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باور كردند
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شعر از جنس «صف اول» ادامه دارد
 فرهنگ  ما دو سه سال است كه مسير جديدى را در شعر و مداحى آغاز كرده ايم و به مناسبت هاى خاصى ناگفته هاى ميالد عرفان پور از هجمه ها به شعرش پس از مراسم عيد فطر

چون عيد فطر، 22 بهمن، روز قدس و... با چند شاعر مطرح كشور به صورت مشترك به سرايش منظومه ها و 
مثنوى هايى درباره موضوعات روز مى پردازيم كه با خوانش و مداحى حاج ميثم مطيعى اجرا مى شود. شعرى 

 ............ صفحه 10كه پيش از نماز عيد فطر امسال نيز توسط ايشان خوانده شد...

در گفت و گوى اختصاصى با قدس

:امام رضا
يا امر به معروف 

و نهى از منكر 
مى كنيد يا بدترين 

شما بر شما به كار 
گماشته خواهند 
شد و آنگاه هر 
چه خوبان شما 

دعا كنند برايشان 
مستجاب نمى شود. 
وسايل الشيعه- ج 16- ص 118

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 30 شهريور 1396  30 ذى الحجه 1438 21 سپتامبر 2017  سال سى ام  شماره 8504  8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى    4صفحه «هشت»   8صفحه «كفشدوزك»  4صفحه ويژه خراسان   500 تومان 

روحانى در هفتاد و دومين
مجمع عمومى سازمان ملل:

موشك هاى 
ايرانى عليه 

ماجراجويان 
بى خرد

 بررسى بايسته هاى ورود به محرم در گفت و گوى قدس با آيت اهللا جوادى آملى 

پيام جهانى كربال 
مبارزه با ظلم است

 اخبــار  رئيس جمهور گفــت:  ادبيات 
جاهالنه، زشت، كينه توزانه و مشحون از 
اطالعــات غلط و اتهامات بى پايه اى كه از 
زبان رئيس جمهور آمريكا عليه ملت ايران 
شنيده شد، در شأن ســازمان ملل نبود. 
والمسلمين حسن روحانى  حجت االسالم 
ديشب در هفتاد و دومين مجمع عمومى 
ســازمان ملل در واكنش به اظهارت روز 
سه شــنبه ترامپ رئيس جمهور آمريكا، 
اظهارداشــت:  ادبيــات جاهالنه، زشــت، 
كينه توزانه و مشــحون از اطالعات غلط و 
اتهامات بى پايه اى كه از زبان رئيس جمهور 
آمريــكا عليه ملت ايــران در اين مجمع 
محترم شــنيده شــد، نه تنها در شــأن 
سازمان ملل نبود بلكه در تقابل با خواسته 
امروز ملت ها از اين اجالس -يعنى اتحاد 
دولت ها براى مقابله با جنگ و تروريسم - 
قرار داشــت. رئيس جمهور با بيان اينكه 
چهــار ماه پيــش در دوازدهمين دوره از 
انتخابات رياست جمهورى در ايران، بيش 

 ............ صفحه 2از 41 ميليون ايرانى...

استقالل 1 - ذوب آهن 1

پـايـان 
منصوريـان

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمد صادق كوشكي

از ابتدايى كه بحث توافق ژنو مطرح شــد به صراحت اين قضيه عنوان گرديد كه 
آمريكايى ها در سكو و پله اول به دنبال نابودى توانمندى هسته اى ايران هستند و 
در سكو و پله دوم نابودى توانمندى موشكى ايران را در نظر خواهند داشت. اين 

موارد در آذر سال 94 از سوى بسيارى از...

 معارف  در هر يــك از ماه هاى خوب 
خدا نســيم رحمت بر مؤمنان مى وزد و 
ماه محرم؛ ماهى كه فقط براى انســان و 
انسانيت است، به ما ياد مى دهد چگونه 

زندگــى كنيم و از آموزه هاى عاشــورا و 
حركت بى مانند امام حسين(عليه السالم) 
چگونــه بهره ببريم. محــرم به ما درس 
عزت، معنويت، ايثار، حماســه و عرفان 

براى  حسين(عليه السالم)  امام  مى دهد. 
دســت يافتن به زندگى برتر و جاودانه، 
پذيــراى شــهادت شــد و از بيعــت با 
يزيد خــوددارى كرد. براســاس ديدگاه 

سيدالشهدا(عليه السالم) هم مرگ و هم 
شهادت، خير و سعادت است، هم حيات 
و پيــروزى و به فرموده قــرآن: «اِحدى 

الُحسنيين»...

دولت، عقب نشينى در برابر آمريكايى ها را 
كنار بگذارد

قطب چرم كشور چوب نبوِد صنايع تكميلى را مى خورد

گذر پوست هاى مشهد به دباغ خانه هاى خارجى
 ............ صفحه 4 قدس خراسان

 ............ صفحه 6

بازى آمريكايى ها براى 
بازنگه داشتن درب مذاكرات

تغيير برجام يا 
توافق مادام العمر

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4 ............ صفحه 2

توفان توئيترى با هشتگ
«ترامپ دهانت را ببند»

4
پاسخ دندان شكن ايرانى ها در فضاى مجازى

طرح حذف قيمت  برخى كاالها
به تعويق افتاد 

7
با دستور وزير صنعت

شعر
ناگفته هاى ميالد عرفان پور از هجمه ها به شعرش پس از مراسم عيد فطر يا امر به معروف يا امر به معروف 

مى كنيد يا بدترين 
شما بر شما به كار 

گماشته خواهند 

 ادبيات «ترامپ» 
جاهالنه و زشت 

بود



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمد صادق كوشكي 
كارشناس مسائل سياسى 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

عقب نشينى آشكار آمريكا از سخنان ترامپ عليه برجام مهر: نيكى هيلى در پى انتقاد گسترده از سخنان ترامپ عليه برجام در سازمان ملل گفت: اظهارات وى تصميمى براى خروج از توافق 
هسته اى نبود؛ بلكه ناخرسندى از اين توافق را نشان مى داد.نماينده آمريكا در سازمان ملل به دنبال باال گرفتن انتقادهاى منابع رسمى ديپلماتيك و رسانه اى از سخنرانى دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 

در مجمع عمومى سازمان ملل در مصاحبه با برنامه «امروز صبح» شبكه تلويزيونى «سى بى ِاس» در عقب نشينى آشكار گفت: اين پيامى روشن مبنى بر تصميم او براى خروج از توافق نبود.

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

ادبيات  گفــت:   رئيس جمهور  قدس    
جاهالنه، زشــت، كينه توزانه و مشحون 
از اطالعات غلط و اتهامات بى پايه اى كه 
از زبــان رئيس جمهور آمريكا عليه ملت 
ايران شــنيده شد، در شأن سازمان ملل 

نبود.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
ديشب در هفتاد و دومين مجمع عمومى 
ســازمان ملل در واكنش به اظهارت روز 
سه شــنبه ترامپ رئيس جمهور آمريكا، 
اظهارداشــت:  ادبيات جاهالنه، زشــت، 
كينه توزانــه و مشــحون از اطالعــات 
غلــط و اتهامات بى پايه اى كــه از زبان 
رئيس جمهور آمريكا عليه ملت ايران در 
اين مجمع محترم شــنيده 
شد، نه تنها در شأن سازمان 
ملل نبــود بلكه در تقابل با 
خواســته امــروز ملت ها از 
اين اجــالس -يعنى اتحاد 
با  مقابله  بــراى  دولت هــا 
قرار   - تروريســم  و  جنگ 

داشت.
رئيــس جمهــور بــا بيان 
اينكه چهار مــاه پيش در 
دوازدهميــن دوره از انتخابات رياســت 
جمهورى در ايران، بيش از 41 ميليون 
ايرانى يعنى 73 درصد واجدان شرايط، 
با حضور خود در پاى صندوق هاى رأى، 
يك بار ديگر به برنامه اينجانب، اطمينان 
كردنــد، افزود: ايــن رأى صرفاً انتخاب 
يــك رئيس جمهــور نبــود، بلكه يك 
ســرمايه گذارى بزرگ سياسى، از سوى 
مردمى بود كه، بزرگ ترين پشتوانه نظام 

جمهورى اسالمى به شمار مى روند.
وى بــا بيان اينكه با صــداى بلند اعالم 
مى كنم كــه «اعتدال» منــش و روش 
ملت بزرگ ايران اســت، گفت: اعتدال 
نه انزواطلبى اســت و نه اســتيالجويى 
اســت؛ اعتدال نه بى تفاوتى است و نه 

پرخاشگرى است.
وى ادامــه داد: رويكرد ما صلح خواهى و 
حمايت از حقوق ملت هاست. ما ظلم را 

نمى پسنديم و از مظلوم دفاع مى كنيم. 
ما تهديد نمى كنيم و تهديد را از جانب 
هيچ كــس نمى پذيريم. زبــان ما زبان 
كرامت است و زبان تهديد را برنمى تابيم.

 ايران در صف مقدم مبارزه با  تروريسم
روحانى با اشاره به اينكه در دنياى امروز 
صلح، امنيت، ثبات و پيشــرفت كشورها 
در هم تنيده شــده اند، خاطرنشان كرد: 
نمى شــود مردم فلسطين توسط رژيمى 
شــرور و نژادپرســت از كمترين حقوق 
انســانى محروم باشــند و غاصبان اين 
ســرزمين در امنيت؟ نمى شــود يمن، 
افغانســتان،  بحرين،  عــراق،  ســوريه، 
ميانمار، و در بســيارى مناطق ديگر در 
فقر و جنــگ و درگيرى زندگى كنند و 
عده اى گمان كنند كه مى توانند امنيت 
و رفاه و توســعه بلندمدت در كشورهاى 

خود داشته  باشند.
رئيــس جمهور با بيان اينكه ايران امروز 
در صف مقــدم مبارزه با  تروريســم و 
تندروى مذهبى در خاورميانه قرار دارد، 
افــزود: ايران نه مى خواهــد، امپراتورى 
تاريخى اش را احيا كند و نه مى خواهد، 
مذهب رســمى اش را حاكــم كند و نه 
مى خواهد انقالبش را با زور سرنيزه صادر 
كند. ما به استوارى فرهنگ مان، حقيقت 

مذهب مان و اصالــت انقالبمان آن قدر 
باور داريم كه، هرگز نمى خواهيم آن ها 
را چونــان اهداف اســتعمارى جديد بر 
كولة سربازان صادر كنيم. ما براى ترويج 
فرهنگ و تمدن و مذهب و انقالبمان، در 
قلب ها وارد مى شويم و با عقل ها سخن 

مى گوييم.

 برجام متعلق به جامعه بين المللى است
وى در بخــش ديگرى از ســخنانش به 
برجام اشــاره كرد و افزود: برجام متعلق 
به يك يا دو كشــور نيست، برجام سند 
شــوراى امنيت، و متعلق به كل جامعه 
بين المللى است. متأسفانه برخى خود را 
از اين امكان تازه(برجام) محروم كردند 
و به خود تحريمى دســت زدند و حال 
با احســاس غبن، فكــر مى كنند فريب 
خورده انــد. در حالــى كه مــا نه فريب 
خورده ايم و نه كســى را فريب داده ايم. 
ما سطح برنامه هســته اى خود را، خود 

تعيين كرده ايم.
روحانى با بيان اينكه نمى توان پذيرفت 
رژيم غاصب صهيونيســتى كه با سالح 
هســته اى  اش منطقه و جهان را تهديد 
مى كنــد و متعهــد به هيــچ مقررات و 
نظارت بين المللى نيست، ملت هاى صلح 

طلب را نصيحت كند.

وى با صراحت اعالم كــرد: ايران اولين 
كشــورى نخواهــد بــود كه برجــام را 
نقض كند ولــى در مواجهه با نقض آن 
قاطع خواهد  و  متناســب  عكس العمل 
داشت. اگر اين توافق به دست «نااهالن 
عرصه سياست» از بين برود، مايه تأسف 
خواهــد بود و دنيا فرصــت بزرگى را از 

دست خواهد داد.
وى تصريــح كرد: دولــت جديد آمريكا 
با پيمان شــكنى و نقــض تعهدات بين 
المللــى، فقــط اعتبار جهانــى خود را 
مى شــكند و اعتماد دولت هــا و ملت ها 
نســبت به هر گونه مذاكــره و تعهدات 
آينده خود را از دســت مى دهد.روحانى 
اعالم كرد: توان دفاعى جمهورى اسالمى 
ايران، از جمله توانمندى هاى موشكى، 
تنها جنبه دفاعى و بازدارندگى داشــته 
و براى حفظ صلح و ثبــات در منطقه، 
از ماجراجويى بى خردان  و جلوگيــرى 

هدف گذارى شده است. 
وى هشدار داد: مداخله خارجى و تعيين 
تكليف بــراى مردم منطقه نتيجه اى جز 
تداوم و گسترش بحران برجاى نخواهد 
و  يمن  بحران هاى ســوريه،  گذاشــت. 
بحرين راه حل نظامــى ندارند و تنها از 
طريق توقف خشــونت و پذيرش رأى و 

نظر مردم پايان پذير است.

 ديدارهاى رئيس جمهور
خاطرنشــان مى شــود، دكتــر روحانى 
همچنين در سفر به نيويورك با نخست 
وزيــر ژاپن، رئيس جمهور بلغارســتان، 
نخســت وزير بلژيك، نخست وزير نروژ، 
نخست وزير پاكســتان ديدار و گفت و 
گو كرد و در جلسه گفت وگو با رهبران 
مســلمان آمريكا و گروه تماس ميانمار 
سازمان همكارى اســالمى و همچنين 
در جمع مديــران و  خبرنگاران ارشــد 
رســانه هاى همگانى آمريكا شركت كرد 
و يك مصاحبه هم با شــبكه تلويزيونى

«ان بى سى» آمريكا داشت.

روحانى در هفتاد و دومين مجمع عمومى سازمان ملل:

موشك هاى ايرانى عليه ماجراجويان بى خرد

 همكاران بازنشســته اگر بعد از 30 سال خدمت يك بار بنده حقير گول 
خــوردم و به رئيس جمهور فعلى رأى دادم با صداى بلند مى گويم اشــتباه 
كردم و گوش به فرمان رهبر و فرمانده كل قوا باشــيد تا ان شاءاهللا توبه رأى 
دادن شما، قبول شود و از روى رأفت اسالمى دستور دهند تا نيم نگاهى به 

فيش حقوق نيروهاى سنتى داشته باشند. 9150005635
  اگر از هوشــيارى و دقت مقام معظــم رهبرى نبود، برخى با بى تدبيرى 
اســالم و انقالب و خون هزاران شــهيد و زحمات هزاران جانباز و رزمنده را 

براى هميشه به باد داده بود. 9350007054
  كجاى اســالم، كجاى انقالب، به خاطر طــرح «اگو» كه هنوز وصل هم 
نشــده، انشعاب آب يك خانواده را كه نان خوردن هم ندارد قطع مى كنند؟ 

اگر اين قانون است فاتحه آن را بايد خواند. 9030008509
  لطفاً به طراح كاريكاتور صفحه 8 بفرماييد هنوز نام وزارتخانه عوض نشده 
و وزارت راه و شهرسازى درست است نه وزارت راه و مسكن! 9150001424

  ترامپ، هرچى را اليق خودش و كشور است، به ايران نسبت مى دهد. اين 
صداى ملت ايران است: مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل. 9300002554

  اســالم ايجاد ترس عليه دشــمنان را الزامى كرده و از طرفى بزرگ ترين 
ضربه به اســتكبار افشاى ماهيت ضد انســانى اوست كه منشأ هر جنايت و 
ترور و مقابله با هر آزادگى و استقالل است و ترامپ بدترين اتهامات ممكن 

را نسبت به ملت و دولت ايران رواداشت. 9170002138
  بسيار جالب است كه شوراى شهر تهران 21 تبلت 4 ميليون و 570 هزار 
تومانى و 21 دستگاه پژو پارس 42 ميليون و 300 هزار تومانى براى اعضاى 
شورا خريدارى كرده است، در حالى كه شوراى چهارم همين اقالم را تحويل 
شوراى پنجم داده است كه قابل استفاده هم مى باشد. با اين وجود آيا اينان 
براى خدمــت آمده اند يا براى بهره مندى از بيت المــال؟ در حالى كه تازه 
وارد شــورا شده اند و تا پايان دوره هم هنوز بيش از 46 ماه وقت باقى است! 
خداوند عاقبت ملت را با چنين نمايندگانى به خير گرداند. 9150000233

  فرق دولت روحانى با دولت احمدى نژاد اين بود كه او همه چيز را براى 
مردم مى خواســت، اما اين همه چيز را براى خودش و دولتمردان و اقوامش 

و وزيرانش مى خواهد! 9350007154
  اينكه بگوييد، ترامپ غير قابل پيش بينى است كه چيز خاصى نيست كه 
بخواهيد خرابكارى هاى برجامى را توجيه و الپوشانى كنيد. 9190008895
  خريد تبلت و خودرو با هزينه ميلياردى اولين پاسخ اعضاى شوراى شهر 
تهران به كسانى است كه چشــم بسته به فهرست تنظيم شده توسط افراد 
معلــوم الحال رأى دادند، جالب تر از آن مهم تريــن برنامه كارى آقايان آزاد 

كردن استعمال قليان براى شهروندان است! 9150001495

دولت، عقب نشينى در برابر 
آمريكايى ها را كنار بگذارد

از ابتدايــى كه بحث توافق ژنو مطرح شــد 
به صراحــت اين قضيه عنــوان گرديد كه 
آمريكايى ها در ســكو و پلــه اول به دنبال 
نابودى توانمندى هسته اى ايران هستند و 
در سكو و پله دوم نابودى توانمندى موشكى 

ايران را در نظر خواهند داشت.
اين موارد در آذر سال 94 از سوى بسيارى 
از كارشناسان خبره كشور مطرح و همچنين 
بيان شد كه بعد از موضوع موشكى، قدرت 
منطقــه اى ايــران و كاهش آن از ســوى 
اســتكبار و آمريكا مورد نظــر قرار خواهد 
گرفت و ايــران را وادار خواهند كرد كه در 
اين زمينه و در دفاع از كشورهاى همسايه 
و مسلمان عقب نشينى كند و سپس موضوع 
حقوق بشــر و نقض آن از طــرف ايران را 
پيش خواهند كشيد. به عبارتى سناريويى 
تنظيم كرده بودند كه شــروع آن با نابودى 
انرژى هسته اى ايران از طريق ابزارى نظير 
برجام محقق مى شد. بدون ترديد يك عقب 
نشينى در برابر دشمن و جهان استكبار به 
معنى آن خواهد بود كه عقب نشــينى هاى 

ديگرى نيز صورت خواهد گرفت.
متأسفانه موضعى كه دولتمردان كشور در 
قضيه برجام گرفتند آمريكايى ها را تشويق 
كرد كه به ساير حوزه ها نيز ورود پيدا كنند. 
در مقابل دولتمردان كشور درصدد هستند 
اين گونه به مردم القا كنند كه ترامپ ديوانه 
است و از وضعيت روانى مناسبى برخوردار 
نيست و به همين دليل قصد دارد برجام را 
نقض كند و به موضوع موشكى ايران ورود 

پيدا كند.
در حالــى كه در واقعيت اين گونه نيســت 
و يك عقالنيتى در آمريــكا وجود دارد كه 
مســلط بر رئيس جمهور اين كشور است 
و فرقى نمى كند كه اوباما باشــد يا ترامپ، 
بلكه آن ها يك درخواست دارند و آن زياده 

طلبى است.
به تعبير حضرت امام خمينى(ره) اگر يك 
قدم در برابر دشــمن عقب نشــينى كنيد، 
دشمن هزار قدم جلو خواهد آمد. وقتى كه 
دولت تدبير و اميد، با اظهار ضعف و عجز به 
استقبال برجام رفت و آن را خورشيد تابان، 
آفتاب درخشان و باران رحمت الهى ناميد، 
بهترين مجوز براى آمريكايى ها صادر شــد 
كه پيشــروى كنند و فقط به نابودى توان 

هسته اى ايران بسنده نكنند.
از ســوى ديگر، آن ها متوجه شــده اند كه 
دولت فعلى بشدت از مقوله تحريم ها هراس 
دارد و حاضر اســت بــراى اينكه تحريم ها 
لغو شــود و يا تحريم جديدى اضافه نشود 
توانايى هاى كشور را خودش نابود كند، به 
طورى كه اوبامــا در پيام خداحافظى خود 
از كاخ سفيد به اين موضوع اشاره مى كند 
كه ايرانى ها به دســت خودشان توانمندى 
هســته اى را نابود كردند، كارى كه اگر ما 
مى خواســتيم خودمان انجام دهيم دست 

يافتنى نبود.
از ايــن رو، در شــرايط كنونى آمريكايى ها 
مى خواهنــد از طريق هميــن مدل و طى 
برجام2، برجام3 و ادامه اين روند، توانمندى 
موشكى و سپس قدرت منطقه اى كشور را 

به دست خود ايران نابود كنند.
تلقى آن ها اين است كه اگر تحريم ها افزايش 
پيدا كند دولت فعلى عقب نشــينى خواهد 
كــرد و براى رفع ايــن تحريم هاى موجود، 
حاضر خواهد شد توان موشكى را نابود كند و 
با كاهش حضور در منطقه، قدرت خود را در 

تأثيرگذارى بر اتفاقات منطقه كاهش دهد.
اما تنها تصميمى كه دولت فعلى براى مقابله 
با چنين سناريويى از سوى استكبار مى تواند 
اتخاذ كند، اين است كه دست از رويه فعلى 
بردارد و عقب نشينى در برابر آمريكايى ها را 

كنار بگذارد.
از اين رو انتظار از رئيس جمهور، وزيرخارجه 
و ساير دوســتان كه در هيئت برجام نقش 
داشــتند، اين اســت كه ديگر عقب نشينى 
نكنند و اجازه هرگونه گستاخى و ورود و نفوذ 
به مسائل استراتژيك كشور را به آن ها ندهند.

اگر به اين نكته توجه داشــته باشــند و در 
برابر تحريم ها و فشــارهاى دشمن مقاومت 
كنند، ياوه گويى و برخى اظهارات بى اساس 
دشــمن نيز بى اثر خواهد بــود و خواهيم 
توانســت با تجربه اى كه از برجام گرفتيم 
با حفظ استقالل كشــور از قدرت موشكى 
و منطقــه اى خودمان نيز صيانت كنيم و با 
تكيه بر تــوان داخلى و اقتصاد مقاومتى بر 

تحريم ها نيز غلبه كنيم.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

خبر ورزشى

آيت اهللا علم الهدى:
مردم همچنان روحانيت را   مرجع اجتماعى خود مى دانند

مهر: عضو مجلس خبرگان رهبرى با انتقاد 
از دامن زدن به شــايعه كاهش مرجعيت 
اجتماعى روحانيت در جامعه، گفت: مردم 
همچنان روحانيت را مرجع اجتماعى خود 

مى دانند.
آيــت اهللا ســيداحمد علــم الهــدى در 
سخنرانى پيش از دستور خود در اجالسيه 
مجلس خبرگان رهبرى با تبريك رياست آيت اهللا هاشمى شاهرودى بر مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و انتصاب برخى اعضاى مجلس خبرگان در اين مجمع، 
ارتحال آيت اهللا معصومى نماينده چهار دوره مردم خراســان رضوى در مجلس 

خبرگان را تسليت گفت و از شخصيت علمى و مبارزاتى وى،  تجليل كرد.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در ادامه به موضوع «فتنه» پرداخت و گفت: 
اين گونه نيست كه دشمن هميشه عمليات فتنه را از طريق نفوذ در جريان هاى 
مقابل انجام دهد. در بعضى موارد فتنه به وســيله عمليــات روانى در خودى ها 
صورت مى گيرد؛ مثل اينكه با شايعه سازى مبنى بر تغيير ذائقه مردم نسبت به 
ارزش ها و آرمان هاى انقالب،  در بين عناصر انقالبى نســبت به ترويج ارزش هاى 
انقــالب ايجاد يأس و نااميدى مى كند، اهداف خــود را در فتنه با دامن زدن به 
شايعات دنبال و ايجاد يأس و نااميدى مى كند.آيت اهللا علم الهدى تصريح كرد: 
مــردم همچنان روحانيت را مرجع اجتماعى خود مى دانند و معتقدند روحانيت 
همچنان مى  تواند در تمام مسائل اجتماعى و دينى،  جايگاه اثرگذار خود را داشته 
باشد و اين از فتنه دشمن است كه روحانيت را سوژه عمليات روانى خود قرار داده 
تا به خيال خام خود از فعاليت ها و مجاهدات جامعه روحانيت در تقابل با منكرات 
شرعى و دفاع در برابر تهاجم به ارزش هاى دينى بازبدارد و در نتيجه مقام واليت 

تنها مانده و عموم هجمه ها به ستون خيمه نظام متوجه شود.

در بيانيه  پايانى اجالس  خبرگان تأكيد شد
سخنان ترامپ خللى در اراده  ملت ايران وارد نمى كند

فارس: در بيانيه  پايانى ســومين اجالسيه  رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره 
پنجم آمده است: سخنان به دور از منطق و عرف ديپلماتيك  رئيس جمهورِ تازه 

كارِ آمريكا، خللى در عزم و اراده  ملت بزرگ ما ايجاد نخواهد كرد.
در بخشــى از اين بيانيه  آمده است: مجلس خبرگان از قّوه  قضاييه مى خواهد به 
تخلّفات انتخاباتى با قاطعيت رسيدگى كند و از همه قوا و نهادها بخصوص دولت 
مى خواهد اجراى رهنمودهــاى واليت در همه  عرصه ها بويژه عرصه  فرهنگى و 
اقتصادى را سرلوحه  كار خويش قرار داده و مصّوبه  شوراى عالى انقالب فرهنگى 
در مــورد حجاب و عفاف را اجرايى كند و تالش هماهنگ و جّدى خود را براى 
حــّل معضالت اقتصادى مردم به كار گيرد.در بخشــى ديگر از اين بيانيه آمده 
است: بى ترديد، رصد و نظارت دستگاه هاى مسئول، بويژه وزارت اطالعات و قوه 
قضائيه، براى مسدود كردن راه هاى نفوذ و باالبردن سطح آگاهى و بصيرت جامعه، 

ضرورى است.
همچنين در اين بيانيه با محكوم كردن نسل كشى و پاكسازى قومى در ميانمار 
و تقبيح سكوت مجامع حقوق بشر بين المللى، آمده است: حمايت همه جانبه از 
اين ملّت مظلوم و دفاع از حقوق از دست رفته  آنان را از ملت هاى آزاده، خواسته 

و محاكمه  مّسّببان اين جنايات گسترده را خواهانيم.

ما تهديد نمى كنيم 
و تهديد را از 
جانب هيچ كس 
نمى پذيريم. زبان ما 
زبان كرامت است 
و زبان تهديد را 
برنمى تابيم

بــــــــرش

مجلس خبرگان رهبرى با تبريك رياست آيت اهللا هاشمى شاهرودى بر مجمع 

شماره پيامك: 30004567

سرپرست وزارت نيرو اعالم كرد
فشار بى سابقه به زيرساخت هاى 

آب و برق در تابستان96
قدس - خبرنگار حوزه دولت: سرپرست 
وزارت نيرو با بيان اينكه تابســتان امســال 
يكــى از فصول پركار به لحاظ تحت فشــار 
بودن زيرساخت هاى وزارت نيرو جهت تأمين 
برق و آب در ســال هاى اخير بود و با اشــاره 
به افزايش ميزان مصرف آب و برق در كشور 
گفت: براى نخستين بار حدود 98 درصد از 
ظرفيت نيروگاهى ما در تابستان امسال براى 
تأمين برق مصرفى در وضعيت آماده به كار 

قرار گرفت كه يك ركورد محسوب مى شود.
ستار محمودى در حاشيه جلسه هيئت دولت 
در گفت وگو با خبرنگاران افزود: متأســفانه 
امســال در بخش بارندگى شاهد كاهش 5 
درصدى نزوالت آســمانى به نســبت سال 
گذشته بوده ايم كه از نظر بارندگى زير نرمال 

محسوب مى شود. 

تســنيم: دبير شــوراى عالى امنيت ملى در 
واكنش به ســخنان ترامپ گفت: اين اظهارات 
ناشــى از درك ضعيف رئيس جمهورآمريكا از 
توافق هــاى بين المللى اســت و از نگاه جامعه 
جهانى بى اهميت تلقى مى شود.على شمخانى 
در خصوص مواضع اخير رئيس جمهور آمريكا 
و نخست وزير صهيونيســتى در سازمان ملل، 
اين اظهــارات را نمايانگر روحيه جنگ طلبانه، 
خصمانه و ضد صلح آنان دانســت.وى با اشاره 
به ادعاى ترامپ مبنى بر اينكه برجام قراردادى 
براى ســرپوش گذاشــتن در ســاخت سالح 
هسته اى ايران است و يكى از بدترين قراردادهاى 
آمريكا بوده است، اظهارداشت: اين اظهارات ناشى 
از درك ضعيف رئيس جمهور آمريكا از توافقات 
بين المللى و مبانى حقوقى آن بــوده و از نگاه 

جامعه جهانى بى اهميت تلقى مى شود.

رئيس  دولت:  حوزه  خبرنگار   - سياست 
كل بانــك مركزى از تمديد دو هفته اى طرح 
ضربتى وام ازدواج به دليل ثبت نام متقاضيان 

جديد در اين طرح خبر داد.
ولى اهللا سيف در حاشيه جلسه هيئت دولت 
گفت: اميدواريم با اين دو هفته شرايط عادى 
شــود و صف مربوط به وام ازدواج به حداقل 
ممكن برسد و در يك ماه متقاضيان بتوانند 
وام ازدواج را دريافت كننــد.وى درباره وضع 
چك هاى قديمى از جمله چك هاى كارمندى 
و چك هاى مــدت دارى كه مــردم آن ها را 
واگذار كرده اند، مثل چك هايى كه شركت هاى 
خودروساز از مشتريان خود گرفته اند با اجرايى 
شدن سامانه صياد و همسان شدن چك هاى 
بانكى، گفت: در مورد همه اين موضوعات فكر 

شده و هيچ جاى نگرانى وجود ندارد.

سياست - آرش خليل خانه: وزير ارتباطات 
و فناورى اطالعات گفت: دانشــگاه ها و مراكز 
علمى از امروز(ديــروز) مى توانند با اتصال به 
اينترنت از طريق شــبكه علمــى از تخفيف 
50 درصدى هزينه اســتفاده از اين سرويس 
استفاده كنند. آذرى جهرمى در حاشيه جلسه 
هيئت دولت درباره نحوه ارائه تخفيف هزينه 
اينترنت به دانشــگاه ها با اشــاره به اينكه در 
نحوه دسترسى دانشگاه هاى مختلف كشور، 
سليقه ها و مدل هاى مختلفى اعمال مى شود، 
گفت: سه شنبه شب با رئيســان دانشگاه ها 
اين وضعيت را مرور كرديم تا ســرويس هاى 
فناورى اطالعات بــراى مجموعه هاى علمى 
كه مى تواند توليدات مفيد علمى داشته باشد 
با يك استاندارد و شــرايط واحد ارائه شود و 

سليقه ها كم شود.

شمخانى در واكنش به سخنان ترامپ:وزير ارتباطات:رئيس كل بانك مركزى:
طرح ضربتى وام ازدواج 

تا 15 مهر تمديد شد
اينترنت نيم بها در دسترس 

دانشگاه ها قرار دارد
درك ترامپ  از قراردادهاى 

بين المللى ضعيف است

چهره خبر

گزارش قدس از عوامل كوچك تر شدن بورس

70 ميليارد دالر سرمايه آب رفت!

گزارش خبرى

 اقتصاد   تقويت 233 واحدى شاخص كل بورس، افت قيمت 
سهام برخى شركت ها، بسته شدن نماد برخى شركت هاى بورسى، 
اعتراض سهامداران به افت ارزش سهام، اطمينان نداشتن سرمايه 
گذاران به بورس و... .تجزيه و تحليل اين قبيل اخبار در چهار سال 
اخير نشان داده، بازار سرمايه در كشور با يك حركت سينوسى و 
فراز و فرودهاى جدى روبه رو بوده، به گونه اى كه معاون پيشين 
وزارت اقتصاد و رئيس سابق هيئت مديره بورس هم نسبت به 
اين مسئله هشدار داده است.حيدر مستخدمين حسينى با اشاره 
به اينكه بازار سرمايه در چهار سال گذشته با كاهش 70 ميليارد 
دالرى سرمايه گذارى روبه رو شده، گفته است: هم اكنون 20 

درصد نماد شركت هاى حاضر در بازار سرمايه بسته است. 
وى با بيان اينكه شاخص بورس در زمان شروع دولت يازدهم روى 
عــدد 92 هزار بود و ارزش بورس در آن ســال 150 ميليارد دالر 
بوده كه امروز به كمتر از 80 ميليارد دالر رسيده است، تأكيد كرد:  
اين كاهش سرمايه گذارى در بورس نتيجه سياست گذارى ها در 
اقتصاد ملى بوده و اقتصاد در بازار سرمايه برنامه اى براى تحقق 

اهداف خود به اجرا نرسانده است.
اين كارشــناس اقتصادى با اشاره به مشكل بسته ماندن نماد 
برخى شركت هاى حاضر در بازار سرمايه معتقد است: در هيچ 
جاى دنيا مانند ايران نماد 20 درصد شركت هاى پذيرفته شده 
در بورس بسته نيست. مفهوم بسته ماندن نماد شركت ها اين 
اســت، مردمى كه در اين بازار سرمايه گذارى كرده اند به وجوه 

نقدينگى خود دسترسى ندارند.
به گزارش ايلنا، وى تأكيد كرده است، اقتصاد ايران بايد از بانك 
محورى خارج و به ســمت بورس محورى حركت كند و بايد 
نقدينگى مورد نياز براى انجام پروژه ها، از طريق بازار ســرمايه 
تأمين شــود، اما هم اكنون بورس ايــران از چنين مكانيزمى 

بى بهره است.

  سايه بانك ها بر بورس
يك كارشناس بازار سرمايه هم با بيان اينكه علت مشكالت اين 
بازار در چهار سال اخير به مسائل نظام بانكى بر مى گردد، معتقد 
است: در اين خصوص مدت هاست بانك ها كاركرد خودشان كه 

تأمين مالى بنگاه هاى اقتصادى بوده را از دست داده اند.
ميثــم رادپور در گفت وگو با خبرنگار ما ادامه داد: بنگاه ها هم 
نتوانســتند در اين مدت منابع مورد نياز خود را كه براى انجام 

كسب وكارشان نياز داشتند، به دست آورند.
وى خاطرنشــان كرد: علت مســئله اين اســت كــه در يك 
دوره طوالنــى دچار تنگناى اعتبارى هســتيم و اين وضعيت 
زمانى ايجاد شــده كه بانك ها به علت تحت فشار قرارداشتن 
ترازنامه هاى خود، نتوانســته اند به طور عادى به متقاضيان وام 

داده و منابع آنان را تأمين كنند.
وى افزود: به عبارتى آن قدر هزينه ها در اقتصاد كشور باال رفت 
كه بسيارى از پروژه ها به دليل گران تمام شدن توجيه خود را از 

دست دادند، در نتيجه رشد و توسعه كشور، متوقف شد.

  نگاه منفى مردم به بازار سرمايه 
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه اظهارداشت: به عنوان نمونه 
در گذشته شركت ها و بنگاه ها، پروژه هاى خود را با نرخى بسيار 
پايين انجام مى دادند، اما در اين چهار سال با توجه به نرخ سود 
باالى بانك ها و گرانى هزينه ها، يك كارفرما از 20 پروژه، 5 پروژه 

قابل توجيه را اجرا كرد.
وى با بيان اينكه به دليل تأمين نشدن منابع مالى بخش هاى 
مولــد و ركود، بــورس هم از نظر ســرمايه گــذارى دچار 
ريزش هايى شد، خاطرنشان كرد: كاهش سوددهى، كاهش 
خريد و فروش ســهام و افت معامالت، بســته شدن نمادها 
همه آثار منفى بر شــركت هاى بورسى داشت كه مسبب آن 

نظام بانكى بود.

امضاى قرارداد ساخت 
نيروگاه بزرگ خورشيدى

ميان تهران - لندن
ايسنا: حميد بعيدى نژاد سفير كشورمان در 
لندن از برگزارى مراسم امضاى قرارداد ساخت 
نيروگاه بــزرگ خورشــيدى 600 مگاواتى 
در ايران خبر داد. حجم ســرمايه گذارى اين 
نيروگاه بيش از 800 ميليون يورو خواهد بود 

كه توسط انگليس ساخته مى شود.

استقالل 1 - ذوب آهن 1
پايان منصوريان

ورزش : نخستين ديدار هفته هفتم رقابت هاى ليگ برتر با تساوى يك بر يك 
دو تيم استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان به پايان رسيد تا عليرضا منصوريان 

يك بار ديگر در خانه دو امتياز ارزشمند را از دست بدهد.
البته اين ديدار براى آبى پوشان يك اتفاق ويژه در برداشت كه آن ها پس از 330 
دقيقه ناتوانى در گلزنى در دقيقه 12 بازى توسط روزبه چشمى توانستند دومين 

گل خود را در ليگ هفدهم به ثمر برسانند .
اســتقاللى ها كه به دنبال فرار از بحران بودنــد، تالش زيادى كردند كه در اين 
بازى پيروز شوند اما شاگردان امير قلعه نويى كه هفته گذشته مقابل استقالل 
خوزســتان پيروزى ارزشمندى به دست آورده بودند در اين ديدار تالش زيادى 
داشــتند كه به عنوان تيم مغلوب بازى را بــه حريف واگذاز نكنند اما با خوش 
اقبالى آبى ها برترى استقاللى ها تا دقايق پايانى بازى تداوم داشت اما سرانجام 
پس از حمالت فراوان محمد نژادمهدى در دقيقه 76، گل  تســاوى ذوب آهن 
را به ثمر رساند تا دوباره شعار حيا كن رها كن از روى سكوها عليه منصوريان 
شنيده شود.اما جنجالى ترين اتفاقات بازى ديروز صحنه پنالتى مشكوك ذوب 
آهن و گل مشكوك به آفسايد ذوب آهن  به استقالل بود كه بر اساس گفته هاى 
كارشناسان داور در تشخيص اين صحنه ها دچار اشتباه شد تا حرف و حديث 

هاى بسيار زيادى در اين خصوص به وجود بيايد.

 منصوريان استعفاء داد
ســرمربى استقالل بعد از ديدار با ذوب آهن  تصميم گرفت تا استعفاى خود را 
براى هميشــه اعالم كند تا بدين ترتيب استقالل در نيمه راه، بدون حضور اين 
مربى جوان به كار خود ادامه دهد.با اين وجود منصوريان با تحويل استعفاء براى 
هميشــه از تيم محبوب و دوست داشتنى اش كنار رفت تا بيش از اين كارنامه 

خود را با اين تيم تخريب نكند و به نوعى عطايش را به لقايش بخشيد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 30 شهريور 1396  30 ذى الحجه 1438 21 سپتامبر 2017  سال سى ام  شماره 8504 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

«اذن عزا» امروز در حرم مطهر رضوى  آستان: امروز پرچم حرم مطهر رضوى به نشانه آغاز ماه محرم تعويض شده و به رنگ مشكى در مى آيد. در اين آيين كه «اذن عزا» نامگذارى شده است، پرچم گنبد و 
پوشش ضريح حرم مطهر رضوى با حضور خادمان بارگاه امام رضا(ع) و با قرائت صلوات خاصه، مرثيه سرايى، عزادارى و سخنرانى تعويض مى شود. اين ويژه برنامه از ساعت 15:30 تا 17:15 در صحن انقالب اسالمى 

حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد و حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان قدس رضوى سخنران اين مراسم خواهد بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حادثه تروريستى انفجار حرم مطهر مستند مى شود
مؤسســه  مديرعامــل  قــدس: 
قدس  آستان  هنرى  آفرينش هاى 
رضوى از ســاخت مستند از واقعه 
عاشــوراى  در  مطهر  انفجار حرم 

سال 1373 خبر داد. 
على ثابت نيــا افزود: از افرادى كه 
در اين حادثه تروريســتى مجروح 
شــده اند يــا داخل حــرم مطهر 

بوده اند بويژه اگر فيلم و يا عكــس مرتبطى دارند، دعوت مى كنيم در پربار 
شدن اين مستند به ما يارى برسانند. 

مديرعامل مؤسســه آفرينش هاى هنرى آســتان قدس رضوى تأكيد كرد: 
همچنين اگر كســى اطالعى از مأمور وظيفه شــناس نيــروى انتظامى كه 
در عكس معروف حادثه تروريســتى انفجار حرم مطهر، كودك شــهيدى را 
روى دســت گرفته، اطالعى دارد، لطفاً با شــماره تلفن 051399022496 

اطالعاتش را در اختيار اين مؤسسه قرار بدهد. 

اجراى 11 طرح  فروش ويژه در فروشگاه مركزى به نشر
آســتان: مديرعامل انتشــارات 
(به نشــر)  رضوى  قدس  آســتان 
فــروش  طــرح   11 اجــراى  از 
ويژه(تخفيــف دار) طى 6 ماه دوم 
ســال جارى در فروشگاه مركزى 
كتاب و محصــوالت فرهنگى اين 

انتشارات در مشهد خبر داد.
حسين ســعيدى هدف از اجراى 

اين طرح هاى فروش ويژه را ترويــج فرهنگ كتاب و كتابخوانى اعالم كرد. 
اين طرح ها كه در آن از 10 تا 30 درصد تخفيف قيمت فروش در نظر گرفته 
شــده، از اول مهرماه تا 17 اسفندماه سالروز ميالد حضرت فاطمه زهرا(س) 

اجرا خواهد شد. 

حضور 500 دختر نوجوان در طرح «من ملكه ام»
آســتان: بيش از 500 دختر نوجوان در 
طرح «مــن ملكــه ام» در اردوگاه فرهنگى 

تربيتى امام رضا(ع) حضور يافتند.
هــدف طرح «مــن ملكه ام» كــه به همت 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى برگزار 
شــد، ايجاد بســتر و پايگاهى براى شكوفا 
شــدن اســتعدادها و توانايى هاى دختران 
نوجوان در راســتاى ايجاد اعتماد به نفس 
و عــزت نفــس، توانمندســازى و راهبرى 
دختران نوجوان نســبت به خود، خانواده و 
ديگران به عنــوان مظاهر محبت خداوند و 

اهل بيت(ع) است.
بيــش از 1000 كارت دعوت در مكان هاى 

عمومى توزيع شــد و در نهايت از بين 850 پيامك دريافت شــده، بيش از 
500 دختر 13و 14 ساله مشهدى در اين طرح شركت كردند.

اين اردو به مدت پنج روز از ساعت 8 صبح تا 19 در اردوگاه فرهنگى تربيتى 
امام رضا(ع) برگزار شد.

هدف اين طرح افزايش خودشناسى و كشف استعدادها و توانايى هاى فردى 
و جمعى نوجوانان در قالب بازى هاى گروهى و مهارتى بود.

طــرح «من ملكه ام» فاز اول جذب، شناســايى و انتخــاب دختران نوجوان 
مستعد و توانمند براى معرفى در دوره يك ساله مهارتى و كارگاهى است.

خـــبر

 آستان   معاون امداد مستضعفان آستان 
قدس رضوى گفت: در آســتانه آغاز سال 
تحصيلى جديد، 100 هزار بســته نوشت 
افزار ايرانى در ميان دانش آموزان بى بضاعت 

و محروم سراسر كشور توزيع مى شود.
مصطفى خاكســارقهرودى ضمن اعالم 
اين خبر اظهار داشــت: آســتان قدس 
رضوى با همكارى قرارگاه ثامن االئمه(ع) 
كار توزيع 100 هزار بســته نوشت افزار 
ايرانــى را بــراى دو مقطــع ابتدايى و 
متوسطه در كليه استان هاى كشور آغاز 

كرده است.
وى افــزود: اين بســته ها توســط دفاتر 
نمايندگــى آســتان قــدس رضــوى در 
استان هاى مختلف كشور و با اولويت مناطق 
غير شهرى و محروم، در ميان دانش آموزان 

نيازمند و بى بضاعت توزيع مى شود.
خاكســار با تأكيد بر اينكــه در اجراى 
ايــن طرح بر خريد كاالهــاى ايرانى به 
منظور كمك به تحقق اقتصاد مقاومتى 
و تقويت اشــتغال در كشور تأكيد شده 
است، عنوان كرد: اين بسته هاى نوشت 
افزار شــامل كيف، كوله پشتى مدرسه، 
دفتر، جامدادى، گونيا، خط كش، نقاله، 
خودكار، مداد رنگى، تراش، پاك كن و... 
است، كه به تناســب مقاطع تحصيلى، 
به صورت رايگان در ميان دانش آموزان 

نيازمند توزيع مى شود.
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس 
رضــوى حمايت تحصيلــى از كودكان 
محــروم را گامــى در جهت كاهش فقر 
و معضــالت اجتماعى كشــور در آينده 
معرفى كرد و گفت: آستان قدس رضوى 
براى دومين سال پياپى است كه توزيع 
نوشت افزار در ســطح ملى را در ميان 

دانش آموزان نيازمند انجام مى دهد.
وى افزود:  ســال گذشته آستان قدس 
رضوى 67 هزار بســته لوازم التحرير در 
ميان دانش آموزان محروم كشور توزيع 

كرده است. 

مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اينكه 
از اين ميان 25 هزار بسته لوازم التحرير 
در اســتان هاى خراسان رضوى، شمالى 
و جنوبى توزيع شــده است، خاطرنشان 
كرد: به جز اســتان هاى خراسان بزرگ، 
42 هزار بســته لوازم التحرير شامل 30 
هزار بســته لوازم دبســتانى و 12 هزار 
لوازم دبيرســتانى، توسط آستان  بسته 
قدس رضــوى و همكارى گروه جهادى 
نبى اكرم(ص) در سراســر كشور توزيع 

شده است.
وى افــزود: حدود 5 هزار بســته لوازم 
التحرير نيز در مناطق محروم حاشــيه 

شــهر مشهد توزيع شده كه اين بسته ها 
شــامل جامدادى، دفتر، مداد، نوشــت 

افزار، مدادرنگى، كيف و ... است.
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس 
رضــوى، با بيان اين مطلــب كه دانش 
آمــوزان بى بضاعت عمومــا با همكارى 

و  آمــوزش  كل  ادارات 
خيريه هــاى  و  پــرورش 
مردم نهاد صورت پذيرفته 
است، عنوان كرد: حمايت 
امروز  معنــوى  و  مــادى 
مــا از كــودكان محروم، 
قطعا باعــث كاهش فقر و 
آينده  اجتماعى  معضالت 

خواهد شد.
خيران  تمام  از  خاكســار 
معاونت  با  همكارى  براى 
آستان  مستضعفان  امداد 
بــراى  رضــوى  قــدس 
رســانى  خدمت  و  كمك  
به دانــش آموزان محروم 
دعــوت كــرد. پيــش از 

اين و در آســتانه آغاز ســال تحصيلى، 
دانش آموزان مــدارس امام رضا(ع) در 
حمايــت از توليد ملى، كار و ســرمايه 
ايرانى، كمپين خريد نوشت افزار ايرانى 

را راه اندازى كردند.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد

 در كتاب هــاى الخصال و االمالى شــيخ توزيع 100هزار بسته نوشت افزار ايرانى ميان دانش آموزان بى بضاعت
صدوق بــه نقل از امام رضا(ع) آمده اســت: 
هركس روز عاشــورا را مبارك بنامد و در آن 
براى نياز خانه اش ذخيره اى كند، آن ذخيره 
بركت نخواهد داشــت و روز قيامت با يزيد 
بن معاويه، عبيداهللا بن زياد و عمربن ســعد 
محشور خواهد شــد. خواهش مى كنم اين 
حديث را روى بنرهايى نوشته در اطراف حرم 
مطهر در معرض ديد كسبه و مردم قرار دهيد.
09350002066

 سالم. ان شــاءاهللا كه هر چه زودتر براى 
باندهــاى صوتى كه با زنجير و چهار پايه در 
صحن جامــع و رو به قبله هســت و نماى 

زيبايى ندارد، فكرى شود.
09150009978

 پيشنهاد مى شود به هرزوج كه تازه ازدواج 
مى كننــد دعوتنامه غــذاى حضرت تقديم 

شودكه زندگيشان باتبرك شروع شود.
09150009258

در  شــركت  با  جــوان  زوج هــاى  قدس: 
برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر مى توانند از 

غذاى متبرك هم بهره مند شوند.
 ســالم. لطفاً به گوش عزيزان برســانيد 
بهشت ثامن صحن آزادى آسانسور الزم دارد. 
پدر و مادرهاى ســالمند براى رفتن بر سر 

خاك عزيزان شان، خون دل مى خورند.
09150009978

 از آستان قدس به خاطر توزيع بسته هاى 
نوشت افزار، بخصوص در مناطق محروم شهر 

بسيار سپاسگزاريم.
09150007835

 سال هاست، مى خواهم خادم امام رضا(ع) 
بشوم، بايد چه كار بكنم؟

09130009207
قدس: طرح «خادمياران» با هدف توســعه 
مفهوم خدمت در حرم مطهر حضرت رضا(ع) 
چندى است، راه اندازى شده است. ارادتمندان 
اين آستان قدسى در هر جاى كشور مى توانند 
با ثبت نــام در اين طرح كه فرم آن در پرتال 
آســتان قدس رضــوى قــرار دارد، در زمره 

خادمياران حرم مطهر رضوى قرار گيرند.

صداى مردم

 اين بسته ها شامل 
كيف، كوله پشتى 

مدرسه، دفتر، 
جامدادى، گونيا، 
خط كش، نقاله، 

خودكار، مداد رنگى، 
تراش، پاك كن 
و... است، كه به 

صورت رايگان در 
ميان دانش آموزان 

نيازمند توزيع 
مى شود

بــــــــرش

 دختر نوجوان در 
طرح «مــن ملكــه ام» در اردوگاه فرهنگى 

هــدف طرح «مــن ملكه ام» كــه به همت 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى برگزار 
شــد، ايجاد بســتر و پايگاهى براى شكوفا 
شــدن اســتعدادها و توانايى هاى دختران 
نوجوان در راســتاى ايجاد اعتماد به نفس 
و عــزت نفــس، توانمندســازى و راهبرى 
دختران نوجوان نســبت به خود، خانواده و 
ديگران به عنــوان مظاهر محبت خداوند و 

 كارت دعوت در مكان هاى 

مديرعامل انتشــارات 
(به نشــر)  رضوى  قدس  آســتان 
فــروش  طــرح   
 ماه دوم 
ســال جارى در فروشگاه مركزى 
كتاب و محصــوالت فرهنگى اين 

حسين ســعيدى هدف از اجراى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

aq
r.i
r :

س
عك

  

مؤسســه  مديرعامــل 
قدس  آستان  هنرى  آفرينش هاى 
رضوى از ســاخت مستند از واقعه 
عاشــوراى  در  مطهر  انفجار حرم 

على ثابت نيــا افزود: از افرادى كه 
در اين حادثه تروريســتى مجروح 
شــده اند يــا داخل حــرم مطهر 

خبرخبر

آستان: معاون امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوى از تشرف 95 نفر از خانواده جانباختگان 
معــدن زمســتان يورت گلســتان در قالــب 
كاروان هاى مهر درخشان به مشهد و زيارت مرقد 
مطهر حضرت رضا(ع) خبر داد. مصطفى خاكسار 
قهرودى، گفت: خانواده هاى جانباختگان معدن 
يورت در مدت اقامت ســه روزه خود در مشهد 

مقدس ميهمان آستان قدس رضوى هستند.
چهــار مــاه پيــش، در حادثه انفجــار معدن 

زمســتان يورت اســتان گلســتان 43 نفر از 
معدنچيان جان خود را از دست دادند. در آستانه 
ميالد حضرت رضا(ع) جمعى از خادمان آستان 
قدس رضوى همراه با پرچم متبرك رضوى به 
ديدار خانواده هاى معدنچيان جانباخته معدن 
زمستان يورت رفتند و اكنون همزمان با هفته 
دفاع مقدس و در آستانه ماه محرم خانواده هاى 
جانباختگان اين حادثه با هماهنگى آستان قدس 
رضوى به آستان بوسى حضرت رضا(ع) آمده اند.

آســتان: از ابتداى ســال جارى تا پايان 
شــهريور ماه 39 هــزار و 768 هزار نفر از 
طرح اســكان شــبانه رايگان آستان قدس 

رضوى بهره مند شدند.
در ايــن طرح كــه به همــت اداره ارتباطات 
مردمى آستان قدس رضوى و با عنوان «مهر 
درخشــان رضوى» از 29 تيرماه سال گذشته 
آغاز شده اســت، تاكنون بيش از 58 هزار و 
300 هزار نفــر در اطراف حرم مطهر رضوى 

شناسايى و جهت اسكان به حسينيه تهرانى ها 
منتقل شده اند.

در اين طرح خدام افتخارى هر شب تا پاسى 
از بامــداد زائران را در ورودى هاى حرم مطهر 
رضوى شناســايى و با وســايل نقليه آن ها را 
منتقــل و در دو بخش خواهــران و برادران 
اسكان مى دادند. اين زائران پس از پذيرايى و 
استراحت شبانه و صرف صبحانه مكان اسكان 

را ترك مى كنند.

به همت اداره ارتباطات مردمى آستان قدس رضوى انجام شد

اسكان 39 هزار زائر كم برخوردار در نيمه نخست امسال
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد

تشرف خانواده  جانباختگان « زمستان يورت» به حرم رضوى
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

ترامپ از درک تفاوت سخنرانی در سازمان ملل و فوتبال آمریکایی عاجز است  مهر: معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور به صحبت های روز گذشتة رئیس جمهور آمریکا در نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل واکنش نشــان داد. حمید ابوطالبی در واکنش به اظهارات تند، ضدایرانی و تهدیدآمیز ترامپ که افراطی ترین ســخنرانی یک رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در 40 

سال گذشته ارزیابی شده، در توئیتی نوشت: کسی که با عوام فریبی و رفتار غیردموکراتیک رئیس جمهور شود، از درک تفاوت میان سخنرانی در سازمان ملل و بازی خشن فوتبال آمریکایی عاجز است. 

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

 پاسخ دندان شکن ایرانی ها در فضای مجازی

توفان توئیتری با هشتگ »ترامپ دهانت را ببند« 

گــزارش خبری

 سیاســت/ آرش خلیل خانه   اظهارات خــارج از عرف 
دیپلماتیک دونالد ترامپ در صحن عمومی ســازمان ملل که 
حتی اعتراض برخی از سیاســیون و نمایندگان سنا و کنگره 
آمریکا را نیز به همراه داشــت، در فضــای مجازی با واکنش 
فراگیر و گسترده کاربران ایرانی توئیتر مواجه شد. حتی روزنامه 
صهیونیســتی »هاآرتص« هم به این واقعه پرداخت و نوشت: 
کاربران ایرانی عمدتاً با هشتگ ShutUpTrump# )ترامپ 

دهانــت را ببند( توفان توئیتری به راه انداختند. کاربران ایرانی 
این شبکه اجتماعی بنیامین نتانیاهو را هم بی نصیب نگذاشته و 
در واکنش به این جمله او که »حتی پنگوئن های قطب شمال 
هم اسرائیل را دوست دارند«، به تمسخر و مضحکه او پرداختند. 
برخــی از کاربران بــا انتشــار عکس هایی از ضرب و شــتم 
فلسطینی ها توســط نظامیان رژیم صهیونیستی و عکس های 
قربانیان حمالت اتمی آمریکا بــه ژاپن، ترامپ و نتانیاهو را به 
سخره گرفتند و این جنایات را نمونه در آغوش گیری دنیا توسط 

اسرائیل و شیطان صفتی آمریکا عنوان کردند. 
کاربر دیگــری در توئیتر نوشــت: پس از اظهــارات نتانیاهو 

پنگوئن های قطب هم از ترس سر به بیابان گذاشتند. 
کاربر دیگری با نام »آقایی« با اشاره طعنه آمیز به حرکت شبکه 
»بی بی ســی« در به راه انداختن هشــتگ »کلیشه برعکس« و 
تشــویق ایرانی ها به بیان وارونه خاطرات خود از تبعیض های 
جنسیتی، نوشت: اظهارات نتانیاهو و ترامپ هم خودش نمونه ای 

از کلیشه برعکس اما در مقیاس جهانی است. 
کاربر دیگری هم با هشتگ »ترامپ دهانت را ببند« چند عکس 
از تفنگــداران دریایی آمریکا که پس از تجاوز به آب های ایران 

توســط نیروهای دریایی ایران بازداشت شده و برخی از آن ها 
در شرایطی تحقیرآمیز در حال گریستن هستند، منتشر کرد. 

کاربری هم با نام »کازرونی« نوشت: ترامپ خواست پولی را که 
از ســعودی ها گرفته، حالل کند. اشاره او به این جمله ترامپ 
بود که ایران را در حال دشــمنی با همسایگان عرب و اسرائیل 

صلح طلب توصیف کرد. 
کاربر دیگری هم با حساب کاربری »جدال« در کنایه ای معنادار 
گفت: نباید نگران حرف های ترامــپ بود، نه! چون جان کری 

)قبالً به ظریف( قول داده! 

پاسخ مؤدبانه اما سنگین ظریف به ترامپ 
محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه کشــورمان، هم بیکار 
ننشست. او صحبت های ترامپ را بی ارزش تر از آن دید که جواب 
آن را به صورت دیپلماتیک و رسمی بدهد. لذا پستی جدید در 
صفحه مشــهور توئیتر خود گذاشت. ظریف نوشت: سخنرانی 
ســخیف و نفرت آلود ترامپ متعلق به قرون وســطی است، نه 
سازمان ملل متحد قرن بیست و یکم و ارزش پاسخ دادن ندارد. 

کسی فریب همدلی دروغین با ایرانیان را نمی خورد.

تصویب کلیات طرح افزایش 
تعداد کمیسیون های خبرگان 

اعضای  تعــداد  افزایــش  طــرح  فارس: 
کمیســیون های سیاســی، اجتماعــی و 
پاسداری و حراست از والیت فقیه در دومین 
روز از اجالســیه مجلس خبرگان رهبری 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن 
به تصویب اعضای این مجلس رسید. طرح 
افزایش تعداد کمیســیون ها پس از بحث و 
بررسی در صحن اجالس و تصویب کلیات، 
برای بررسی جزئیات و کارشناسی بیشتر به 
کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس خبرگان 

رهبری ارجاع شد. 

شایعه همکاری هسته ای 
ایران و کره  شمالی 

بی اساس است 

ایسنا: روزنامــه »وال اســتریت ژورنال« در 
گزارشی به نقل از مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی نوشــت که شــایعات درباره 
همکاری های هسته ای تهران و پیونگ یانگ 
هیچ اساســی ندارد. به نوشــته این روزنامه 
آمریکایی، ترامپ در اولین سخنرانی اش در 
مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی 
خواســت تا به مقابله با آنچه وی رژیم های 
متخاصم ایــران و کره شــمالی می خواند، 
بپیوندند و برنامه های موشکی و هسته ای این 

2 کشور را نقاط مشترک آن ها عنوان کرد. 

شنبه اولین نشست 
دوره جدید مجمع تشخیص 

سیاست: نخستین نشســت دوره جدید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 
اول مهرماه به ریاست آیت اهلل سیدمحمود 
هاشمی شاهرودی و با حضور اعضای جدید 
مجمع برگزار می شود. اعضای جدید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پس از وفات آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی و پایان دوره این مجمع، 
23 مردادماه از ســوی رهبر معظم انقالب 
تعیین و منصوب شدند و 2 عضو جدید نیز 

به این مجمع افزوده شد. 

»المیادین« پشت پرده 
رجزخوانی ترامپ را فاش کرد 
ایسنا: یک رسانه عربی اعالم کرد که ترامپ 
به نتانیاهو گفته اســت که توافق هسته ای 
لغو نخواهد شــد. به گزارش »المیادین«، 
برخی منابع رژیم صهیونیستی اعالم کردند 
کــه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به 
بنیامین نتانیاهو گفته است که فواید ماندن 
برجام بیشتر از لغو آن است. این رسانه  اعالم 
کرد: همچنین ترامپ به نتانیاهو گفت که از 
هیچ گونه عملیات نظامی علیه ایران و روسیه 

در عراق و سوریه حمایت نخواهد کرد. 

رویداد

خبر

 سیاست/ مینا افرازه   در اوج روزهایی 
که مسئله مذاکره و برجام در ایران مطرح 
بود و منتقدان هم به شدت از سوی مذاکره 
کننــدگان مورد هجمه قــرار می گرفتند 
ویدئویی منتشر شد که در آن یک جانباز 
درحاشــیه دیدار با مقام معظم رهبری به 
ایشان می گوید: نماینده های مجلس آنقدر 
که حواسشون به سانتریفیوژ و غنی سازی 
و... هســت حواسشــون به این نیست که 
آمریکا می خواهد با این توافق 
پای خود را الی درِ مذاکرات 
ایــن درهیچوقت  تا  بگذارد 
بسته نشــود و ما تا چندین 
ســال بعد مرتب باید برویم 

پشت میز مذاکره و...
صحبتهــای آن جانبــاز که 
تمام شد رهبر معظم انقالب 
خطاب به او فرمودند: این رو 
به من نگید، این رو به نماینده های مجلس 
بگید، به اونایی که فکر می کنید حواسشون 

نیست بگید...
حاال از آن تاریخ دقیقاً دوســال گذشته و 
امــروز ترامپ هرروز بازی جدیدی می کند 
تا هرطور شــده ایران را بر سر میز مذاکره 
نگــه دارد. او به بهانه های مختلف از توافق 

برجام انتقاد می کند و با جنجال و سروصدا 
تهدید می کند که از این توافق 
خارج خواهد شــد اما تقریباً 
همــه می دانند که این همان 
پیش بینی دوسال پیش است. 
در واقع آنها می خواهند به هر 
بهانه ای الی در مذاکرات را باز 
نگه دارند تا کشــورما دائم به 

جامعه جهانی بدهکار باقی مانده و به گناه 
ناکرده امتیاز بدهد و مذاکره کند.

بازی و پازل چماق و هویج
ترامپ در ســخنرانی خود گفته است که 
برجام برای آمریکا شــرم آور است. بعد از 
آن هم نیکی هیلی که این روزها رفتارش 
یادآور سخنان مضحک جان بولتن در زمان 
بوش اســت گفته است: سخنان ترامپ به 
معنای تصمیم او برای خروج از برجام نبود 
بلکه پیام روشنی برای ناخرسندی او از این 

توافق بود. 
تیلرســون وزیرخارجه آمریــکا هم با قرار 
گرفتن دراین بازی، بخش دیگری از پازل 
طراحی شده را شــکل داده و گفته است: 
رئیس جمهــور واقعا خواهان تغییر توافق 
است . او می گوید که مجدداً مذاکره انجام 

شود. ما باید توافق در خصوص فعالیت های 
ثبات زدای ایــران در یمن و 

سوریه را آغاز کنیم.
تیلرســون بعــد از آنکه این 
درخواســت را داده تهدید را 
هم چاشــنی گفته  های خود 
کــرده و افزوده اســت: ما یا 
مجدداً درباره مسئله هسته ای 
مذاکره می کنیم یا این که از راه های دیگر 
به این قضیه رســیدگی مــی کنیم. البته 
اعضای اروپایی و کســانی مثل موگرینی 
مرتب از پایبندی به برجام سخن می گویند 
اما واقعیت آن است که آنها هم آرام آرام در 
حال وارد شــدن به پازل آمریکا بر اساس 
یک طراحی دقیق هستند به عنوان مثال 
ماکــرون یکی دوروز پیــش درباره آینده 
برجام بعد از ســال2025 ســخن گفته و 
تلویحاً خواستار ادامه مذاکرات شده است. 
در حقیقت اکنون آمریکا چماق به دست 
ایستاده تا راه را برای اعمال قدرت از سوی 
اروپایی ها فراهم کــرده و آنها را به عنوان 
منجی این اختالفات پیش انداخته و ضمن 
بازنگه داشتن الی درب مذاکرات هم برجام 
را مادام العمر کــرده و هم امتیازات تازه ای 
در حــوزه منطقه ای و دفاعی از ما بگیرد و 

این درســت همان نکته ای است که بارها 
و بارها منتقدان برجام بر آن تاکید کردند 
اما کســانی که مدعی بودند در آمریکا به 
حقوق دان های آمریکایی درس می داده اند 
این سخنان را نپذیرفته و به یکدیگر بابت 

انجام مذاکرات مدال افتخار دادند.

هیچ گونه مذاکـره مجددی وجود 
نخواهد داشت 

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس درباره اقــدام آمریکا در 
خروج از برجــام و مذاکــره اروپایی ها با 
کشــورمان از ســوی دیگر، اظهار داشت: 
طبق گفته مقام معظم رهبری، مشــکل 
اصلی آمریکا وجود نظام جمهوری اسالمی 
در ایران است و مسائل دیگر همیشه بهانه 
بوده است. بر اساس شناختی که از آمریکا 
و دشمنی آن وجود دارد، مسلم است که 
توافق هسته ای بهانه اســت و سریالی از 
موضوعات مختلف پــس از توافق برجام 
برای دشمنی با ایران توسط آمریکایی ها در 

دستور کار قرار دارد. 
جواد کریمی قدوســی گفت: متأســفانه 
دولت توجه الزم به بازی  که آمریکا همراه 
با اروپاییان راه انداخته است، نداشت و در 
حالی که کامالً چنین شرایطی پیش بینی 
می شــد، خوش بینانه فکــر کردند توافق 
برجام مشکل تحریم ها را حل خواهد کرد. 
تحریم ها به بهانه برنامه هســته ای کشور 
به وجود آمد اما برای تضعیف و تســلیم 
جمهوری اســالمی در برابر خواسته های 

آمریکا تعیین شده بود. 
نماینده مردم مشهد تصریح کرد: چنانچه 
آقای ظریف نیز در جلســه ای خصوصی 
اعتراف می کند که من بریده ام و هیچ گونه 
امیدی به دولت آمریکا نیست، دیگر وقت 
آن رســیده اســت که کمیسیون نظارت 
بر برجــام و دولت پاســخ دیپلماتیک یا 
هشدارهای لفظی را کنار بگذارند و اقدامی 
انقالبی انجام دهند. زمانی که امکان خروج 
از برجــام به صورت داوطلبانه وجود دارد و 
آمریکا اراده به خروج از آن می کند، دیگر 
برجام قابل اجرا نیســت و مذاکره مجدد 
فریبی بیش از ســوی آمریکا و اروپایی ها 
نیســت و دولت خود را معطل و دلخوش 

به مذاکره نکند.

بازی آمریکایی ها برای بازنگه داشتن درب مذاکرات 

تغییــر برجام یا توافــق مادام العمر

مذاکره مجدد 
درباره برجام فریبی 
بیش نیست و 
دولت نباید خود را 
دلخوش به مذاکره 
کند

بــــــــرش

میدان مبارزه را با کابوئی بازی ترامپ ترک نمی کنیم 
مهر: سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در 
واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا 
علیه ایران در مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد گفت: سخنان رئیس جمهور 
آمریــکا حاکی از ضعــف و درماندگی 
دولتی اســت که در رؤیــای ابرقدرتی 
به مالیخولیا مبتال شــده است. سردار 
جزایری خاطرنشــان کرد: برخالف آنکه ترامپ ایاالت متحده را صاحب قدرت 
»رهبری عظیم« می داند، استنادات دهه های اخیر همگی حاکی از بی ظرفیتی 
دولت و حاکمیت آمریکا در مواجهه با حوادث و رویدادها بویژه در منطقه غرب 
آسیاســت. وی افزود: اینکه ترامپ در مورد برجام می گوید »ما نمی توانیم به آن 
پایبند بمانیم«، به خودش مربوط اســت لیکن ایــن را بداند که با این بلوف ها 
نمی تواند از ایران امتیازگیری کند. ملت ایران از داشــته هایش و مخصوصاً توان 
دفاعی و موشکی اش پاسداری می کند و عنصر بازدارندگی جامعه ایران در برابر 
زیاده خواهی ها و دیکتاتوری های آمریکا پدیده ای نیســت که بــا داد و فریاد و 

بازی های کابوئی میدان مقابله و مبارزه را ترک کند. 

مأموریت جدید پدافند غیرعامل 
برای مقابله باتهدیدات تروریستی 

مهر: رئیس سازمان پدافند غیرعامل از مأموریت جدید این سازمان برای مقابله با 
تهدیدات تروریستی خبر داد و گفت: بعد از حادثه تروریستی مجلس، تهدیدات 
تروریســتی در لیست پدافند غیرعامل قرار گرفته است. سردار غالمرضا جاللی 
با اشاره به اینکه در شرایطی هستیم که باید با یک نگاه جدید و متنوع ماهیت 
تهدیدات را مورد بازبینی و دقت قرار دهیم، گفت: در دهه اخیر ماهیت تهدیدات 
در کشور ما تغییر کرده و به یک ماهیت پویا و ترکیبی از تهدیدات نرم، نیمه سخت 
و ســخت تبدیل شده اســت. وی افزود: آمریکایی ها درمنطقه با استفاده از ابزار 
نظامی رژیم صهیونیستی و عربستان سعی در معتبر و محتمل نشان دادن گزینه 
نظامی دارند اما بررسی طیف تهدیدات آن ها نشان می دهد که تهدید نظامی به 

آخر لیست تهدیدات علیه جمهوری اسالمی رفته است.

واکنش نماینده کلیمیان در مجلس به اظهارات نتانیاهو 
ایــران در  فارس: نماینــده کلیمیان 
مجلس شــورای اســالمی بــا صدور 
بیانیه ای نسبت به سخنان نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی در ســازمان ملل 
واکنش نشــان داد و آن را یاوه سرایی ها 
و باج خواهی های جنایتکاری که دستی 
آغشــته به خون مظلومان فلسطینی 
دارد و هر روز بر قطر کتاب جنایتکارانه خود چندین برگ می افزاید، عنوان کرد. 
سیامک مره صدق افزود: سخن گفتن از صلح، آزادی و دوستی با مردم ایران توسط 
سردمداران رژیم اشغالگری که نه تنها در خط دستورات حضرت موسی)ع( حرکت 
نمی کنند بلکه به هیچ اصل انســانی پایبند نیستند، بار دیگر سبب انزجار تمام 
یهودیان و موحدان آزاداندیش ایران و جهان شده است. بدون شک نتانیاهو یکی 
از بزرگ ترین دشــمنان صلح و آزادی در جهان کنونی اســت که بارها دست به 
تجاوز و جنایت زده و اکنون نیز همراه با همپالگی آمریکایی خود نعره های مستانه 
سر می دهد. وی همدلی و هم نفسی ترامپ و نتانیاهو را به همراهی دن کیشوت 

و سانچو پانزا تشبیه کرد.

زمان آنست که محاسبات غلط آمریکا را تصحیح کنیم 
سپاه نیوز: فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اتهام زنی ترامپ به ایران زیبنده آمریکا 
و دولت فاســد و قلدر آن است، تأکید کرد: زمان آن رسیده است که محاسبات 
غلط آمریکا را تصحیح کنیم. ســردار جعفری با بیان اینکه در حرف های ترامپ 
چیز جدیدی وجود نداشت، گفت: آنچه تازگی داشت این است که آمریکا چهره 
واقعی خود را برای جهانیان آشکار ساخته و امروز دنیا همان تصویری از آمریکا 
را مشــاهده می کند که ایران سال هاســت تالش دارد آن را آشکار سازد. وی با 
بیان اینکه با شکست های پیاپی و خردکننده ای که آمریکایی ها بویژه در منطقه 
از ایران دریافت کرده اند، طبیعی است که سیستم عصبی و انسجام فکری آن ها 
به هم ریخته باشــد، افزود: حرف های ترامپ نبایــد بی جواب بماند و امیدواریم 
رئیس جمهور در سازمان ملل پاسخی قاطع، انقالبی و روشنگر - چنانکه در شأن 

ملت ایران است- به وی بدهد. 

تمدید »تعلیق« تحریم ها از الزامات برجام است 
بروجردی  عالءالدیــن  ملــت:  خانه 
درباره ارزیابی تمدید تعلیق تحریم های 
هسته ای ایران برای یک دوره ۱20 روزة 
دیگر از سوی دولت ترامپ، گفت: چنین 
اقدامی رخداد خاصی نیست و بر اساس 
روال گذشــتة دولت قبلی آمریکا انجام 
شده اســت.وی افزود: اگر آمریکایی ها 
تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران را انجام نمی دادند، به معنای نقض کامل 
برجام محســوب می شد. این امر عبارت است از بازگشت تحریم های تعلیق شده 
که در عرصه روابط بین الملل مخالفت صریح با برجام تلقی می شــود. بروجردی 
خاطرنشان کرد: باید یادآور شد که عدم تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران 

به ضرر ایاالت متحده آمریکا تمام خواهد شد. 

دشمنان از تداوم قدرت انقالب اسالمی کالفه شده اند 
تسنیم: رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: همه به جان ما افتاده اند اما ما با 
هدایت رهبری و پشتیبانی مردم انقالبی این نظام را برقرار نگاه داشته ایم؛ به صورتی 
که دشــمنان کالفه هستند که این انقالب چگونه با این قدرت ادامه یافته است. 
آیت اهلل جنتی با یادآوری اینکه اگر پشتیبانی ایران وجود نداشت، داعش در سوریه 
و عراق شکست نمی خورد، اظهار داشت: اگر پشتیبانی ایران نبود، داعش سوریه 

و عراق را خورده بود و در آن دولت اسالمی عراق و شام را به  وجود آورده بود. 
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

هراس صهيونيست ها از توان حزب اهللا لبنان   خبرگزارى صداوسيما: رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستى مدعى شد، حزب اهللا در طول چند سال گذشته تجربياتى در جنگيدن كسب كرد كه آن را دست 
كم نمى گيريم. گادى ايزنكوت افزود: حزب اهللا يك «شبه ارتش» است كه عناصر و مؤلفه هاى زيادى از يك ارتش را دارد. حزب اهللا دشمنى است كه ما را بيش از هر دشمن ديگرى در اطرافمان نگران مى كند. قدرت 
مهمى در لبنان و قدرت محدودى در سوريه وجود دارد. ايزنكوت افزود: اين هفته فرمانده ارتش لبنان به پيروزى در قلمون ابراز افتخار و تأكيد كرد، اكنون ارتش براى اعمال مسئوليت خود در جنوب اقدام خواهد كرد. 

واكنش ها به سخنرانى جنجالى ترامپ
در مجمع عمومى سازمان ملل

قدس: سخنرانى رئيس جمهور 
عمومــى  آمريكا در مجمــع 
ســازمان ملل متحد بيشتر بر 
محور ايران و كره شمالى تمركز 
داشت. اين سخنان بازتاب هاى 
زيادى در آمريكا و ساير روساى 
جمهور كشورهاى جهان داشت. 
«امانوئــل ماكــرون» رئيــس 

 جمهور فرانســه پس از ســخنان دونالد ترامپ در مجمع عمومى سازمان ملل 
متحد گفت: «برجام بهترين توافق ممكن است و خروج از آن تصميم اشتباهى 

است و آمريكا نبايد اين كار را انجام دهد.»
ماكرون همچنين از تصميم خود براى مذاكره با ترامپ در اين خصوص در حاشيه 
اجالس مجمع عمومى سازمان ملل درنيويورك و بيان اهميت پايبندى آمريكا و 

ساير طرفين مذاكره با ايران به برجام خبر داد.
تنها فردى كه از اين سخنرانى تقدير كرد، نخست وزير رژيم صهيونيستى بود. 
«بنيامين نتانياهو» نخست  وزير رژيم صهيونيستى سخنرانى ترامپ در سازمان 
ملل را «شــجاعانه و صريح» توصيف كرد! و دقايقى پس از سخنرانى ترامپ، در 
صفحه توييتر خود نوشت: «در بيش از 30 سالى كه با سازمان ملل سر و كار دارم، 
هرگز سخنرانى  اى تا اين حد شجاعانه و صريح نشنيده بودم. رئيس  جمهور ترامپ 
حقيقت را در مورد خطراتى كه جهان را تهديد مى  كند گفت و مقابله صريح با 

آنها براى اطمينان از آينده بشريت را خواستار شد.»
«ريچارد هاس» رئيس «شوراى روابط خارجى» آمريكا هم در صفحه توييتر خود 
نوشت: «سخنرانى ترامپ در سازمان ملل تكرار «محور شرارت» (جرج دبليو بوش) 
بود با اين تفاوت كه (شمار كشورهاى اين محور) از سه به دو رسيده: عراق حذف 

شده ولى ايران و كره شمالى در اين محور باقى مانده اند.»
وزير خارجه ســوئد نيز بالفاصله پس از سخنرانى ترامپ در مصاحبه اى گفت: 
ترامپ سخنرانى اشتباهى را در زمانى اشتباه و براى مخاطبانى اشتباه ايراد كرد! 

او منشور سازمان ملل را نقض كرد.
دولت ونزوئال سخنان ترامپ عليه اين كشور را به شدت محكوم كرد و اين سخنان 

را تبعيض آميز توصيف كرد.
 واكنش هاى داخلى به سخنان رئيس جمهور آمريكا

ســخنان ترامپ در مورد كره شمالى و ايران با واكنش هاى منفى در داخل 
آمريكا نيز مواجه شــد. «دايان فينشتاين» سناتور ايالت «كاليفرنيا» در صفحه 
توييترش نوشــت: «سازمان ملل محلى براى حمايت و ارتقاى صلح است. اما 
امروز رئيس جمهور ترامپ از اين جايگاه به عنوان صحنه اى براى تهديد به 

جنگ استفاده كرد.»
«مارك تاكانو» سناتور دموكرات ايالت «كاليفرنيا» نيز سخنرانى ترامپ را به شكل 
شگفت آورى بى پروا خواند كه مى تواند به قيمت جان ميليون ها نفر تمام شود.
«باربارا لى» ديگر سناتور آمريكايى نيز سخنان ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و آن 

را به عنوان «سخنرانى خطرناك» و اهانت به توافق هسته اى ايران توصيف كرد.
«جان كربى» سخنگوى پيشين وزارت خارجه آمريكا نيز در پيامى نوشت: «ترامپ 
فرصت بسيار خوبى را در سازمان ملل از دست داد. شرمسارى واقعى اينجا است 
كه او به جاى همكارى و احترام دو جانبه، از درگيرى و منازعه صحبت مى كند.»
«جان بولتون» نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل متحد نيز همراستا با نخست 
وزير رژيم صهيونيستى با اعالم رضايت از سخنرانى ترامپ در پيام توييترى نوشت: 
«سخنرانى ترامپ بهترين عملكرد او از آغاز دوران رياست  جمهورى  اش بود. او به 

شكلى صريح و بى  پرده از كره شمالى و ايران انتقاد كرد.»
«ايوانكا ترامپ» دختر رئيس جمهور آمريكا نيز ســخنرانى پدرش را در مجمع 

عمومى مورد ستايش قرار داد.
«مايكل مور» كارگردان مطرح آمريكايى در توييتى نوشــت: «مضمون سخنرانى 
ترامپ در ســازمان ملل متحد را مى تــوان اين چنين كوتاه كرد: «ما بزرگترين 

ماشين جنگى جهان را به دست آورديم.» 

اخبار جهان

 بين الملل  از آنجا كه اقليم كردســتان 
عــراق در موضوعاتى همچــون چگونگى 
بهره بردارى از درآمدهاى نفتى، نحوه اداره 
مناطق مورد مناقشه همچون كركوك، سهم 
17 درصدى از بودجه دولت مركزى و حضور 
نيروهاى پيشمرگه در مناطق خارج از كنترل 
كردستان با دولت مركزى عراق اختالف هاى 
شديدى پيدا كرده است؛ پافشارى اربيل بر 
برگزارى همه پرسى و عزم بغداد بر مقابله با 
آن در حالى كه همه جريان هاى بين المللى 
و منطقه اى از دولت حيدر العبادى نخست 
وزير عراق حمايت مى كنند، سبب شده است 
آينده همه پرسى كردستان عراق مبهم باشد.

روزنامه االخبار لبنان در گزارشى در اين باره 
نوشته است، مســعود بارزانى رئيس اقليم 
كردستان عراق در طول مدت زمان گذشته 
در مذاكره با جريان هاى ُكرد از يك ســو و 
رايزنى با دولت مركزى عراق از سوى ديگر 
تالش كرده از مسئله همه پرسى كردستان 
عــراق باالترين ميزان منافــع را براى خود 

دست و پا كند.

  شروط بارزانى براى تعويق 
همه پرسى 

دولت عراق بودجه معوقه اقليم كردستان از 
سال 2013 تا 2017 را پرداخت كند، حقوق 

نيروهاى پيشمرگه كردســتان را بپردازد؛ 
مناطق مورد مناقشه را بر اساس ماده 140 
قانون اساســى عراق به كردســتان الحاق 
كند، مذاكــرات بغداد و اربيل تحت نظارت 
ســازمان ملل و با ضمانت هاى بين المللى 
باشد، پارلمان عراق قانونى تصويب كند تا بر 
اساس آن به كردستان مجوز داده شود نفت 
و گاز اين منطقه را صادر كند و سود حاصل 
از آن تحت تصرف اقليم كردســتان باشد و 
در عين حال كردستان عراق حق مالكيت 
بر ذخاير نفتى اقليم كردستان را در اختيار 

داشته باشد.
بدين ترتيب همه پرسى به مدت دو سال به 

تعويق بيفتد و اگر دولت مركزى از وظايف 
خود در اين زمينه عدول كند، بارزانى حق 
دارد دولت ُكردى در كردستان تشكيل دهد. 
بر اساس اين خبر، دولت مركزى عراق با اين 
شروط بارزانى موافقت نكرده است و دو طرف 
به توافق رسيده اند مذاكرات را در اين زمينه 

ادامه دهند.
االخبار نوشته، وضعيت پيچيده كنونى در اقليم 
كردستان به شكلى است كه شايد به تشكيل 
دولت كردستان منتهى شــود، اما اين دولت 
عمرى كوتاه خواهد داشــت يــا اينكه آغازگر 
فاجعه جديدى براى مردم كرد عراق باشد كه 

به جنگى عراقى و كردى تبديل خواهد شد. 

  مخالفت «نورى المالكى» با طرح 
سازمان ملل 

معــاون رئيس جمهور عراق هــم اعالم كرد، 
طرح ابتكارى پيشنهادى دبيركل سازمان ملل 
درباره همه پرسى جدايى منطقه كردستان، به 
طور ضمنى شــامل بندهايى غيرقانونى است 
و بــه همين دليل ما اين طــرح را كه بحران 
همه پرسى را بين المللى مى كند و تالشى براى 

لغو نقش ملى است، رد مى كنيم.
به نظر مى رســد اگر كردستان 
عراق به عنوان كشورى مستقل 
نمايان شود، نه تنها مشكالتش 
كم نمى شــود كه چندين برابر 
خواهد شد، موضوعى كه بيشتر 
از هــر زمان ديگــرى امنيت و 
رفاه مــردم اين اقليم را به خطر 
مى اندازد. عالوه برآنكه مشكالت 
اقتصــادى و معيشــتى مردم 
كردســتان عــراق، اصلى ترين 
احزاب اين منطقه درباره قانون 

رياست كردســتان با همديگر اختالف دارند، 
زيرا دوره قانونى رياســت مســعود بارزانى به 
پايان رسيده و رايزنى ها براى توافق بر سر ادامه 
رياست وى بى نتيجه بوده است و بيشتر احزاب 
كردستان عراق خواستار تعيين جايگزين براى 

وى هستند.

بارزانى براى تعويق همه پرسى كردستان  شرط گذاشت

بمباران شمال عراق از سوى بايدها و نبايدهاى  اربيل براى بغداد !
جنگنده هاى تركيه

تركيه شمال عراق  السومريه: جنگنده هاى 
تركيه،  ارتش  كردند.جنگنده هاى  بمباران  را 
انبارهاى تسليحاتى و مهمات و مخفيگاه «پ. 
ك. ك» را در مناطق الزاب و افاشين باسيان 
در شمال عراق بمباران كردند.برخى شاهدان 
عينــى در اســتان دهوك عراق نيــز اعالم 
كردند، جنگنده هاى تركيه منطقه افاشين از 
توابع ناحيه شيالزى در اين استان را بمباران 
كرده اند و اين بمباران يك ســاعت به طول 

انجاميده است.

ناتو نظاميان خود را
در افغانستان افزايش مى دهد

اســپوتنيك: دبيركل ناتو در ســخنانى از 
افزايش شــمار آنچه وى آن ها را مستشاران 

نظامى در افغانستان توصيف كرد، خبر داد.
«ينس استولتنبرگ» اعالم كرد، اين سازمان 
قصد دارد شمار مستشاران نظامى كه در حال 
آموزش نظاميان افغانستانى هستند را تا چند 
هزار نفر افزايش دهــد. دبير كل ناتو در اين 
خصوص گفت: اكنون در حال تصميم گيرى 
نهايى درباره اين مسئله هستيم. ژنرال «جيمز 
ماتيس» وزير دفاع آمريكا دو روز پيش اعالم 
كرد، اين كشــور 3000 نيروى نظامى جديد 

را به افغانستان اعزام مى كند.

جهان اسالم

دولت عراق بايد 
بودجه معوقه اقليم 

كردستان از سال 
2013 تا 2017 را 

پرداخت كند، حقوق 
نيروهاى پيشمرگه 
كردستان را بپردازد

بـــــــرش

رئيس جمهور 
عمومــى  مجمــع 
 متحد بيشتر بر 
 تمركز 
داشت. اين سخنان بازتاب هاى 
زيادى در آمريكا و ساير روساى 
جمهور كشورهاى جهان داشت. 
«امانوئــل ماكــرون» رئيــس 

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

وال استريت ژورنال: 
مديركل آژانس بيــن المللى انرژى 
همكارى  ادعــاى  مى گويــد،  اتمى 
هســته اى ايران و كره شمالى هيچ 

مبنايى ندارد.

الشرق االوسط: 
ذوق زدگى رســانه هاى عربستانى از 
«سخنان قرون وسطايى»، ترامپ وعده 
داد بــا «رژيم جنايتكار» ايران بر ســر 

برنامه تسليحاتى مقابله كند.

رويترز: 
بازتــاب واكنش ظريف به ســخنان 
ضدايرانــى ترامپ در رويتــرز: ايران 
ســخنان ترامپ در ســازمان ملل را 

«بى شرمانه و جاهالنه» مى داند.

نشريه پوليتيكو:
 نطق ترامپ در مجمع عمومى سازمان 
ملل، وى را در حالى كه با توپ گلف 
خود پنجره هاى مقر سازمان ملل را 

شكسته است، نشان مى دهد.

البى صهيونيستى آيپك:
 ســخنان ترامپ را در سازمان ملل تحسين 
مى كنيم چرا كه توجه ها را به حمايت ايران از 
تروريسم، تأمين حزب اهللا و اقدامات بى ثبات 

كننده آن، جلب كرد.

 ديپلماسى توييترى
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روزنامـه صبـح ايـران

پاسخ استاد كورانى به  يك شبهه   رسا / استاد و پژوهشگر لبنانى در همايش آموزشى «مبلغان و شبهات عاشورايى» در قم گفت: برخى در شبكه هاى ماهواره اى تبليغ مى كنند شيعيان، امام حسين(عليه السالم) را 
ثاراهللا به معناى خون خدا معرفى مى كنند كه لوازمى دارد از جمله ها اينكه بايد خدا را مادى بدانيم. حجت االسالم على كورانى افزود: واژه خون خدا به معناى جسد بودن خدا نيست، بلكه در قواعد عرب اگر فردى يك نفر را 
بكشد، خانواده مقتول از خانواده قاتل طلب خون دارند كه از آن تعبير به «ثأر» و «ثار» مى كنند، در مورد امام حسين(عليه السالم) هم خدا طالب خون است، يعنى خدا طلبى دارد كه مظلوميت اين خون را از ظالمان بستاند.

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

يك  هر  در  پژمان   مليحه  معارف/   
بر  رحمت  نسيم  خدا  خوب  ماه هاى  از 
كه  ماهى  محرم؛  ماه  و  مى وزد  مؤمنان 
فقط براى انسان و انسانيت است، به ما 
از  و  كنيم  زندگى  چگونه  مى دهد  ياد 
آموزه هاى عاشورا و حركت بى مانند امام 
ببريم.  بهره  چگونه  حسين(عليه السالم) 
ايثار،  محرم به ما درس عزت، معنويت، 

حماسه و عرفان مى دهد.
امام حسين(عليه السالم) براى دست يافتن 
به زندگى برتر و جاودانه، پذيراى شهادت 
شــد و از بيعت با يزيد خــوددارى كرد. 
سيدالشهدا(عليه السالم)  ديدگاه  براساس 
هم مرگ و هم شــهادت، خير و سعادت 
اســت، هم حيات و پيروزى و به فرموده 
قرآن: «اِحدى الُحسنيين» يكى از دو خوبى. 
پس شــيفتگان امام حسين(عليه السالم) 
حق دارند نســبت به ياران آن حضرت و 
شهداى كربال احساس حسرت كنند و با 
خود بگويند؛  اى كاش ما هم در كنار شما 
بوديم و به فوز عظيم مى رســيديم! و چه 
فوزى عظيم تر از همنشينى و شهادت در 

ركاب امام حسين(عليه السالم).
در آســتانه فرا رســيدن محرم الحرام، 
مــاه خون و قيــام و ماه عزادارى ســيد 
و ســاالر شــهيدان حضــرت اباعبداهللا 
الحسين(عليه السالم)؛ بايسته هاى ورود به 
محافل عزاى حســينى را در گفت وگو با 
عالمه فاضل آيت اهللا عبداهللا جوادى آملى 
مورد بررسى قرار داده ايم كه 

در ادامه مى خوانيد.
محرم  ماه  آستانه  در   
عزادارى  آغاز  و  الحرام 
امام حسين(عليه السالم) 
قرار داريم، در همين آغاز 
ورود به ماه خون و قيام 
عزاداران  به  توصيه شما 

حسينى چيست؟
- ماه عزادارى سيد و ساالر 
اباعبداهللا  حضرت  شهيدان 
الحسين(عليه السالم)  ماهى 
اســت،  درس  از  سرشــار 
درس هايــى كــه از مكتب 
حســينى براى ما به يادگار 
مانده و پيروى از آن ها ما را 
به سمت فالح و رستگارى 

رهنمون مى شود.
محــرم مانند ماه مبارك رمضان اســت، 
يعنى ماه عبادت،  توسل و كسب رضايت 
پــروردگار؛ بنابرايــن همه مــا بايد در 
عزادارى هاى ســاالر شــهيدان با تأمل و 
تدبر حاضر شويم كه اگر اين چنين باشد، 
قطعاً عزادارى،  سينه زدن و گريه هاى ما 
همراه با درك و بينش معنوى از جايگاه 
قيام كربــال خواهد بود. يادمان باشــد، 
عزادارى سيدالشــهدا (عليه السالم) بايد 
طورى برگزار شــود كه اين نظام را حفظ 

كند، زيرا شهداى ما با تأسى از قيام كربال 
پا به ميدان هاى گوناگون گذاشتند و اين 
نظام امروز به دســت ما رسيده، بنابراين 
وقتى اين مرثيه ها و عزادارى ها مى تواند 
يك كشــور را حفظ كند، چرا ما آن را با 

عظمت و جالل حفظ نكنيم؟
 از برابرى عزادارى محرم با عبادت 
پــروردگار ياد كرديــد، به عنوان 

مصداق چه نكاتى قابل طرح است؟
عــزاى  اقامــه  و  محــرم  بــه  ورود   -
است،   عبادت  سيدالشهدا(عليه الســالم)  
حــزن و غمگينى انســان در ماه محرم، 
عبــادت اســت. در محرم فرمــوده اند: 
ُه  «نََفــُس الَمهموِم لُِظلِمنا تَســبيٌح َو َهُمّ
لَنا ِعباَدٌة...» يعنى كسى كه در ماه محّرم 
آهى مى كشــد اين آه عبادت است اين 
چه ماهى اســت! اين دين مى خواهد ماه 
محــرم را مثل ماه مبــارك رمضان ماه 
عبادت قرار دهد، براى مظلوميت ســاالر 
شهيدان كسى آه بكشد عبادت است. در 
ماه محرم اگر انسان مهموم وغمگين شد، 
عبادت است؛ اهتمام ورزيدن به اينكه نام 
حسين بن على(ســالم اهللا عليهما) را احيا 

كنند، عبادت است.
اشــك بر امــام حسين(عليه الســالم) و 
مظلوميت ايشان عبادت است. اگر سؤال 
كنند شما اصِل عالم را از چه چيزى خلق 
كرديد، مصالح ساختمانى عالَم چيست؟ 
پاسخ قرآن اين است كه ما عالَم را از حق 
خلق كرديم، مصالح ساختمانى اين عالم، 
حقيقت اســت؛ يعنى اينجا جاى باطل 
نيست و راز زنده ماندن و حيات اسالم در 
كربالى حسينى نهفته شده و حفظ اين 

نهضت عبادت است.

 و مهم ترين پيام كربالى حسينى 

كه امروز بايد آن را به جهانيان عرضه 
كنيم، چيست؟

- حسين بن على(ســالم اهللا عليهما) در 
گودال قتلگاه حرف بين المللى و جهانى 
دين را مطرح  كردند. ايشــان فرمود به 
هر حال ديــن يك پيام جهانى دارد و ما 
يك وظيفه مشترك انسانى با همه مردم 
جهــان داريم. در حال حاضر آل ســعود 

حتى مســلمان هم نباشــد بايــد پيام 
گودال قتلگاه حســين بن على(سالم اهللا 
عليهما) را بشنود. واقعاً كشتار زن و بچه 
و مردم بى گناه بــا كدام معيار هماهنگ 
در مى آيد؟ يا در ميانمــار چرا  در ميان 
مســلمانان مظلوم نسل كشى مى كنند؟ 
پيام عاشوراى حسينى آزادگى و بصيرت 
در برابر دشــمن اســت. پيــام جهانى 
كربالى حســينى مبارزه با ظلم اســت؛ 
حتى بــه قيمت از دســت دادن جان و 
ســاالر شــهيدان كربال خود معّرف اين 
پيام جهانى است. جامعه زمانى مى تواند 
بگويد «وجعلنا و اياكم من الطالبين بثاره» 
كه امروز عليه دشــمنان قيام كند و قائم 
بالعقل باشــد، قائم بااليمان باشد و قائم 
بالتقوا باشــد. چنان كه در زيارت اربعين 
مى خوانيم كه سيدالشهدا(عليه الســالم)  
براى دو كار خون داد؛ يكى اينكه جامعه 
را عالِم كنــد، ديگر اينكه جامعه را عادل 

كند و ما هم راهيان همين راه هســتيم! 
ســاالر شهيدان فرمود، اين راه براى شما 
هم هست و بايد به دنبال ما حركت كنيد؛ 
آن سخنرانى نورانى حضرت در مكه هم 
همين اســت، فرمود: «َمْن َكاَن بَاِذًال فِيَنا 
ُمْهَجَته ؛ (آنكــه خون قلبش را تنها براى 
ما بذل مى كند) ببينيد ما چكار مى كنيم، 

شما هم تابع ما باشيد».
 به نظر شــما در اقامه عزاى امام 
حسين(عليه الســالم) توجه به چه 

نكاتى ضرورى است؟
- براى برگزارى مراســم عــزادارى امام 
نكات  بــه  بايــد  حسين(عليه الســالم) 
گوناگونى توجه كنيم؛ اول اينكه مراســم  
با حفظ شئون دينى برگزار شود. با توجه 
به اينكه همه چشم هاى جهانيان به ايران 
اسالمى و مراسم عزاى حسينى معطوف 
است، مراقب باشيم حرف هاى ضعيف نقل 
نكنيم. مراقب باشيم، عزادارى ما معاذ اهللا 
بى محتوا نباشــد و از طــرح حرف هاى 
ُسســت، حرف هاى بى مغــز، حرف هاى 
بى ســند، حرف هايى كه خــداى ناكرده 
اختالف برانگيز اســت و وحدت را به هم 

مى زند، پرهيز كنيم.
نكته ديگــر اينكه به پيــام «َهيَهاَت ِمنَّا 
َّة» امام حسين(عليه الســالم) كه در  ل الذِّ
اين ماه بيشتر از هميشه شنيده مى شود 
توجه كنيم؛ اين پيام براى طرد استكبار 
برون نيست، بلكه براى طرد آن مستكبر 
درون هم هست. اگر عقل كسى اسير شد، 
بخصوص كسانى كه اول راه هستند، اين 
دشــمن درون نمى گذارد او عاقل بشود، 
نمى گــذارد دنبال علم برود. حواســمان 
باشد از همين پيام پرمعنا درس بگيريم 
و از خدا بخواهيم ما را در مسير پيروى از 

قيام و نهضت حسينى قرار بدهد.

بررسى بايسته هاى ورود به محرم در گفت و گوى قدس با آيت اهللا جوادى آملى

پيام جهانى كربال  مبارزه با ظلم است

انتظار فرج برآمده از فرهنگ ناب حسينى است
وقتى از جهان در انتظار موعود ســخن به ميان مى آيد، اين حقيقت تاريخ پيش 
چشــم همه ابناى بشر قرار مى گيرد، موعودى كه جهان در انتظار اوست از نسل 
حسين بن على(عليه السالم) است و حضرت مهدى(عجل اهللا تعالى فرجه) ظهور 

مى كند تا انتقام گيرنده حقيقى ساالر شهيدان كربال باشد.
وقتــى در نهضت ســترگ عاشــورا مداقــه مى كنيــم، مى بينيم مســير امام 
حسين(عليه الســالم) مسيرى است كه منتظران بى شــمارى داشته، تا او بيايد 
و جهــان پيرامون آن ها را به فرهنگ ناب محمدى و نهضت اصيل اســالم پيوند 

دهد.
حسين زمانه ما مهدى موعود است تا جهان درگير جنگ ها و نيرنگ ها را به ساحل 
امــن و آرام دين پيوند دهد و از اين روى مى توان گفت فرهنِگ انتظار برآمده از 
فرهنگ عاشوراى حسينى است؛ عاشوراى حسينى در حقيقت نقطه عطف فرهنگ 
انتظار است و آن ها كه درك خوبى از نهضت حسينى دارند، بى گمان معنا و مفهوم 

انتظار را به خوبى مى فهمند و منتظر واقعى هستند.
انتظار بدون پشتوانه معرفتى عاشورا مانند مرغ بى بال و پرى است كه توان پريدن 
و اوج گرفتن ندارد، منتظران حقيقى در عصر غيبت همان ياران عاشورايى هستند 
كه در هر برهه اى از زمان كه به همراهى آن ها در قيام عليه دشــمنان نياز باشد، 

ثابت قدم و استوار ظاهر مى شوند.
در فرهنگ انتظار، شعار ياوران مهدى موعود همان شعار «يالثارات الحسين» است 
و منتظران حقيقى يارى و نصرت به سيدالشهدا(عليه السالم) را در يارى فرزندش 
حضرت حجت بن الحسن(عجل اهللا تعالى فرجه) مى دانند؛  ضمن اينكه بر اساس 
اقوال صريح تاريخى، روز عاشورا روز قيام و ظهور حضرت مهدى(عجل اهللا تعالى 
فرجه) اســت و آن ها كه تربيت شده مكتب حسينى باشند، پيام ظهور را در اين 

روز درك خواهند كرد.
پيروان حسينى، سازش ناپذيرى را از مكتب ساالر كربال آموخته اند و همين مكتب 
در عصر ظهور هم پيش روى آن هاســت و حــاال در روح و جان منتظران مهدى 
موعود عشق حسينى و اقتدار مهدوى ريشه دارد تا به پشتوانه اين دو بال معنوى 

در مقابل ظلم ايستادگى كنند.
چنين پيروانى با انديشــه آگاه هرگز در برابر ظلم به مظلوم سكوت نمى كنند و 
نتيجه اش همين شــهداى مدافع حرم مى شود كه دور از وطن و سرزمين مادرى 

خويش از حرم آل اهللا به قيمت جان، پاسدارى مى كنند.
اما وظيفه ما منتظران در اين عصرى كه جنگ،  تعصب، قدرت طلبى و كشــتار 
بى رحمانه مسلمانان مظلوم در جاى جاى جهان رخنه كرده، اين است كه دست به 
دست هم بدهيم و از همين ماه محرم و محافل حسينى بار ديگر انسجام و وحدت 

مهدوى را به رخ جهانيان بكشيم.
مراسم عزادارى سيدالشهدا(عليه السالم) را به رسانه اى پرقدرت براى ترويج فرهنگ 
ناب «عاشــورا و انتظار» تبديل كنيم كه دشــمنان از همين ايمان راسخ و انتظار 

راستين ما براى آمدن موعود منتقم خون ساالر شهداى كربال مى ترسند.
يادمان باشد، حضور ما در محافل عزادارى محرم بايد همراه با معرفت باشد، يعنى 
تالشــمان بر اين باشد كه امام شناس شويم، زيرا اگر سيدالشهدا(عليه السالم) را 

بشناسيم، بى گمان امام زمان خود را شناخته ايم.
و نكته آخر اينكه هر «يا حســين» ما پتكى سهمگين بر ساختار فكرى و وجودى 
دشمنان است، زيرا آن ها بيش از پيش مطمئن مى شوند انتظار ما حقيقى است و 

مهدى(عجل اهللا تعالى فرجه) منتقم خون حسين(عليه السالم) مى آيد.

سخنگوى حوزه در پاسخ قدس:
باالتر از طب اسالمى بهداشت اسالمى داريم

موسوى:  مهدى  سيد  معارف- 
سخنگوى مركز مديريت حوزه هاى 
علميه كشور تصريح كرد: برخالف 
گفتــه برخــى مســئوالن وزارت 
بهداشــت، ما باالتر از طب اسالمى 
داراى بهداشت اسالمى هستيم كه 

اعم از طب است. 
حجت االسالم والمسلمين عباس رفعتى روز گذشته در نخستين نشست خبرى 
خود، در پاســخ به پرســش خبرنگار قدس مبنى بر موضع رسمى حوزه در برابر 
سخنان اخير برخى مقام هاى وزارت بهداشــت عليه طب اسالمى اظهار داشت: 
يكى از طرح هاى مورد توجه در شوراى عالى هماهنگى مراكز حوزوى به رياست 
آيت اهللا اعرافى، مدير حوزه هاى علميه،طرح ساماندهى طالب در امر طب سنتى 

و اسالمى است.
وى با بيان اينكه طب سنتى و اسالمى از ديرباز در حوزه هاى علميه وجود داشته و 
برخى علما و مراجع بزرگ نسبت به آن اشراف و ورود داشته اند، گفت: اساساً شيخ 
الرئيس ابوعلى سينا يك دانشمند حوزوى در زمانه خود بوده و اين مسئله نشان 
مى دهد علما و بزرگان ما بر اساس طب سنتى و نيز كالم اهل بيت(عليهم السالم) 

قائل به طب اسالمى بوده اند.
دستيار مدير حوزه هاى علميه در امور رسانه اى خاطرنشان كرد: در سال هاى اخير پس 
از بروز مشكالتى كه در عرصه مسائل بهداشتى و طبى در جامعه پديد آمده، گرايش 
مردم به طب سنتى افزايش يافته و پس از اينكه نياز به اين موضوع ايجاد شد، برخى 
شخصيت هاى حوزوى نيز به طور جدى تر در اين باره وارد شده اند و كتاب هاى و آثارى 

نوشته اند كه برپايه احاديث صادره از حضرات معصومين(عليهم السالم) است.
وى با اشــاره به اينكه روايات فراوانى درباره مسائل بهداشت و طب اسالمى وجود 
دارد، گفت: البته ما ادعا نمى كنيم همه روايات موجود، صد در صد قابل اعتماد و 
مؤثق است، بلكه بايد در اين خصوص يك كار رجالى قوى و بررسى دقيق داشت 

كه متأسفانه در گذشته اين گونه كار نشده است.
ى ادامه داد: با اين حال، روايات ثقه و مطمئن نيز كم نداريم بخصوص درباره آثار 
و فوايد برخى خوراكى ها و مواد غذايى، داروهاى گياهى، بهداشت و نظافت و حتى 
توصيه هاى جزئى درباره چگونگى وضو و غسل و طهارت كه اين ها ارتباط بسيارى 

با بهداشت و سالمت افراد جامعه دارد.
وى بيان داشت: البته يك نكته ظريف در اينجا وجود دارد و آن هم اينكه اگر منظور 
ما از طبابت، جراحى تخصصى و علوم پزشــكى به معناى امروزين است، ما طب 
اسالمى نداريم، اما اگر منظور بهداشت و رعايت آن است ما فراتر از طب اسالمى، 
داراى بهداشت اسالمى هستيم و بايد با كار علمى دقيق روى روايات موجود، اين ها 

را به جامعه عرضه كنيم.
حجت االسالم والمسلمين رفعتى همچنين از تدوين منشور حوزه و روحانيت براى 
نخستين بار و تأييد آن توسط رهبر معظم انقالب و مراجع تقليد و همچنين تنظيم 

سند نهايى چشم انداز حوزه خبر داد.

مى ُكشى مــرا حسين!
احمد عبداله زاده مهنه

بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
السالم عليك يا اباعبداهللا. آجرك اهللا يا على بن 
موسى الرضا. يا امام زمان! آقاجان، سرت سالمت!
بازهم ســالم هاى محّرمى از راه رسيدند. بازهم 
ارباب سر ســفره اش يه جا برامون خالى كرده. 
بازهم يه عطر و بوى ديگه اى داره مى آد. بازهم... 

بازهم.... مگه چه خبر شده توى دنيا؟
باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است؟

باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟
خوش به حالت، محتشم! خودت رو وصل كردى 

به ارباب و موندگار شدى:
باز اين چه رستخيز عظيم است كز زمين

بى نفِخ صور، خاسته تا عرش اعظم است...
گر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست

اين رستخيز عام كه نامش محّرم است...
خورشيد آسمان و زمين نور مشرقين

پرورده كنار رسول خدا...
حاال وقتشه كه با هم زمزمه كنيم:

پرورده كنار رسول خدا، حسين
خاصيت عجيبى داره اين اسم. هم تموم غم هاى 
عالم رو سرازير مى كنه به دل آدم، هم گره هاى 
دلــت رو باز مى كنه. هروقــت دلت گرفت، بگو 
حســين! اين توصيۀ امام رضــاى مهربونمونه: 
هروقــت هواى گريه كردى، بگو حســين! چه 
خوبه آن قدر بگيم حســين كه آخرش بميريم 

براى آقامون:
بيا نگار آشنا شب غمم سحر نما 

مرا به نوكرى خود َشها تو مفتخر نما 
اى گل وفا، حسين / معدن سخا، حسين

مى كشى مرا، حسين
هركى واقعاً گرفتار حسين باشه، آخرش كشته 
مى شــه در راهــش؛ مثل مســلم بن عقيل كه 
ثابت كرد گرفتار حســينه. حــاال با كوچه گرد 
تنهاى كوفه زمزمه كن: مى كشــى مرا، حسين 

/ مى كشى مرا، حسين / مى كشى مرا، حسين
كســى كه فدايِى حســين بشــه، توى سفرة 
گريه كن ها دو بار براش عزادارى مى كنن: يكى 
روز عرفه كه شهادتشه، يكى هم اول محرم، به 

احترام اينكه اولين شهيد راه كربالست.
خيلى مهمه كه نمايندة تام االختيار امام زمانت 
باشى. اباعبداهللا(عليه السالم) فرمود: «من برادرم 
و فرد مورد اعتماد خودم رو مى فرستم سراغ شما 
مردم. هر تصميمى كه مسلم گرفت، بر اساس 
همون عمل مى كنم.» حاال كه مســلم بى وفايى 
مردم كوفه رو ديده، توى كوچه ها سرگردونه و 

هى زير لب مى گه حسين:
سمت هر كوچه مى روم امشب

مى رسد كوچه در ادامه به تو
به اميدى كه دست تو برسد
مى نويسم دوباره نامه به تو

پشت ديوار خانۀ طوعه
اوِل نامه ام به رسم ادب:

السالم عليَك يا موال/ السالم عليِك يا زينب
گر ز حال سفير خود خواهى

تشنه و خسته ام، خيالى نيست
خوب هستم اگر تو باشى خوب

غير دورى ز تو ماللى نيست
به همراهى اين نامردم كه ديگه اميدى نداره. خدا 

كنه باد صداش رو برسونه به كاروان حسين:
صبح، هجده هزار بيعت شد

كوفيان آمدند دور و برم
وقت مغرب نماز را خواندم

يك نفر هم نماند پشت سرم
ديگه يقين كرد كه شهيد مى شه. يه جرعه آب 
طلب كرد. تا ظرف آب رو به لب گذاشت، خون 
دهانش و دندانش توى آب ريخت. فهميد كربال 

و عطش يه نسبتى با هم دارن:
بهتر اين است در همين كوفه

سرم از پيكرم جدا گردد
شرم دارم ز چشم هاى رباب

نكند اصغرش فدا گردد... (مهدى مقيمى)
كاروان بهشتيان زمين

خبر شــهادت مســلم توى راه كوفه به اباعبداهللا 
(عليه الســالم) رســيد. دخترهاى مسلم بن عقيل، 
خواهرزاده هــاى اباعبداهللا اند. صداشــون زد. ناز و 
نوازششون كرد: غصه نخوريد دخترهاى گلم! از اين 
به بعد، خودم براتون پدرى مى كنم. روز دوم محرم، 
ديگه كاروان اباعبداهللا(عليه السالم) به سرزمين كربال 

رسيد. چه سرزمينى! چه كاروانى:
كاروان بهشتيان زمين
كاروان فرشتگان سما...

نوجوانانشان چو اسماعيل 
پيرمردانشان خليل آسا
زائر اشك هايشان باران

تشنۀ مشك هايشان دريا...
يوسفان عشيرة حيدر
مريمان قبيلۀ زهرا...

خوب چشم هات رو باز كن و ببين اين كاروان رو. 
روضه مون همين باشه:

دارد اين كاروان صحرايى
دخترانى عفيفه و نوپا

همه با احترام و با معجر
 همه در پرده هاى حجب و حيا

پرده را از مقابل محمل/ باد حتى نمى برد باال
آى غيرتى ها:

 دور تا دورشان بنى هاشم/ تحت فرمان حضرت سقا
ديگه خودت اهل روضه اى. دلت رو ببر روز يازدهم:

پاى عليا مخدره زينب
روى زانوى اكبر ليال... (على اكبر لطيفيان)

بميرم كه همين خانم، روز يازدهم بايد تنها سوار 
بر ناقه بشه. ديگه محرمى براش نمونده...

يك حديث / يك تصوير

خــــــبر

ورود به محرم 
و اقامه عزاى 
سيدالشهدا(عليه السالم)  
عبادت است،  حزن و 
غمگينى انسان در ماه 
محرم، عبادت است. در 
محرم فرموده اند: «نََفُس 
الَمهموِم لُِظلِمنا تَسبيٌح 
ُه لَنا ِعباَدٌة...» يعنى  َو َهُمّ
كسى كه در ماه محّرم 
آهى مى كشد اين آه 
عبادت است

بــــــــرش

 به بهانه سالگرد ارتحال اين مرجع عاليقدر

آيت اهللا سيد عبداهللا شيرازى؛ اسوه مرجعيت دينى و انقالبى

ياد

 معــارف   هر چند در ســى و چهارمين 
ســالگرد ارتحال ملكوتى آيت اهللا العظمى 
قرار  (قّدس ســّره)  سيدعبداهللا شــيرازى 
گرفته ايم، اما هرگز شخصيت علمى، معنوى 
و انقالبى آن مرجع عاليقدر از خاطره مردم 
مشــهد بيرون نخواهد رفت؛ عالمى عامل و 
مرجعى ســاده زيســت و مردمدار كه بيت 
مكرمش در دوران انقالب مأمن امن و مايه 

دلگرمى بود.
آيت اهللا العظمى شــيرازى (قّدس سّره) در 
ارتباط با نقشه هاى شوم و جنايتكارانه رژيم 
پهلوى اّول، كه ماهّيت آن تضاّد با اسالم بود، 
با ديگر علماى اعالم و فقهاى بزرگ شــيراز 
و اصفهــان و قم و به زعامت مرحوم آيت اهللا 
العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى 
مؤّســس حوزه علمّيه قم، به امر افشاگرى و 
بيدار نمودن مردم پرداختند تا آنجا كه تجلّى 
موضع گيــرى جّدى، دعوت از همه اقشــار 
مردم جهت تحّصن در مســجد گوهرشــاد 
شــد كه در پى آن هشــت تن از مبّرزترين 
علما و فقهاى مشهد مقّدس از جمله آيت اهللا 
توسط  عليه)  اهللا  العظمى شــيرازى(رحمة 

رژيم سفاك پهلوى دستگير شدند.
ايشــان در نجف اشرف يعنى پايگاه فقاهت 
دنياى اســالم مبارزات بى امان خود را عليه 
اســتعمار آغاز كرد، با حــذف رضاخان از 
صحنه قدرت و روى كار آمدن پســرش، به 
افشاگرى پرداخت و او را كه با سپردن امور 
سياســى و اقتصادى مملكت به بيگانگان، 
كشــور و ملّــت را به مخاطره شــديدترى 
افكنده بود، مورد تقبيح و نكوهش قرار داده 
و با عنوان نمودن ايــن مطلب كه «عاقبت 
گرگ زاده گرگ شــود» مردم را به مقاومت 

هر چه بيشتر دعوت فرمود.

حمايت از مرحوم آيت اهللا كاشــانى، اعالم 
انزجار و ابراز تنّفر شــديد و محكوم نمودن 
جنايــت اعدام نــّواب صفــوى، مخالفت با 
اليحه ننگيــن انجمن هاى ايالتى و واليتى، 
تلگرام شــديد اللحن به امينى نخست وزير 
وقت، احضار سفير كبير ايران(در بغداد) به 
نجف اشرف و اعالم ضرورت لغو اين اليحه، 
برخورد تند با همه پرســى ششــم بهمن 
(انقالب سفيد شاه و مردم) كه از توطئه هاى 
خطرناك با كارگردانى آمريكا بود، در تمامى 
اين صحنه هاى سياســى با صدور اعالميه و 
مخالفت هاى صريح با توطئه هاى استعمار، 
نشان مى دهد، اين مرجع بزرگ چون كوهى 
اســتوار به بلندى رسالت مرجعيت دينى با 

صالبت ايستاده است.
آيت اهللا العظمى شــيرازى (قّدس سّره) نه 
تنها بــا ايادى و عوامل اســتعمار در ايران 
مبــارزه ســختى مى نمود، بلكــه از همان 

روزهاى اّولى كه به نجف اشــرف مشــّرف 
شد، نسبت به دست نشاندگان استعمار پير 
انگليس بر مقّدرات مردم عراق در زمان نظام 
ســلطنتى عراق هم ساكت ننشست و پس 
از بروز تحوالت سنگينى در عراق و سقوط 
رژيم ســلطنتى و بر ســر كار آمدن رژيم 
جمهورى در برابر رژيم عبدالكريم قاســم 
و اعمال ضّد اســالمى و همچنين حكومت 
عبدالســالم عارف و خصومت او با شيعيان 
عراق و ســرانجام بــا روى كار آمدن حزب 
بعث و آغاز جنايت هاى حسن البكر و صدام، 
لحظه اى از مبارزه و افشاگرى غفلت نورزيد، 
بلكه در كنار مرحوم آيت اهللا العظمى سيد 
محســن حكيم (رحمة اهللا تعالى عليه) در 
برابر رژيم ضّد اســالمى و ديكتاتور سّفاك 

بعث موضعى قاطع اتخاذ كرد.
بر اين اســاس حتى با توجــه به ممانعت 
شــديد و جلوگيرى رژيم جنايتكار بعث از 

اين حركت، در اواخــر آذرماه 1354 نجف 
اشرف را پس از 63 سال اقامت در آن ترك 
كرد و راهى ايران شد و پس از طّى مراحلى 
در آخرين روزهاى دى 1354 ش آيت اهللا 
العظمى شــيرازى (قّدس ســّره) وارد شهر 
مقّدس مشهد گرديد و در جوار مرقد مطّهر 
و منّور و ملكوتى و مضجع پاك رضوى رحل 
اقامت افكند و بساط عهده دارى مسئوليت 
جامعه اسالمى و برافراشتن پرچم خدمت به 
جامعه شيعه را گستراند و به حكم موقعيت 
زعامت حوزه علمّيه و مرجعّيت عاّمه تقليد، 
ضمن اشــتغال به پــرورش و تربيت صدها 
نفر از فضال و عناصر بــارز حوزه و تدريس 
و تأليــف كتب علمى، پرچــم مبارزه عليه 
طاغوت را بــه دوش گرفت و همگام با امام 
خمينى (قّدس سّره) قاطعانه به مجاهدات 
و مبارزات و بسيج افكار عمومى عليه رژيم 
پهلوى و نقشــه هاى شوم اســتعمار ادامه 
داد، تا با اراده خداوند متعال و اســتعانت از 
ولــّى اهللا األعظــم امــام عصــر (عّجل اهللا 
تعالى فرجه) انقالب شــكوهمند اسالمى به 
پيروزى رسيد. سرانجام آن فقيه عالى مقام 
و مرجع عاليقدر، شب پنجشنبه مصادف با 
شــب اّول محّرم سال 1405 هجرى قمرى 
برابر پنجم مهرماه 1363 شمســى دعوت 
حّق را لّبيك گفــت و در جوار مرقد مطّهر 
ثامن األئّمه(عليه الســالم) در كنار مرحوم 
آيت اهللا العظمى ميالنى (ره) براى هميشــه 

در جايگاه ابدى آرام گرفت.

تهيه و تنظيم:
بخش فرهنگى مؤسسه علمى و خبرى امام 
اميرالمؤمنين(عليه السالم) - وابسته به دفتر 

آيت اهللا حاج سيد محمدعلى شيرازى

روضــه

موسوى:  مهدى  سيد  معارف- 
سخنگوى مركز مديريت حوزه هاى 
علميه كشور تصريح كرد: برخالف 
گفتــه برخــى مســئوالن وزارت 
بهداشــت، ما باالتر از طب اسالمى 
داراى بهداشت اسالمى هستيم كه 

حجت االسالم والمسلمين عباس رفعتى روز گذشته در نخستين نشست خبرى 

معارف

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

اسماعيل شفيعى سروستانى
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

تحقيق و تفحص از ايميدرو  فارس: نماينده مردم شاهين شهر در مجلس گفت: تحقيق و تفحص از شركت ايميدرو در مجلس كليد خورد و هفته آينده اين طرح به هيئت رئيسه مجلس تقديم خواهد شد. 
حسينعلى حاجى دليگانى افزود: از جمله محورهاى اين تحقيق و تفحص مى توان به هزينه  سفرهاى خارجى اين شركت براى نمايندگان مجلس و ساير افراد و همچنين نحوه انتخاب و انتصاب اعضاى هيئت مديره شركت هاى 

زيرمجموعه ايميدرو اشاره كرد. موضوعات مربوط به انتخاب افراد براى سهام عدالت در اين شركت و همچنين پيشرفت نكردن طرح هاى توسعه در اختيار شركت ايميدرو از ديگر محورهاى تحقيق و تفحص است.

توسط بانك مركزى صورت گرفت
تهيه طرح جديد كارت اعتبارى خريد كاال 

ايســنا: پس از تهيه و ارسال طرح 
جديد كارت اعتبــارى خريد كاالى 
ايرانى توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به بانــك مركزى، اكنون اين 
بانك خود اقدام به تهيه طرحى جديد 
كرده كه در كميسيون اعتبارات بانك 
مركزى در انتظار تصويب است. عباس 
هاشمى مديركل دفتر لوازم خانگى و 

صنايع فلزى وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص اظهارداشت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براســاس مصوبه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى، طرح جديد كارت 
اعتبارى خريد كاالى ايرانى را به بانك مركزى ارائه كرد اما گويا طرح جديدى در اين 

بانك مدنظر قرار گرفته و منتظر نهايى شدن آن هستيم.

مهر تأييد معاون وزير صنعت درباره قاچاق از مناطق آزاد
اقتصاد: در حالى كه روزنامه قدس 
طى چندين گزارش نقش مناطق آزاد 
را در ورود كاالهاى قاچاق به بازارهاى 
مختلف كشور بررســى كرده است، 
روز گذشــته معاون امور اقتصادى و 
بازرگانــى وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت با اشــاره بــه راهكارهاى اين 
وزارتخانه براى جلوگيــرى از واردات 

پوشاك قاچاق گفت: ما معتقديم كه يكى از راه هاى نشت كاالى قاچاق بويژه پوشاك 
به سرزمين اصلى، مناطق آزاد است. يداهللا صادقى در گفت و گو با فارس تصريح كرد: 
يكى از پيشنهادات وزارت صنعت استقرار گمرك در ورودى هاى مناطق آزاد بود كه در 

حال حاضر اقداماتى توسط گمرك در مناطق آزاد در اين رابطه در حال انجام است. 

با دستور وزير صنعت 
طرح حذف قيمت  برخى كاالها به تعويق افتاد 

تسنيم: وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد، زمان اجراى طرح درج برچسب قيمت 
برخى از كاالها توسط خرده فروشى ها به تعويق بيفتد. بر اساس اين گزارش، بهره گيرى 
حداكثرى از نظرها و پيشنهادهاى منعكس شده و بررسى جامع و حصول اطمينان از 
تحقق اهداف آن براى حمايت منطقى از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از مهم ترين 
داليل اين تغيير زمان اجرا اعالم شده است. گفتنى است كه در چارچوب اين طرح قرار 
بود به منظور شفاف و روان سازى نظام توزيع و قيمت گذارى و همچنين روزآمدسازى 
شيوه هاى نظارت بر بازار، كار قيمت گذارى برخى كاالها به واحدهاى عرضه و آخرين 

شبكه توزيع واگذار شود.

خـــبر

افزايش  شهرآبادى   مهدى  اقتصاد/   
واقعى  تورم  با  مطابق  دستمزدها  نيافتن 
طى  زندگى  يك  معمولى  هزينه هاى  و 
خانوارهاى  جان  بالى  به  اخير  سال هاى 
كارگرى وكارمندى و اقشار كم درآمد جامعه 

تبديل شده است.
بر اساس اين گزارش، بتازگى اداره آمارهاى 
اقتصادى بانك مركزى اعالم كرده كه هزينه 
يك خانوار شــهرى براى امــرار معاش در 
كشور به 3ميليون و275هزار تومان رسيده 
اســت. اين در حالى اســت كه بررســى ها 
نشان مى دهد رشد دستمزدها ودرآمدهاى 
اقشار كم درآمد مطابق با هزينه هاى واقعى 
يك زندگى در شــهرهاى بزرگ نيست به 
گونه اى كه يك كارگر با رقم حداقل دريافتى 
930هزار تومان تنها مى تواند هزينه مسكن 
خود را تأمين كند و براى جبران هزينه هاى 
ديگر زندگــى مجبور به افزايش ســاعات 
كارى ويا اشــتغال در كار ديگرى است كه 
اين مســئله نيز ادامه كار وامرار معاش براى 
اين قشر زحمتكش را دشــوار كرده است. 
از سويى بررســى ها در پايان سال گذشته 
نيز نشــان مى دهد هر كارمند دولت در ماه 
به طور متوسط اندكى بيش از يك ميليون 
و 823 هــزار تومان از محل بودجه عمومى 
دريافــت مى كنــد. اين مســائل در حالى 
اســت كه دولت وعده داده تا پايان دولت 
دوازدهم (1400)، فقر مطلق را ريشه كن 
كند، اما برخى كارشناسان معتقدند ريشه 
كن كردن فقر در جامعه بدون اســتراتژى 
مشخص و نقشه راه، راه به جايى نخواهد 
برد. اين موضوع در حالى مطرح مى شود كه 
نهادهاى مختلف حمايتى و مذهبى برنامه 
هاى خود را براى ريشه كن كردن فقر در 

كشور دنبال مى كنند.

 حقوق  ها عقب تر از هزينه ها 
در اين خصوص يكى از اقتصاددانان برجسته 
كشور با اشــاره به مولفه هاى مؤثر بر ايجاد 
خط فقر در كشــور به خبرنگارما گفت: هم 
اكنون خط فقر در كشور 3ميليون و275هزار 
تومان اعالم شــده در حالى كه حقوق يك 
كارمند عادى و يك كارگر ساده به 3ميليون 

تومان نرسيده و از سويى قدرت خريد حقوق 
بگيران نسبت به 10سال گذشته به يك سوم 

كاهش يافته است.
دكتر ابراهيم رزاقى با بيان اين كه يك برنامه 
پنهانى موضوع فقيرسازى وتهاجم طبقاتى 
عليه مردم در كشور را دنبال مى كند وبا بيان 
اين كه هم اكنون 60درصد از حقوق بگيران 
كشــور زير خط فقر هســتند، خاطرنشان 
كــرد: در ابتداى انقالب بيش از 90درصد از 
كارگران وكارمنــدان بيمه بودند واز مزاياى 
قانونى خود بهره مند بودند اما اكنون حدود 
90درصد از قراردادهــاى كار موقت وفاقد 
ماهيت كارى مشخص است كه اين مسائل 
در بيكارى و افزايــش فقر در جامعه نقش 
دارد.  اين اقتصاددان اظهارداشت: بر اساس 
آمارهاى جديد تعداد افرادى كه در كشــور 
در سن اشــتغال قرار دارند(10سال به باال) 
66ميليون نفر هســتند كه هم اكنون تنها 
22ميليون نفر از آن ها شاغل هستند و رقمى 
حدود 30درصد از جمعيت كار در كشور را 
در بر مى گيرد كه اين آمار نســبت به چهار 
دهه قبل نشــان از افزايش بيكارى وفقر در 
كشــور است. رزاقى با بيان اين كه بر اساس 
قانون اساسى بايد شرايط كار واشتغال، رفاه، 
بهداشت، آموزش، خوراك، پوشاك، بيمه و... 
همه افراد در كشور فراهم شود، تصريح كرد: 
اين در حالى اســت كه بر اســاس آمارهاى 
موجود بيش از 30ميليون نفر فقير در كشور 
وجود دارد كه هم اكنون اين ارقام بسيار فراتر 

رفته است. دكتر رزاقى همچنين با اشاره به 
مشكالت اقتصادى در كشــور وبا بيان اين 
كه هم اكنون جمعيت 15تا 29سال كشور 
حدود 12ميليون نفر اســت، اظهارداشت: 
از اين تعداد جمعيت بيش از 7ميليون نفر 
بيكار در كشور داريم كه اين اتفاقات به دليل 

سياست هاى نادرست اقتصادى است.
 وى تصريح كرد: از 28سال گذشته تاكنون 
بيش از 1500ميليارد دالر كاال وارد كشــور 
شــده كه قرار بود دولت به ازاى هر 10هزار 
دالر واردات يك شغل ايجاد كند كه اين رقم 

نيز حاال به 20هزار دالر رسيده است.
وى با بيان اين كه با احتساب اين آمار، دولت 
بايد تاكنون حداقــل 75ميليون وحداكثر 
150ميليون شغل ايجاد مى كرد، ادامه داد: 
اين در حالى است كه طى اين سال ها تنها 

11ميليون شغل ايجاد شده است.

 شكاف شديد درآمد - هزينه 
وى با اشــاره به بحث واردات، شكاف شديد 
درآمد وهزينه در كشــور وبرخى مشكالت 
ديگر تصريح كرد: به دليل دريافتى حداقل 
كارگران در سال جارى(930هزار تومان) و 
حداكثر دريافتى حدود 2ميليون تومان وبا 
احتساب رقم خط فقر 3ميليون و275هزار 
تومانى اعالم شــده از ســوى بانك مركزى 
100درصد كارگران در كشور زير خط فقر 

زندگى مى كنند. 
وى رهايــى از اين وضعيت را در گرو اجراى 

اصل 43و44قانون اساسى عنوان كرد وگفت: 
دولت بايد از ايجاد صنايع مولد حمايت كند 
ضمن اين كه بخش تعاون كه نمونه مجسم 
اقتصاد اسالمى ومصداق بارز شعار «يكى براى 

همه وهمه براى يكى است» احيا شود.
در اين زمينه دكتر روســتا، استاد دانشگاه 
شهيد بهشتى نيز به خبرنگارما گفت: يكى 
از مباحث امروزه در كشور چگونگى برخورد 
با اين پديده وجلوگيرى از شكاف شديد ميان 
طبقات مختلف جامعه وجلوگيرى از عوامل 

ايجاد كننده فقر است.
دكتر روستا تصريح كرد: مهم ترين عامل از 
بين بردن فقر در كشور ايجاد فضاى مناسب 
كسب وكار وداشــتن نظام اقتصادى سالم، 
شفاف، مولد و پوياست و تا روزى كه سالمت، 
امنيت، ثبات، نظم وانضباط در نظام اقتصادى 
كشــور حاكم نشــود كارها و اقدامات براى 

رهايى از فقر مؤثر نخواهد بود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: وجود يك 
راهبرد مشــخص براى غلبه بر فقر وكاهش 
شكاف طبقاتى به عنوان يكى از ضرورت هاى 
آينده اقتصاد كشور است كه هم اكنون وجود 

ندارد. دكتر روســتا با اشاره 
بــه داليل به وجــود آمدن 
خط فقر وشكاف طبقاتى در 
كشور گفت: وقتى مديريت 
نظام اقتصادى به درســتى 
انجام نشــود، پديــده هايى 
كه منجر به فقــر، بيكارى 
و گرفتارى هــاى گوناگــون 

مى شوند، افزايش مى يابد.
وى افزود: با توجه به اين كه 
ايــران دولتى  امروز  اقتصاد 
دولتمــردان،  نقش  اســت 
بخش دولتى وشــبه دولتى 

وچگونگى مديريت از سوى آن ها در آنچه كه 
اتفاق افتاده بسيار پررنگ بوده است.

وى ادامه داد: به همين دليل اگر مى خواهيم 
مباحث مربوط به خط فقر را بهبود ببخشيم 
الزم اســت تا تحولى جدى در مديريت ها و 
مديران بويژه در بخش دولتى شكل بگيرد 
و بحث ايجاد مديريت مبارزه با فقر به عنوان 

نهضتى جدى و فراگير دنبال شود.

كارشناسان معتقدند دولت هيچ برنامه و راهبردى ارائه نكرده است

مهاجرت 500هزار نفرى به تهران  ريشه كنى فقر بدون استراتژى!
اقتصاد: بتازگى مشــخص شــده كه جمعيت 
گسترده اى به تهران مهاجرت كرده به طورى كه 
بر اساس نتايج سرشمارى عمومى نفوس و مسكن، 
طى فاصله زمانى سال هاى 1390 تا 1395 تعداد 

516 هزار و 922نفر وارد استان تهران شده اند.

انباشت توليدات داخلى در انبارها 
باشــگاه خبرنگاران: در حالى كه مســئوالن 
ودســت اندركاران حوزه توليد وصنعت در كشور 
از ركود نگرانند، خردمند رئيس اتحاديه سراجان 
هم درخصوص وضع اين روزهاى بازار كيف گفته 
اســت: در ســال جارى 26 درصد افزايش توليد 
داشتيم،اما به ســبب واردات بيش از حد بخش 
زيادى از توليدات داخلى در انبارها خاك مى خورد. 

ممنوعيت فروش پورشه هاى متروكه 
صداوسيما: با توجه به اينكه واردات خودروهاى 
باالى 2500ســى سى به كشــور ممنوع است، 
گمرك اعالم كرد كه خودروهاى سوارى با حجم 
موتور باالى 2500 سى ســى در صورت شمول 
مقررات متروكه، قابل  عرضه به بازار نيست و صرفاً 
امكان مرجوع كردن اين خودروها به خارج كشور 

با رعايت كامل قوانين و مقررات امكان پذير است.

خداحافظى با اسكناس  500تومانى!
فارس: چندى است كه بازاريان واصناف از كمبود 
پول خرد گاليه دارنــد ومعتقدند كه با توجه به 
وجود كاال با قيمت هاى متفاوت بايد اين نقص در 
سيستم گردش مالى كشور برطرف شود. مسعود 
رحيمى مدير كل ريالى و نشــر بانك مركزى با 
اشاره به توقف انتشار اسكناس هاى 5000 ريالى 
اعالم كرد كه موجودى اسكناس هاى 5000 ريالى 
بانك مركزى تا پايان امســال به اتمام مى رسد و 

انتشار اين اسكناس ديگر در دستور كار نيست.
 

دالر بانكى 3353 تومان شد 
تسنيم: بانــك مركزى در جريان قيمت گذارى 
ارزهاى بانكى در مركز مبادالت عالوه بر افزايش 
نرخ رســمى 27 ارز، نرخ هر دالر آمريكا را با 15 
ريال افزايش نســبت به روز سه شنبه 33 هزار و 

530 ريال تعيين كرد.

ذره بين 

وجود يك راهبرد 
مشخص براى غلبه 

بر فقر وكاهش 
شكاف طبقاتى 

به عنوان يكى از 
ضرورت هاى آينده 
اقتصاد كشور است 

كه هم اكنون 
وجود ندارد

بــــــــرش

پس از تهيه و ارسال طرح 
جديد كارت اعتبــارى خريد كاالى 
ايرانى توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به بانــك مركزى، اكنون اين 
بانك خود اقدام به تهيه طرحى جديد 
كرده كه در كميسيون اعتبارات بانك 
مركزى در انتظار تصويب است. عباس 
هاشمى مديركل دفتر لوازم خانگى و 

مهر تأييد معاون وزير صنعت درباره قاچاق از مناطق آزاد
در حالى كه روزنامه قدس 
طى چندين گزارش نقش مناطق آزاد 
را در ورود كاالهاى قاچاق به بازارهاى 
مختلف كشور بررســى كرده است، 
روز گذشــته معاون امور اقتصادى و 
بازرگانــى وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت با اشــاره بــه راهكارهاى اين 
وزارتخانه براى جلوگيــرى از واردات 

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

مظنه

طال و ارز
121759

  1246000
 639000
 354000
   3891

4714

هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد

نيم سكه
ربع سكه

دالر آمريكا
يورو

قيمت (تومان)

بانك

صنعت

بازار



پنگوئن هاى نتانياهو

 ايستگاه / محمد تربت زاده  ( براى 
سازمان ملل و آقاى نتانياهو كه گفته است 
حتى پنگوئن هاى قطــب هم طرفدارش 

هستند)
با احساســات مردم بازى نكن: آقاى 
نتانياهو پنگوئن ها را رها كن، پنگوئن ها را 
سياسى نكن! اهالى دنياى مجازى عالقه 
خاصى به اين بزرگوار و نحوه راه رفتنش 
دارند. با احساسات شان بازى نكن كه مثل 
گذشته در توييتر تو را «ترند» مى كنند و 

دودمانت را به باد مى دهند.
پنگوئن ها را عصبانى نكن: در اعتراض 
به ســخنرانى ات قطعاً جامعه پنگوئن ها 
ساكت نخواهند ماند. ممكن است، حتى 
درگيرى هاى سياسى اى كه در خاورميانه 
راه انداخته اى به قطب هم كشــيده شود. 
توصيه مى كنيم، يك گروه را براى مذاكره 
با سنديكاى حمايت از پنگوئن ها به قطب 
بفرستى تا جلوى اعتراض و اغتشاش هاى 

احتمالى از سوى آن ها را بگيرد.
زود نااميد نشو: آقاى نتانياهو چقدر زود 
خودت را باخته اى! يعنى آن قدر در ميان 
مردم منفور شده اى كه براى جلب حامى 
به حيوانات پناه مى برى! برخى از همنوعان 
خودت مثل همين جنــاب ترامپ براى 
منافع شخصى خودشان هم كه شده، هنوز 

دوستت دارند. قوى باش مرد!
سازمان ملل: بعد از اشاره آقاى نتانياهو 
به پنگوئن هاى قطب شــمال و همچنين 
ســخنرانى هاى درخشان ايشــان درباره 
نقاشى بمب و شلوار جين در گذشته كه 
سوژه تمسخر كاربران شبكه هاى مجازى 
شد به ســازمان ملل توصيه مى كنيم از 
ســخنران ها قبل از سخنرانى تست الكل 
بگيــرد، وگرنه بعيد اســت، يك انســان 
هوشــيار بتواند با پنگوئن ها درباره عقايد 

سياسى شان صحبت كند.
برو قطب شــمال: در آخر بــه آقاى 
نتانياهو عزيز پيشنهاد مى كنيم به همراه 
تمام اســرائيلى ها راهى قطب شويد و با 
پنگوئن هاى حامى تان يك كشور مستقل 
بســازيد. اگرچه بعيد مى دانم، اما حداقل 
آنجا پنگوئن ها دوستتان خواهند داشت. 
آن وقت شايد شما و پنگوئن هايتان را به 

رسميت بشناسيم!
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

بوى ماه مهر و بازار داغ لوازم التحريرعكس روز  عكس/ قدس آنالين /  فرشته جاودانى  

امام خمينى(ره):
بايد محرم و صفر را زنده نگه داريم به ذكر مصائب اهل بيت، 
كه با ذكر مصائب اهل بيت(عليهم السالم) زنده مانده است 

اين مذهب تا حاال.
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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)  

ال اله اال اهللا الملك
الحق المبين

چه كسى؟
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يواس اى تودى
روزنامــه يواس اى تــودى چــاپ آمريكا در 
گزارشى اختصاصى با عنوان «ديوار» به شكلى 
دقيق برنامه دونالد ترامپ براى كشيدن ديوار 
ميان مرز آمريكا با مكزيك را مورد بررسى قرار 

مى دهد.
اين گزارش نشان مى دهد، موانع بسيار زيادى 
بر سر اين راه چه از لحاظ مالى و چه از لحاظ 
ســاختار اجرايى آن وجود دارد كه اين پروژه 
را در عمل به يك مأموريت غيرممكن تبديل 
مى كند. اين روزنامه نتيجه نظرسنجى را نيز 
اعالم مى كند كه در آن 37درصد از كارگران 
آمريكايى استفاده از ماشين آالت روباتيك را 
در كارخانه ها عامل به خطر افتادن شغلشان 
مى دانند كــه اين نگرانى ها از ســال 2013 

تاكنون 14درصد رشد نشان مى دهد.

فايننشيال تايمز
ايــن روزنامه چــاپ انگليس در گزارشــى، 
ســخنرانى «طوالنــى و پر از خشــم» دونالد 
ترامپ در خصوص كره شمالى را در نشست 
ساالنه سازمان ملل مورد بررسى قرار مى دهد. 
فايننشــيال تايمز در مقاله اى به برنامه شهر 
مونيخ در آلمان براى كنار گذاشتن استقبال 
از ورود پناهجويان به اين شــهر خبر داده و 
در مقاله اى ديگر نگرانى شــركت هاى تنباكو 
را براى كمتر شدن چشمگير سيگارى ها كه 
يا ســيگار را ترك يــا از روش هاى جايگزين 

استفاده مى كنند، پوشش مى دهد.

الشرق
روزنامه الشــرق چاپ عربستان سعودى روى 
صفحه نخست خود سخنان امير قطر و دونالد 
ترامپ در مجمع عمومى سازمان ملل را مورد 
بررسى قرار داده و به انتقاد از اولى و ستايش از 

رئيس جمهور آمريكا مى پردازد.
اين روزنامه معتقد است، امير قطر در سخنرانى 
خود به ايزوله شدن كشــورش توسط چهار 
كشور عربى اشاره كرده، اما دليل اصلى آن را 
كه حمايت اين كشور از تروريسم است، بيان 

نداشته است.
الشرق همچنين سخنان ترامپ ضد ايران را 

نيز در جاى جاى گزارش خود ستوده است!
ايــن روزنامه در گزارشــى جداگانه حمله اى 
دوباره به شــبكه تلويزيونى الجزيره دارد و از 
بررسى هاى دقيق تر براى ثابت كردن اينكه اين 
شبكه از تروريسم حمايت كرده خبر مى دهد.

روزنامــه يواس اى تــودى چــاپ آمريكا در 
گزارشى اختصاصى با عنوان «ديوار» به شكلى 
دقيق برنامه دونالد ترامپ براى كشيدن ديوار 
ميان مرز آمريكا با مكزيك را مورد بررسى قرار 

اين گزارش نشان مى دهد، موانع بسيار زيادى 
بر سر اين راه چه از لحاظ مالى و چه از لحاظ 
ســاختار اجرايى آن وجود دارد كه اين پروژه 
را در عمل به يك مأموريت غيرممكن تبديل 
مى كند. اين روزنامه نتيجه نظرسنجى را نيز 
درصد از كارگران 
آمريكايى استفاده از ماشين آالت روباتيك را 
در كارخانه ها عامل به خطر افتادن شغلشان 

ايــن روزنامه چــاپ انگليس در گزارشــى، 
ســخنرانى «طوالنــى و پر از خشــم» دونالد 
ترامپ در خصوص كره شمالى را در نشست 
ساالنه سازمان ملل مورد بررسى قرار مى دهد. 
فايننشــيال تايمز در مقاله اى به برنامه شهر 
مونيخ در آلمان براى كنار گذاشتن استقبال 
از ورود پناهجويان به اين شــهر خبر داده و 
در مقاله اى ديگر نگرانى شــركت هاى تنباكو 
را براى كمتر شدن چشمگير سيگارى ها كه 
يا ســيگار را ترك يــا از روش هاى جايگزين 

روزنامه الشــرق چاپ عربستان سعودى روى 
صفحه نخست خود سخنان امير قطر و دونالد 
ترامپ در مجمع عمومى سازمان ملل را مورد 
بررسى قرار داده و به انتقاد از اولى و ستايش از 

اين روزنامه معتقد است، امير قطر در سخنرانى 
خود به ايزوله شدن كشــورش توسط چهار 
كشور عربى اشاره كرده، اما دليل اصلى آن را 
كه حمايت اين كشور از تروريسم است، بيان 

الشرق همچنين سخنان ترامپ ضد ايران را 

ايــن روزنامه در گزارشــى جداگانه حمله اى 
دوباره به شــبكه تلويزيونى الجزيره دارد و از 
بررسى هاى دقيق تر براى ثابت كردن اينكه اين 

گزارش از شخص

بى تو، مهتاب شبى...
«فريدون مشيرى» 30 شهريور 1305 به دنيا آمد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   شاعر «كوچه» 
بود، اما شــاعر «كوچه بــازارى» نبود. «فريدون 
مشــيرى» كه 91 ســال پيش، در روزى مثل 
امروز در تهــران به دنيا آمــد و از نوجوانى به 
وادى شــعر پا گذاشت، اگرچه دوران شاعرى و 
شهرتش با تحوالت سياسى، اجتماعى و ظهور 
جريان روشــنفكرى همراه شد، اما ترجيح داد 
فضاى اشعارش را بيشتر انسانى و عاشقانه نگه 
دارد و دسِت كم شعرش را اسير ژست هاى رايج 
روشنفكرانه آن دوران نكند. «شمس لنگرودى» 
در باره او و شعرش مى گويد: « مشيرى و برخى 
افراد همچون او، براى برخى روشــنفكران كه 
مى خواهند مسائل را ساده حل كنند، به معضلى 
تبديل مى شــوند... مى گويند، فريدون مشيرى 
چون شاعر توده هاى شــعرخوان است، يعنى 
كسانى كه شعر را خوب نمى شناسند و به عمق 
آن دست نمى يابند و براى همين محبوب القلوب 
توده هاست...درســت اســت كه مشيرى شاعر 
توده هاى شــعرخوان و شعرش ساده است؛ اما 
به اين دليل، شــاعر مطرحى نيست... مشيرى 
بايد عالوه بر سادگى، چيز ديگرى داشته باشد 
كه اين گونه مطرح شده است... اگر بخواهيم با 
تمثيلى شعر مشيرى را بيان كنيم، بايد بگويم 
كه شعر مشيرى، شعر نوجوانى تاريخى مدرن 

ايران است». 

 دو ميليون عيال!
پدر تلگراف چى بود و البته جز سر و كار داشتن 
با ســيم و تير تلگراف و دستگاه «مورس» گويا 
دلبســتگى به شعر هم داشــت. دست بر قضا 
مادر هــم در اين مقوله با پــدر خانواده همراه 
بود و فضاى خانه هميشــه پر بود از نغمه هاى 
حافظ، سعدى، نظامى، عارف قزوينى و.... با اين 
حساب شاعر از كار در آمدن حداقل يك فرزند 
خانواده نبايد چيز عجيبى بوده باشد. البته اينكه 
نخستين جوانه هاى شعرى «فريدون» در 7 يا 8 
سالگى زده باشد - يعنى همان سال هايى كه از 
تهران به مشهد نقل مكان كردند- مى تواند چيز 
جالبى باشد. سوژه اشعار كودك 7 ساله و شايد 

هم تنها شنونده آن ها، اغلب برادرش - منوچهر 
- بود كه بايد شوخى هاى شعرى برادر را تحمل 
مى كرد: منوچهر دارد دو ميليون عيال/ زسمت 
جنوب و زسمت شمال / هم از مشرق و مغربش 
گفت وگوست / كه پيدا كند چند صاحب جمال!

 حرف الم
«مشيرى» بخشــى از دوران دبيرســتان را در 
مشهد مى گذراند و دو باره به تهران بر مى گردد. 
در خاطراتش گفته است: «سن و سالى كه پيدا 
كردم و گواهينامه ســيكل اول دبيرســتانم را 
گرفتم،حاال به علت مشكالت مالى يا هر چيزى 
كه بوده، پدر مرا به وزارت پســت و تلگراف برد 
و گفت: روزها همين جا كار كن و شــب ها در 
همين مدرسه فنى وزارت پست و تلگراف درس 
بخوان... آن مدرســه بعدها به دانشكده تبديل 
شــد...»! البته نمى دانيم آيا در دوران دبيرستان 
هم «مشــيرى» مانند دوران ابتدايى حريف بى 
رقيب «مشاعره» با معلمان و دانش آموزان بود 
يا خير؟ آن ســال ها با اندوخته هايى از ديوان 
حافظ، نظامى و شاهنامه، مى توانست خيلى زود 
حريفانش را گير بيندازد. سالحش هم معموالً 
اشــعارى بود كه با حرف «الم» تمام مى شــد و 
دســت طرف مقابل را در شعرخوانى مى بست. 
حاال شــما حساب كنيد آموزگار كالس چهارم 
ابتدايــى چه حالى مى شــد وقتــى «فريدون» 
برايش از حافظ مى خواند: « دل داده ام به يارى، 
شوخى ُكشى نگارى// مرضية السجايا، محمودة 

الخصائل»! 

 تشنه توفان
دبيرستان را كه تمام كرد و به دانشگاه رفت تا 
ادبيات فارسى بخواند و حتى تا سال هاى پايان 
عمرش محال بود كسى شعرى از حافظ بخواند 
و «مشيرى» آن را حفظ نباشد. دلبستگى اش به 
شعر در دانشگاه هم ادامه يافت و البته عالقه به 
موسيقى و همچنين فعاليت هاى روزنامه نگارى. 
آن قدر كه پابه پاى «ادبيات» رشته روزنامه نگارى 
را هم ادامه داد. كار ادارى، همكارى با مطبوعات 

مختلف و اداره صفحات شعر و ادبيات مجالت، 
مشــغوليت هايش را آنچنان كــرد كه مجبور 
شــد درس را رها كند. در مجله «روشــنفكر» 
صفحه هاى شــعر و ادب و هنر را جمع و جور 
مى كرد و خيلى از شاعرانى كه بعدها سرشناش 
شدند، نخستين اشعارشان در همين صفحات 
به چاپ رســيد. در «سپيد و سياه» هم مسئول 
صفحــه ادبى بود و در «ســخن» با دكتر «ناتل 
خانلرى» همكارى مى كرد. خودش هم نخستين 
مجموعه شعرش با نام «تشنه توفان» را در 28 
سالگى با مقدمه اى كه «شهريار» و «على دشتى» 

بر آن نوشته بودند، منتشر كرد.

 درس هاى نيما
عالقه مند و شــيفته غزل بود، اما پابند به نوع 
ســنتى آن باقى نماند. ســال هاى زيادى به 
قول خودش « تحت تأثير حافظ و ســعدى» 
شعر سرود، اما روزى به اين صرافت افتاد كه 
ديگر «غزل» زبان اين دوره نيست. در اين باره 
گفته است: «... حاال مى بينيم تمام كسانى كه 
مدعى هســتند بعد از حافظ غزل گفته اند به 
بيراه رفته اند...اشتباه مى كنند... من دوچيز از 
نيما آموختــم، اما راه خودم را رفتم. به دليل 
همان عالقه اى كه به شعر كهن داشته و دارم 
تا هنگامى كه حافظ، ســعدى، فردوســى و 
ديگر بزرگان شــعر فارسى را بزرگ مى داريم 
و مى ســتاييم و حتى مى پرستيم، نمى توانيم 
اين گذشــته را يكباره قيچى كنيم بگذاريم 
كنــار. اول من از نيما يــاد گرفتم چگونه به 
زندگــى و طبيعت نگاه كنــم...دوم اينكه از 
نيما آموختم به جاى اينكه هزار بيت مثنوى 
بگويــم يا غزل ها را تكرار و تكرار و تكرار كنم 
در قالب هاى پيشــنهادى آزاد او بسرايم... در 
مصراع هاى كوتاه و بلند...هرجا هم حرفم تمام 

شد، همان جا تمام كنم...اين دو درس نيما به 
من امكان داد شعر بگويم».

 ...باز از آن كوچه گذشتم
اين ها نگاه «مشيرى» بود به شعركهن، شاعران 
و شــعر نيمايى. حاال ببينيم شاعران پس از او 
چطور به «مشيرى» و شــعرش نگاه مى كنند. 
«منوچهر آتشــى» مى گويد: «مرحوم مشيرى با 
وجود حس تغزلى و روشنگرايى بسيار زيبايش، 
از نظر شــكل، ســاختار و حتــى ديدگاه هاى 
زيبايى شناسى، دنباله رو نيما ماند؛ شعر مشيرى 
به عنوان بارقه  اى در گذشــته تا سال هاى  30 و 
 31، جزو بهترين هــا بود؛ اما از آن به بعد ديگر 

رشدى در اين شعر ديده نشد».
محمد على بهمنــى درباره او مى گويد: « حتى 
كسانى كه چندان الفتى با شعر ندارند، شعر او 
را دوست دارند. شعر مشيرى انگار دست انسان 
را مى گيرد و او را به دنياى شعر دعوت مى كند... 
براى كسى كه مى خواهد به دنياى شاعرى وارد 
شــود، به نوعى نردبان باال رفتن است. او كسى 

است كه دست آدم را مى گيرد».
«شفيعى كدكنى» از تأثيرگذارى شعر «مشيرى» 
حرف زده و او را از جمله شــاعرانى مى داند كه 
همراه آن ها گريسته است، شاعرانى كه شعرشان 

بى واسطه با عواطف انسان سروكار دارد.
 امروز چيزى حدود 17 سال از مرگ «مشيرى» 
مى گذرد و مــن نمى دانم با وجود تغيير نگاه و 
ذائقه اى كه مى گويند براى شاعران و مخاطبان 
شعر به وجود آمده اســت آيا جوانان دهه 90 
هم رغبت دارند فارغ از هاى و هوى جهان امروز 
گاه و بيگاه «بى تو مهتاب شبى باز از آن كوچه 
گذشــتم» را زمزمه كنند، همه تن چشم شوند 
و به دنبال حس و حال دوســت داشتنى اشعار 

«مشيرى» بگردند؟ 
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همدردى با رئيس دفتر ترامپ
ايسنا/ كاربــران اينترنتى تصوير «جان كلى» 
رئيس دفتر ترامپ را كه در زمان ســخنرانى 
او در ســازمان ملل دســتانش را روى صورت 
گذاشــته و با حالتى مســتأصل به سخنرانى 
ترامپ گوش مى داد دستمايه طنز قرار داده و 
با او به دليل درد و رنجى كه از سخنان ترامپ 

مى كشد، ابراز همدردى كردند!

توييت هاى ديوانه وار 
توييت هاى  در  ترامــپ  دونالد  خبرآنالين/ 
زنجيره وار خود پس از ســخنرانى در مجمع 
عمومى سازمان ملل به موج انتقادها عليه خود 
پاسخ داد و نوشت، بيشتر كشورهاى جهان با 
ســخنانم موافق بودند. او همچنين در توييت 
نامربوطى به باراك اوباما رئيس جمهور سابق 

آمريكا حمله كرد.

الجبير با وزير خارجه قطر 
دست نداد

ايسنا/ در حاشيه نشست هاى مجمع عمومى 
سازمان ملل در نيويورك، از عادل الجبير، وزير 
خارجه عربستان و آل ثانى، وزير خارجه قطر 
خواسته شــد با يكديگر دست بدهند، اما اين 
اتفاق نيفتاد. عادل الجبير كمى دستپاچه شده 
و به ســرعت ســرش را برگرداند، اما آل ثانى 

لبخند زد.

اعتراض مالنيا ترامپ
 به يك تبليغ

فرارو/ يك مؤسسه آموزش زبان براى تشويق 
بيشتر عالقه مندان به يادگيرى زبان انگليسى، 
روى بنرهاى بزرگى كه عكس خانم ترامپ هم 
در آن خودنمايى مى كرد نوشــته بود: « فقط 
تصور كنيد با (دانستن) كمى زبان انگليسى تا 
كجا ممكن اســت پيش برويد»! مالنيا ترامپ، 
همسر رئيس جمهور آمريكا به اين آموزشگاه 
يك روز وقت داده اين بيلبوردها را پايين بياورد.

سرلشكر فيروزآبادى: 
به ملت آمريكا تسليت مى گويم

فارس/ مشاور عالى نظامى فرماندهى معظم 
كل قوا در واكنش به سخنان ترامپ در سازمان 
ملل گفت: اين شــرم آورترين و بى محتواترين 
ســخنرانى در ســازمان ملل بود. من به ملت 
آمريكا به خاطر داشتن چنين رئيس جمهورى 

تسليت عرض مى كنم.

عالقه شديد رهبر كره شمالى 
به ستاره يوونتوس

خبرآنالين/ پيش از اين بارها اعالم شــده 
بود «كيم جونگ اون» رهبر كره شــمالى به 
فوتبال عالقه زيادى دارد و منچستريونايتد 
تيم مورد عالقه اوست. با اينكه كيم جونگ 
اون به شياطين ســرخ عالقه دارد، اما گويا 
بازيكن مورد عالقه او پائولو ديباال، ســتاره 

آرژانتينى يوونتوس است.

صف براى خريد كتاب كلينتون
افتاد» هيالرى  اتفاقــى  «چه  كتاب  فراديد/ 
كلينتــون، با موضوع تجربيــات و خاطرات او 
از نامــزدى در انتخابــات رياســت جمهورى 
آمريكا منتشــر شد. اين كتاب اكنون در صدر 
اينترنتى  پرفروش تريــن كتاب هاى ســايت 
«آمازون» قرار گرفتــه و گزارش از آن حكايت 
دارد كه هواداران او بــراى خريد اين كتاب و 

امضاى او صف كشيده اند.

نظام بين الملل، نظام جنگل است
شفاف/ امير قطر در مجمع عمومى سازمان 
ملل متحــد اعالم كرد، موضع كشــورهاى 
ابرقدرت نبايد اشغال كشورها يا تماشاگرى 
تحوالت باشد. عرصه بين المللى به گونه اى 
اســت كه گويا با نظام حاكم بر جنگل اداره 

مى شود.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)
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 ايمان شمسايى
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حكايت دخالت و تسليم

1ـ حركت و خردمندى 
آدم، با «اختيار» و «اراده» آفريده شــده اســت تا در برابر گفتار، رفتار و كردارش 
«مســئول» باشــد. گاهى راهبر اراده آدم ها، «ِخَرد»شان مى شــود. خرد، مسير را 
مى شناســد و اجزاى تن و جان آدم ها براى طى كردن مســير، حركت مى كنند. 
پيشــوايان تأكيد كرده اند هرچه خرد آدم ها «داناتر» باشد، حركت آدم ها به سوى 

هدف هايشان دقيق تر و عميق تر خواهد شد.
2ـ رسيده هاى غيب

گاهى اراده آدم ها متأثر از «احســاس» آنان مى شود. اگر احساس، در مكتب عقل 
تربيت شده باشد؛ تأثيرى كه بر اراده آدم ها مى گذارد؛ سبب «ُرشد» خواهد شد... 
اما اگر احســاس، همان گونه كهـ  با نوزادِى آدم هاـ  «خام» متولد شده، خام مانده 
باشد، دير يا زود، سبب پشيمانى از تصميم ها خواهد شد. بزرگان تأكيد كرده اند 
تصميم هاى موفق با دو نيروى «خرد و احســاس تربيت شــده در مكتب َوْحى» 
گرفته مى شــوند... و تأكيد كرده اند كه مكتب وحى، همان آموزه هاى بى اشتباه 

«معصومان(ع)» است.
3ـ  مدام هاى در تكرار

زندگى پيچ وخم هــاى فراوانى دارد. گاهى روالش آرام اســت و گاهى سرشــار 
از دشــوارى و دردسر مى شــود. گاهى «بال» مونس و گاهى «ابتال»، انيس آدم ها 
مى شــود. ســختى ها، انتخاب ها، تنهايى ها و همراهى ها، مدام اراده آدم ها را به 
رزمى بى امان دعوت مى كنند. آدمى مدام اراده مى كند... مدام تصميم مى گيرد... 
و مدام در تحليل اراده ها و تصميم هايش ســرگردان است. «عبرت»ها، مهم ترين 

تعيين كننده هاى درستى يا نادرستى تصميم  آدم هايند.
4ـ  سايبان ها

شــيوه آدم ها در رويارويى با ناخوش هاى مســير زندگى، گوناگون است. بعضى 
مى پذيرند... اما پرســش هاى فراوانى دارند... بعضى مى پذيرند و پرسشى ندارند... 
ر  بعضى معترض اند... بعضى به خود شك مى كنند... بعضى ديگران را مؤثر يا ُمَقصِّ
مى دانند. بعضى دانسته و فهميده اند كه آنچه مى رسد (چون برآمده از اراده الهى 
است) جز «خير» نيســت... به همين دليل، با همه چيز در «آشتى»اند. اين گروه، 
همان پيشــوايان و بزرگان اند... كه تكيه گاه هاى مطمئن قدم هاى لغزاِن آدم هاى 

لرزان اند.
5ـ  گرفتار نديدن

پيشوايان فرموده اند كه اعتراض، در تغيير رخدادها، نقشى ندارد، اما حال معترض 
را بد مى كند. تأكيد كرده اند كه همه چيز عالَم، تقديرى ُمَقرَّرِ خداوند است و حتى 
اراده آدم ها نيز در مسير همين تقدير است... و اگر كسى مسئول رفتارى مى شود، 
نتيجه بى توجهى او به آموزه هاى الهى اســت كه پرده درپرده، سرمى رسند... در 
حقيقت، مقصران، چوب بى توجهى به عبرت ها و آموزه هاى مكرر را خواهند خورد.

6ـ  قرار بيقراران
پيشوايان تأكيد كرده اند، آدم هاى «تسليم»، اگر براساس «اطمينان» به خدا، تسليم 
را انتخاب كرده باشند، دو سود خواهند برد؛ يكى به خاطر ايمانى كه به اراده الهى 
داشته اند و اراده خداوند را واالتر از اراده خود دانسته اند... دوم به خاطر صبرى كه بر 

رخدادهاى ناخوش كرده اند (كه اين نيز ثمر همان اعتماد به خداست).
 7ـ  جز دوست نمى خواهند

بزرگان تأكيد كرده اند كه تسليم در انبوهى رنج و صبورى پيشوايان، آنان را به مقام 
«محبوبى در آســتان خداوند» رسانده است... اما پيش از آن، اعتماد آنان به اراده 
الهى و اين باور كه اراده خداوند، جز خير نيست؛ آنان را به شأن «واليت» رسانده 
است... به اين معنا كه صدق باور اولياى خدا، از سوى خداوند آزموده شده و پس 

از آن، صاحب مقام «تسليم» شده اند. 
 8ـ  مقام اَمن

«زيارت»، مقام آشنايى زائران با صاحبدالنى است كه در مسير زندگى، «خير» اراده 
الهى را باور كرده و بر همان باور، پيش رفته اند. مرور زندگى، رنج ها و باور پيشوايان 
و بزرگان، پشــتيبان زائر در انتخاب درست و اعتماد به اراده الهى است. زيارت به 
ياد زائر مى آورد كه مســير دشوار «تسليم»، براى اراده آدمى آسان است و اگر زائر 
صبورانه، داده هاى الهى را بپذيرد، به مقام «محبت» عزيزان خدا خواهد رسيد... و 
اگر آن مقام درك شــودـ  به گفته بزرگانـ  زائر به مقام «آشــتى» با خود و عالم 

خواهد رسيد... كه مقام اَمن و آرامش دايمى است.
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) 

از شركت «اسوه». صفحه 902. از «زيارتنامه جامعه كبيره»:
ـ (... الى اهللاِ تَدعون... و َعلَيِه تَُدلّون... و بِِه تُؤِمنون... و لَُه تَُسلِّمون!)... وسيله دعوت 
خدا از مردم، «شما»ييد!... و دليل روشن حضور خدا در زندگى مردم ايد... و مؤمنانه 

او را مى پرستيد و در همه امور، خود را به او سپرده و تسليم اوييد!
 (ادامه دارد)

ايوان ِشفا (67)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

بنجامين آرمبراستر - توييتر
ايستگاه/  اين فعال رســانه اى آمريكايى كه در واشنگتن زندگى مى كند، سخنان اخير ترامپ بويژه در 
ســازمان ملل را، استفاده از كلمات قشنگ براى فريب مردم آمريكا در راه جنگ با ايران لقب داده و از آن 

انتقاد مى كند.

رامبد جوان - اينستاگرام 
ايستگاه/  مجرى برنامه «خندوانه» كه اين روزها فيلمى به نام «نگار» با بازيگرى همسرش را كارگردانى كرده 
و بر پرده سينماها دارد، در تور اكران اين فيلم در سنندج حاضر شده و با دوست داشتنى و با فرهنگ لقب 

دادن مردم اين شهر، از اكران اين فيلم در سنندج با حضور او مى گويد.

ويتنى هرست - توييتر 
ايستگاه/  خبرنگار شبكه الجزيره در آمريكا به انتقاد از سرگئى الوروف وزير خارجه روسيه در محل سازمان 
ملل پرداخته كه به سؤال او و ميشل نيكوالس خبرنگار رويترز در مورد ايران پاسخ نداده و به جاى آن به 

آن ها گفته كه امروز چقدر خوشتيپ شده اند!
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شبكه گردى

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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