت آستان قدس رضوى با صدور پيامى درگذشت آيت اهللا 
معصومى را تســليت گفت.در اين پيام آمده است: ضايعه ارتحال عالم ربانى، 
مرحوم مغفور آيت اهللا معصومى(طاب ثراه) را در آســتانه ايام عزاى اباعبداهللا 
الحسين(عليه الســالم) به خانواده محترم و ارادتمندان ايشان تسليت عرض 

مى كنم.
اين عالم وارسته در طول عمر بابركت خود كارنامه درخشانى در دوران مبارزه مردم 
شريف ايران عليه استبداد خودكامه رژيم پهلوى و پس از آن در دوران شكوهمند 
انقالب اســالمى و حضور چهار دوره اى در مجلس خبرگان رهبرى و خدمت در 
حوزه هاى علميه و دانشــگاه ها از خود به يادگار گذاشت.اينجانب در جوار مضجع 
منور رضوى(عليه آالف التحيه و الثناء) علو درجات و مغفرت و رضوان الهى براى 

آن مرحوم و صبر و اجر براى بيت شريف و وابستگان ايشان مسئلت مى نمايم.

براى اينكه دو طرف بتوانند به توافق برسند. امروز اين توافق اجرايى و عملياتى 
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از امروز بخوانيد
«انديشه نامه» 

 به كيوسك مطبوعات آمد

ماهنامه فرهنگى و تحليلى «انديشــه نامه» 
توســط موسســه فرهنگى قدس(روزنامه 
قدس) وابســته به آســتان قدس رضوى 

منتشر شد.
انديشــه نامه، مأموريت خود را گفت وگوى 
انديشه ها و نظرات مختلف، تبيين گفتمان 
دينى و انقالبى، ترويج انديشــه اســالمى و 
همچنين بســترى جهت معرفى چهره هاى 

انقالبى جوان تعريف كرده است.
شــماره اول اين ماهنامــه در 156 صفحه 
و با ســرفصل هاى خبرنامه، پرونده آسيب 
شناســى تكثر نهادهاى متولــى در حوزه 
علوم انســانى، تأملى برجامعه بدون طبقه 
و مواجهه با چالش ســرمايه دارى، جهان 
اســالم و بررســى سرنوشت ســلفى هاى 
تكفيرى بعد از شكســت هاى اخير داعش، 
در جست وجوى زبان هنر انقالب اسالمى، 
ارج نامه اى به پاس بيش از نيم قرن قرآن 
پژوهى سيد محمدباقر حجتى و پرونده اى 
درباره مهم ترين آثار انديشه سياسى شيعه 

به پيشخوان مطبوعات كشور آمد.

ماهنامه فرهنگى و تحليلى «انديشــه نامه» 

تاملی بر جامعه بدون طبقه
و مواجهه با چالش سرمایه داری
مکتوبی از محمدرضا حکیمی
به همراه:
سیدجمال الدین دین پرور     حسن سبحانی
حسین باهر     عباس سلیمی نمین
میثم موسایی     ابراهیم رزاقی
محمدحسین جمشیدی

مسئوالن خودخوانده
آسیب شناسی تکثر نهادهای 
متولی در حوزۀ علوم انسانی
با آثاری از: غالمرضا جمشیدیها
مسعود آذربایجانی     علی انتظاری

مهدی جمشیدی     محمد آقابیگی 

دوران پساداعش
سرنوشت سلفی های تکفیری 

بعد از شکست های اخیر چه خواهد شد؟
با آثاری از: سید هادی سید افقهی      قدیر نصری     یحیی فوزی و...

+ گفت وگو با راجح الموسوی سفیر عراق در تهران 

هنر انقالبی، انقالب هنری
در جست وجوی زبان هنر انقالب اسالمی

گفت وگوهایی با: هوشنگ جاوید    ناصر هاشم زاده    وجیهه سامانی

ماهنامه تحلیلی فرهنگ و اندیشه
سال اول  شهریور 1396  156 صفحه  8000 تومان

1

یک عمر مشِق عشق
ارج نامه ای به پاس بیش  از نیم قرن 

قرآن پژوهی سید محمد باقر حجتی

سیاست اندیشی شیعه
گفت وگو با مظفرنامدار
 دربارۀ مهمترین آثار اندیشۀ سیاسی شیعه

س
قد

ۀ 
نام

وز
ۀ ر
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ژه 
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خبر
حجت االسالم و المسلمين رئيسى: 

پيش پرداخت هاى ما  در برجام آمريكا را جسور كرده است
عضو هيئت رئيســه مجلس خبرگان 
رهبرى گفــت: پيش پرداخت هاى ما 
در برجام، آمريكا را جسور كرده است.

حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم 
رئيســى ديروز در حاشــيه سومين 
اجالسيه دوره پنجم مجلس خبرگان 
رهبرى در جمع خبرنگاران با اشــاره 
بــه بدعهدى هاى آمريــكا، افزود: آن 
پيش پرداخت ها غرب را جسور كرده، 
به  اما معتقديم همچنان بى اعتمادى 
آمريــكا ايجاب مى كند مــا به دنبال 
نســخه اصلى كه كشــور را در برابر 
هجوم دشمنان توانمند مى كند برويم 
كه اين نسخه، همان اقتصاد مقاومتى 

است.

وى بــا تأكيد بر اينكــه ملت ايران از 
ابتــداى انقالب نشــان داده در برابر 
تحريم ها بســيار پايدار و مقاوم است، 
گفت: امروز بدعهــدى  آمريكايى ها و 
غرب  بايد به رخ عالم كشــيده شود و 
پيمان شكنى آن ها را بايد به ملت ها و 
دولت ها اعالم كنيم كه اين ها نه تنها 
در برابر ملت ما، بلكــه در برابر هيچ 

ملتى پايبند به پيمان نيستند.
وى افزود: در اين اجالس دغدغه هاى 
مردم مطــرح مى شــود و مهم ترين 
مســائلى كه امــروز در كوچه و بازار 
مطرح اســت و مردم بــه نمايندگان 
مراجعــه  اســتان ها  در  ولى فقيــه 

مى كنند، مسائل معيشتى است.



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

احساس معنوى انسان در حرم مطهر رضوى غيرقابل توصيف است   آستان: استاد دانشگاه آمستردام هلند با اشاره به فضاى معنوى حرم مطهر رضوى، گفت: احساس معنوى انسان در اين مكان 
مقدس غير قابل توصيف است. پروفسور هلدر كه به همراه هيئت پزشكى پنج نفره از كشور هلند از مجموعه درمانى و همچنين مجموعه فرهنگى-مذهبى حرم مطهر رضوى ديدن كرد، در حاشيه اين بازديد گفت: 

با اينكه مسلمان نيستم ولى ديدن قداست اين فضاى معنوى من را تحت تأثير قرار داد و خوشحالم كه توانستم در اين مكان حضور پيدا كنم.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى:

 عزادارى در شأن حرم حضرت رضا
نيازمند همراهى همه دستگاه هاست

آستان: معاون اماكن متبركه و امور 
زائران آســتان قــدس رضوى گفت: 
برگزارى عــزادارى ايام محرم و صفر 
در شأن حرم حضرت على بن موسى 
الرضا(ع) نيازمند همراهى و هميارى 

همه دستگاه هاست.
سيد خليل منبتى در جلسه هماهنگى 
حضور هيئت هــاى مذهبى در حرم 

مطهر رضوى گفت: تأمين امنيت و تسهيل تردد زائران از اصلى ترين موضوعاتى است 
كه بايد براى حضور هيئت هاى مذهبى در نظر گرفته شود.

معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى تأكيد كرد: تعيين هيئت هايى 
كه مى توانند علم خود را وارد حرم مطهر رضوى كنند، با شوراى هيئت هاى مذهبى 
مشــهد مقدس خواهد بود و مديريت خدمه شيوه ورود و خروج اين هيئت ها را به 
عهده دارد، همچنين همكاران ما در يگان امنيت حرم مطهر رضوى، تأمين امنيت و 

كنترل امنيتى ورود علم ها را به عهده خواهند داشت.
در اين جلســه سرهنگ على اكبر افراسيابى؛ جانشين فرماندهى سپاه امام رضا(ع)، 
سيد مهدى طباطبايى؛ رئيس شوراى هيئات مذهبى مشهد مقدس، سرهنگ اسحاق 
عباسى؛ رئيس پليس پيشگيرى منطقه ثامن به همراه مديران معاونت اماكن متبركه 

حضور داشتند.

در حرم مطهر رضوى و در آستانه روز جهانى على اصغر
لباس  شيرخوارگان حسيني رونمايى شد

آستان: در آستانه ماه محرم و اولين جمعه اين ماه كه به نام روز جهانى على اصغر(ع) 
نامگذارى شــده اســت، طى مراسمى از لباس شــيرخوارگان حسينى در مسجد 

صديقى ها واقع در جوار حرم مطهر رضوى رونمايى شد.
در اين مراســم كه با حضور جمعى از مسئوالن فرهنگى آستان قدس رضوى و 
دست اندركاران كارگاه دوخت لباس شيرخوارگان حسينى در مسجد صديقى ها 
برگزار شــد، معاون تبليغات اســالمى آســتان قدس رضوى با اشاره به خدمت 
خالصانه كسانى كه در دوخت لباس شيرخوارگان حسينى شركت داشتند، ابراز 
كرد: عده اى از ســر عشق و ارادتى كه به ساحت حضرت على اصغر(ع) داشتند، 
مدتى براى دوخت و بسته بندى اين لباس ها تالش كردند و با اين اقدام با حضرت 

سيدالشهدا(ع) معامله كردند.
حجت االسالم والمسلمين حسينى افزود: در روز جمعه اول محرم همنوا با 5100 
نقطه در پنج قاره دنيا و در 50 كشور، صداى مظلوميت حضرت على اصغر(ع) بلند 

مى شود كه اين صدا دستگاه استكبار را به لرزه در خواهد آورد.

امضاى تفاهمنامه ميان بيمارستان رضوى 
و دانشگاه VUMC هلند

آستان: تفاهمنامــه همكارى ميان 
 VUMC بيمارستان رضوى و دانشگاه
هلند به همت بنياد ســالمت آستان 

قدس رضوى امضا شد.
معاون علمى و پژوهشى بيمارستان 
رضــوى با اعــالم اين خبــر، درباره 
مفاد ايــن تفاهمنامه اظهار كرد: اين 
تفاهمنامه در زمينه پزشكى ترميمى 

براى اســتفاده از ســلول هاى بنيادى در برخى از اعمال جراحى بويژه جراحى هاى 
ترميمى در حوزه فك و صورت منعقد شــده است. دكتر كامران غفارزادگان افزود: 
پيش از اين نيز دانشگاه VUMC هلند با دانشگاه علوم پزشكى تهران همكارى هايى 

داشته، اما اين همكارى در مشهد مقدس براى نخستين بار صورت مى پذيرد.

خـــبر

 آستان/ اكرم صاحب علم  ميانمار، حاال 
ديگر نام آشنايى است. نامى كه مظلوميت 
بى پايان مسلمانان را به ياد مى آورد. انسانيت 
از كشتار وسيع و وحشيانه مسلمانان ميانمار 
سرافكنده است. قتل عام، سركوب و كوچ 
سالخورده  و  كودك  مرد،  زن،  هزار  صدها 
بى پناه و بى دفاع روح را متألم و قلب را آزرده 
بين المللى  نهادهاى  ميان  اين  در  مى كند. 
چشم خود را بر اين همه جنايت بسته اند. 
هزاران كيلومتر آن طرف تر اما در جغرافياى 
در  مسلمانان  رضوى  مطهر  حرم  نورانى 
حمايت از مسلمانان ميانمارى گرد هم آمدند. 
اين مراسم به همت مديريت زائران غيرايرانى 
حرم مطهر رضوى به صــورت جداگانه در 
صحن غدير و رواق كوثر برگزار شــد. زائران 
عرب زبان در صحن غدير و زائران اردوزبان در 
رواق كوثر حرم مطهر رضوى با هدف محكوم 
كردن جنايت هاى بشــرى عليه مسلمانان 
ميانمار، گرد هم آمدند. شمارى از ميهمانان 
اين مراسم در گفت وگو با خبرنگار ما، كشتار 
مسلمانان را در سراسر جهان بويژه در ميانمار، 

نيجريه، فلسطين و بحرين محكوم كردند. 

 سكوت سازمان هاى حقوق بشرى
«شــيخ عبداهللا الدقاق» روحانى برجســته 
بحرينى و نماينده جامعه روحانيت بحرين 
است. او سكوت سازمان هاى حقوق بشرى را 
جنايتى بزرگ مى داند و مى گويد: نسل كشى 
و بيرون راندن مســلمانان از سرزمين هاى 
خود نشان مى دهد كه اسالم ستيزان و افراط 
گرايان سناريوى از پيش طراحى شده براى 
فشار بر مسلمانان طراحى كرده اند. وى ادامه 

مى دهد: كشــورهاى استعمارگر تصورشان 
اين است كه با اين جنايات مى توانند، زمينه 
نابودى اسالم و مسلمانان را فراهم كنند، اما 
نمى دانند كه توطئه آن ها به اذن الهى نقش 
بر آب مى شود. اين روحانى برجسته بحرينى 
تأكيد مى كند: مسلمانان بايد به ياد داشته 
باشند كه اين نســل كشى تنها در ميانمار 
صــورت نپذيرفته، بلكــه در يمن، بحرين، 
فلسطين، ســوريه و عراق اين جنايت ها در 
حال رخ دادن اســت و وظيفه كشــورهاى 
اســالمى اســت كه در مقابل ايــن وقايع 
بپاخاسته و با همدلى و اتحاد، خشم خود را 

از كشتار مردم بى گناه ميانمار نشان دهند.

 كشتار از ميانمار تا نيجريه
افزايــش اين جنايت ها البته تنها به ميانمار 
ختم نمى شود. كشورهايى همچون نيجريه 
نيز در چند سال اخير شاهد حمالت و كشتار 

خونبارى از سوى گروه هاى وهابيت وابسته به 
عربستان سعودى و تروريست هاى بوكوحرام 
بوده و اين تعرضات نيز موجب قتل عام صدها 
تن از شــيعيان و آواره شدن آن ها از خانه و 

كاشانه شده است.
«جعفر على» دانشــجوى نيجريــه اى كه از 
شاهدان حمالت بوكوحرام به شيعيان بوده 
است، مى گويد: گروه تروريستى بوكوحرام با 
داعش متحد و همپيمان شــده تا با كشتن 
صدها تن از مسلمانان و ترور روحانيون شيعه 
مانع فعاليت آن ها شــود. دولت نيجريه كه 
ارتباط نزديكى با آل ســعود دارد، از قدرت 
يافتن شيعيان هراس دارد، لذا با قتل و كشتار 
قصد دارد جلوى رشد و حركت آنان را بگيرد 

و آن ها را مجبور به ترك اين كشور كند.
او ادامه مى دهد: اگر مسلمانان با قاطعيت در 
مقابل اين نسل كشى و پروژه اسالم ستيزى 
متحد نشــوند، روند كشتار مسلمانان ادامه 

خواهد داشت و دشمنان به اهداف شوم خود 
دست خواهند يافت.

 قتل عام به جرم مسلمان بودن
«فدك حيصم» بانــوى عراقى نيز مى گويد: 
متأسفانه در سايه سكوت مجامع بين المللى 
بدترين نوع جرايم ضد بشــرى در ميانمار 
توسط دولت اين كشور اتفاق مى افتد و هيچ 
كدام از كشورها واكنشى نسبت به جنايت 
عليه مسلمانان نشان نمى دهند. وظيفه ما 
كشورهاى اســالمى است كه در مقابل اين 

جنايات واكنش نشان دهيم 
و نســبت به نســل كشى 
مســلمانان در ميانمار پاسخ 

قاطع بدهيم.
وى ادامــه مى دهــد: همان 
طور كه خداونــد در آيه 40 
سوره حج فرموده، مسلمانان 
را از خانــه و كشــور خود به 
ناحق رانده اند زيرا جرمشــان 
اين اســت كه خــداى يكتا 
را مى پرســتند و خداوند نيز 
ياريگر كســانى اســت كه از 
دينــش دفاع كننــد. وى در 
ادامه كشــتار مردم ميانمار را 

نسل كشــى مســلمانان توصيف مى كند و 
مى گويد: آنچه در ميانمار شــكل گرفته يكى 
از فجيع ترين جنايات تاريخ بشــرى است كه 
نشــان از مظلوميت اسالم و مسلمانان دارد و 
نيازمند انسجام و اتحاد بيشتر بين مسلمانان 
براى توقف كشتار و استقرار صلح و آرامش در 

اين منطقه محروم است.  

زائران غيرايرانى بارگاه منور حضرت رضا جنايات عليه مسلمانان را محكوم كردند

 چقدر خوب مى شود، تمام همشهرى ها فرياد حمايت از مظلومان ميانمار در حرم مطهر رضوى
كه در شــهر تــردد دارند هــر روز صبح 
ساعت هشت با گذاشتن دست روى قلب 
به ســمت حرم، صلوات خاصــه را قرائت 

كنند. 
09150006097
 پيشنهاد مى كنم آستان قدس تدابيرى 
براى ورزش نوجوانان و جوانان بينديشــد 
و در مناطق متوســط شهر باشگاه هايى با 

نصف قيمت راه اندازى كند.
09150007710
 اى كاش آســتان قدس به جاى ماهى 
دادن، به محرومان ماهيگيرى ياد مى داد و 
براى جوانان تحصيلكرده ايجاد شغل كند.
09150008387

 توليــدات داخلــى نيازمنــد حمايت 
هستند. بنابراين خوب است آستان قدس 
براى مصارف اقتصادى و محصوالت خود 

از توليدات داخلى استفاده كند.
09210006378

 بــه خانم هايى كــه چــادر ندارند در 
ورودى هــاى حــرم چــادر مى دهنــد. 
پيشــنهاد مى كنــم ايــن كار را در جاى 
محل امانتدارى انجام بدهند، چون فاصله 
امانتــدارى تا حرم مقدارى دور اســت و 
حجاب بعضى از خانم ها خيلى زشت و بد 
است، وقتى هم تذكر مى دهيم، مى گويند، 

ورودى چادر مى گيريم. 
09150004340
 رواق امام خمينى(ره) سيســتم صوتى 
مناســبى ندارد. بلندگوها به جاى پخش 
مناســب مراســم، گوش آزار و غيرقابل 
آستان قدس  تحمل شده اند، مســئوالن 

فكر مناسبى براى اين رواق بكنند.
09150004393
 بــراى تذكر بــه مــردم در خصوص 
اســتفاده نكردن از دوربيــن تلفن همراه 
در روضه منوره لطفاً مســئوالن حرم امام 

رضا(ع) تابلوهاى مناسبى نصب كنند.
09120002392

صداى مردم

زائران عرب زبان 
در صحن غدير و 

زائران اردوزبان 
در رواق كوثر 

حرم مطهر رضوى 
با هدف محكوم 

كردن جنايت هاى 
بشرى عليه 

مسلمانان ميانمار، 
گرد هم آمدند

بــــــــرش

معاون اماكن متبركه و امور 
زائران آســتان قــدس رضوى گفت: 
برگزارى عــزادارى ايام محرم و صفر 
در شأن حرم حضرت على بن موسى 
الرضا(ع) نيازمند همراهى و هميارى 

سيد خليل منبتى در جلسه هماهنگى 
حضور هيئت هــاى مذهبى در حرم 

تفاهمنامــه همكارى ميان 

هلند به همت بنياد ســالمت آستان 

معاون علمى و پژوهشى بيمارستان 
درباره 
مفاد ايــن تفاهمنامه اظهار كرد: اين 
تفاهمنامه در زمينه پزشكى ترميمى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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آســتان: به منظور ارائه خدمت به مساجد، 
هيئت هــا و كانون هاى فرهنگــى طرح هاى 
گرافيكى به صورت رايگان در نگارخانه پرتال 

جامع آستان قدس رضوى بارگذارى مى شود.
صفحــه نگارخانه پرتال جامع آســتان قدس 

رضوى كه با هدف ارائه خدمت به مســاجد، 
هيئت ها و كانون هاى فرهنگى راه اندازى شده 
اســت، طرح هاى گرافيكى را با كيفيت باال و 
قابليت چاپ به صورت رايگان در اختيار عالقه 

مندان قرار مى دهد.

نگارخانــه پرتال جامع آســتان قدس رضوى 
بــه آدرس www.aqr.ir خدمات متنوعى را 
در بخش هاى تصاويــر و فيلم هاى با كيفيت 
حرم مطهر، مجموعه هاى نمايشگاهى، تراكت 
و بروشــور و طرح هاى گرافيكــى در اختيار 

مخاطبان قرار مى دهد.
الزم به ذكر است، عالقه مندان به همكارى 
با اين نگارخانه مى توانند با درج مشخصات 
خود در اين صفحه در اين خدمت ســهيم 
شــوند و با ارســال طرح هاى گرافيكى ويژه 
با قابليت چاپ گامــى مؤثر در اين حركت 

ارزشمند و معنوى بردارند.

ارائه طرح هاى گرافيكى رايگان در نگارخانه پرتال جامع آستان قدس رضوى
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

جبهه پايدارى به جبهه مردمى اضافه مى شــود  سياســت: اگرچه ســيد محمد حســينى مى گويد جبهه پايدارى به جبهه مردمى نيروهاى انقالب اضافه شده است اما مجيد متقى فر سخنگوى 
جبهه پايدارى اعالم كرد كه اين جبهه با جبهه مردمى نيروهاى انقالب اســالمى (جمنا) هيچ توافق يا مذاكره رســمى نداشــته است. حسينى، عضو شوراى مركزى جبهه مردمى درباره تركيب اين جبهه در 

دوره جديد فعاليت اش گفته است: در گذشته جبهه پايدارى در تركيب نبود كه اين بار تصميم بر اين شده كه آن ها نيز اضافه شوند.

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

مراحل ساخت بالگرد 2 نفره 
تهاجمى ادامه دارد

تســنيم: فرمانده نيروى هوافضاى سپاه 
با اشــاره به آخرين وضعيت ساخت بالگرد 
تهاجمى 2 نفــره در نيروى هوافضا، گفت: 
همچنــان در حال كار بــر روى اين بالگرد 
هستيم و مراحل ساخت در حال طى شدن 
اســت. ســردار اميرعلى حاجى زاده اظهار 
داشــت: اين بالگرد كامالً تهاجمى است و 
هروقت كه مراحل ساخت آن به پايان برسد، 

رسانه اى خواهيم كرد.

وزير پيشنهادى علوم مهرماه 
معرفى مى شود

تسنيم: محمدباقر نوبخــت اظهار داشت: 
انشــاءاهللا در مهرماه  وزير پيشنهادى علوم 
معرفى مى شود. ســخنگوى دولت درباره 
احتمال وزير زن به عنوان وزير پيشنهادى 
علوم، گفــت: اگر كمى صبر كنيد و گزينه 
قطعى و نهايى اعالم شد همه مسائل روشن 

مى شود.

هيئت نظارت بر برجام 
موضع گيرى صريح ترى 

داشته باشد
فارس: عضو كميســيون امنيــت ملى و 
سياست خارجى مجلس گفت: هيئت عالى 
نظارت بر برجام بايد تشــكيل جلسه دهد 
و نســبت به امور مربوط به برجام و نقض 
عهدهاى آمريــكا موضع گيرى صريح ترى 
داشــته باشــد. حجت االســالم ذوالنورى 
نماينده مردم قم افزود: جمهورى اســالمى 
ايران هزينه برجام را داده و امروز بايد از آن 
استفاده كند و كار آمريكا در واقع ممانعت در 
استفاده ايران از برجام است. ما بايد بر حق 
خود پافشارى كنيم به طورى كه از منافع 

برجام بتوانيم استفاده كنيم.

رويداد

خبر

 سياست/ مينا افرازه  رئيس جمهور و 
تيم همراه وى در سفر به آمريكا براى حضور 
در مجمع عمومى ســازمان ملل قرار است 
موضوعات مهم داخلى و منطقه اى را محور 
گفت وگوها و رايزنى هــاى خود با دبيركل 
ســازمان ملل و سران كشورهاى حاضر در 
اين نشســت قرار دهند. بحران مسلمانان 
ميانمار، مبارزه با تروريسم و افراطى گرى 
و توافق هسته اى برجام از محورهاى مهم 
اين گفت وگوهاست. آمريكا به خصوص بعد 
از امضــاى توافق برجام مرتب به نقض آن 
پرداخته اســت كه مهمترين آنها موضوع 
تحريم ويزا، برداشت ميلياردها دالر پول از 
اموال بلوكه شده ايران، تمديد تحريم هاى 
قديمى موسوم به ايسا و اخيراً هم تحريم 
افراد و شــركت هاى جديد 

ايرانى اشاره كرد.
اســتفاده از تريبون مجمع 
عمومى بــراى بيان مواضع 
درباره  اســالمى  جمهورى 
توافق برجام فرصت مناسبى 
را بــراى رئيس جمهــور و 
دســتگاه ديپلماسى فراهم 
مى كند تا ضمــن تأكيد بر 
پايبنــدى ايران بــه توافق 
بين المللى برجام، بار ديگر به اثبات حقانيت 
كشورمان در هفتاد و دومين نشست مجمع 

عمومى سازمان ملل بپردازد. 

ديدارهاى فشرده در نيويورك
رئيس جمهــور در ديدار با آنتونيو گوترش، 
دبيركل ســازمان ملل، از برجام به عنوان 
الگوى خوبى براى صلح و ثبات در منطقه 
و جهان ياد كرده و گفته است: مسئوليت 
آژانس بين المللى انــرژى اتمى و دبيركل 
ســازمان ملل در برابر آن هايى كه برخالف 
تعهدات گام برمى دارند، بســيار بااهميت 
است. گوترش هم در اين گفت وگو بار ديگر 
پايبندى ايران به برجام را تأييد كرد. حضور 
در نشســت مجمع عمومى سازمان ملل 
موقعيت مناســبى براى روشنگرى درباره 
فضاسازى هاى صورت گرفته توسط آمريكا 
است تا بتوان از اجماع و حمايت كشورهاى 

ديگر در اين زمينه بهره برد. انتظار مى رود 
روحانــى و تيم همراهش در اين ســفر به 
تشريح اقدامات ناقض برجام آمريكا بپردازند. 
همچنيــن روحانــى در ديدار بــا امانوئل 
ماكرون، رئيس جمهور فرانســه، بر اينكه 

نبايــد اجــازه داد تــا توافق 
برجام تضعيف شود و بر نقش 
كشــورهايى همچون فرانسه 
براى يادآورى تعهدات ســاير 
اعضــاى توافق تأكيــد كرد. 
رئيس جمهور در اين ديدار بر 
رفتارهاى نگران كننده آمريكا 

در مورد برجام اشــاره كرد و گفت آژانس 
تنها نهاد ناظر بر برجام است. گرچه مجمع 
عمومى به دليل سلطه قدرت هاى بزرگ بر 
آن از جمله آمريكا از قدرت و نفوذ مؤثرى 
برخوردار نيســت اما مى تــوان از حضور 
كوتاه مــدت در اين گردهمايى كشــورها 
استفاده كرد؛ چنانكه در اين ديدارها رؤساى 
جمهور فرانسه، سوئد، اتريش و همچنين 
دبيركل ســازمان ملل به پايبندى ايران به 
توافق هسته اى اشاره كردند. ماكرون ضمن 
حمايت از برجام، بر اجراى كامل اين توافق 
بين المللــى تأكيد كــرد و مذاكره مجدد 
در ايــن زمينه را بى معنا دانســت. فدريكا 
موگرينى نيــز ضمن حمايــت از برجام، 
درباره احتمــال خروج آمريكا از اين توافق 
تأكيد كرد كه چنين توافقى با يك كشور 

به دســت نيامده  است و به جامعه جهانى 
مربوط مى شود. 

خط و نشان روحانى براى ترامپ
هفتــاد و دومين نشســت مجمع عمومى 
ســازمان ملــل را بــه نوعى 
ديپلماسى  به جنگ  مى توان 
2 كشور ايران و آمريكا تعبير 
كرد. زيرا هر 2 كشــور در پى 
جلب حمايــت و همراه كردن 
ســاير كشــورها در موضوع 
برجــام هســتند. در همين 
راســتا رئيس جمهور در گفت وگو با شبكه 
تلويزيونى «ســى ان ان» با تشريح اقدامات 
ضدبرجامــى دولت جديــد ترامپ، گفت: 
رفتار فعلى ترامپ مسير مذاكره براى حل 
مشكالت بين المللى را مى بندد و عقبگرد به 

دوران ناموفق بوش پدر و پسر است. 
روحانى در اين گفت وگوى تلويزيونى ضمن 
هشدار به دولت آمريكا براى خروج از برجام، 
از اقــدام متقابل و واكنش جدى جمهورى 

اسالمى سخن گفت. 
همچنين در راســتاى رايزنى هاى برجامى 
رئيس جمهور و دستگاه ديپلماسى، على اكبر 
صالحى رئيس ســازمان انــرژى اتمى نيز 
پس از ديدار با يوكيو آمانو مديركل آژانس 
بين المللــى انرژى اتمى، گفــت: ما اعالم 
كرديم كه به هر آنچه در توافقنامه پادمان، 

پروتكل الحاقى و برجام آمده است، ملتزم 
هستيم. اما ما بيش از اين التزامى براى خود 
نمى بينيم. محمدجواد ظريف نيز ديدارهايى 
با برخى از وزراى خارجه كشورها از جمله 
وزيران خارجه انگليس، سوئيس و نماينده 
ويژه دبيركل سازمان ملل در برجام داشت. 
البته به نظر مى رســد آمريكايى ها نيز در 
اين زمينه بيكار ننشســته اند و ســعى در 
همراه كــردن و توجيه اقدامــات احتمالى 
خود درباره برجام و مواضع ضدايرانى دارند. 
يكى از مقامات وزارت خارجه آمريكا اعالم 
كرد كه تمركــز ديدارهاى دونالد ترامپ با 
همتاى فرانســوى و همچنين نخست وزير 
رژيم صهيونيستى بر سر موضع فعاليت هاى 
هســته اى و اقدامات ايران در منطقه بوده 

است. 

تقبيح تحـــركات ضدبرجامى 
در مجمع عمومى 

عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس دربــاره حضور تيم ايرانى 
در مجمــع عمومى ســازمان ملل و اعالم 
مواضع ايران دربــاره توافق برجام گفت: با 
توجه به اقداماتى كــه آمريكايى ها دنبال 
مى كنند و ســفير اين كشــور هم سفرى 
به وين داشــت تا مقامــات آژانس را براى 
موضع گيرى عليه ايران تحــت تأثير قرار 
دهد و يا سفرى كه به پايتخت كشورهاى 
اروپايى براى همسوكردن اين كشورها در 
موضوع لغو برجام و تجديد نظر درباره آن 
با سياست هاى واشنگتن داشت، حضور تيم 
ايرانى به رياست رئيس جمهور در نشست 
مجمع عمومى سازمان ملل فرصت بسيار 
خوبى براى شفاف ســازى و اعالم مواضع 
كشورمان درباره برجام است. اين نماينده 
مجلس در ادامه تصريح كرد: آقاى روحانى 
و تيم همراه وى بايد تحركات ضدبرجامى 
آمريكايى ها را تقبيح نمايند و بتوانند ساير 
كشورها را براى حمايت از برجام همراه خود 
كنند. حضور تيم دولت فرصت خوبى براى 
جلوگيرى از سياست هاى يك جانبه گرايانه 
آمريكا است تا تبعات خروج از برجام را به 

گردن ايران نيندازد. 

ديپلمات هاى ايرانى در وين و نيويورك نقض برجام را پيگيرى مى كنند

رايزنى هاى برجامى با 5 منهاى 1

روحانى مى گويد: 
رفتار فعلى ترامپ 
مسير مذاكره براى 
حل مشكالت 
بين المللى را 
مى بندد

بــــــــرش

نشست وزيران خارجه ايران و 5+1 
چهارشنبه برگزار مى شود

آسياتايمز: فدريــكا موگرينى مسئول 
سياســت خارجى اتحاديه اروپا گفت: 
بارهــا گفتــه ام كه توافق هســته اى با 
ايران نتيجه بخش بوده اســت و آژانس 
بين المللى انرژى اتمــى چندين بار در 
گزارش هاى خود پايبندى ايران را تاييد 
كرده است. وى در مورد خروج احتمالى 
آمريكا از برجام نيز تاكيد كرد كه اين گونه توافق ها مربوط به يك كشــور نيست 

بلكه متعلق به همه جامعه جهانى است. 
موگرينى همچنين از برگزارى نشست وزيران خارجه كشورهاى 1+5 طى امروز 
خبر داد و با اشــاره به اين كه معموالً اين نشســت ها در سطح معاون وزير انجام 

مى شود، ديدار ميان وزيران خارجه را يك نشانه خوب دانست.

برخى ها مى خواهند تجربه ما را به هم بزنند
ايسنا: محمــد جواد امام با انتقاد از برخى اصالح طلبان كه درصدد برهم زدن 
تجربيات به دست آمده اين جريان طى انتخابات گذشته هستند گفت: افرادى 
در داخل جريان اصالحات انتقاداتى را مطرح كردند كه بايد مكانيزمى طراحى 
شود تا كاستى هاى روند فعاليت جريان اصالحات بررسى شده و اين روند تقويت 

شود بنابراين نيازمند تجديد نظر و اصالح اين روند هستيم.
مديرعامل بنياد باران همچنين با بيان اينكه برخى احزاب به دليل ظرفيت ها 
و تاثيرگذارى خود ســهم بيشترى طلب مى كنند، خاطر نشان كرد:  با توجه به 
قانون جديد احزاب، مشــكل احزاب متعدد و از جمله درجريان اصالحات حل 
مى شــود زيرا در اين شــرايط احزابى كه فقط در حد يك اسم هستند تعيين 

تكليف مى شود.

هيچ كس نمى خواهد از برجام خارج شود
مخالف  نتانياهو  تايمز:  آنجلس  لس 
آشتى ناپذير توافق(برجام) است و قطعا 
ترامپ هــم موافق آن نيســت و او در 
انتخابات رياست جمهورى  نامزد  مقام 
آن را «توافقى وحشــتناك» خواند. اما 
حتى اگرآمريكا هم قرار باشــد از توافق 
خارج شود، هرگونه ايجاد تغيير در وضع 
موجود به توافق 5 امضا كننده ديگر توافق يعنى چين، روسيه، آلمان، فرانسه و 

بريتانيا نياز خواهد داشت. 
در همين زمينه پايگاه يديعوت آحارونوت نوشــت كه «در شرايط كنونى، قطعا 
هيچ شانسى براى اينكه توافق هســته اى با ايران لغو شود، وجود ندارد و هيچ 
شانس و فرصتى وجود ندارد كه آمريكا از توافق خارج شود. دليل ساده اى براى 
اين موضوع وجود دارد و آن اينكه، هيچ يك از كشورها و سازمان هاى بين المللى 

كه اين توافق را امضا كردند، عالقه و منفعتى در قبال نقض كردن آن ندارند».

مذاكره هسته اى، پس از 2025
تسنيم: يــك مقام فرانسوى گفت كه ماكرون در جريان ديدار دوجانبه اش با 
حســن روحانى، رئيس جمهورى ايران چشم انداز مذاكرات هسته اى جديد با 
تهران پس از ســال 2025 را روى ميز قرار داد و به وى هشدار داد كه تهران 

بايستى از تحريك اياالت متحده با فعاليت هاى منطقه اى اش خوددارى كند.
سال 2025، زمانى است كه برخى از محدوديت هاى ايران در چارچوب برجام 

به پايان مى رسند. 
منتقدان توافق هسته اى در آمريكا معتقدند كه اين محدوديت ها بايستى براى 
ايران دائمى باشند يا پس از انقضا شدن، مجدد تمديد شوند. تحليلگران، حتى 
در خود آمريكا طرح چنين درخواســت هايى را با توجه به تغييرات در صحنه 

روابط بين المللى، درخواست هاى غيرمنطقى مى دانند.

آمريكا از برجام نيز تاكيد كرد كه اين گونه توافق ها مربوط به يك كشــور نيست 

5موجود به توافق 5موجود به توافق 5 امضا كننده ديگر توافق يعنى چين، روسيه، آلمان، فرانسه و 
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

 بازســازى ســوريه به رفتن بشار اسد بســتگى دارد مهر: وزير خارجه انگليس مى گويد غرب و متحدين منطقه اى تا زمانى كه انتقال قدرت اتفاق نيفتد، از بازسازى سوريه حمايت نمى كنند. 
بوريس جانسون بعد از ديدار با اعضاى گروه به اصطالح «دوستان سوريه» و در حاشيه نشست مجمع عمومى سازمان ملل اظهار داشت: تنها راه پيشرفت در حل بحران سوريه اين است كه به ايرانى ها، 
روس ها و دولت اسد بفهمانيم كه گروه دوستان سوريه از بازسازى اين كشور تا زمانى كه روند سياسى تكميل نشده باشد، حمايت نمى كند و اين يعنى كنارگذار سياسى كه به كنارگذاشتن اسد منجر شود. 

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

 سيدهادى سيدافقهى در گفت و گو با قدس تأكيد كرد 

بارزانى و پارلمان كردستان وجاهت قانونى ندارند 

اخبار جهان

سوچى باالخره نگران شد 
فارس: رهبر حزب حاكم ميانمار چند 
هفته بعد از آغاز خشونت ها عليه اقليت 
مسلمان اين كشــور كه منجر به فرار 
صدها هزار نفر از آنان شده بود، باالخره 
زير فشارهاى بين المللى درباره وضعيت 
مســلمانان روهينگيا ابراز نگرانى كرد 
و گفت كه امكان بازگشــت افراد واجد 

شــرايط را بررسى مى كند. آنگ سان سوچى گفت: ميانمار از بررسى هاى دقيق 
جامعه بين الملل درباره رخدادهاى صورت گرفته در راخين نمى ترسد و به دنبال 

راه حلى مناسب براى پايان اين درگيرى هاست. 
وى با اين حال مدعى شــد كه روستاهاى مسلمان نشين در راخين تحت تأثير 
خشــونت ها در ميانمار قرار نگرفته اند. از ديپلمات ها دعوت مى كنم كه بيايند و 
خودشان مشاهده كنند. دعوت سوچى از كشورهاى خارجى براى بازديد از مناطق 
بحران زده راخين در حالى صورت مى گيرد كه ديروز بازرس ويژه اعزامى سازمان 
ملل اعالم كرد هنوز نتوانسته به روستاهاى مسلمان نشين استان راخين دسترسى 

يابد.  

درگيرى  ميان تركمان ها و كردها در كركوك 
فارس: در پى خشونت ها و درگيرى هاى 
خونيــن رخ داده در شــهر كركوك در 
آســتانه برگزارى همه پرســى جدايى 
منطقه كردســتان، با استقرار نيروهاى 
امنيتى و پليس عراق فضاى امنيتى بر 
اين شــهر حاكم شد. يك منبع خبرى 
در كركوك گفت كــه در جريان انجام 

تبليغات براى برگزارى همه پرسى استقالل در نزديكى مقر جنبش ملى تركمان 
تيراندازى رخ داد كه طى آن يك كرد كشــته شــد و 5 نفر زخمى گشتند. فرد 
كشته شده يك افسر پيشمرگ بود. وى افزود: هنوز منبع تيراندازى ها مشخص 
نشده است اما نگرانى ناشى از شعله ور شدن آتش بحران امنيتى و درگيرى قومى 
در اســتان كركوك باال گرفته است. به گفته برخى منابع امنيتى، در پى انفجار 
يك خودرو در شهر كركوك نيز يك استاد دانشگاه حامى همه پرسى زخمى شد. 

رايزنى هاى فشرده درباره بحران همه پرسى كردستان 
السومريه: فؤاد معصوم، رئيس جمهور 
عــراق، در نشســت مشــترك خود با 
معاونانــش نورى مالكــى و اياد عالوى 
دربــاره همه پرســى اســتقالل اقليم 
كردســتان اين كشــور و تحــوالت و 
تنش هــاى اخيــر رايزنى كــرد. اين 
مســئوالن عراقى بر ضــرورت اجراى 

مذاكرات و تبادل نظر ميان طرف هاى سياســى براى دســتيابى به يك توافق 
سياسى با هدف پايان بخشيدن به تنش هاى كنونى تأكيد كردند. حيدر العبادى، 
نخســت وزير عراق، هم ديروز در تماس تلفنى با رئيس جمهور تركيه  بار ديگر 
مواضع مخالف اردوغان در مورد برگزارى همه پرســى اقليم كردســتان عراق و 
حمايت كامل آنكارا از دولت عراق در تمامى گام هاى موجود براى حفظ وحدت و 

يكپارچگى عراق را دريافت كرد. 
عبادى نيز در اين تماس بر حفظ يكپارچگى و وحدت عراق و مخالفت دولتش 
با هر آنچه صلح داخلى را تهديد مى كند، تأكيــد كرد. به گزارش «فرات نيوز»، 
ائتالف ملى عراق هم در نشستى به رياست عمار حكيم ضمن مخالفت قاطع با 
برگزارى همه پرسى، اعالم كرد كه نتايج همه پرسى به اين علت كه گامى مغاير 
با قانون اساسى است و مستند به قانون نمى باشد، به رسميت شناخته نمى شود. 
ارشــاد صالحى، رهبر جبهه تركمان هاى عراق، هم از دولت آمريكا خواست در 
ازاى به تعويق انداختن رفراندوم استقالل، هيچ امتيازى به دولت منطقه اى اقليم 

كردستان ندهد. 

جنگ در كردستان 
عراق به مراتب بدتر 

از هجوم داعش 
خواهد بود و كل 

منطقه تحت تأثير 
قرار مى گيرد

بــــــــرش

 بين الملــل/ آرش خليل خانه   اصرار 
مســعود بارزانى به آغاز فرآيند جدايى از 
عراق با وجود همه هشدارهاى بين المللى 
و داخلــى دربــاره تبعــات خطرناك اين 
اقدام، شبهات زيادى را درباره پشت پرده 
اين حركت به وجود آورده اســت. اين در 
حالى اســت كه از هم اكنون شــعله هاى 
خشونت هاى داخلى كه مى تواند به سرعت 
به شكل گيرى يك جنگ طوالنى داخلى و 
قوميتى تبديل شود، در حال شكل گيرى 

هستند. 
اين موضوع گروه سياسى «قدس» را بر آن 
داشت تا براى بررسى و تحليل اين تحوالت 
با سيدهادى سيدافقهى، كارشناس مسائل 

منطقه، به گفت وگو بنشيند. 

 شــروط بارزانــى بــراى تعويق 
همه پرسى جدايى اقليم كردستان به 
براى  و سياسى چقدر  لحاظ حقوقى 

دولت عراق قابل اعتنا است؟ 
ببينيد! موضوع جدايى اقليم از كشور عراق 
از اصل به داليل مختلف باطل و غيرقانونى 
اســت. ظاهراً اين همه پرسى قرار است با 
رأى پارلمان اقليم انجام شــود اما مسعود 
بارزانى از 2 ســال پيش پارلمان اقليم را 
تعطيل و نمايندگان عضو احزاب مخالف 
خــود از جمله حزب جماعت اســالمى، 
حزب التغيير و گوران را اخراج كرد. اين در  
حالى است كه دوره قانونى رياست بارزانى 
بر اقليم نيز به پايان رســيده و او به صورت 

غيرقانونى به رياستش ادامه مى دهد. 
اخيراً او براى پيشبرد هدف خود بار ديگر 
اقدام به تشكيل پارلمان و برگزارى جلسات 
آن كــرد اما بدون نماينــدگان مخالف و 
اخراج شــده! جلســه رأى گيرى در مورد 
برگزارى همه پرســى در غياب نمايندگان 
اخراج شــده و حتى بــدون حضور رئيس 
مجلس كــه از حزب مخالــف دولت بود 
و به رياست رئيس ســنى پارلمان برگزار 
شــد كه وجاهت قانونى ندارد. مصوبه آن 
نيز به لحاظ حقوقى اعتبار ندارد. از سوى 
ديگــر، دادگاه عالى فــدرال عراق نيز اين 
همه پرسى را غيرقانونى اعالم كرده است. 

بنابراين اصرار بر اقدامى كه دولت مركزى، 
پارلمان، رئيس جمهور، نخست وزير و دادگاه 
فدرال عراق آن  را غيرقانونى اعالم كرده اند، 

سؤال هاى زيادى را به وجود 
مى آورد. در واقع االن نه خود 
بارزانى وجاهت قانونى دارد و 

نه پارلمان  اقليم كردستان. 
اما شروطى هم كه او مطرح 
كرده تالى فاســدهاى زيادى 
دارد. او خواستار پذيرش يك 

سقف زمانى و تاريخ تضمين شده  از سوى 
سازمان ملل براى جدايى كردستان است. 
حال آنكه اول بايد هدف از رفراندوم تعريف 
شــود و دولت عراق نمى تواند از قبل براى 
جدايى كردســتان چك سفيد به بارزانى 

بدهد. 
قلمــرو جغرافيايى اقليم نيــز هنوز مورد 
مناقشــه اســت. دولت اقليــم به منطقه 
كركوك تجــاوز كرده و آن را به اشــغال 
درآورده است و نفت اين منطقه را به صورت 
غيرقانونى به خارج مى فروشد. 75 درصد 

از اين نفت هم به اسرائيل صادر مى شود. 
جاى ســؤال اســت كه اين خودسرى و 
قلدرى را بارزانى با اتكاى به چه كســى يا 
چه قدرتى انجام مى دهد؟ گرچه حمايت 
مستقيم رژيم صهيونيســتى از او آشكار 
اســت و پرچم هاى اسرائيل در كنار پرچم 

اقليم خودمختار در بسيارى از مراسم ها و 
مراكز برافراشته مى شــود، اما بازى اى كه 
بارزانى آغاز كرده، بسيار بيشتر از ظرفيت 
و جايگاه و تــوان حقيقى و 
ژئوپولتيكى خود اوســت كه 
حاال مى گويد با خون هم كه 
شده مى خواهم مرز كردستان 
را تعيين و آن را از عراق جدا 

كنم. 
نكتــه بعدى اين اســت كه 
بارزانى از دولت مركزى تضمين مى خواهد. 
دولــت مركزى عراق نه مجاز اســت و نه 
مى توانــد چنيــن تضمينى بدهــد. االن 
برگزارى رفراندوم جدايى كردســتان نه از 
سوى دولت عراق و نه كشورهاى همسايه 
و نه از جانب ســازمان ملل مورد پذيرش 
نيست و او مى خواهد تضمينى حقوقى از 
دولت عراق بگيرد كه به آن وجاهت قانونى 

بدهد. 

 3 ســال پيش كــه بارزانى قصد 
داشت جدايى از عراق را كليد بزند و 
از آب گل آلــود جنگ عراق با داعش 
ماهى بگيرد، عمالً سبب طمع داعش 
به كردستان شد و اگر كمك ايران و 
دولت مركزى عراق نبود، دولت اقليم 
ســال ها پيش حكومتش را از دست 

داده بود. اكنون خطر وقوع يك جنگ 
ديگر در اين ماجرا چقدر است؟ 

موضوع وقوع جنــگ داخلى و درگيرى از 
حد هشدار و احتمال گذشته و هم اكنون 
در برخى مناطق درگيرى جريان دارد. اگر 
فشار ايران و خويشتندارى دولت مركزى 
عراق و عقالنيت فرماندهان حشدالشعبى 
نبــود، االن بايــد در كركــوك درگيرى 

سراسرى و خونينى را شاهد بوديم. 
من تصور مى كنم بارزانــى قد علم كرده 
تا قبل از اينكه مــردم عراق نفس راحتى 
از شكســت داعش بكشند، زير فشار يك 
جنگ جديد به نام قوميــت كرد و عرب 
امتياز بگيرد و عــراق را وارد تونل تاريكى 
كند. اگر چنين اتفاقى بيفتد، به مراتب بدتر 
از هجــوم داعش خواهد بود و كل منطقه 

تحت تأثير قرار مى گيرد. 

در  اقداماتى  پرده  پشــت  ظاهراً   
جريان است تا پارلمان اقليم رياست 
بارزانى را تمديد كرده و قانونى اعالم 
كند تا بخشى از چالش حقوقى دولت 
اقليم و موضوع همه پرســى برطرف 

شــود. آيا اين امر ممكن 
است؟ 

اين موضوع اگر هم در جريان 
باشد، غيرقانونى است. بارزانى 
پارلمان را تعطيل كرد و بعد از 
تعطيلى آن دوره رياست خود 
او بر اقليم هم به پايان رسيد. 
االن كدام يك اين 2 مى تواند 
به ديگرى مشروعيت بدهد؟ 

پارلمان تعطيل شــده نمى تواند به رئيس 
دولت اقليم مشــروعيت بدهد و بارزانى كه 
دوره اش تمام شده نيز نمى تواند پارلمان را 
برگرداند. به همين دليل جلسه فوق العاده 
پارلمان اقليم براى تصويب همه پرسى نيز 
قانونى نبود. بنابراين حكومت اقليم كردستان 
االن با بحران مشروعيت روبه روست و اول 
بايد مسئله تعيين رئيس جديد حل شود.  
بارزانى به دليل آنكه 3 دوره در اين جايگاه 
بوده، ديگــر امكان نامزدشــدن را ندارد و 
مى داند دوران سياسى اش تمام شده و اگر 

تصويب هنگفت ترين بودجه 
نظامى تاريخ آمريكا 

ايسنا: مجلس سناى آمريكا با اكثريت قاطع 
آرا اليحه سياســت گذارى دفاعى كه 700 
ميليارد دالر به ارتش اين كشور تزريق كرده 
و يكى از باالترين ميزان بودجه ها در تاريخ 
آمريكا را براى ارتش در نظر گرفته اســت 
را تصويب كرد. «آسوشــيتدپرس» نوشت: 
بودجه نظامى در نظر گرفته شده براى سال 
مالى آتى آمريكا حتى بيشتر از هر زمانى در 
طول جنگ هاى عراق و افغانستان است. به 
موجب اين اليحه، تجهيزات دفاع موشكى 
آمريكا در پاسخ به خصومت هاى كره شمالى 

گسترده تر از هر زمانى مى شود. 

توافق آمريكا و چين بر اعمال 
فشار بر كره  شمالى 

ايسنا: كاخ سفيد در ســايه بحران برنامه 
هسته اى  كره شمالى اعالم كرد كه رؤساى 
جمهور چيــن و آمريكا متعهد شــدند تا 
«بيشــترين حد ممكن از فشــار» را عليه 
كره  شمالى اعمال كنند. شى جين  پينگ 
رئيس جمهور چين و دونالد ترامپ همتاى 
آمريكايــى وى در تماس تلفنى متعهد به 
اعمال بيشترين حد فشار بر كره شمالى از 
طريق اجراى قطعى قطعنامه هاى شــوراى 

امنيت شدند. 

افتتاح اولين پايگاه نظامى 
آمريكا در اسرائيل 

آسوشــيتدپرس: فرمانده پدافند هوايى 
اســرائيل افتتاح پايگاه نظامــى آمريكا در 
اسرائيل را سبب افزايش آمادگى نيروهاى 
اين رژيم برشمرد و تأكيد كرد: اين موضوع 
واكنش ما بــه تهديدها را بهبــود خواهد 
بخشيد. سرلشكر زويكا هيمويچ افتتاح اولين 
پايگاه نظامى آمريكا در سرزمين هاى اشغالى 
را پيامى به دشمنان اين رژيم دانست. آمريكا 
روز دوشنبه به طور رسمى نخستين پايگاه 
نظامى خود در سرزمين هاى اشغالى را در 
حالى افتتاح كرد كه قرار است در آن  ده ها 
نظامى در سامانه هاى دفاع موشكى خدمت 

كنند.

رويداد

 رهبر حزب حاكم ميانمار چند 
هفته بعد از آغاز خشونت ها عليه اقليت 
مسلمان اين كشــور كه منجر به فرار 
صدها هزار نفر از آنان شده بود، باالخره 
زير فشارهاى بين المللى درباره وضعيت 
مســلمانان روهينگيا ابراز نگرانى كرد 
و گفت كه امكان بازگشــت افراد واجد 

شــرايط را بررسى مى كند. آنگ سان سوچى گفت: ميانمار از بررسى هاى دقيق 

 فؤاد معصوم، رئيس جمهور 
عــراق، در نشســت مشــترك خود با 
معاونانــش نورى مالكــى و اياد عالوى 
دربــاره همه پرســى اســتقالل اقليم 
كردســتان اين كشــور و تحــوالت و 
تنش هــاى اخيــر رايزنى كــرد. اين 
مســئوالن عراقى بر ضــرورت اجراى 

مذاكرات و تبادل نظر ميان طرف هاى سياســى براى دســتيابى به يك توافق 

 در پى خشونت ها و درگيرى هاى 
خونيــن رخ داده در شــهر كركوك در 
آســتانه برگزارى همه پرســى جدايى 
منطقه كردســتان، با استقرار نيروهاى 
امنيتى و پليس عراق فضاى امنيتى بر 
اين شــهر حاكم شد. يك منبع خبرى 
در كركوك گفت كــه در جريان انجام 

تبليغات براى برگزارى همه پرسى استقالل در نزديكى مقر جنبش ملى تركمان 
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فلسفه در سرزمين نبوت
سيدحسين نصر

مترجم: بيت اهللا ندرلو
ناشر: ترجمان

شمار صفحه:416صفحه
قيمت: 23هزار تومان

اين كتاب حاصل حدود پنجاه سال 
مطالعه و تأمل درباره فلسفه و مسائل 
فلسفى در پرتو حقايق آشكارشده از 
طريق وحى، هــم به صورت عينى و 
هم به صورت اشراق درونى است. در 
جهانى كه فلســفه به كلى از حقايق 
وحيانــى روى برگردانده و انديشــۀ 
ســكوالر همه نيروى خود را به كار 
گرفته اســت تا معرفت ملهم از امر 

قدسى را به حاشــيه براند و حتى ريشه كن كند، ضرورى است تا هرگاه فرصتى 
دست داد، به موضوع نسبت ميان فلسفه و وحى از منظرها و نقطه نظرهاى مختلف 
بازگردم. سال ها پيش ما در معرفت و امر قدسى به پرسش محورى مربوط به نسبت 
ميان معرفت و حقيقت امر قدسى پرداختيم و در آثار اخيرتر همچون نياز به علم 
مقــدس اين موضوع را از زواياى ديگرى مورد كندوكاو قرار داده ايم. در اثر حاضر، 
توجهمان را به فلسفه و بخصوص فلسفه اسالمى معطوف مى كنيم. در اينجا بيش از 
هزار سال فلسفۀ اسالمى، آموزه ها، تاريخ و رويكردهاى آن را از منظر نسبت موجود 

ميان اين سنت فلسفى ديرين و حقايق نبوى مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم.
برخى از فصل هاى كتاب طى ساليان مختلف به عنوان جستارهايى مستقل نگارش 
يافته اند. همه آن ها كامالً بازبينى شــده و در چارچوب كلى اين كتاب قرار داده 
شده اند. بسيارى ديگر از فصل ها جديدند و تصويرى را تكميل مى كنند كه كتاب 

حاضر درصدد ترسيم آن است.

مرجعيت، مدافع حريم اهل بيت 
ساليانى است، بحث عزادارى و شيوه هاى آن، 
بويژه در آستانه محرم باال مى گيرد و هركس 
به فراخور دغدغه ها و ميزان شــناختى كه از 
دستگاه سيدالشهدا(عليه السالم) دارد در مورد 
آن نظــر مى دهد. در اواخر دهه 70 و با ظهور 
ســبكى نوين از مداحى كه شايد بتوان آن را 
مداحى پست مدرن ناميد، فصلى جديد از اين 
نقد و انتقادها شروع شد تا آنجا كه بزرگان و 
مراجع شيعه كه در طول تاريخ با حساسيت 
ويژه اى نســبت به اين مسئله، حدود و ثغور و 
انحرافات احتمالى آن برخورد كرده بودند به 
ميــدان آمدند و در مقابل آن واكنش نشــان 
دادند و تمام تالش خود را كردند تا آن گونه كه 
واقعاً درخور شأن سيدالشهداست، اين دستگاه 
را رو به جلو و در حركت نگه دارند و اين امانت 
را براى نســل هاى آينده اسالم و تشيع حفظ 
نمايند؛ از طرفى ديگر دشمنان مكتب تشيع 
تالش كردند به اين انحرافات دامن زده و دايره 
آن را گســترش دهند، آن ها از هيچ حركتى 
دريغ نكــرده و ازتغييــر تعريف ها تا تحريف 

رويكرد براى اين مكتب نقشه كشيدند.
در اين ميــان وقتى به دســته اى از محبان 
سيدالشهدا(عليه الســالم) در مورد بعضى از 
انحرافات تذكر مى دهى اســتناد مى كنند به 
جمله اى از زعيم بزرگ شيعه مرحوم آيت اهللا 
العظمى بروجردى(ره) و مى گويند كه ايشان 
فرموده اســت: من جرئت نمى كنم در مورد 
دستگاه امام حسين(عليه السالم) حرفى بزنم. 
صرف نظــر از اينكه آيا اين جمله از آن زعيم 
بزرگ شيعه صادر شده يا نه، بايد درستى اين 
حرف را بدون در نظر گرفتن گوينده آن مورد 

بررسى قرار دهيم.
نكته اول آنكه آيا مى شــود مرجعيت شيعه 
در مســئله مهمى از مسائل دين كه با خطر 
جدى انحراف روبه روســت ورود پيدا نكند؟ 
از مســلمات فقه شيعه اين است كه در عصر 
غيبت امام معصوم، نگاهبان اصلى شــريعت 
فقهاى عظام هستند و اگر فقيهى زعامت پيدا 
كرد و به عنوان فقيه على االطالق شمرده شد، 
اين مسئوليت در او تعين پيدا مى كند و عمًال 
نمى تواند بگويد من جرئت دخالت در خصوص 
انحرافات يكى از اركان دين يعنى دســتگاه 

حسينى را ندارم. 
ديگــر كالم آنكه دخالت نكردن در مســئله 
مهمى مانند انحرافات مداحى و عزادارى يعنى 
بى ســپر گذاشتن دستگاه حســينى و بدان 
معناســت كه اگر دشمن به اين حريم حمله 
كرد و خواست آن را به چالش بكشد مرجعيت 
كه جوشن دين است خود را از اين رويارويى 
كنار بكشــد و اين از زعيمــى چون آيت اهللا 

العظمى بروجردى محال است.
نگارنده در جســت وجوى منابع، اثرى از اين 
جمله از آيت اهللا العظمى بروجردى(ره) پيدا 
نكــرد و بى گمان اگر اين جمله از اين بزرگوار 
صادر شده باشد در مورد انحرافات در دستگاه 
سيدالشهدا(عليه السالم) نبوده و بيشتر ناظر به 
آداب و سنن متداول و ريشه دار عزادارى است 
وگرنه هر عقل ســليمى دفاع از آرمانى ترين 

جريان تاريخ تشيع را واجب مى شمرد.

دست ها، كاش عاقبت بخير شوند

رقيه توسلى: خدايا! بهشت را روزى ام بفرما... 
آن فرش هاى قرمزى كه دنيا را از بى پناهى 
و ُمعلقى نجات مى دهند و آن دروازه اى كه با 

رنگ پريده هاى عالم، مداراها دارد...
چشــم و دل ســيرم كن باز زيــر آبى ترين 
آســمان پُركبوتر... و قســمتم را عاشقى در 
شهر خادمان بنويس... بگذار پاپوش ها از من 

مسافرى زائر بسازند...
دست هايم را روسفيد بگردان... اجازه بفرما با 
پاى َسر تا پنجره اى بدوم كه شفاخانه دارد... 
تا آنجا كه مى شود ساعت ها، ُكنج فوالدينى 
نشست و نجوا كرد و قرار پشِت قرار گرفت...

دعا مى كنم در تقديرم، ســالم هاى بى پايان 
بريزيــد... از آن درودهــا و ارادت هــا كــه 
 جنس شــان از طالى عياردار اســت براى 

پيشكشى به رئوف ترين حضرت عالم...
خدايا! گوش هايم سال هاســت دل به نقاره 
خانــه باخته اند و زبانــى در كام دارم كه «يا 
سلطان» را با ُحبُّ و صفا زندگى مى كند و با 
«السالم عليك» ها، روحش را تيمار مى سازد.

بارالها! اجازه بفرما دوبــاره قطره هاى گالب 
روى صورتم بنشــيند و نور نصيبم باشــد و 
در فصل تازه، شــهر فرشته ها روزى ام بشود. 
زيارت و زيارتگاهى كه هشتمين آدرس شما 

بر كيهان است. هشتمين دارالشفا.
براى اين بنده پُرتقصير و نقصان، كاش تطهير 
و عافيت تقدير كنيد؛ از آن دست تندرستى ها 
كه رگ و پى اش از َرخِت عشــق باشــد. از 

رسيدن به سراى حبيب.

يك حديث / يك تصوير

معرفى كتاب

 از مصائب نخبه گرايى

دربارة يكى از آفت هاى تاريخ نگارى معاصر

نــــــگاه

 معارف/ سياوش شوهانى   «همۀ تاريخ، تاريخ انديشه است.» 
كج تابي اين گزاره سبب شده دسته اي از مورخان، تمامى تاريخ را به  
سويه اي از تاريخ انديشه تقليل دهند كه با تسامح مي توان از آن با 
عنوان «تبيين نخبه گرايانه» از تاريخ ياد كرد. شايد اين نوع رويكرد، 
يادآور همان عبارت مشــهور دربارة ساختن تاريخ باشد كه تاريخ 
را فاتحان مي نويســند، اما در غياب حاكماني كه انحصار يكپارچه  
ابزارهاي قدرت را از كف داده اند، اين بار روشنفكران، فاتحاِن تاريخ 
در روايت مورخاني اند كه از قضا، همسو و گاه يگانه با اين نخبگان 

فكري اند.
پرسش اساسي اينجاســت كه اين تبيين نخبه گرايانه از تاريخ تا 
چه ميزان توانايي فهم تغييرات اجتماعي دوره اي از تاريخ را دارد؟ 
شايد پاســخ به اين پرسش، منوط به پاسخ به پرسشي سترگ تر 
باشد: اساساً نيروي محرك تغييرات اجتماعي در تاريخ چه كساني 
هستند؟ نخبگان يا تودة مردم؟ پاسخ به اين پرسش پسين در سطح 
انتزاعى، شايد كار چندان دشواري نباشد. البته اين بدان معنا نيست 
كه پاسخي يكدســت نيز مي توان به آن داد؛ زيرا بسته به رويكرد 
نظري مورخان، اين پاسخ انتزاعي نيز متفاوت خواهد بود (خاصه 
آنكه در تاريخ نگاري چپ، اين پاســخ سويه هاي روشني دارد)، اما 
دست كم مي توان گفت در سطح انتزاع كمتر مورخي نقش و اهميت 
نخبگان و تودة مردم را در تغييرات اجتماعي منكر مي شود، حتي 
اگر رويكرد غالب اين باشد كه حضور نخبگان از لوازم تحقق تجدد ند 
و در بسيج عمومي توده در جنبش هاى اجتماعى، نقش تأثيرگذاري 
دارند. بــه بيانى ديگر، در مقــام نظر، اين گونه دوگانه ســازى ها، 

ساده انگارانه مى نمايد.
اما وقتي اين پرسش از سطح انتزاع خارج شود و به  شكل انضمامي 
بر سر دوره اي از تاريخ معاصر، با تنيد گي كنشگراني حقيقي و در 
رخدادهايي طرح شود كه همچنان بر مسائل اكنون، چون فرايند 
نوسازي، سايه مي اندازد، ديگر نمي توان پاسخ  هايي چنين سرراست 
داد. براي تقريب ذهن، كافي است اهميت اقدام عالءالدوله، حاكم 
تهران، در به چوب بستن شماري از تجار به بهانۀ گران كردن قند 
در تهران را، در شكل گيري اعتراض عمومي در جنبش مشروطه و 
در پي آن، بركناري عســكر گاريچي از سمت كنتراتچي راه قم - 
تهران -از خواسته هاي اوليۀ مشروطه خواهان- به ياد آوريم. اين دو 
گزارة خرد و به تعبيري فرومايه، به خوبي آينه دار تحوالت اجتماعي 
جنبش مشروطه اســت، اما رويكرد غالب در تبيين نخبه گرايانه، 

بي اعتنا به اين رخدادهاي خرد و صدها گزارة ديگر، مشــروطه را 
دسترنج روشنفكران قلمداد مى كند. اين روشنفكران هستند كه 
آگاهانه مشــروطه را چونان پروژه اي از پيش  انديشيده، طراحي و 
هدايت كردند و در نهايت به ســرانجام رساندند و اگر خللي بر آن 
يا دســتاوردهاى آن وارد آمد، حاصل نافرمانى تودة فرومايه از اين 

رهبران فكري رهايي بخش است.
اين نقد به هيچ وجه برآن نيســت كه از توده، قهرماني ديگر بسازد 
يا نقش نخبگان فكري را فروگــذارد، اما آنگاه كه طيفى غالب از 
تاريخ نــگاري، عزم جزم كرده اســت كه در پرتــو چنين رويكرد 
نخبه گرايانه اي، تقريباً همۀ تغييرات اجتماعي يك دورة تاريخي را 
تبيين كند، نقد را گزيرى نيست. به بيان ديگر، انتقاد اين پرونده 

معطوف به گونه اي از تاريخ نگاري نخبه گراســت كه هر نوع تغيير 
اجتماعي را محصول كار فكري روشنفكران تلقي مي كند.

در اين تاريخ نگارى نخبه گرا، مهم ترين مسئلۀ دورة قاجار، يعني قرار 
گرفتن در فرايند نوســازي يا ناكامــي در آن، به رغم تضاد آن، دو 
روي يك ســكه است. برخي مورخان رسيدن در موقعيت كنوني 
و شناخت تمدن غرب را دستاورد و دسترنج روشنفكران (به مثابۀ 
پدرخواندگان معنوى تجدد) و ناكامى در پروژه يا پروســۀ تجدد 
را، محصول انحراف يا بى توجهى ديگر ســطوح اجتماعى از ايدة 
اوليۀ روشــنفكران مى دانند. در مقابل، برخى مورخان با موضعى 
آسيب شــناختى، ناكامي در اين دســتيابي را محصول كج فهمي 
روشنفكران (اگر نگوييم اساساً نفهميدن مسائل) تلقي مي كنند. اين 
نگاه چنان غالب شده است كه هر پديدار تاريخي، حتي تغيير در 
زندگي روزمرة مردمان عادي، با تشــريح انديشۀ روشنفكران دورة 

قاجار تبيين مي شود.
تنها يك نمونه از نشــانه هاي رويكرد نخبه گرايانه در تاريخ نگاري، 
تفاوت بازنمايِى نقش، اهميت و جايگاه روزنامه ها و شب نامه ها در 
جنبش مشروطه است. اساساً هيچ كدام از محققان تاريخ معاصر، 
در روايت خود از شــكل گيرى و روند جنبش مشــروطه، اهميت 
روزنامه ها را ناديده نگرفته اند؛ چه اهميت روزنامه ها به عنوان موضوع 
پژوهش و چه به عنوان منبع مهمي از اطالعات. روزنامه حلقۀ ربط 
نخبگان با طبقۀ متوسط و توده جامعه بوده و ازاين رو در تنوير افكار 
عمومى و حتى بسيج عمومى توده، نقش بسزايى داشته است. اما به 
همين قياس، اين پژوهشگران چه ميزان به نقش شب نامه ها اشاره 
كرده اند؟ يا آن ها را در شــمار منابع دســت اول اين دوره به شمار 
آورده اند؟ اگر روزنامه هايى چون «قانون» صداى نخبگانى چون ملكم 
بوده، شب نامه ها صداى مردم كوچه وبازارى بوده است كه امروز هيچ 
نشانى از آن ها نيست. به جرئت مى توان گفت، در برابر صدها كتاب و 
پايان نامه و هزاران مقاله دربارة مطبوعات و جرايد بيش از يك قرن 
اخير، تاكنون كمتر از عدد انگشتان دو دست، در معرفي شب نامه ها، 
يادداشــتى منتشر شده اســت كه آن هم حاصل يافتِن تصادفى 
شب نامه اى در ميان روزنامه ها بوده و به معرفى اجمالى آن محدود 
مانده اســت. بى ترديد موانع روش شناسانه اى در اين ميان دخيل 
اســت؛ از آن جمله كه اين شب نامه ها در سطح محدودى منتشر 
شده اند و اكنون به وسعت روزنامه، قابل دسترس نيستند. اما نكتۀ 
اساسى اينجاست كه چه كوششى براى رفع اين مانع روش شناسانه، 
صورت گرفته است؟ آيا اين بيش از آنكه مانعى روش شناسانه باشد، 
پرتويى از مانعى معرفت شناسانه در تاريخ نگارى اكنون ما نيست كه 
در تحــوالت دو قرن اخير، صداى نخبگان همواره در قياس نورى 
بلندتر از توده، شنيده شده، يا به عبارت بهتر، روشنفكران و نخبگان 
فكري، متن تحوالت و توده، حاشــيه اي بي اهميت تلقي شده اند؟ 
هرچند تأكيد بر اين نكته ضرورى اســت كه آنچه به ظاهر تقابل 
نخبگان و توده خوانده مى شود، بيش از آنكه امر ذاتى تاريخ باشد، 
حاصل كار مورخان در بازنمايى گذشته است؛ مورخانى كه گذشته 
را تنها در داستان توســعه خالصه كرده اند و قهرمانان آن را تنها 
نخبگان  مى دانند. الزم به توضيح نيســت كه اين روايت انحصارى 
از گذشــته تا چه ميزان مى تواند ايدئولوژيك باشــد يا در خدمت 
ايدئولوژى هاى چپ و راست قرار گيرد و اين از مصائب نخبه گرايى 

در تاريخ نگاري كنونى است.

دارالشفا

اين كتاب حاصل حدود پنجاه سال 
مطالعه و تأمل درباره فلسفه و مسائل 
فلسفى در پرتو حقايق آشكارشده از 
طريق وحى، هــم به صورت عينى و 
هم به صورت اشراق درونى است. در 
جهانى كه فلســفه به كلى از حقايق 
وحيانــى روى برگردانده و انديشــۀ 
ســكوالر همه نيروى خود را به كار 
گرفته اســت تا معرفت ملهم از امر 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

عبدالصالح شمس اللهى 

انديشه

از  يكى  داداشى   بهاره  معارف/   
مبنايى ترين پرسش ها در انديشه سياسى 
اين است كه چه نوع حكومتى و با چه 
به  مطلوب  حكومت  يك  هايى  ويژگى 
اين پرسش،  به  شمار مى آيد؟ در پاسخ 
انديشمندان شرق و غرب، برخى به شكل 
حكومت و برخى به ماهيت آن و برخى 
به ويژگى هاى فردى شخص حاكم اشاره 
تقرير  آن  توضيح  در  بسطى  و  شرح  و 
تمدنى  دو حوزه  فكرى  مبناى  كرده اند. 
متفاوت  زمينه  اين  در  غرب  و  شرق 
و  اهداف  رو  اين  از  و  است  يكديگر  با 
آنچه  نيز عرضه مى دارد.  نتايج متفاوتى 
انديشه در جهان اسالم  و  صاحبان فكر 
نقطه نظرات خود را در مورد حكومت بر 
انديشه اى  نظام  كرده اند،  بنا  آن  اساس 
حكومت  شكل  در  هم  كه  است  اسالم 
و ماهيت آن و هم در ويژگى حاكمان، 
كه  دارد  مشخصى  چارچوب  و  ساختار 
الگوى  مى گيرد.  نشأت  الهى  كالم  از 
و  صورت  و  شكل  در  اسالم  حكومتى 
محتوا نمونه كاملى از نظامى است كه به 
همه ابعاد زندگى بشر توجه دارد و با معنا 
بخشيدن به حيات انسان، هدايت آن را 
نيز به سمت و سويى جهت مى دهد كه 
انسان  اخروى  و  دنيوى  در مسير كمال 
ايران،  تاريخ  بزرگ  تحوالت  در  باشد. 
وقوع انقالب اسالمى و برپايى نظامى كه 
بر دو پايه جمهوريت و اسالميت بنا شده 
است، بزرگ ترين پروژه فكرى بود كه با 
همت رهبركبير انقالب در قالب فكرى و 

ايدئولوژيكى اسالم بنا گرديد.

  هدف امام(ره) از 
برپايى حكومت اسالمى

امــام  اهــداف  از  يكــى 
برپايــى  در  خمينــى(ره) 
حكومتــى كــه معيارها و 
ارزش هاى اسالمى را در بعد 
اجرايى و سياســت گذارى 
عملياتى كند، معرفى الگويى 
از حكومت و دولت اسالمى 
به كشورهاى جهان بود كه 
شــاخص هاى يك حكومت 
مطلوب دينى از جمله عدالت 
محورى و توجــه و اولويت 
دادن بــه مردم و به تعبيرى 
مردمى بودن را با خود داشته 
باشد. همچنين پايه و اساس 
فكــرى و ايدئولوژيكى نظام 
جمهورى اسالمى و مطالبه 
اصلى مردم در انقالب را نيز 
حفظ استقالل سياسى و اقتصادى و عدالت 
گسترى براى از بين بردن تبعيض ها و فقر 
گســترده در جامعه ايران تشكيل دهد، از 
اين خواستار حمايت از ملت هاى مظلوم و 
مبارزه با مستكبران عالم طبق آموزه هاى 

دينى بود.
اگرچه اهداف و نيات بنيانگذار انقالب، الهى 
بود و در همه امور مردم و مســئوالن را به 

در نظر گرفتن رضاى الهى توصيه مى كرد، 
ولى با گذشــت زمــان و فاصله گرفتن از 
ســال هاى آغازين انقالب و كمرنگ شدن 
روحيه انقالبى در بين مســئوالن، هرچه 
بيشتر مى گذرد، به همان ميزان نيز نسبت 
به مبانى فكرى انقالب اســالمى بيگانه تر 

مى شوند.
آنچه امــروز ضــرورت دارد، بازنگرى در 
انديشــه هاى انقالبــى و اســالمى امام 
خمينى(ره) اســت كه خط روشنى براى 
جامعه اسالمى و آينده مردم ترسيم كرده 
است، زيرا مادامى كه خط مشى مسئوالن 
توجه به اين انديشــه هاى ناب باشد و از 
مفاســد قدرت بپرهيزند، به همان ميزان 
اميد به ادامه حيات انقالب بيشتر خواهد 

بود.

 يك شاخص مهم از نظر امام(ره) براى 
مسئوالن

يكى از شاخص هاى حكومت در اسالم و از 
نظر امام خمينى(ره) خدمت به مردم است 
و به تعبير ايشــان در اسالم، ما حكومت 
به معناى تسلط و قدرت نداريم: «شمايى 
كــه اآلن به حكومت رســيديد، حكومت 
نيست. خدمتگزار هستيد. اسالم، حكومت 
به آن معنا ندارد. اســالم خدمتگزار دارد.» 
بنا بر اين تــا زمانى كه نيت خدمتگزارى 
در مســئوالن حكومــت وجود داشــته 
باشــد، يك نظام سياسى سالم مى ماند و 
مى تواند مدعى باشد، بر اساس معيارهاى 
اســالمى عمل مى كند و هر زمان روحيه 
فرمانفرمايى در آن ها پيدا شد، فساد نيز از 
همان جا آغاز مى شود. « دولت ها خدمتگزار 
مردم هستند نه فرمانفرما»؛ همين جمله 
كوتــاه رهبر كبير انقالب در دل خود يك 
دنيا حرف دارد كه ضرورت تقدس زدايى 
از نهادها و اشخاص از هر طبقه و جايگاه از 
شخص رئيس جمهور تا پايين ترين مسئول 

اجرايى و سياست گذار را مى طلبد.

وجود احساس رياست و شأنيت قائل شدن 
براى جايگاه و مقام به طورى كه ســبب 
شود مســئوالن از مردم فاصله بگيرند و 
نتوانند مشــكالت آنان را از نزديك درك 
كنند و موقعيت اجتماعى آنان به كســب 
منفعت هاى مالى و اشرافى گرى آنان منجر 
شود جز ايجاد حس نااميدى و بى اعتمادى 
مردم به حكومت اسالمى نتيجه اى نخواهد 
داشت. در سيره اميرالمؤمنين(عليه السالم) 
كه جداى از مسئله امامت و انتصاب الهى 
ايشــان، هجوم و اقبال مردم موجب شد، 
مسئوليت حكومت را بپذيرند؛ اين جايگاه 
درنظــر امام تنها در خدمت به مردم معنا 
پيدا مى كند وگرنه آن را از آب بينى بز نيز 

پست تر مى دانستند.
تأكيد امــام خمينى(ره) بر نقش مردم در 
نظام اســالمى و تذكر به مسئوالن براى 
امانتدارى به اعتماد مردم و ضرورت آسيب 
شناسى و توجه به نحوه عملكردشان براى 
حفظ ايدئولوژى اسالم انقالبى بوده است. 
امــام خمينى(ره) مى فرمايــد: «ما چنين 
حاكم و زمامدارى مى خواهيم، زمامدارى 
كــه مجرى قانون باشــد، نــه هوس ها و 
تمايالت خويش». ضرورت و اهميت توجه 
به رعايت قانــون در نظر امام خمينى(ره) 
براى ايــن مهم بود كه اگــر نظام جديد 
حكومتى كه ادعاى برپايى عدالت اجتماعى 
با درونمايه اســالمى داشت دچار چنين 
مفاسدى مى شد، به منزله شكست نظريه 
دولت اسالمى و نظريه حكومتى اسالم و 
نااميدى ملت هايى بود كه انقالب ايران را 
به چشم الگويى در مبارزات خود مى ديدند: 
«اگر مى خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند، 
بپذيريد قانــون را، نگوييد هــى قانون و 
خودتان خالف عمل بكنيد! بپذيريد قانون 
را، همه  تان روى مرز قانون عمل بكنيد. اگر 
همه روى مرز قانون عمل بكنيد، اختالف 
ديگر پيش نمى آيــد».( صحيفه نور، جلد 

14، ص 378)

  ضرورت نقد عملكرد مسئوالن
ايجــاد و حفظ روحيه نقدپذيرى و اصالح 
امور و عدالت گسترى موجب تصفيه نظام 
اسالمى از مفاسد اخالقى و قانونى خواهد 
شد. ضرورت نقد عملكرد مسئوالن در نظام 
اسالمى نه تنها تهديد نيست، بلكه آثار و 
بركات آن هم متوجه مسئوالن و مردم و 
هم متوجه كل نظام اسالمى است. ايجاد 
فضاى نقدسازنده، مسئوالن تصميم گيرنده 
و مجــرى را به بطن زندگى مردم هدايت 
مى كنــد تا با درك بهتــر از اوضاع جارى 
اشكاالت موجود در عملكرد خود را اصالح 
كنند و توهم قدرت، آنان را از وظيفه اصلى 

رسيدگى به مشكالت جامعه بازندارد.
تفكر اومانيســتى و سكوالرى غرب بر اين 
باور است كه «حكومت نكبتى ضرورى براى 
نوع بشر است» و در برخى نظريه پردازى ها 
از فلسفه وجودى حكومت آن را وسيله اى 
براى مهار افراد در جامعه مى داند و حاكمان 
را با هر ويژگى اى كه باشــند بهتر از نبود 
آن فرض مى كنند. اين درحالى اســت كه 
در نظام حكومتى اســالم، حاكم دراعمال 
حكومــت خود خط قرمزهــاى اخالقى و 
دينى دارد و برخالف ديدگاه غربى نوع رفتار 
حاكم، عامل جذب مردم به حكومت است. 
الزمــه مســئوالن در نظام اســالمى حفظ 
سالمت رفتارى و اخالقى و پرهيز از گرفتار 
شــدن به جايگاه و پســت و مقام است. نه 
صحنه هايــى از نوع آنچه نمايندگان مجلس 
- كه مزين به نام شــوراى اسالمى است- در 
برخورد بــا موگرينى از خود نشــان دادند و 
اشــتياق و رقابت آنان براى سلفى گرفتن، كه 
چهره زشــتى از كارگزاران نظام اســالمى در 
صحنه جهانى و در بين مردم به نمايش در آمد. 
بنا بر اين، ساختارها و عرصه هاى گوناگون 
نظام اســالمى بايد جايگاه تاّمل و تفكر و 
تدبر باشد نه غفلت و بى خبرى كه در اين 
صورت آينده اســالم انقالبى با شكســت 

رو به رو خواهد شد.

كنكاشى در ديدگاه امام خمينى درباره حكومت مطلوب اسالمى

دولت فرمانروا نيست، خدمتگزار است

يكى از اهداف امام 
خمينى(ره) در برپايى 
حكومتى كه معيارها 
و ارزش هاى اسالمى 
را در بعد اجرايى و 
سياست گذارى عملياتى 
كند، معرفى الگويى از 
حكومت و دولت اسالمى 
به كشورهاى جهان بود 
كه شاخص هاى يك 
حكومت مطلوب دينى 
از جمله عدالت محورى 
و مردمى بودن را با خود 
داشته باشد

بــــــــرش

رصـــــد

پيكر آيت اهللا معصومى شاهرودى در مشهد تشييع شد
قدس: پيكر آيت اهللا على اصغر معصومى، نماينده ســابق ولى فقيه در دانشگاه 
آزاد اسالمى استان خراسان رضوى و نماينده ادوار مجلس خبرگان رهبرى روز 
گذشته با حضور علما، مسئوالن، زائران و مجاوران حرم رضوى از مهديه مشهد 

به سمت بارگاه منور رضوى تشييع شد.
پيكر اين عالم ربانى پس از تشرف به مضجع شريف على بن موسى الرضا(ع)، طواف 
و اقامه نماز ميت توسط آيت اهللا سيدمحمد موسوى  شاهرودى از استادان حوزه 

علميه مشهد، در رواق دارالعباده حرم مطهر رضوى به خاك سپرده شد.
استاندار خراسان رضوى در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت: مرحوم 
آيت اهللا معصومى با جوانان و مردم ارتباط صميمانه و تنگاتنگى داشت و به عنوان 
الگويى از عالم عامل و در مراحل مختلف انقالب اسالمى پيش و پس از پيروزى 

انقالب اسالمى در خدمت مردم و انقالب بود.

عليرضا رشــيديان، افزود: اين عالم مجاهد، در مقام هاى مختلف، مأموريت هاى 
محوله، نمايندگى مردم استان در مجلس خبرگان رهبرى و در جايگاه رياست 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه آزاد اســالمى، همواره دغدغه 

خدمت به مردم را داشت.
آيت اهللا معصومى از زمستان سال گذشته بر اثر كهولت سن و بيمارى مدتى در 
بيمارستان و سپس در منزل تحت مراقبت هاى ويژه قرار گرفت و سرانجام روز 
يكشــنبه، 26 شهريورماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در سن 91 سالگى دار 

فانى را وداع گفت و به لقاءاهللا پيوست. 
گفتنى اســت، آيت اهللا معصومى چهار دوره عضو مجلس خبرگان رهبرى، 22 
ســال امام جمعه تربت حيدريه و رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه آزاد اسالمى اين شهرســتان، عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد مشهد و بانى مسجد جامع شهرستان تربت حيدريه بود.

دبير مجمع جهانى حضرت على اصغر(ع)
همايش «شيرخوارگان حسينى» در 4500 نقطه جهان 

برگزار مى شود
مهر: دبير مجمع جهانى حضرت على اصغر (عليه الســالم) از برگزارى همايش 

جهانى «شيرخوارگان حسينى» در 4500 نقطه ايران و جهان خبر داد. 
داوود منافى پور گفت: در حســينيه نورالبكاء، مكانى كــه در آن حضور داريم، 
كارگاه دوخت لباس شيرخوارگان حسينى است. براى 41 كشور جهان در اينجا 
لباس دوخته مى شود كه به هشــت زبان، نظم نامه مادران براى فرزندانشان به 
زبان هاى عربى، اردو، انگليسى، روسى، آذرى، استانبولى، ساحلى براى نيجريه و 
سواحلى براى تانزانيا ترجمه شده است؛ در اينجا لباس ها آماده و به اين هشت 

زبان در كشورهاى مختلف توزيع مى شود.

زوج جوان عروسى شان را  در محفل قرآنى گرفتند
ايكنا: در اقدامى تحســين برانگيز، يكى از قاريان جوان استان البرز آيين جشن 
ازدواجش را با قرآن پيوند زد و اين مراســم با دعوت از اســتادان برجســته و 
بين المللى قرآن به يك محفل قرآنى تبديل شد. وحيد پورهوشيار، اهل استان 
البرز يكى از قاريان قرآنى است كه سعى كرده جشن ازدواجش بدون تجمل گرايى 
باشد و به همين دليل اين مراسم را با رنگ و بوى كامًال قرآنى برگزار كرد. وى 
مراســم ازدواجش را در قالب يك محفل انس با قــرآن برگزار كرد كه در اين 
مراسم استادان برجسته و بين المللى قرآن مانند نصرت اهللا عارف حسينى، صالح 
اطهرى فرد، وحيد خزايى، جواد دلفانى، مسعود سياف زاده، مجتبى پرويزى و... 

حضور داشتند و به تالوت آيات روح بخش قرآن پرداختند.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

اليحه ساماندهى سهام عدالت به مجلس ارسال مى شود  فارس: معاون سازمان خصوصى سازى گفت: اليحه ساماندهى سهام عدالت تهيه و آزاد سازى اين سهام در قالب صندوق هاى سرمايه گذارى قابل 
معامله، طراحى و تدوين شده كه پس از كسب نظر در اين باره جهت تصويب نهايى به مجلس ارسال خواهد شد. حسن محمدتبار افزود: در هفته آينده نخستين سود نقدى دريافتى از مجامع برگزار شده برخى از اين 

شركت ها به حساب مشموالن واريز خواهد شد. 

توليد شتاب مى گيرد 
اختصاص 50 هزار ميليارد تسهيالت 

براى رونق  بخش مولد
اقتصاد:جلسه هم انديشى و سرعت 
بخشــيدن به تخصيــص 50 هزار 
ميليارد تومان براى رونق توليد در 

سال جارى برگزار شد.
بانك مركــزى، ولى اهللا  به گزارش 
سيف در جلســه مشترك با وزراى 
صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار 
و رفــاه اجتماعى در خصوص نحوه 

صحيح اجراى طرح رونق توليد 
اظهار داشت: با توجه به سقف منابع اعطايى براى هركدام از بنگاه هاى كوچك و 

متوسط، كميته اعتبارى منطقه بايد اين ارقام را بررسى و تصويب كنند.
رئيس شوراى پول و اعتبار افزود: ضرورت دارد مشتريان از طريق كارگروه يا بانك 
اصلى خود معرفى شوند تا بر اين اساس فرايند اعطاى تسهيالت به آن ها به دليل 

شناخت كافى در بانك تسهيل شود.
بر اساس اين گزارش، در سال جارى با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال 
فعلى، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادى كشور مقرر شده است تأمين 
سرمايه در گردش موردنياز تعداد 10 هزار بنگاه  اقتصادى، تأمين تسهيالت مورد 
نياز تعداد 6000 طرح  نيمه تمام با پيشرفت فيزيكى حداقل 60 درصد و تأمين 
مالى موردنياز براى بازسازى و نوسازى تعداد 5000 واحد اقتصادى از محل منابع 

داخلى در اولويت شبكه بانكى كشور قرار گيرد.
پيش بينى مى شود اين اهداف با تخصيص حدود 300 هزارميليارد ريال تسهيالت 
در سال جارى تحقق يابد كه از اين ميان بايد در مجموع 200 هزارميليارد ريال 
براى سرمايه  در گردش و تأمين مالى طرح هاى نيمه تمام و 100 هزارميليارد ريال 
براى بازســازى و نوسازى واحدهاى اقتصادى كه از توجيه فنى، مالى و اقتصادى 
الزم برخوردار هستند، تخصيص يابد. همچنين نظام بانكى در سال جارى 20 هزار 

ميلياردتومان نيز براى ايجاد اشتغال در دورترين نقاط كشور در نظر گرفته است.

امضاى قرارداد 2 ميليارد دالرى ايران و روسيه 
ايســنا: در تفاهمنامه اى كه ميان 
سازمان گسترش و نوسازى صنايع 
ايــران (ايدرو) و شــوراى توســعه 
اقتصادى روســيه صــورت گرفت، 
قرارداد 2 ميليــارد دالرى فاينانس 
با  توليــد مشــترك 1000 واگن 
كاربرى هــاى مســافرى، بــارى و 
اســتفاده در قطارهاى مترو و چند 

قرارداد ديگر به امضا رسيد. در اين تفاهمنامه موضوعات گوناگونى از جمله قرارداد 
2 ميليارد دالرى فاينانس توليد مشــترك 1000 واگن بود كه سه تا پنج سال 
آينده به سرانجام خواهد رسيد. همچنين در حوزه هاى مختلف ديگر مانند نفت 
و گاز، انرژى خورشيدى، توربين ها، خودرو، قطعات يدكى و بالگردهاى غيرنظامى 

نيز تفاهمنامه ميان دو كشور منعقد شده است.
منصور معظمى - رئيس هيئت عامل ســازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران 
(ايدرو) - با اشــاره به ضرورت گســترش همكارى هاى اقتصادى ايران و روسيه 
گفت: با توجه به اقدام هاى اخير دولت روسيه براى تسهيل همكارى هاى مالى، 
فاينانس ها و صدور رواديد اين فرصت به وجود آمده اســت كه همكارى هاى دو 
طرفه ايران و روسيه توسعه يابد و انتظار مى رود، اين تفاهمنامه ها، عملياتى شود.

با رونمايى ازسامانه چك الكترونيكى 
اعتبار چك برمى گردد

مهر: بــا حضور رئيــس كل بانك 
مركزى و در حاشــيه جلسه ديروز 
شــوراى پول و اعتبار، سامانه چك 

الكترونيكى  (صياد) رونمايى شد.
سيف در ابتداى جلسه شوراى پول، 
اين سامانه را موجب بازگشت اعتبار 
به چك دانســت و گفت: ساالنه به 
طور متوســط بيش از 120ميليون 

قطعه چك عادى در مبادالت روزانه مردم رد و بدل مى شود كه ارزش آن بيش 
از 6 ميليون ميليارد ريال است.

وى در ادامه ابراز اميدوارى كرد، با اســتقرار سامانه صياد و رفع مشكالت كنونى 
چك آبرو و اعتبار به چك بازگردد و شــاهد افزايش بــه كارگيرى اين ابزار در 
مبادالت و رونق كسب و كار باشيم. گفتنى است؛ ويژگى بسيار مهم سامانه صياد 
اين است كه يك شماره منحصر به فرد بر روى هر برگ چك درج مى شود كه 
دريافت كننده چك مى تواند اين رقم را به سامانه پيامكى بانك مركزى ارسال 

كند و در همان لحظه از سوء سابقه  صاحب چك مطلع شود.

خـــبر

 اقتصاد/ زهرا طوسى   پس از گذشت 
الزام قانونى، افشاى اطالعات  سه سال از 
در  بورس  پوشش  تحت  نهادهاى  مالى 
و  رانت  با  تا  است  قرارگرفته  كار  دستور 
تخلف مالى مقابله شود. اين تصميم براى 
برخورد با 19 هزار شركت و كارگزارى و 
دفتر از مدت ها پيش اتخاذ شده، ولى گويا 
در روزهاى آخر تابستان اجرايى شده است.
قانون شفافيت اطالعات مالي شبه دولتي ها 
در شــهريور 93 در مجلــس به تصويب 
رســيده بود. طبق اين قانون 6  ماه به اين 
شركت ها وقت داده شده بود كه اطالعا ت 
مالي خود را براى انتشار به سازمان بورس 
ارسال كنند، اما در سه سال گذشته، هيچ 

گزارش  مالي منتشر نشد.
مجلس كه دليل اجرا نشدن قانون افشاي 
اطالعات شبه دولتي ها را نبود ضمانت براي 
اجراي آن تشخيص داده بود، سال گذشته 
درمصوبه  اى جديد الحاقيه  اى به اين قانون 
افزود و سه نوع مجازات از ممنوعيت براى 
ثبت اسناد اين شركت ها گرفته تا مسدود 
شدن حساب هاى بانكى و پيگرد قانونى و 
جريمه نقدى را نيز در نظر گرفت و به همه 
دستگاه ها ابالغ كرد. اينك بعد از يك سال، 
اين پرونده دوباره باز شده و سازمان بورس 
مصمم شده اســت كه با دريافت و افشاي 
اطالعات شركت هاى اقمارى كه حتى يك 
برگ ســند از كارهاى آن ها در دســترس 
نيست، فعاليت اين شــركت ها را در اتاق 
شيشه اي و در معرض ديد عموم قرار دهد. 
در دهه هــاى اخير مؤسســه هاى مالى و 
اعتبارى، بانك ها و شــركت هاى سرمايه 
گــذارى از طريــق همين شــركت هاى 
اقمارى نسبت به جمع آورى ثروت و دور 
زدن قانون اقدام مى كردند و پاســخگوى 
دولــت و دارايى هم نبودند. هم اكنون نيز 
هزاران شــركت وجود دارد كه به وسيله 
بازنشستگان ادارات، تعاونى ادارات تأسيس 
و درآمدزايى مى كنند. افشاى اين شركت ها 
شــايد ماليات را دو برابــر و دخل و خرج 
و پاداش ها را شــفاف كند، ولــى آيا اين 
شركت ها تن به شــفافيت اطالعات خود 
خواهند داد؟ اين پرسشــى اســت كه از 

كارشناسان بورس پرسيده ايم.

شفافيت به صورت شكلى اتفاق مى افتد
مهــدى طحانى كارشــناس بــورس در 
گفــت و گو با خبرنگار ما مى گويد: خيلى 

روشن نيست كه شركت هاى شبه دولتى 
اطالعاتشان را منتشر كنند، ولى مى توان 
گفت، شركت هايى كه به ظاهر اين كار را 
مى كنند، درواقع فقط به شــكلى وصورى 
شفاف مى شــوند نه به صورت واقعى، در 
حالى كه اقتصاد بايد به صورتى باشــد كه 

نفع شركت ها در شفافيت باشد.
وى با تأكيد بر اينكه شفافيت واقعى زمانى 
اتفاق مى افتد كه تبعيض در اجراى مقررات 
نباشــد، مى گويد: وقتى يك شركت غير 
شــفاف بدون توجه به مقررات، سودهاى 
كالن مى برد و شركتى كه اطالعات خود 
را شفاف بيان مى كند، مدام بايد هزينه هاى 
اين شفافيت را بپردازد، نتيجه اى جز فرار 
از انتشار اطالعات باقى نمى ماند. بنابراين 
براى اجراى درســت قانون شفافيت بايد 
هزينه شفافيت مالى شركت ها كاهش يابد.

وى با اشــاره بــه لزوم اصــالح قوانين 
تجارت توضيح مى دهد: در شركت هاى 
كارگــزارى ســرمايه گــذارى، مديران 
نمى توانند با كد خودشــان 25 ميليون 
تومان سهم بخرند. البته اين رقم مربوط 
به زمانى بود كه رقم ميليونى عددى بود 

و امروز بايد اصالح شود.

 قانونمدارها سرشان كاله مى رود
وى مى افزايــد: همچنيــن وقتــى بدون 
مجوزها با يك كانــال تلگرامى دارند پول 
مردم را مديريت مى كنند، ولى شركت هاى 
مجوزدار مرتب ملــزم به ارائه گزارش هاى 

متفاوت هستند، اين طور به نظر مى رسد 
كه شركت هاى قانونمدار با حركت در مسير 

درست سرشان كاله رفته است. 

 هزينه هاى شفافيت بايد كاهش 
پيدا كند

مديرعامل شركت سرمايه گذارى با تأكيد 
بر اينكه هزينه هاى شفافيت در كشور بايد 
كاهش يابد، تصريح مى كند: قانون بايد با 
آن هايى كه شفافيت را رعايت نمى كنند، 
بدون مالحظه بوده و برخورد متناســب 
و يكسانى با قانون شــكنان داشته باشد،  
يعنى هزينه پنهــان كارى اطالعات مالى 

شركت هاى خاطى افزايش يابد.
محمد رضا آرام بنيار كارشــناس بورس و 
مديرعامل شركت تامين سرمايه در گفت 
و گو بــا خبرنگار ما مى گويد: با افشــاى 
صورت هاى مالى، تحليلگــران مى توانند 
در مــورد فعاليت شــركت ها اظهار نظر 
كــرده و امكان نظارت و ارزيابى مردم نيز 
فراهم مى شــود و از بسيارى از فسادها يا 
مى شود،  پيشگيرى  احتمالى  بحران هاى 
ولى در حــال حاضر، برخى شــركت ها 
ســال ها دارند، كار مى كنند و هيچ كس 
نمى داند، نتيجه عملكرد آن ها چه بوده و يا 
سود و زيان و نقاط قوت و ضعف مديران 

آن ها چه بوده است.
وى با بيان اينكه افشاى اطالعات، شفافيت 
و بهره ورى سرمايه گذارى را در پى دارد، 
مى افزايــد: با به جريان افتــادن اطالعات 

در دســت نهادهــاى نظارتى عمالً جهت 
گيرى ســرمايه گذارى بهينه مى شود و با 
تحليل هاى كارشناسى مشخص مى شود 

كه كدام شركت بايد توسعه پيدا كند.
وى با تأكيــد براينكه هــر قانونى بايد 

ضمانــت اجرايى داشــته 
باشد، مى افزايد: اگر دولت 
تصميم جدى داشته باشد 
و قــوه قضائيه هــم ورود 
پيدا كند اين اتفاق خواهد 
افتــاد چون امروز در همه 
جــاى دنيــا ايــن پنهان 
كارى به پايان رســيده و 
مى شود عملكرد شركت ها 
و مديــران را ارزيابى كرد. 
ما هم بايد به اين ســمت 
حركت كنيــم كه حداقل 
اطالعــات بــراى ارزيابى 
وجود داشــته باشد. فقط 
ســازمان بورس بايد براى 
افشــاى اطالعــات طبقه 
بندى داشته باشد تا از آن 

طرف بام نيفتيم.
وى معتقد اســت بايد اجــراى قانون به 
گونه اى باشد كه هيچ شركت بدون مجوزى 
نتواند كار كند و تنها شركت هاى ذى صالح 
كه توســط بورس معرفى مى شوند اجازه 
فعاليت داشته باشند، شبيه آنچه در مورد 
مجوزهاى بانك ها و مؤسسات مالى توسط 

بانك مركزى اتفاق افتاد.  

گزارش قدس از ضمانت اجرايى قانون شفافيت مالى شركت ها

شركت هاى بيمه الى پتو كارشناسان: هزينه «پنهان كارى» اطالعات  مالى افزايش يابد
خوابيده اند

اقتصاد:يحيى آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانى 
مشترك ايران و عراق  با انتقاد از شركت هاى 
بيمــه كه ريســك پذيــر نيســتند،  گفته  
سرمايه گذارى و تجارت فعاالن سياسى ايرانى 
در بازارهــاى خارجى به دليل نبود ضمانت و 
پوشش ريسك  تهديد مى شود اما  شركت هاى 
بيمه ما حاضر به پوشــش ريسك هاى واقعى 

نيستند و الى پتو خوابيده اند.

حواله هاى ساندرو استپ وى 
قابل فروش نيست

اقتصاد:بعد ازبروز بلبشو در ثبت نام خودروهاى 
ســاندرو وبازار داغ داللى، شركت سايپا اعالم 
كرد: با توجه به انتشار اخبارى مبنى بر خريد 
و فروش حواله هاى خودروى ساندرو استپ وى 
در رســانه هاى گوناگون به اطالع مى رساند با 
توجه به نبود امكان صلح در قراردادهاى پيش 
فروش اين خودرو هــر گونه عواقب احتمالى 
در جريــان داد و ســتد متوجه خريــداران و 

فروشندگان است.
رضا تقــى زاده معــاون بازاريابى و فروش 
گروه خودروسازى ســايپا با اشاره به ابالغ 
بخشــنامه به نمايندگى ها  گفت: هر گونه 
اعالم روش هاى فــروش، درج آگهى و... در 
خصوص خودرو اســتپ وى ممنوع بوده و 
در صورت مشــاهده بــا نمايندگى متخلف 
برخورد خواهد شــد. نمايندگى هاى سايپا 
حق مشــاركت در نقل و انتقال حواله هاى 
صادر شــده را ندارند و در صورت مشاهده 
هرگونه خريد و فــروش، با نمايندگى هاى 

متخلف برخورد خواهد شد.

تاريخ اعتبار چك هاى قديمى
اقتصاد: آخرين خبرها مى گويد كه چك هاى 
قديمى فقط تا ارديبهشــت ماه سال 97، در 

شبكه بانكى پردازش و پذيرش مى شوند.

ذره بين 

وقتى يك شركت 
غير شفاف بدون 
توجه به مقررات، 

سودهاى كالن 
مى برد و شركتى 
كه اطالعات خود 

را شفاف بيان 
مى كند، مدام بايد 

هزينه هاى اين 
شفافيت را بپردازد، 

نتيجه اى جز فرار 
از انتشار اطالعات 

باقى نمى ماند

بــــــــرش

جلسه هم انديشى و سرعت 
 هزار 
ميليارد تومان براى رونق توليد در 

بانك مركــزى، ولى اهللا  به گزارش 
سيف در جلســه مشترك با وزراى 
صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار 
و رفــاه اجتماعى در خصوص نحوه 

در تفاهمنامه اى كه ميان 
سازمان گسترش و نوسازى صنايع 
ايــران (ايدرو) و شــوراى توســعه 
اقتصادى روســيه صــورت گرفت، 
 ميليــارد دالرى فاينانس 
با   واگن 
كاربرى هــاى مســافرى، بــارى و 
اســتفاده در قطارهاى مترو و چند 

بــا حضور رئيــس كل بانك 
مركزى و در حاشــيه جلسه ديروز 
شــوراى پول و اعتبار، سامانه چك 

سيف در ابتداى جلسه شوراى پول، 
اين سامانه را موجب بازگشت اعتبار 
به چك دانســت و گفت: ساالنه به 
ميليون 

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

مسكنتجارت

 (B to B) اقتصاد: نشست هاى رو در روى
هيئت اقتصادى فرانسه در ايران، با حضور 
40 شــركت فرانســوى در اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشاورزى ايران برگزار شد.
هيئت اعزامى انجمن كارفرمايان فرانســه 
بــه ايــران در زمينه هــاى صنعــت، امور 
بازاريابى  انــرژى،  مالــى،  تأمين  بانكــى، 
بيــن المللــى، كشــاورزى، حمــل و نقل 
و ســالمت  هواپيمايى  مديريــت  ريلــى، 

فعاليت مى كنند.
رئيــس اتــاق بازرگانى درهمايــش ايران 
وفرانسه با بيان اينكه مبادالت تجارى ايران 
و فرانســه تا پايان ســال آينده به4ميليارد 
و800 هزار دالر مى رســد،گفت: سفرهاى 
اكتشــافى هيئت هاى خارجى تمام شده و 

كار واردمرحله عملياتى شده است.

افزود:  به گزارش مهرغالمحســين شافعى 
ايــران و فرانســه از ديربــاز داراى روابط 
اقتصــادى ژرف و مســتحكمى بوده اند كه 
طى ســال هاى اخيــر تحت تأثيــر عوامل 
سياســى و موضوع هســته اى قرار گرفته 
اســت، اما با توجه به شرايط كنونى پيش 
آمــده در اقتصاد ايران، ايــن اميدوارى به 
وجود آمده است كه بتوان روابط دو كشور 

را توسعه داد.

نبــودن دســتگاه هاى  پايبند  تســنيم: 
خدمات رســان در مســكن مهــر ســبب 
شــده تا بخــش زيــادى از واحدهاى اين 
طرح بــا وجود اتمام مراحل ســاخت قابل 
واگذارى به متقاضيان نباشــد، پروژه هايى 
كه چند ســال از اتمام آن هــا مى گذرد و 
آرام آرام در حــال تبديل به آثار باســتانى 

هستند. 
بــراى شــهرهاى جديد  ايــن وضعيــت 
اطــراف تهــران حاد تر اســت بــه طورى 
كــه قائم مقــام وزيــر راه و شهرســازى 
اخيــراً اعالم كــرده، نبــود آب، واحدهاى 
مســكن مهر را به آثــار باســتانى تبديل 

كرده است.
احمــد اصغــرى مهرآبــادى در اين بــاره 
گفته است:  به دســتگاه هاى متولى مانند 

وزارتخانه هاى نيرو، نفت، كشــور، آموزش 
و پــرورش و كار، تعاون و رفــاه اجتماعى 
بــراى تأمين خدمات زيربنايــى و روبنايى 
پروژه هاى مسكن مهر نياز داريم. از سازمان 
برنامه و بودجــه نيز انتظار داريم در جهت 
تســريع در فراينــد آماده ســازى معابر و 
محوطه سازى كمك كند تا بتوانيم واحدها 
را تحويل دهيم. مســئله اصلى ما تحويل و 

اسكان است.

مبادالت تجارى ايران و فرانسه 
در مرز 5 ميليارد دالر

برخى از واحدهاى مسكن مهر 
آثار باستانى مى شود!

مظنه

طال و ارز
121429

1241000
642000
352000

3897
4706

هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد

نيم سكه
ربع سكه

دالر آمريكا
يورو

قيمت (تومان)

خودرو

ماليات فروش پژو 301 در 
دفترخانه ها 820 هزار تومان 

تعيين شد

فارس: در پى ممنوع المعامله شدن پژو 301 به 
دليل تعيين نشدن ماليات پرداختى بابت نقل و 
انتقال در دفترخانه ها، ارزش گمركى و حقوق 
ورودى اين خودرو معادل 82 ميليون تومان و 
ماليات نقل و انتقال خودرو معادل يك درصد 

يعنى 820 هزار تومان تعيين شد.
بر اين مبنا، ماليات دريافتى بابت نقل و انتقال 
خودرو در دفترخانه ها معادل يك درصد ارزش 
اعالم شده خواهد بود كه 820 هزار تومان است.

كالهبردارى با آگهى واردات 
خودروهاى باالى 2500 سى سى

فارس: واردات خودروهاى با حجم موتور باالى 
2500 سى سى در حالى ممنوع است كه برخى 
سودجويان همچنان با انتشار آگهى در فضاى 
مجازى و دادن وعده پالك كردن اين خودروها 
با ســهميه ايثارگران به دنبال كالهبردارى و 

اخاذى از مشتريان هستند.

صنعت

حمل و نقل

بانك



قمه انگليسى!
 ايستگاه / محمد تربت زاده   لباس هاى 
چروك و نامرتب، سر و صورت گل مالى شده 
و پارچــه اى كه چيزى را در ميانش پيچيده 
اســت...پارچه را كه باز كرد خشكم زد! قمه 
را با بى رحمى به فرق ســرش مى كوبيد و 
خون...البته تنها نبود و ســى- چهل نفرى 
همراهى اش مى كردند. مداح «ســين» را در 
ميكروفون فرياد مى زد. منظورش «حسين» 
بــود. انگار بــا آقا خيلى صميمــى بود كه 
اينجورى صدايشــان مى كرد! ميان نور قرمز 
كمرنگ همــه با بدن هاى برهنه به ســر و 
صورتشان مى زدند و پيشانى هايشان خونى 
و مالى بود. چقدر شبيه مراسم عزادارى نبود!

پايان مراسم وقتى فرصتى دست داد، من از 
فتواى مراجــع مختلف كه قمه زنى را حرام 
اعالم كرده اند يا جايز ندانســته اند، گفتم و 
از قمه زنى هايى كه ســرنخش مى رسد به 
جريانى در انگليس و... . آن ها هم از صفحه اى 
در اينستاگرام گفتند كه قمه ويژه ماه محرم 
عرضه مى كنــد، در ســايز ها و قيمت هاى 

مختلف، تحويلش هم درِ منزل است!
حاال مانده ام كــه ادمين محترم اين صفحه 
چگونه قمه ها را درِ منزل مى فرستد؟ بعيد به 
نظر مى رسد در تمام شهر هاى ايران نيرويى 
براى توزيع محصوالتش داشته باشد. بناچار 
بايد از پست استفاده كند. اما مگر اداره پست 
روى محتواى مرســوله هاى پستى نظارت 
ندارد؟ تا آنجا كه مــن مى دانم جا به جايى 
سالح سرد و گرم به وسيله پست امكان پذير 

نيست و جرم محسوب مى شود.
وقتى ظرف قيمه به دســت از مجلسشــان 
بيــرون مى آيم، البــه الى تعريف و تمجيد 
برخى ها از كيفيت شام امشب، حس مى كنم 
چقدر دلم لك زده اســت براى يك مجلس 

عزادارى امام حسين(ع)!

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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

مقام معظم رهبرى:
وظيفه اصلى دولت و مسئوالن ورزش كشور اين است كه 
اشتياق به ورزش و روح ورزشكارى و ورزش خواهى را در 

مردم زنده كنند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا حى يا قيوم

چرا؟
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ليبراسيون
روزنامــه ليبراســيون چاپ فرانســه در 
گزارشى با تيتر «نوبل و قتل عام» گزارشى 
ويژه در خصوص آنگ سان سوچى رهبر 
حزب حاكم ميانمار به چاپ رسانده و به 
انتقاد از اين برنده سابق جايزه صلح نوبل 
در كشتار مسلمانان روهينگيا در ميانمار 

مى پردازد.
 اين روزنامه معتقد اســت در سخنرانى 
اخيــر او كه ســكوت طوالنــى خود را 
شكست، تنها تكذيب اين فجايع به چشم 
مى خورد كــه كامًال برخالف شــواهد و 

مدارك است.

اى بى سى
روزنامه اى بى ســى چاپ اسپانيا واكنشى 
جديد به برگزارى همه پرســى در ايالت 
كاتــاالن اين كشــور براى اســتقالل از 

اسپانيا نشان داده است.
 ايــن روزنامه مى گويد حتــى اگر آن ها 
موفــق بــه جدايى از اســپانيا شــوند، 
نخواهند توانســت، مستمرى يك سال از 
بازنشســتگان خود را هم پرداخت كنند. 
جدايى آن ها باعث بــه وجود آمدن يك 
حفــره 5000 ميليون يورويــى تنها در 
مدت يك ســال خواهد شــد كه حتماً 
نيازمند كمك خزانه دارى كشور اسپانيا 

خواهند بود.

االخبار
روزنامه االخبار چاپ لبنان در گزارشــى 
به اصرار بريتانيــا براى ادامه حيات خود 
در مرزهاى سوريه و لبنان مى پردازد. اين 
روزنامه مى گويد 100سال پس از توافق 
بريتانيا و فرانسه در جداسازى امپراتورى 
عثمانى كه مرزهاى سوريه و لبنان را به 
وجــود آورد (كه با حضــور دائم اين دو 
كشــور نيز در آن منطقه همراه بود) اين 
بار بريتانيا قصــد دارد، همين توافق را با 
آمريكا در مرزهاى كنونى اين دو كشــور 

به وجود آورد. 
االخبار معتقد اســت كمك هــاى اخير 
نظامى بريتانيا به ارتش لبنان و به وجود 
آوردن برج هــاى ديده بانى انگليســى در 
طول 370كيلومتر از مرزهاى دو كشور، 
از قصــد بريتانيا براى مانــدن در آن جا 

حكايت دارد. 

گزارش از شخص

يكى به نعل ، يكى به ميخ!
«عبدالفتاح سيسى» هنوز به صلح ميان فلسطين و صهيونيست ها اميدوار است!

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  چيزى مثل 
يكى به ميــخ زدن، يكى به نعل. رئيس جمهور 
مصر ديروز در حاشــيه نشست مجمع عمومى 
ســازمان ملل با خيلى ها ديدار كــرد و در باره 
خيلى از مسائل منطقه حرف زد. «سيسى» سعى 
كرد حرف هايش جورى باشد كه همه شنونده ها 
و مخاطبانش را راضى كند. از غربى ها خواست 
به روند تحوالت دموكراتيك در مصر با معيارى 
غربــى نگاه نكنند، از لــزوم حفظ وحدت ملى 
در «ليبى» ســخن گفت، در باره قطر حرف زد، 
مسائل ســوريه را پايين و باال كرد و دست آخر 
هم در باره امكان صلح ميان صهيونيســت ها و 
فلسطينيان اظهار نظر كرد. ژنرال در اين باره با 
احتياط بيشترى حرف زد و گفت: «برقرارى صلح 
را نمى توان از بيرون به آن ها تحميل كرد، بلكه 
بايد دو طرف خودشان اراده كنند... با اين حال 
مصر سعى دارد فضاى مناسبى را براى رسيدن به 

راه حل عادالنه بين آن دو فراهم كند».

  با «اخوانى»ها در نيفت!
«سيسى» 63 ســال پيش در قاهره به دنيا آمد. 
از پــدر و مادرى كه گرايش شــديد به «اخوان 
المسلمين» داشتند و حتى سر سوزنى احتمال 
نمى دادند فرزندشان روزى با اخوانى ها در بيفتد. 
آقاى ارتشــبد، مدرك كارشناســى خود را در 
رشته علوم نظامى از دانشــگاه ارتش در قاهره 
گرفته، براى ادامه تحصيل به انگلســتان سفر 
كرده و در ســال 1992 كارشناسى ارشد علوم 
نظامى را در همان كشور گرفته است. البته براى 
آموزش هاى اطالعاتى ترجيح داده به آمريكا سفر 
كنــد و دوره هاى ويژه اش را در ينگه دنيا ببيند. 
خدمت نظامــى را در نيروى زمينى آغاز كرد و 
برخالف بيشتر نظاميان عاليرتبه مصرى، بدون 
اينكه ســابقه حضور در جنگى را داشته باشد 
پله ترقى را در ارتش طى كرد. مدتى وابســته 
نظامى مصر در عربستان، فرماندهى نيروى پياده 
نظام، فرماندهى منطقه نظامى شمال مصر در 
اسكندريه، مديريت واحد اطالعات نظامى ارتش 

در زمان « مبارك» و....

 ژنرال وارد مى شود
ترفيــع و خيــز نظامى ماقبل آخر «سيســى» 

پس از تحوالت چند ســال پيــش مصر انجام 
شــد. «ُمرســى» كه پس از يك دوره نا آرامى و 
درگيرى در مصر به رياست جمهورى رسيده بود 
و به نظر مى رسيد به اقتدار و تسلط نظاميان بر 
حكومت پايان داده است، پس از بركنارى ژنرال 
« طنطاوى» فرمانده كل نيروهاى مســلح مصر 
و ژنرال «ســامى عنان »رئيس ســتاد مشترك 
نيروهاى مسلح اين كشور، «سيسى» را به عنوان 
فرمانده كل نيروهاى مسلح و وزير دفاع منصوب 
كرد. مخالفان دولت با اين انتخاب صدايشان به 
اعتراض بلند شــد چون «سيسى» را وابسته به 
«اخوان المسلمين» مى دانستند و فكر مى كردند 
«ژنرال» قرار است به كمك «مرسى» زمينه نفوذ 
«اخوانى» ها در ارتش را فراهم كند. مردم مصر و 
معترضان وقتى به اشتباهشان در باره «سيسى» 
پى بردند كه مخالفت ها عليه رئيس جمهور باال 
گرفت، كار به تحصن و درگيرى و كشتار رسيد 
تا ژنرال به ظاهر اخوانى يكباره وارد عمل شود و 
به بحران سياسى با روش خودش پايان دهد. او 
در جلسه اى با حضور شمارى از رهبران نيروهاى 
مخالف رئيس جمهور، شــيخ االزهــر و رهبر 
مسيحيان مصر، قانون اساسى را به حالت تعليق 
درآورد و «عدلى منصور» رئيــس دادگاه قانون 
اساسى مصر را به عنوان رئيس جمهورى موقت 
معرفى كرد و از برگــزارى انتخابات زودهنگام 
رياست جمهورى در اين كشور خبر داد! نظاميان 
به قدرت بازگشتند و همه چيز در مصر برگشت 

سرجاى اول! 

 ديروز سپهبد، امروز ارتشبد
بقيه ماجرا را هم كه مى دانيد. يعنى خبر داريد 
كه «سيسى» ســرانجام رئيس جمهور شد. اما 
شكل و روش اين ترقى و جهش بسيار جالب بود. 
ابتدا رئيس جمهور موقت كه به وسيله «سيسى» 
به كار گمارده شــده بود، درجه سپهبدى او را 
به ارتشــبدى ارتقا داد. در مرحله بعد شــوراى 
عالــى نيروهاى مســلح مصر در همــان روز با 
صدور بيانيه اى به طور غير مستقيم از حمايت 
خود از عبدالفتاح السيســى در صورت نامزدى 
در انتخابات رياســت جمهورى مصر خبر داد و 
بسيارى از مردم مصر كه انگار از بحران طوالنى 
و زد و خورد هــا در مصر ناراضى بودند، ژنرال را 

ناجى كشورشان شناختند و خالصه فردى كه 
به وسيله «اخوانى» ها به درجات باالى نظامى و 
وزارت دفاع رسيده بود، طومار «مرسى» و اخوان 
المســلمين را در هم پيچيد، بعد از وزارت دفاع 
استعفا داد و سپس رئيس جمهور شد و قدرت 

را در دست گرفت.

  شخصيت مخفى
كمى پيش از رياست جمهورى اش، «گاردين» در 
گزارشى نوشت: « كمتر كسى از جوانب مخفى 
شخصيت و زندگى سيسى خبر دارد». گزارشگر 
اين نشــريه براى ثابت كردن حرف هايش سراغ 
يكــى از فعاالن حقوق بشــر در مصر رفته و از 
خاطرات او در ديدار با «سيسى» نوشته بود كه: 
«او با ما درباره حســنى مبارك و خوبى هايش 
صحبت كرد و اينكه او فرمانده كل قواست و ما 
بايد رهبرى او را بپذيريم و به او احترام بگذاريم 
و به خانه و ميدان التحرير بر گرديم و به حمايت 
از او ادامه دهيم... من در پاســخ به او گفتم كه 
مبارك ديكتاتور و فاســد است. او خشمگين و 
صورتــش قرمز شــد... عادت داشــت كه همه 
شــهروندان نظراتش را بپذيرنــد و هيچ كس 
نظرش را رد نكند. او حاال اين شخصيت خود را 
مخفى كرده است، زيرا اگر مى خواست در مقابل 
افكار عمومى نيز همين شخصيت را نشان دهد، 

كسى به او رأى نمى داد».

 صالح الدين قرن 21!
ادعاهــاى يك روزنامه مصرى كه گويا بدجورى 
طرفدار ژنرال و افكارش اســت نيز جالب است. 
اين روزنامه مى نويسد: «عبدالفتاح سيسى هنگام 
تولد فقط براى چند لحظه گريه كرد سپس به 
اطرافيانش لبخند زد... او در حال سجده از شكم 
مادر خارج شد!... «الحصرى» يك از قاريان قرآن 
به پدر عبدالفتاح سيســى گفته كه وى با ديگر 
كودكان متفاوت اســت به بازى و شوخى روى 

نمى آورد و نشانه هاى جديت و هوش و ذكاوت 
و قدرت و عشــق به انجام كارهاى نيك و يارى 
ضعيفان در وى آشــكار اســت... او راه «صالح 
الدين ايوبى» را ادامه مى دهد و شايد آزادى بيت 
المقدس به دســت او محقق شود»! البته خبر 
نداريم كه شماره هاى بعدى اين روزنامه چيزى 
در باره احتمال پيغمبرى يا معجزات «سيسى» 

هم نوشته يا خير!

  شگفتى سازى سياسى
به هر حــال «ژنرال» چه بــا كمك معجزه هاى 
سياســى و چه به مدد حمايت هاى پشت پرده 
كشــورهاى مختلف در قدرت ماند و مخالفان و 
حتى طرفــداران خودش را شــگفت زده كرد. 
البته «سيسى» در اين شــگفتى سازى ها انگار 
يد طواليــى هم دارد. چون در ســال هاى بعد 
با چرخــش عجيب و غريب و يكبــاره مواضع 
سياســى اش نه تنها شــگفتى، بلكــه صداى 
كشورهايى چون قطر و عربستان را كه روى مصر 
حســاب باز كرده بودند هم در آورد. در ماجراى 
سوريه بر خالف روش و منش حاكمان پيشين 
مصر، طرف بشار اسد را گرفت، از حمله به يمن 
طرفدارى نكرد و هرگز در سخنان و موضعگيرى 
هايش آن گونه كه برخى كشورها مى خواستند 
به ايران نتاخت و حرف از قطع روابط نزد. درست 
است كه چندى پيش اعالم كرد دو جزيره تحت 
حاكميت مصر را به سعودى ها مى بخشد، اما به 
دنبال اعتراض گسترده مردمى، شكسته بسته 
از سعودى ها عذرخواهى كرد و گفت نمى تواند 

خالف خواست مردمش رفتار كند!
با وجود همه احتياط هــا و يكى به نعل و يكى 
به ميخ زدن هاى سياســى كه در گفتار و رفتار 
«سيسى» مشاهده مى شود، برخى ناظران داخلى 
و خارجى هنوز منتظرند، ژنرال ناگهان نقابش را 
كنار بگذارد و چهره واقعى و پنهان كرده اش را به 

همه نشان دهد!

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

سناتور آمريكايى
خطاب به ترامپ: «بزرگ شو»

تسنيم/ ديانا فاين اشــتاين، سناتور دموكرات 
آمريكايى در واكنش به اقدام ترامپ در انتشــار 
ويديويى در تمسخر هيالرى كلينتون، خطاب به 

وى گفت: «بزرگ شو و به كارت برس».

عالقه قلبى سفير ونزوئال
 به رهبر انقالب

شفاف/ مسئول سياسى دفتر تحكيم وحدت در 
مورد تصوير منتشر شده از سفير ونزوئال كه در 
ديدار جمعى از فعاالن دانشجويى عكس رهبرى 
را به ســينه خود چســبانده بود، گفت: سفير 
ونزوئال عكســى از رهبــرى را كه روى صفحه 
يك روزنامه بود به ســمت قلبش گرفت و پس 
از اينكه ما از وى در اين باره سؤال كرديم، بيان 
داشت، من خيلى آقاى خامنه اى را دوست دارم.

خاويار چينى هم به بازار آمد!
فارس/ در حالى كه در ســال هاى گذشــته 
جمعيــت ماهيــان خاويــارى دريــاى خزر 
(معروف ترين خاويار جهان) 90 درصد كاهش 
يافته،اكنون چين رقيب جدى  براى خاويار ايران 
شده و اين توليدكننده نوپا مى خواهد با برندهاى 
حساب شده و توليد مناسب جاى خاويار ايرانى را 

در رستوران هاى جهان بگيرد.

حمله انتحارى داعش
 با كاميون خرما

مهر/ گروه تروريستى داعش تصويرى از عامل 
انتحارى خود كه در صحراى سينا واقع در مصر 
با يك كاميون پر از خرما دست به اقدام انتحارى 

زده است را منتشر كرد.

جنگ افزارهاى رايگان آمريكا 
براى اوكراين

ايرنا/ آمريكا با وجود هشــدارهاى روسيه براى 
خوددارى از تحويل جنگ افزار به اوكراين براى 
فراهم شدن شرايط پايان يافتن مناقشه در شرق 
اين كشور كه از ســال 2014 آغاز شده است، 
انواع تسليحات و تجهيزات نظامى به ارزش 500 
ميليون دالر را رايــگان در اختيار كى يف قرار 

مى دهد.

كره شمالى را منهدم مى كنيم
ايسنا/ رئيس جمهور آمريكا در افتتاحيه نشست 
مجمــع عمومى ســازمان ملــل تصريح كرد: 
كره شــمالى براى توسعه موشك هاى هسته اى 
خود تالش مى كنــد و اگر ما تهديد شــويم، 

كره شمالى را منهدم خواهيم كرد.

بمب 10 تنى ايران
فرارو / والديمير كارووين، كارشــناس مركز 
تحقيقات سياسى-نظامى در دانشگاه روابط بين 
الملل وابسته به وزارت امور خارجه روسيه معتقد 
است جمهورى اســالمى ايران با ساخت بمب 
غيرهســته اى قدرتمند 10 تنى ويژه حمالت 
هوايــى، در حقيقت قصــد دارد قدرت نظامى 
خود را به رخ دشمنان بالقوه خود در منطقه، به 

خصوص رژيم صهيونيستى بكشد.

مدل چينى نفوذ
عصر ايران / حجت االســالم على ســعيدى 
نماينده ولى فقيه در ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمى گفــت: مدل مــورد اجــرا در ايران 
امــروز همان مدل نفوذ در چين اســت، يعنى 
جهانى شدن بدون توجه به اصول و مبانى انقالب 
اســالمى و الزاماً توجه به سياســت اقتصادى 

درهاى باز.

استعفا نداده ام
شفاف / تيلرســون - وزير خارجه آمريكا- كه 
به دنبال انتقادهاى فراوان از او چندى اســت 
كه خبــر احتمال اســتعفايش در رســانه ها 
ديده مى  شــود،  در رويارويى با خبرنگاران در 
نيويورك شايعه استعفاى خود را تكذيب كرد و 

گفت قصد چنين كارى را ندارد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2512/58

23/4300/16 4/545/27

18/3219/04

6/196/51

18/5019/22
سلطان 

سربريده ها
صداى چرخش رخش تنهاى تنهاى تاريخ

از سپهر آخرالزمان مظلوميت چشم ها مى آيد 
صداى چرخش رخش سلطان كلمات عرش 

از سپهر خونبار گلوى آسمان تشنگان زيبايى 
قسمت كنان مى آيد

تا «عيد قربان» را در ميان هزاران دســت جست وجوگران شب هاى 
زيبايى، قسمت كند.

آرى: پرسش اصلى اين است:
سكه طالى فرزانگى را، كجا مى فروشند؟

سكه طالى كربالى كلمات را، كجا قسمت مى كنند!؟
سكه فروش بازار سرنوشت زيبايى، كى مى  آيد؟

بگذار، جادوگران عصر تاريكى، ماه را پنهان كنند؛ تا زمين در زمين، 
گم شود.

و خنجر از پشت زدن، بازى قهرمانانه شود
سال هاســت مى دانند: كه زشــتى را بايد به «قهرمــان» وصل كرد تا 

«زشتى» قهرمان گردد. تا «زشتى» آزاد و آزاد و آزاد گردد.
سال هاست كه اين جادوگران مى دانند:
كه «سر بريده» را، نمى توان جادو كرد

و فرياد زدند با عصبانيتى تمام رسانه اى: كه ورود «سر بريده» به تمام 
آكادمى ها و دانشكده ها و حتى روزنامه ها، ممنوع!

و چنين بود كه جادوگر مشهور رسانه هاى پيشرو، اعتراف كرد: هيچ 
كس وهيچ كس توان نشستن در برابر «سر بريده» را ندارد. 

و هــر كس در برابر «ســر بريده» بنشــيند! از تشعشــع جادوگرانه 
رسانه هاى جادوگر، ايمن خواهد شد و چنين گفت: راهب پر ايمان و 
قدرتمندى را مى شناختم كه در كليساى خويش و در زير سايه هاى 
ســنگين صليب مقدس، در برابر يك «ســر بريده» نشست ... و يك 
ســاعت بعد؛ ديگر نه راهب بود و نه به «صليب» فكر مى كرد و نه به 

دير و كليساى پرآوازه!
رفيق «سر بريده» شد... اين راهب! رفاقتى بى پايان 

رفاقتى بى انجام. زيرا، اين راهب براحتى «ســر داد» و رفيق هميشه 
«سر بريده» شد.

آخرين حرف مشهور جادوگر مشهور رسانه هاى آزاد آزاد؛ چنين بود:
ما از «سر بريده» مى ترسيم!

ما از «سر بريده» خيلى مى ترسيم!
ما از هر رسانه اى كه بتواند «سر بريده» را در برابر چشم ها به نمايش 

ببرد، مى ترسيم
و جادوگر مشهور رسانه ها گفت: فيلسوف سزارهاى روم، هميشه تكرار 
در تكــرار مى كرد كه در آن هنگام، كه فصل زمزمه خنجر و رخش و 

درخشنده ترين ستاره مى رسد ...
تنها و تنها و تنها، يك كار مى توانيد بكنيد

جــاى «زيبايى» را با «زشــتى» عوض كنيد! جادوگــر خدمتگزار «رم 
ديــروز» و «نيو رم» امروز، بايد چنين كند! و اين يعنى هنر پيشــرو و 

انسان هاى آينده و شهرهاى آينده ... و جشنواره ها...
اينك: يك «سر بريده» هست، كه به استقبال سلطان زمزمه ها برود به 

استقبال «سلطان زيبايى».
يك «ســر بريده» هست كه بر فرش تاريخ هويت ملت خويش، ستاره 
وار نشسته است و لشكر «چشم ها» و لشكر «سرها» را دعوت مى كند.

تشنگان «زيبايى» كجا هســتند؟ صدا...مى آيد... تشنگان رخ سلطان 
زيباها كجا هستند؟

لشكر «چشم ها» و لشكر «سرهاى» مدافعين حرم، كجاست؟ 
لشكر حفاظت از حرم «ايران زمين» آينده، كجاست؟

صداى رخش ســلطان واليت، مى آيد... صداى رخش پردرخشــش 
شكوه يك سلطان مى آيد!

سلطان ستاره هاى «سر بريده»... در راهست. 
نگذاريم «زشتى» را، در دايره بى انتهاى چشمان تاريخمان، بچكانند

بايد از «زيبايى» سرها... حفاظت كرد
بايد از «زيبايى» چشم ها، چشمه هاى «غزل» جارى  كرد.

روزنامه هاى جهان نيشتر / مازيار بيژنى  آخوندى: چرخ توسعه كشور راه افتاده استطرح  روز
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

برزو ارجمند - اينستاگرام
ايستگاه/  اين بازيگر تلويزيون كه طرفدار تيم استقالل نيز هست، با انتشار عكسى از صحنه برنامه نود كه 
مقام هاى باشگاه استقالل در آن حضور دارند، مى گويد به خاطر شغلش مجبور است هزاران صفحه فيلمنامه 

بخواند كه برخى خوب و برخى ضعيف هستند، اما سناريويى كه از نود پخش شد، افتضاح بوده است.

امانوئل ماكرون - توييتر
ايستگاه/  رئيس جمهور فرانسه در ديدار با حسن روحانى در حاشيه اجالس ساالنه سازمان ملل متحد، با 

انتشار توييتى از صحبت در خصوص مسائل ضرورى ميان كشور خود و ايران سخن گفت. 

نرگس آبيار - اينستاگرام
ايستگاه/  كارگردان فيلم «نفس» كه ساخته او به عنوان نماينده ايران براى اسكار انتخاب شده است، از 

هيئت انتخاب كننده و از مردم به خاطر تبريك هاى فراوان قدردانى كرد.
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شبكه گردى

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد
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