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رهبر معظم انقالب اسالمى در سخنان مهمى در جمع نمايندگان مجلس خبرگان 
رهبرى از دو واژه فلسفى و جامعه شناختى در تبيين سياست هاى نظام بهره گرفتند 
كه قطعاً اين دو واژه بخشــى از ادبيات سياســى ايران را تشكيل خواهد داد. رهبر 

انقالب در سخنان خود ضمن پاسخ محكم به...

ايران و رمز عملياتى جديد

تأكيد كارشناسان در گفت وگو با قدس

تسهيالت ارزان، با پول گران ممكن نيست

 سياست  آنچه رهبر معظم انقالب در 
ديدار اخير خود با اعضاى مجلس خبرگان 
مطــرح كردنــد جزويكــى از مهم ترين 
مباحثى بود كه طى ســال هاى گذشته 
با اين جمع نخبه دينى و علمى كشــور 
مطرح كرده بودند. ايشــان خواستار نگاِه 

كالن و راهبردى به انقالب و مسير انقالب 
شــده و از مجلس خبرگان خواستند با 
تشكيل شــوراى انديشــه ورز، يك نگاه 
كالن به انقالب اســالمى و عملكرد آن 
از ابتدا تا به امروز داشــته باشند. ايشان 
فرمودند: دولت هاى اروپايى يك فرهنگى 

دارند، يك سياســتى دارند، يك نقشــه  
راه طوالنــى و كالنى دارند؛ و ما به عنوان 
جمهورى اسالمى وظيفه داريم خودمان 
را از اينكه بيفتيم در مسير مورد خواست 
غرب نجات بدهيم؛ اين يك وظيفه است. 
آيــا اين وظيفه را تا حاال انجام داده ايم يا 

نه؟  بر اساس شناخت آن مشكل، مطالبه 
براى اين مجلس به وجود مى آيد. ايشان 
بــه موضوعاتى مانند، اقتــدار اقتصادى، 
عدالت و حفظ انگيزه انقالبى اشاره كرده 
و اظهار داشتند: يكى از كارهاى اساسى و 

مهّمى كه اين مجلس ...
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  رهبر انقالب از مجلس خبرگان خواستند با تشكيل شورايى انديشه ورز
نگاه كالن به انقالب اسالمى و عملكرد آن از ابتدا تا به امروز داشته باشند

 

واكنش طاهرى به خبر محروميت 
طارمى و پرسپوليس 

جشن پيروزى نابودى داعش
كمتر از 3 ماه ديگر

سرلشكر قاسم سليمانى خبر داد 
نظر رهبر انقالب 

درباره تابلو « عصر عاشورا»
نظر رهبر انقالب 

درباره تابلو « عصر عاشورا»
جشن پيروزى نابودى داعش8

كمتر از 

سرلشكر قاسم سليمانى خبر داد

واكنش طاهرى به خبر محروميت 4
طارمى و پرسپوليس 

2
معاون هنرى وزير ارشاد مطرح كرد
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دولت هزينه نقض برجام را براى آمريكا باال ببرد
 اخبار  عضو مجلس خبرگان رهبرى گفــت: دولتمردان بايد هزينه نقض برجام حجت االسالم والمسلمين رئيسى:

را بــراى آمريكا و رئيس جمهور بى ادب و بى اخالق آن باال ببرند. حجت االســالم 
والمســلمين سيد ابراهيم رئيسى در ويژه برنامه «إذن عزا» كه در آخرين روز از ماه 

 ............ صفحه 2ذى الحجه و به مناسبت آغاز ماه محرم در ...

برگزارى مراسم 
شيرخوارگان حسينى 

در 4500 نقطه ايران
و 41 كشور جهان

خون گلويت نظم 
عالم را بهم ريخت

در عزاى سيدالشهدا
نگاهى به آيين هاى 

عزادارى 
در حرم امام هشتم

برنامه 30 هيئت 
رسمى مشهد

در دهه اول محرم

بياو امسال محرم هم 
مهمان ما باش

در تكيه هشت
يادداشت

نهضت حسينى 
بزرگ ترين راهنماى 

حق طلبى
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هفته دفاع مقدس بر حماسه آفرينان هشت سال جنگ تحميلى و عموم هموطنان گرامى باد
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يادداشت روز

حسن هانى زاده
 كارشناس ارشد مسائل سياسى

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى: حجت االسالم والمسلمين رئيسى:
ايران آمريكا را عصبانى و مستأصل كرده است دولت هزينه نقض برجام را براى آمريكا باال ببرد

خراسان  در  فقيه  ولى  نماينده  قدس     
رضوى گفت: ملت ايران با ايستادگى مقابل 
مستأصل  و  عصبانى  را  كشور  اين  آمريكا 

كرده است.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى، امام جمعه 
مشهد مقدس در خطبه هاى نماز جمعه ديروز 
كه در حرم مطهر رضوى برگزار شــد، افزود: 
انقالب اســالمى ما در تداوم خط عاشورا تا 
جايى پيش رفته كه موجب استيصال آمريكا 

شده است. 
وى افزود: اراجيفى كه رئيس جمهور آمريكا 
در ســازمان ملل به زبان آورد، تأييد كننده 
همين استيصال است كه نتيجه شكست هاى 
پياپى تكفيرى هاى مورد حمايت آمريكاست 
و بعد از گذشــت 36 سال از پيروزى انقالب 
اسالمى، مردم دنيا عصبانيت آمريكا را به عينه 
مشاهده كردند و ديدند چگونه رئيس جمهور 

نادان اين كشور از ايران ناراحت است. 
امام جمعه مشــهد مقدس تأكيد كرد: اين 
عصبانيت همراه با استيصال نيز هست؛ زيرا 
آن ها از وضع تحريم ها به نتيجه اى نرسيده اند 
و امكان جنگ نظامى هم به دليل قدرت ايران 
برايشــان وجود ندارد. عضو مجلس خبرگان 
رهبرى با بيان اينكه اگر مســئوالن كشــور 
اقتصــاد مقاومتى را جدى بگيرند و به توليد 

داخلى وابسته باشيم، تحريم ها نتيجه عكس 
خواهد داد و آمريكا متضرر مى شــود. ايران 
كشور ثروتمندى است و فشار آمريكايى ها به 
ديگر كشورها براى عدم رابطه با ايران اعتراض 
جهانى را به دنبال خواهد داشت. نماينده ولى 
فقيه در خراسان رضوى خاطرنشان كرد: اگر 
مسئوالن كشور مقابل آمريكايى ها دستپاچه 
نشوند و مقاومت و مبارزه كه دو عنصر اصلى 
پيروزى امام حسين(ع) اســت را اساس كار 
خود قــرار دهند، قطعاً پيــروز خواهيم بود. 
وى ابرازداشت: تمام قيام امام حسين(ع) در 
يك جمله در صبح عاشــورا خالصه شد كه 
فرمودند؛ مقاومت، جنگيدن و مبارزه كردن 
اســت. آيت اهللا علم الهدى ادامه داد: اين تز 
سيدالشــهدا متعلق به هر جهادى است كه 
خودش را حسينى مى داند و در برابر دشمن 
و تلخى ها و نابسامانى ها و تهاجم ها، مقاومت 

مى كند.

آســتان نيوز: عضو مجلس خبرگان رهبرى 
گفــت: دولتمردان بايد هزينــه نقض برجام را 
براى آمريكا و رئيس جمهور بى ادب و بى اخالق 
آن باال ببرند. حجت االســالم والمسلمين سيد 
ابراهيم رئيسى در ويژه برنامه «إذن عزا» كه در 
آخرين روز از ماه ذى الحجه و به مناسبت آغاز 
ماه محرم در صحن انقالب اسالمى حرم مطهر 
رضوى برگزار شد، با بيان اينكه «اذن عزا عام» 
را ائمه اطهار(ع) به تمام بشريت داده اند، تصريح 
كرد: در اين گردهمايى ما به دنبال «اذن عزاى» 
خاص هستيم.عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظــام با تأكيد بر اينكه هركجا ظلمى باشــد، 
سالك طريق امام حســين(ع) بايد بخروشد، 
اظهارداشت: نهضت عاشورا گفتمان ظلم ستيزى 
و ايستادگى در برابر ظالمان، امر به خوبى ها و 
نهى از بدى هاست، امام حسين(ع) براى اصالح 
جامعه بشرى يعنى همان فريضه واجب امر به 
معــروف و نهى از منكر قيــام كردند و نهضت 

ايشان فقط به سال 61 هجرى اختصاص ندارد، 
بلكه تا قيامت ادامه خواهد داشت.عضو مجلس 
خبرگان رهبرى، ريشــه انقالب اسالمى را در 
عاشوراى حسينى معرفى و عنوان كرد: سياست 
جمهورى اسالمى به تبعيت از عاشورا آن است 
كه نه ظلم مى كند و نه زيربار ظلم مى رود، امروز 
ما با يزيديان مواجه هستيم كه ظلم مى كنند 
و پيمان مى شكنند.توليت آستان قدس رضوى 
تصريح كرد: پيروان امام حسين(ع) هيچ گاه در 
برابر ظلم نبايد آرام بنشينند و به همين دليل 
امروز ايران اســالمى پرچم دار ظلم ســتيزى 
در جهان اســت.وى با اشــاره به سخنان اخير 
رئيس جمهور آمريكا در ســازمان ملل، گفت: 
پيمان برجام را مى بندند و بعد خودشان نقض 
مى كنند، دولتمردان ايران اسالمى بايد هزينه 
آمريكا و رئيس جمهور بى ادب و بى اخالق آن را 
در نقض برجام باال ببرند و به عالم نشان دهند، 

اينان به پيمان هايشان پايبندى ندارند.
عضو مجمــع تشــخيص مصلحت نظــام با 
بيان اينكــه بايد تالش كرد تــا هويت واقعى 
دولتمردان آمريكايى براى جهانيان آشكار شود، 
اظهارداشت: دولتمردان ايران اسالمى به تبعيت 
از رهبر معظم انقالب بايد در برابر آمريكايى ها 
آنچنان ايستادگى كنند كه آنان و همپيمانانش 

به ندامت و پشيمانى بيفتند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 مسئوالن و رئيس جمهورى به دهان دشمن گستاخ بزنند خبرگزارى بسيج: رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه رئيس جمهورى آمريكا هر آنچه توانست به انقالب و مردم 
متدين ايران در سخنرانى اش در سازمان ملل توهين كرد، گفت: مسئوالن ما و در صدر آن ها رئيس جمهور بايد به دهان اين دشمن گستاخ و پررو بزنند.سردار غالمحسين غيب پرور در يادواره 

شهداى شهرستان مالرد، تأكيد كرد: الزمه دشمن شناسى و دشمن ستيزى اين است كه مسئوالن ما و در رأس آن ها رئيس جمهور به دهان اين دشمن گستاخ و پررو بزنند.

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

حضرت آيت اهللا خامنــه اى رهبر معظم 
انقالب اســالمى صبح پنجشنبه در ديدار 
رئيس و نماينــدگان مجلس خبرگان، با 
اشاره به جايگاه بى نظير و استثنايى اين 
مجلس در نظام اســالمى، وظيفه اى مهم 
را از مجلس خبرگان درخواســت كردند 
و گفتند: اين مجلس بايد با تشــكيل يك 
هيئت انديشــه ورز كه داراى نگاه كالن 
و راهبــردى و عميق باشــد، به بررســى 
چگونگى حركت انقالب اســالمى در 38 
سال گذشته به سمت اهداف اصلى خود 
و پيشرفت ها، توقف ها و احياناً پسرفت ها در 
اين مســير بپردازد و براساس جمع بندى 
خود از دستگاه هاى مختلف 
مطالبه گرى كند. به گزارش 
دفتر  اطالع رســانى  پايگاه 
مقام معظــم رهبرى، رهبر 
انقالب اسالمى همچنين با 
اشاره به ســخنان سخيف، 
و  آشــفته  ابلهانه،  زشــت، 
سراســر غيرواقعــِى رئيس 
آمريــكا در مجمع  جمهور 
تأكيد  عمومى سازمان ملل 
كردند: اين ســخنان ناشى 
از قدرت نبود، بلكه ناشى از 
عصبانيت، درماندگى و سبك 
مغزى است؛ زيرا آمريكايى ها 
از اينكه نقشــه هاى چندين 
ســاله آن ها در منطقه غرب 
آســيا، با حضور مؤثر جمهورى اســالمى 
ايران، نقش بر آب شــده اســت، بشدت 

ناراحت و عصبانى هستند.

 مردم را به سوى بهشت تشويق كنيم
رهبر انقالب اسالمى، مسئله «تديّن مردم» 
را مســئله اى مهم برشمردند و با اشاره به 
تكرار اين حرف از ســوى برخى افراد كه 
«ما نمى خواهيم مردم را به زور به بهشت 
ببريــم»، افزودند: اين تعبير، نادرســت و 
مغالطه آميز است زيرا هيچ كس نمى خواهد 
مردم را به زور به بهشت ببرد، اما بايد از راه 
و به شكل درست، مسير بهشت را به روى 
مردم باز و آن ها را به حركت در آن مسير، 

تشويق كنيم. رهبر انقالب اسالمى با تأكيد 
بر اينكه بيگانه نمى تواند مشكالت كشور 
را حل كند، افزودند: من نمى گويم با دنيا 
قطــع رابطه كنيم و از اول انقالب تاكنون 
همواره بر ارتباطات گسترده با دنيا تأكيد 
داشته ام، اما مى گويم «پاى قدرتمند خود 

را با عصاى بيگانه عوض نكنيد»
حضرت آيت اهللا خامنــه اى در خصوص 
موضوع اتكا به بيگانه، به مذاكرات هسته اى 
اشاره كردند و گفتند: اشكالى كه نسبت به 
مذاكرات هسته اى داشته و داريم و مكرر 
نيز در جلسات با مسئوالن مطرح كرديم 
اين اســت كه مذاكره اشكالى نداشت اما 
بايد در اين مذاكــره مراقبت و دقت الزم 
انجام مى گرفت تا اين گونه نباشد كه هر 
غلطى كه طرف مقابل انجام بدهد، نقض 
برجام محسوب نشــود اما هر اقدام ايران، 
نقض برجام محسوب شود. ايشان گفتند: 
بايد با دنيا كار كنيــم و الزامات آن را هم 
مى پذيريم اما نبايد به بيگانه چشم دوخت.

 نطق ابلهانه و بسيار زشت ترامپ
ايشــان يكى از داليل اصلــى عصبانيت 
بدخواهان ملت ايران را پيشرفت روزافزون 

نظام اسالمى در مسائل منطقه اى و جهانى 
دانستند و با اشاره به سخنان رئيس جمهور 
آمريكا در مجمع عمومى ســازمان ملل، 
گفتند: علِت نطق ابلهانه و بسيار زشت و 
سخيف و با ادبيات گانگسترى و كابويى و 
سراســر دروغ محض و با آشفتگِى رئيس 
جمهــور آمريكا، عصبانيــت و درماندگى 
و ســبك مغزى آن هاســت.رهبر انقالب 
اســالمى تأكيد كردند: ســخنان رئيس 
جمهور آمريكا، براى ملت آمريكا افتخارآميز 
نبود و بايد نخبگان آمريكا، از اين سخنان 
و داشتن چنين رئيس جمهورى احساس 
شــرم كنند كه اين احســاس شرم را نيز 
بيان كرده اند.ايشان افزودند: حضور و تأثير 
جمهورى اســالمى ايران موجب محقق 
نشدن طراحى ها و خواست هاى آمريكا و 
رژيم صهيونيستى در منطقه شده است و 

همين، دليِل عصبانيت آن هاست.

 مواضع آمريكا به دليل ضعف است
رهبر انقالب اســالمى خاطرنشان كردند: 
برخى در تحليل هاى خود اشــتباه نكنند 
زيرا مواضع آمريكا به دليل قدرت و توانايى 
در مقابل ايران نيست بلكه كامالً به دليل 

ضعف و شكست و عصبانيت اوست.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى با اشــاره به 
حضور موفقيت آميز و عزتمندانه جمهورى 
اسالمى در مسائل منطقه و جهان، تأكيد 
كردنــد: بايد اين عزت را با عقل و تدبير و 
فكر درســت، و همچنين با اشتباه نكردن 
در نحــوه مراودات و تصميــم گيرى ها و 
موضع گيرى ها حفظ كرد.ايشان با تأكيد 
بــر اينكه اين عزت به واســطه مجاهدت 
مردم و جوانان و ريخته شدن خون شهدا 
به دســت آمده است، گفتند: شهيد عزيز 
محســن ُحججى يك نمونه بــود و ما از 
اين نمونه ها در ميان جوانان بسيار داريم 
و خداوند متعال اين نمونه را به داليلى در 
مقابل ديدگان برجسته كرد تا همه تسليم 
اين حقيقت شريف شوند كه انگيزه انقالبى 
در ميان جوانان، به فضل الهى روز به روز 
در حال افزايش است.رهبر انقالب اسالمى 
همچنيــن ماه محرم را ماه امام حســين 
(عليه السالم) و ماه همه ارزش هاى متبلور 
در وجــود مقدس آن حضــرت همچون 
جهاد، شــهادت، اخالص، وفا، گذشــت، 
اهتمام به حفظ دين خدا و ايستادگى در 

مقابل قدرت هاى معارض دين دانستند.

رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان:

پاى قدرتمند خود را با عصاى بيگانه عوض نكنيد

 برگزارى مراسم برش كيك تولد دومين سالگرد صفحه اينستاگرام، خريد 
تبلت و خودرو با هزينه ميلياردى، سلفى گرفتن با خانم رئيس اتحاديه اروپا 
و خوش خدمتى به دولتمردان اشــرافى نجومى بگير جهت تدارك مقدمات 
استخدام در شركت نفت، سقف دغدغه كسانى است كه عده اى از هموطنان 

به اميد رفع مشكالتشان به آن ها رأى اعتماد داده اند. 9150001495
  چرا آقاى روحانى كه به اصطالح دولت تدبير درست كرده  است، آهسته 
دارد ريشه مستضعفين را مى خشكاند، جمع كردن اسكناس يا سكه 5000 
ريالــى و قبل آن يعنى تورم و گرانى و بــى ارزش كردن پول! آن وقت دم 

از حمايت طبقات ضعيف جامعه زدن دروغى بيش نيست! 9150006551
  آقاى جهانگيرى بابت وجود 11ميليون حاشــيه نشــين در كشور ابراز 
نگرانى كردند! بايد از ايشــان پرسيد شــما كه چهار سال در قدرت هستيد 
براى مشكالت اين قشر مظلوم چه كرده ايد؟ آيا توسعه كنسرت و بدحجابى 
دردى از آن ها دوا مى كنــد؟ چرا از نجومى بگيران و قاچاقچيان كه موجب 
بيــكارى كارگران ايرانى هســتند حمايت مى كنيد؟ چرا اكثريت حاشــيه 
نشــين ها و اقشار مســتضعف در انتخابات طرفدار رقيب شما بودند؟ روزى 
بايد در محضر الهى پاســخگوى تك تك كسانى كه در قبال آن ها مسئوليت 

داشته و فقط برايشان ابراز نگرانى كرده ايد، باشيد. 9150002495
  گاف بــزرگ ترامپ با عدم پاره كردن برجام و اثبات شــدن دروغ بودن 
ايــن ادعا كه بزودى برخوردش با ايران، جهان را غافلگير مى كند با ادامه راه 
اوبامــا، ماهيت پوچ و دلقك بودن ترامــپ را به جهانيان ثابث خواهد كرد و 
راهبرد آمريكا و غرب كه با لولوسازى از ترامپ مى خواستند از ايران امتيازات 
بيشــترى بگيرند و التماس آن ها بــه ترامپ براى حفظ برجام و اعالم علنى 
غرب در كنترل هســته اى به عنوان پيــروزى با حفظ تحريم و تهديد ايران 

ماهيت غرب اثبات شد. 9170002138
  اگر فرد يا افرادى كســى را به مديريت خود و خانواده هايشــان انتخاب 
كردند و بعد متوجه شــدند كه فرد انتخاب شده آدم خوب و اصلحى از آب 

در نيامد، هيچ كس جز خودشان را نبايد سرزنش كنند! 9350007054
  آقايان مسئول! كارت هوشمند براى هر نفر 34 هزار تومان تمام مى شود! 
من يــك خانوار هفت نفره هســتم كه بايد 238 هزار تومــان براى كارت 
هوشــمند بدهم از كجا بياورم چرا فكرى نمى كنند اين پول ها به جيب چه 

كسى مى رود مگر يك كارت چقدر هزينه دارد؟! 9150004341
  آقايان مراقب باشيد، بوى وطن فروشى مى آيد، بوى خيانت، بوى خنجر 
زدن از پشت به آرمان هاى امام و انقالب مى آيد، مى خواهند مردم را نسبت 
به نظام و انقالب بدبين كنند، مى خواهند كارى كنند مردم ايران مثل مردم 

تايلند براى رئيس جمهور آمريكا سر و دست بشكنند! 9150000523
  آمانــو بازديد از هر ســايتى را حق آژانس مى دانــد! و روحانى آژانس را 
داور برجــام مى نامد! و طورى حرف مى زند كــه گويى آمريكا تاكنون نقض 
برجــام نكرده! در حالى كه مطلب او بــا گفته هاى قبلى خودش و ظريف و 
فرياد مجلس در تناقض اســت و متأسفانه متن برجام را آمريكا قبل از بحث 
و امضــا طورى تنظيم و القاكرده كه ابهــام و ايجاد خلل در آن بتواند ايجاد 

كند. 9900007399

ايران و رمز عملياتى جديد
رهبر معظم انقالب اسالمى در سخنان مهمى 
در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى از 
دو واژه فلســفى و جامعه شناختى در تبيين 
سياست هاى نظام بهره گرفتند كه قطعاً اين دو 
واژه بخشى از ادبيات سياسى ايران را تشكيل 
خواهد داد. رهبر انقالب در سخنان خود ضمن 
پاسخ محكم به ياوه سرايى هاى دونالد ترامپ، 
رئيس جمهورى آمريكا عليه ايران، تأكيد كردند 
كه مواضع آمريكا به دليل قدرت و توانايى در 
مقابل ايران نيســت، بلكه بــه دليل ضعف و 

شكست و عصبانيت است.
آيت اهللا خامنه اى در سخنان خود از يك مقوله 
فلسفى و جامعه شناختى به عنوان قطب نماى 
حركت سياسى دولتمردان ايران بهره گرفتند و 

آن «پاى قدرتمند و عصاى بيگانه» است.
اين دو واژه كه مفهوم فلســفى و كالمى دارد، 
بيانگر شــرايط موجود جامعه و پاسخى كامًال 
فلسفى به كسانى اســت كه از عصاى بيگانه 
به جاى استفاده از پاى قدرتمند خود كه يك 

وديعه و عضوى الهى است، بهره مى گيرند.
مفهوم عصاى بيگانه اين اســت كه اين عصا 
هرگز نمى تواند در شــرايط ســخت حركتى، 
انســان را در برابر توفان هاى سهمگين به سر 

منزل مقصود برساند.
تكيــه بر عصاى عاريتى بيگانه، اوج ســادگى 
سياسى است؛ زيرا در جايى كه انسان يك عضو 
قدرتمندى مانند پاى طبيعى داشــته باشد، 

نيازمند استفاده از عصاى بيگانگان نيست.
اين امر در واقع يك نقشه راه جديدى است كه 
رهبر انقالب اسالمى در كالم فلسفى خود براى 
دولتمردان ايران ترســيم كرد و دولت بايد بر 
اساس اين نقشه راه جديد، سياست هاى دفاعى 

و بين المللى خود را تعريف كند.
 دولتمردان ايران بايد از ســخنان رهبر معظم 
انقالب رمز گشــايى كنند و به جاى تكيه بر 
وعده هاى پوچ بيگانگان بر امكانات بومى و ملى 

خود تكيه كنند.
تحربه سياسى جمهورى اسالمى ايران در طول 
38 سال گذشته نشــان مى دهد كه تكيه بر 
عصاى بيگانگان هيچ گاه ملت ايران را به ســر 
منزل مقصود نرسانده، بلكه اهداف كالن ملى 
از رهگذر وحدت و انسجام و اعتماد بر امكانات 

داخلى محقق مى شود.
در دو ســالى كه توافقنامه برجام بين ايران و 
كشورهاى 1+5 به امضا رسيده است، ايران به 
تمام تعهدات خود در توافقنامه برجام عمل كرد 
اما طرف هــاى مقابل بويژه آمريكا، گام مهمى 

براى اجرايى كردن تعهدات خود بر نداشتند.
بنابراين به نظر مى رسد كه رهبر معظم انقالب 
«رمز عمليات سياسى» جديدى را به دولتمردان 
و سياســيون ايران ابالغ كردند و دولت در اين 
خصوص بايد بر اساس موضعگيرى هاى اهانت 
آميز رئيس جمهورى آمريكا عليه ملت ايران 

حركت سياسى جديدى را آغاز كند.
اين حركت بايد بر انســجام داخلى، پرهيز از 
اختالف هاى سياسى و حزبى، تقويت ساختار 
دفاعى، استفاده از امكانات بومى براى تقابل با 
تهديدهاى خارجى و عمل به رهنمودهاى رهبر 

معظم انقالب، مبتنى باشد.
تهديدهــاى ســخيف و غيرمنطقــى رئيس 

جمهورى آمريكا عليه ملت ايران كه از خوى
كابوگرى دونالد ترامپ بر گرفته شــده، ملت 
ايران را به سمت انسجام و وحدت بيشتر سوق 
مى دهد و پاى قدرتمند ملت ايران مى تواند در 

برابر سهمگين ترين توفان ها، ايستادگى كند.

خبر ورزشى

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبرى

رئيس جمهور در مراسم رژه نيروهاى مسلح:
براى دفاع از كشورمان اجازه نمى گيريم 

پايــگاه اطالع رســانى رياســت 
جمهورى: رئيــس جمهور با بيان اينكه 
براى دفاع از ســرزمينمان از كسى اجازه 
نخواهيم گرفت، گفت: اگر عهد و پيمانى 
را بستيم تا وقتى پاى آن ايستاده ايم كه 

طرف مقابل به آن احترام بگذارد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
در مراسم رژه نيروهاى مســلح، گفت: با وجود اينكه تمام قدرت هاى جهانى از 
متجاوزان حمايت كردند، مردم ما با ايثار و فداكارى توانستند پيروزى هاى بزرگى 
را رقم بزنند.روحانى گفت: نيروهاى مسلح و قدرت دفاعى ما همواره براى تحكيم 
صلح بوده است. قدرت دفاعى ما هيچ وقت خود را براى سيطره بر سرزمينى آماده 

نكرده، بلكه همواره براى دفاع از سرزمينمان آماده بوده است.
رئيس جمهور با بيان اينكه براى دفاع از ســرزمينمان از كســى اجازه نخواهيم 

گرفت، گفت: قدرت دفاعى ايران براى حمايت از مردم مظلوم منطقه است.
رئيس جمهور با بيان اينكه ما همواره سالحمان براى دفاع از كشورمان و ملت هاى 
منطقه در برابر قدرت هاى بزرگ و در برابر تروريسم است، اظهار  داشت: به افرادى 
كه با لحن نادرست با ملت ايران سخن مى گويند، مى گويم چه كسى در سال هاى 
گذشــته پذيراى آوارگان بوده اند، آيا آن روزهايى كه شما افغانستان و عراق را به 
خاك و خون كشــيديد، اين ملت ايران نبود كه پذيراى ملت رنج كشيده عراق 
و افغانســتان شد؟ وى گفت: بسيار خوشحالم كه امسال در سازمان ملل متحد، 
فقط دو صداى آمريكا و رژيم صهيونيستى دو صدايى بودند كه با صداى جهانيان 
مخالف بود. همه جهان از برجام حمايت كردند و آن را ســتودند اما فقط دو نفر 

بودند كه از صلح نگران بودند.
رئيس جمهور تأكيد كرد: اين آزمايشى بود كه ماهيت واقعى حاكمان واشنگتن و 

حاكمان غاصب صهيونيست را روشن كرد.
روحانى با تأكيد بر اينكه ملت بزرگ ايران چه شما بخواهيد و چه نخواهيد همواره 
از مردم مظلوم منطقه حمايت خواهد كرد، يادآور شد: هرآنچه الزم بدانيم قدرت 
دفاعى خود را افزايش مى دهيم. نه تنها قدرت موشكى مان بلكه نيروهاى زمينى، 

هوايى و دريايى مان نيز مورد حمايت مردم ماست.

 رونمايى از موشك خرمشهر با برد 2000 كيلومتر
فرمانده نيروى هوافضاى ســپاه گفت: موشــك خرمشهر با برد 2000 كيلومتر 

قابليت حمل چند كالهك جنگى را دارد.
ســردار اميرعلى حاجى زاده ديروز در حاشــيه رژه نيروهاى مســلح و در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به رونمايى از موشك جديد برد بلند خرمشهر، گفت: اين 

دستاورد توسط وزارت دفاع طراحى و توليد شده و 2000 كيلومتر برد دارد.
وى ادامه داد: اين موشك سر جنگى را تا 1800 كيلومتر حمل مى كند.

وى تأكيد كرد: ويژگى اين موشــك اين است كه به جاى يك كالهك مى تواند 
چند كالهك را براى هدف قرار دادن چند هدف حمل كند.

امروز؛ رزمايش دفاعى امنيتى «محرم» نيروى زمينى سپاه
سپاه نيوز: فرمانده نيروى زمينى سپاه از برگزارى رزمايش دفاعى امنيتى 
«محــرم» قــرارگاه حمزه سيدالشــهدا اين نيــرو از امروز در شــمال غرب 
كشورخبر داد. ســردار محمد پاكپور افزود: در اين رزمايش دو روزه، يگان هاى 
برگزيــده زرهى، هوانيروز، توپخانــه، تكاور و پهپاد، آمادگــى، اقتدار و صالبت 
رزمندگان نيروى زمينى سپاه در حراست و پاسدارى از مرزهاى ايران اسالمى را 

به نمايش خواهند گذاشت.

سخنان رئيس 
جمهور آمريكا، 
براى ملت آمريكا 
افتخارآميز نبود 
و بايد نخبگان 
آمريكا، از اين 
سخنان و داشتن 
چنين رئيس 
جمهورى احساس 
شرم كنند كه اين 
احساس شرم را نيز 
بيان كرده اند

بــــــــرش

براى دفاع از كشورمان اجازه نمى گيريم 

شماره پيامك: 30004567

پنگوئن هاى قطب: كبوتر با كبوتر، نتانياهو با كفتار!
فارس: سخنرانى مضحك بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى در 
ســازمان ملل: در سال گذشته به 6 قاره جهان سفر كردم. فقط به قطب جنوب 

نرفتم. البته مى دانم كه حتى پنگوئن هاى آنجا هم اسرائيل را دوست دارند!

دادستان كل كشور:
پرونده احمدى نژاد

به دادسرا ارجاع شد
به  با اشــاره  مهر: دادســتان كل كشــور 
گزارش هاى واصله در خصوص پرونده محمود 
احمدى نــژاد، گفت: پرونده وى به دادســرا 
ارجاع شد و در اســرع وقت مورد رسيدگى 

قرار مى گيرد.
حجت االسالم محمدجعفر منتظرى به آخرين 
وضعيت پرونده محمود خاورى رئيس اسبق 
بانك ملى ايران كه چند ســال گذشــته با 
حيف وميل بيت المال به كشور كانادا گريخته 
است نيز اشاره داشت و افزود: دادگاه حكم اين 

فرد را به صورت غيابى صادر مى كند.
وى در خصوص وضعيــت پرونده بقايى نيز 
گفت: اين پرونــده در مرحله تحقيقات قرار 

دارد و در حال تكميل شدن است.

خبرگزارى صداوسيما: وزيرخارجه گفت: اگر 
آمريكا امتيازات جديد هسته اى مى خواهد، ما 
هم مى خواهيم.محمد جواد ظريف در مصاحبه 
با روزنامه نيويورك تايمز هر گونه مذاكره جديد 
با آمريكا را بر سر تمديد مدت يا شرايط توافق 
هسته اى ســال 2015، رد كرد و گفت: ايران 
تنها در صورتى درباره تغيير توافق هســته اى 
مذاكره خواهد كرد كه در هر امتيازى كه تهران 
داده است -از جمله دست برداشتن از سوخت 

هسته اى- تجديدنظر شود. 
وى گفت: اين بدين معناست كه ايران مالكيت 
ذخيره ســوخت هســته اى را كــه -در زمان 
اجرايى شدن توافق- به روسيه منتقل كرد، بار 

ديگر در اختيار خواهد گرفت.

فارس: خطيب موقت نماز جمعه تهران گفت: 
رئيس جمهور آمريكا دروغگو و فريبكار است 
و سخنان او به فرموده رهبر معظم انقالب از 

عصبانيت و سبك مغزى اوست.
حجت االسالم والمســلمين كاظم صديقى 
بااشاره به شروع ماه محرم اظهارداشت: محرم 
بهترين زمان براى تصفيــه و دورى از گناه و 

كندن دل از مسائل دنيوى است.
حجت االسالم والمسلمين صديقى در بخش 
ديگرى از سخنان خود با اشاره به جنايت هاى 
گروه هاى تروريستى و حكومت عربستان اظهار 
داشــت: داعش و آل سعود پيروان حرمله در 
زمان ما هســتند كه در يمن و عراق جنايات 

مختلفى را مرتكب مى شوند.

ســپاه نيوز: فرمانده مركزى قــرارگاه خاتم 
االنبيــا(ص) گفت: خــروج آمريــكا از برجام 
نشــانه خباثت و شــيطنت اين كشور است و 
با حفظ امنيت در مرزهــا، مرزهاى جمهورى 
اسالمى ايران را قتلگاه دشمنان خواهيم كرد.

سرلشــكر غالمعلى رشيد ديروز در مراسم رژه 
بــزرگ نيروهاى مســلح در بندرعباس افزود: 
امروز نيروهاى دريايى قهرمان ارتش و سپاه با 
برخوردارى از تاكتيك ها و دكترين هاى عملياتى 
بديع و خالقانه و با اتكا به شــناورهاى تندرو و 
موشك هاى كروز و بالستيك نقطه زن و ناوزن 
و پهپادهاى رزمى و شناســايى و هواپيماها و 
بالگردهاى رزمى به اعتراف آمريكايى ها ابرقدرت 

منطقه خليج فارس و تنگه هرمز هستند.

در مصاحبه با نيويورك تايمزسردار رشيد در بندرعباس :حجت االسالم والمسلمين صديقى:
داعش و آل سعود 

پيروان حرمله در زمان ما هستند
مرزهاى ايران 

قتلگاه دشمنان خواهد بود
ظريف: اگر آمريكا به دنبال امتياز 

جديد است،  ما نيز هستيم

چهره خبر

واكنش طاهرى به خبر 
محروميت طارمى و پرسپوليس

راهكارهايى را پيش بينى كرديم
ورزش: على اكبر طاهرى درباره خبر محروميت 
چهار ماهه مهدى طارمــى از فوتبال به دليل 
شكايت باشــگاه «ريزه اســپور» تركيه، گفت: 
چنين نامه اى با اين مضمون به دســت باشگاه 
پرسپوليس نرسيده است اما در تماس هايى كه 
با فدراسيون فوتبال برقرار كرديم، خبرهايى به 
ما داده شد. وى افزود: به همين دليل جلسه اى 
فورى با مهدى تاج و همكارانش در فدراسيون 
فوتبال برگزار خواهيم كرد تا از حقوق باشــگاه 
دفاع كنيم. مديرعامل باشگاه پرسپوليس افزود: 
پيش بينى اين شرايط را از قبل كرده بوديم و به 
همين دليل قطعاً واكنش مناسبى نسبت به اين 

اتفاق خواهيم داشت تا باشگاه ضرر نكند.

در شب توقف صدرنشين
پديده پرسپوليس را جا گذاشت

ورزش: هفته هفتم ليگ برتر ديشب با توقف 
پارس جنوبي جم و پيروزي ارزشمند پديده در 
تبريز پايان يافت. ديدار تيم هاى فوتبال سايپا 
تهران و پارس جنوبى جم با تساوى يك به يك 
به پايان رســيد تا على دايــى دو امتياز به نفع 
پرسپوليس از صدرنشين بگيرد. اما پديده جلوي 
چشم پرشورها در تبريز دو بر يك تراكتورسازي 
را شكســت داد تا با توجه به تفاضل گل بهتر 
نسبت به پرســپوليس به رده دوم صعود كند. 
پيكان هم موفق شــد سه بر يك نفت تهران را 
شكســت دهد تا كريمي فعالً روزهاي خوبي را 
ســپري نكند. فوالد هم دربي خوزستان را يك 

بر صفر مقابل  صنعت نفت آبادان، پيروز شد. 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

راويان دفاع مقدس ميهمان حضرت رضا   آستان: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و به مناسبت گراميداشت اين هفته راويان دفاع مقدس، پيشكسوتان جهاد و رزمندگان هشت سال جنگ تحميلى 
ميهمان حضرت رضا(ع) مى شــوند. اين ميهمانان در قالب 3 تور 40 نفره در بازديدى نيم روزه از موزه آســتان قدس رضوى و شــميم رضوان ديدن مى كنند و در پايان ميهمان خوان پربركت حضرت رضا(ع) در 

ميهمانسراى حضرت خواهند شد. همچنين پيشكسوتان ارتش همزمان با سالروز شكست حصر آبادان در عمليات ثامن االئمه(ع) در سال 1360 در حرم مطهر رضوى حضور خواهند يافت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با حضور خدام بارگاه رضوى

1000 بسته غذايى در ميان سيل زدگان 
شهرستان كالت توزيع شد

آســتان: معاون امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى از توزيع 1000 
بســته غذايى در ميان سيل زدگان 
روستاهاى شهرســتان كالت استان 

خراسان رضوى خبر داد.
مصطفى خاكســار قهرودى گفت: با 
حضور خدام حرم مطهــر رضوى و 
با همكارى سپاه پاســداران، آستان 

قدس رضوى 1000 بســته غذايى را در ميان ساكنان مناطق سيل زده شهرستان 
كالت توزيع كرد. وى با بيان اينكه اين بسته هاى غذايى شامل برنج، روغن، ماكارونى، 
حبوبات و ســاير مواد غذايى و مايحتاج يك ماه خانواده هاى مناطق سيل زده است، 
بيان كرد: اين بســته ها با حضور خدام حرم مطهر رضوى و حجت االسالم صاحبى 
امام جمعه موقت شهرستان كالت در بين ساكنان 40 روستاى سيل زده شهرستان 
توزيع شد. خاكسار خاطرنشان كرد: همچنين معاونت امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوى پيش از اين، در حادثه زلزله استان هاى خراسان رضوى و شمالى با حمايت 
از خانواده هاى حادثه ديده و توزيع بسته هاى غذايى؛ منزل روستائيان آسيب ديده 
از سيل در شهرستان هاى خواف و تايباد را با هزينه آستان قدس رضوى و همكارى 

قرارگاه ثامن االئمه عليه السالم و گروه هاى جهادى مرمت و بازسازى كرده  است.

با شعار «مهر حسينى» آغاز شد
 سال تحصيلى جديد مدارس امام رضا

آســتان : دانش آموزان كالس اولى 
مدارس امام رضا(ع) مراســم جشن 
شــكوفه ها را با شعار «مهر حسينى» 
آغاز كردند.  مدير عامل بنياد فرهنگى 
رضوى در حاشيه برگزارى اين مراسم 
عنوان كرد: مراســم نمادين جشــن 
شــكوفه ها، هم زمان با سراسر كشور 
با حضور بيــش از 350 دانش آموز پر 

شور، بانشــاط و پوياى كالس اولى در واحدهاى آموزشى 17، 16 و 8 مدارس امام 
رضا(ع) برگزار شد. محمدتقى فخريان بيان كرد: هر ساله يك روز زودتر از آغاز سال 
تحصيلى جديد براى كالس اولى ها جشن شروع سال تحصيلى برگزار مى شود تا آن ها 
با فضاى مدرسه آشنا شوند، امسال با توجه به اينكه ماه مهر مقارن با ماه محرم و روز 

جمعه است بنابراين جشن كالس اولى ها چهارشنبه گذشته برگزار  شد.
وى افزود: همچنين روز سه شنبه جشن غنچه ها ويژه نورآموزان پيش دبستانى امام 
رضا(ع) و دوره دوم ابتدايى واحد 5 امام رضا(ع) با حضور اوليا و مربيان برگزار شــد.  
فخريان با بيان اينكه ايجاد شور و نشاط در مدارس از مهم ترين اهداف آموزشى است، 
افزود: امروز دانش آموزان آينده سازان كشور هستند و مسئوليت حفاظت و حراست از 

دستاوردهاى نظام اسالمى را بر عهده دارند.

دوره هاى آموزشى قرآن كريم 
در زيارتگاه شهيد مدرس(ره) برگزار مى شود

آستان: همزمان با فرارسيدن ماه مهر و آغاز سال تحصيلى جديد، دوره هاى آموزشى 
قرآن كريم ويژه پسران در زيارتگاه شهيد آيت اهللا مدرس(ره) برگزار مى شود.

مديرعامل آستان حضرت حسين بن موسى الكاظم (ع) و زيارتگاه شهيد مدرس(ره) 
با بيان اين خبر گفت: اين دوره آموزشى ويژه فراگيران 8 تا 12 سال به صورت رايگان 

برگزار مى شود كه شامل برگزارى كالس هاى تجويد، صوت و لحن و ترتيل است.
حمزه سپهريان عنوان كرد: در اين دوره آموزشى توسط محمد شيرين، قارى ممتاز 

كشورى، آموزش هاى علوم قرآنى به فراگيران ارائه مى شود.

خـــبر

سى ام  صبح  احمدى فرد   حسن  آستان/   
ذى الحجه، طبال ها و كرنانوازها از يك ربع مانده به 
طول آفتاب شروع به نواختن مى كنند. آن قدر در 
كرناهاى پوزه بلند مى دمند و آن قدر بر طبل هاى 
كاسه چدنى مى كوبند تا همه خواب زده ها بفهمند 
كه خورشيد دارد طلوع مى كند. كارشان كه تمام 
بشود، آالت نقاره خانه را به طبقه پايين مى آورند، 
در جاى خودشان مى گذارند، بعد در آهنى را قفل 
مى زنند و مى روند. آن ها تا دو ماه و سه روز بعد 
به نقاره خانه برنمى گردند. در همه روزها و شب هاى 
محرم و صفر، هيچ كس از بناى بلند نقاره خانه حرم 

امام رضا(ع)، صداى نقاره نخواهد شنيد.

 خاموشى طبل ها و كرناها
«احمد اقوام شكوهى» با پشت خميده و دست هاى 
لرزانــش، پير نقاره خانه اســت و چشــم و چراغ 
جوان ترها. قديم ها كرنانــواز بوده و حاال كه روزگار 
نــاى دميدن در كرنا را از او گرفته، طبلزن اســت. 
«سرچاشــنى» مى زند. صداى طبل اوست كه وقت 
نواختن طبل هاى ديگر را معلوم مى كند. خانواده او، 
پشت در پشت نقاره چى بوده اند. اصالً «اقوام شكوه» 
نامى اســت كه قاجارها به دســته نقاره چى حرم 
داده اند. سنت نقاره زنى اما قدمتش خيلى بيشتر از 

تاريخ قاجارها و قبل آن است. 
«حاجى شكوهى» صبح هاى يخبندانى را به خاطر 
مى آورد كه اول قنديل هاى آويزان جلوى نقاره خانه 
را مى شكسته و بعد نقاره مى زده است. آن وقت ها 
نقاره خانه، روى ايوان شرقى صحن آزادى و درست 
روبه روى ايوان طالى صحن بوده است؛ در همه اين 
ســال ها او و 10، دوازده نفر ديگر، بنا به سنتى كه 
قرن ها قدمت دارد، نگذاشته اند كه بى صداى نقاره، 
در حرم مطهر، صبحى بدمد يا شــامى برسد؛ اما 

حكايت محرم و صفر، حكايت ديگرى است. 
حاجى شكوهى مى گويد: «صداى نقاره، بانگ شادى 
اســت. در ايام عــزاى آل اهللا، وقتى حضرت، عزادار 
جدشان سيدالشهدا(ع) هستند كه نمى شود بانگ 
شادى زد.» او ادامه مى دهد: «همين تعطيل شدن 

نقاره خانه، خودش اعالم عزاست.»

 سياه پوشى حرم مطهر
ايام عزاى امام حسين(ع) كه برسد، حرم مطهر امام 
رضا(ع) هم مثل تكيه ها و حســينيه ها، سياه پوش 

مى شــود. در و ديوار حرم، پر مى شود از پارچه هاى 
سياه. پارچه هاى سياه، دور تا دور گلدسته ها را هم 

مى گيرند. 
«ســيدخليل منبتى» معاون اماكن متبركه و امور 
زائرين حرم مطهر رضوى اســت. او چندين و چند 
محرم را در حرم مطهر بوده و سياهپوش شدن حرم 
را ديده است. مى گويد: اصل سياهپوشى حرم، وقتى 
است كه پرچم سبز گنبد، تعويض مى شود و پرچم 

سياه جاى آن را مى گيرد. 
توضيح مى دهد كه: «از يكى دو روز قبل از رسيدن 
محرم، كار ســياهپوش كردن، آغاز مى شــود. به 
فاصله هاى منظم، كتيبه ها و ديوارهاى كاشيكارى 
را با پارچه هاى سياه مى پوشــانيم. در رواق ها هم 
معموالً، ستون ها سياه مى شوند. تعويض پرچم اما 

سياهپوشى حرم مطهر را كامل مى كند.» 

 صالت كشيدن از فراز گلدسته ها 
«صالت» را لغت نامه ها «نمازبردن» و «درود فرستادن» 
معنــى كرده اند اما در حرم مطهر رضوى، «صالت» 
عنوان يك آيين قديمى است كه هر سال، صبح اول 
محرم انجام مى شود. هيچ كس درست نمى داند اين 
مراســم از كى در حرم مرسوم شده. استاد مرحوم 
«عزيــزاهللا عطاردى» هم كه كتاب «تاريخ آســتان 
قدس» را نوشته، نتوانسته تاريخ شروع اين مراسم در 
حرم مطهر را معلوم كند. اما در قديم «بانگ صالت 
زدن» يا «صالت كشيدن» رســمى بوده كه با آن، 

مردم را از پيشــامدى مهم آگاه مى كرده اند. كسى 
بر مناره مسجدى يا باالى بلندى مى ايستاده و بانگ 
صالت مــى زده تا مردم بدانند كه اتفاق مهمى رخ 
داده است.  صبح اول محرم، آفتاب كه بدمد، وقت 

اجراى آيين صالت است. 
خدام در چهار دســته راهى چهار گلدســته حرم 
مى شوند. گلدسته هاى ايوان طال و ايوان عباسى در 
صحن عتيق و گلدسته هاى شمالى و جنوبى صحن 

جمهورى اسالمى. 
آن ها از فراز گلدســته ها فريــاد مى زنند «الصالت 
ايهاالمومنيــن»؛ بعد هم بيت هايــى از ترجيع بند 
«محتشــم كاشــانى» را همخوانــى مى كننــد؛ 
ترجيع بندى كه 400 ســال است پاى ثابت همه 
مجالس روضه خوانى حضرت امام حسين(ع) است. 
صــداى همخوانى خدام از بلندگوهاى حرم پخش 

مى شود و زائران با آن ها همراهى مى كنند. 
آيين صالت، صبح ديــروز، در حرم مطهر رضوى 

برگزار شد. 

 روضه هاى پيش روى حضرت 
آســتان قدس رضوى موقوفه هايى دارد كه واقف 
آن هــا، مالى را وقف كرده تا بخشــى از درآمد آن 
صــرف روضه خوانى امام حســين(ع) در حرم امام 
رضا(ع) بشــود. موقوفه هايى تاريخى مثل «موقوفه 
حاج مهدى قلى خان قرايى»، «موقوفه محمد حسين 

عضدالملك» و «موقوفه سعيدخان مؤتمن الملك.»

يكى از آن برنامه هــا، 10 روز روضه خوانى در دهه 
اول محرم است كه به «روضه پيش روى حضرت» 
معروف اســت. از روز اول محرم تا روز عاشورا، هر 
روز بعد از نماز مغرب و عشــا، خدام و زوار در رواق 
«دارالسالم»، روبه روى ضريح مطهر جمع مى شوند و 
مراسم عزادارى برگزار مى كنند. مراسم هم معموالً 
شــامل تالوت قرآن، سخنرانى يكى از وعاظ و ذكر 

مصيبت توسط مداحان اهل بيت(ع) است. 

 تشرف با پرچم هاى اهدايى 
هيئت هاى مذهبى و دسته  هاى عزادارى در مشهد، 
با پرچم هاى اهدايى آســتان قدس رضوى به حرم 
مشــرف مى شــوند. هيئت هايى هم كه در شهر و 
ديار خودشان عزادارى مى كنند، پرچم حرم مطهر 
رضوى را پيشــاپيش هيئت مى آويزند. هر ســال 
شــمارى از هيئت ها پرچم آســتان قدس رضوى 
دريافت مى كنند. از هر هيئت دو ســه نفر مى آيند 
و در مراســمى معنوى، پرچم را دريافت مى كنند. 

مهندس منبتى مى گويد: امسال 
500 هيئت مذهبى از سراســر 
كشور پرچم متبرك حرم مطهر 
رضوى را دريافت كردند. مراســم 
اهداى پرچم متبرك رضوى، روز 
يكشنبه 26 شهريورماه، با حضور 
توليت معزز آستان قدس رضوى 
در صحن جامع رضوى با حضور 
زائران و عاشــقان على بن موسى 
الرضا(ع) بعد از اقامه نماز جماعت 

مغرب و عشاء برگزار  شد.

 خطبه خوانى در صحن عتيق 
«خطبه خوانى» در حرم مطهر فقط 
در دو مناسبت انجام مى شود، يكى 

شب شــهادت حضرت امام رضا(ع) و ديگرى شب 
عاشورا. خطبه خوانى مراسم باشكوهى است كه اين 
ســال ها، از تلويزيون سراسرى هم پخش مستقيم 
مى شــود تا آن هايى كه از حرم مطهر دور هستند، 
بتوانند، عزاى سيدالشهدا(ع) را به فرزندشان حضرت 
امام رضا(ع) تسليت بگويند. معاون اماكن متبركه 
و امور زائرين حرم مطهر رضوى مى گويد: «مراسم 
با تالوت قرآن آغاز مى شــود. توليت آستان قدس 
رضوى و ميهمان هاى كشــورى دور تا دور صحن 

انقالب اســالمى مى ايستند. بعد هم يكى از وعاظ، 
خطبه مراسم را كه عباراتى عربى در مدح و منقبت 
حضرت رســول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است و 
اشاره اى هم به سال هاى حاكميت جمهورى اسالمى 
دارد مى خواند. شــروع خطبه با اين جمالت است: 
«الحمدهللا الذى خلق الدنيا و جعلها دار زوال و فناء 

و اخذ ميثاق احبائه على الصبر بالبأساء و الضراء...»
خواندن خطبه كه تمام بشود، توليت آستان قدس 
رضوى عزاى سيدالشهدا(ع) را به حاضران تسليت 
و تعزيت مى گويد. بعــد هم دعاى فرج مى خوانند 
تا مراســم خطبه خوانى بــا آرزوى ظهور حضرت 

صاحب الزمان(عج) به پايان برسد. »

 شمع هاى روشن شام غريبان
هر خطبه خوانى، يك «شــام غريبــان» هم دارد. 
مراسم شــام غريبان حضرت امام حسين(ع) هم 
هر ســال در حرم مطهر حضرت رضــا(ع) برگزار 
مى شود. شام عاشورا، خادمان و زائران حرم مطهر، 
به نشــانه روشنى بخشى به شب 
تاريك اسيران كربال، شمع روشن 
مى كنند و با شمع هاى روشن به 

حرم مى آيند. 
مهندس منبتى توضيح مى دهد 
كــه: «مراســم «شــام غريبان» 
از چهــارراه شــهدا و از جلــوى 
ســازمان مركزى آســتان قدس 
رضوى(دارالتوليه) شروع مى شود. 
خادمان در حالى كه پيشــاپيش 
آن ها، خدام سادات حضور دارند، 
با شمع هايى در دست و در حالى 
كه اشــعارى را در رثاى حضرت 
امام حسين(ع) زمزمه مى كنند، به 
سمت حرم مطهر به راه مى افتند. 
زوار حرم مطهر هم با شمع هاى روشن، پشت سر 
خادمان به سوى حرم مى آيند. سيل جمعيتى كه 
هر كدام شمعى در دســت دارد، وارد حرم مطهر 
مى شوند و در صحن جمهورى اسالمى جمع شده 
و مداحان اهل بيت(ع) به مرثيه سرايى مى پردازند.»

عزادارى  دهه اول كه تمام بشود، زوارى كه از راه هاى 
دور و نزديك به حرم آمده اند، به شهرها و روستاهايشان 
برمى گردند، اما بيرق عزاى امام حسين(ع) تا دو ماه 

ديگر روى گنبد آقا برافراشته مى ماند.

در عزاى سيدالشهدا

نگاهى به آيين هاى عزادارى در حرم امام هشتم

در حرم مطهر 
رضوى، «صالت» 
عنوان يك آيين 
قديمى است كه 

هر سال، صبح 
اول محرم انجام 

مى شود. هيچ كس 
درست نمى داند 

اين مراسم از كى 
در حرم مرسوم 

شده

بــــــــرش

معاون امداد مستضعفان 

بســته غذايى در ميان سيل زدگان 
روستاهاى شهرســتان كالت استان 

مصطفى خاكســار قهرودى گفت: با 
حضور خدام حرم مطهــر رضوى و 
با همكارى سپاه پاســداران، آستان 

دانش آموزان كالس اولى 
مدارس امام رضا(ع) مراســم جشن 
شــكوفه ها را با شعار «مهر حسينى» 
آغاز كردند.  مدير عامل بنياد فرهنگى 
رضوى در حاشيه برگزارى اين مراسم 
عنوان كرد: مراســم نمادين جشــن 
شــكوفه ها، هم زمان با سراسر كشور 
 دانش آموز پر 
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

انتظار موضع صریح تری را از آقای روحانی داشتیم  فارس: عضو هیئت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس گفت: با توجه به گستاخی ترامپ، انتظار داشتیم آقای رئیس جمهور در سخنرانی 
خود در سازمان ملل موضع صریح تری را در قبال اظهارات سخیف ترامپ و همچنین موضوع برجام داشته باشد. حجت االسالم موسوی الرگانی افزود: این که آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود عنوان کرد 

که ما به هیچ وجه حاضر نیستیم مذاکره جدیدی داشته باشیم به درستی مطرح شد، اما مناسب بود هشداری درمورد اقدام متقابل ایران دربرابر نقض عهدهای طرف مقابل در برجام داده شود.

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

 نتیجه 6 بر1 نشست نیویورک نقشه آمریکا را عوض کرد

گروگان گیری برای برجام 2 و 3

گــزارش خبری

 سیاســت/ آرش خلیل خانه   دولت آمریکا روی ظرفیت 
تشــکیل مجمع عمومی ســازمان ملل و فرصت استفاده از این 
موقعیت برای ایجــاد یک فضای تند ضد ایرانــی و وادارکردن 
جامعه جهانی به همراهی با خواسته ترامپ برای گسترش دادن 
برجام و محدودیت های آن به دیگر حوزه های مناقشه این کشور 
با جمهوری اسالمی ایران حســاب زیادی باز کرده بود، اما این 
محاســبات چندان درست از آب درنیامد. خواسته دولت آمریکا 
برای پیوند دادن موضوعات دیگر ازجمله کلیت سیاست خارجی 
ایران و نقش آن در تحوالت منطقه غرب آســیا و به ویژه برنامه 
موشکی ایران به برجام آن قدر غیراصولی بود که تقریباً کسی با 
آن همراهی نکرد، تا آنجاکه در نشست وزرای خارجه گروه 5+1 

و ایران، آمریکایی ها حتی این خواسته خود را مطرح نکردند.

آب پاکی موگرینی روی دست ترامپ
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات 
هســته ای پس از نشســت چهارشنبه شــب گروه 1+5 و ایران 
صراحتاً گفت که خروج آمریــکا از برجام تالش برای بازمذاکره 
تلقی نمی شــود، بلکه به منزله نقض آن و نقض قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. وی افزود: این یک توافق 
بین المللی است و یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است، 
پس اختیار آن در دســت یکی از طرفین توافق نیست و به همه 
جامعه بین الملل تعلــق دارد و همان طورکه اروپایی ها تضمین 

خواهند داد، این توافق پابرجا می ماند. موگرینی خاطرنشان کرد: 
شنیده ام که آقای ترامپ تصمیم خود را درخصوص برجام گرفته 
و امیدوارم که هنوز زمان برای تفکر باقی مانده باشــد. ما با ایران 
توافقی را منعقد کردیم که فقط مسائل هسته ای را حل می کند 
و هرچند مســائل بسیار دیگری برای مباحثه با ایران داریم، ولی 
ربطی به برجام ندارد. رکس تیلرســون اما در پایان این نشست 
گفت که آمریکا با توافق هســته ای ایران مشکالت چشمگیری 
دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در واکنش به این جمله حسن 
روحانی مبنی بر این که هیچ تغییری در توافق هســته ای ایجاد 

نخواهد شد، گفت: »هرگز نگو هرگز«. 

ماکرون نقش پلیس خوب را برعهده گرفت
بــا این حال رئیــس جمهور فرانســه به تعبیر رســانه های این 
کشــور با ادبیات روش فرانســوی تالش کرد تا شروط ترامپ و 
زیاده خواهی های او را در پوششی دیپلماتیک و به ظاهر منطقی 
و میانــه مطرح کند و نقش پلیس خوب را در این قائله برعهده 
بگیرد. امانوئل ماکرون گفت: ما باید توافق هســته ای 2015 را 
حفــظ کنیم، چراکه یک توافق خوب با نظارت قوی بر وضعیت 
کنونی اســت و ما باید دو یا 3 ستون جدید به آن اضافه کنیم. 
وی اظهار داشــت: این شــروط جدید باید شامل »کنترل بهتر 
موشک های بالستیک و فعالیت های بالستیک« و »ادامه این توافق 
پس از 2025 زمانی که محدودیت غنی ســازی هسته ای ایران 
پایان می یابد« باشد و ستون سوم احتمالی شامل رایزنی های آزاد 

با ایران درباره وضعیت کنونی در منطقه خواهد بود.
وزیر خارجه آلمان هم بعد از نشست ایران و 1+5 در نیویورک  با 
انتشار بیانیه ای گفت به نفع همه است که برجام را درمعرض خطر 
قرار ندهند. زیگمار گابریل اما افزود: من موافقم که می بایســت 
درباره این که ایران نقش سازنده ای در منطقه ایفا کند بحث و به 
آن رسیدگی کرد، اما نباید این کار را به وسیله یک توافق کارساز 
کنترل تســلیحات هســته  ای منطقه  ای انجام داد.  حاال به نظر 
می رسد اروپایی ها با شعار راه حل میانه به فکر بازکردن معبری 
جدید برای وادارکردن ایران به پذیرفتن مذاکراتی جدید درباره 
مسایل منطقه و برنامه دفاعی و موشکی خود جدای از برجام، اما 

به موازات آن هستند؛ مذاکراتی که ظاهراً ربطی به برجام ندارد، اما 
با تهدید برهم زدن برجام می خواهند آن را به ایران تحمیل کنند.

ترامپ بازی را به میدان جدید می برد
نتیجه نشســت نیویورک و رایزنی ها در حاشیه مجمع عمومی 
ســازمان ملل ترامپ را بر آن داشــته تا بازی خود را در میدان 
دیگری ادامه دهد و این تــوپ را در زمین کنگره و قانونگذاران 

آمریکایی بیندازد تا از تبعات سیاسی نقض برجام بگریزد.
این درحالی است که رسانه های آمریکایی از باالگرفتن اختالفات 
تیلرســون با نیکی هیلی که این روزها مدعی است خط دهنده 
اصلی سیاســت خارجی آمریکاســت خبر می دهند. هیلی در 
نشست وزرای خارجه 1+5 و ایران هم شرکت کرده بود و احتماالً 
هدف او این بوده که نگذارد تیلرســون نرمشی در مواضع خود 
نشان دهد. هیلی بار دیگر گفته است که خروج از برجام به اعتبار 

آمریکا خدشه ای وارد نمی کند.
حاال وال استریت ژورنال گزارش داده که تیلرسون پس از ارزیابی 
موقعیت، در تالش اســت تا ترامپ را متقاعد کند که پایبندی 
ایــران به برجام را یک بار دیگر در آبان مــاه تأیید کند و پس از 
آن، در آن تغییراتی اعمال کند. شــبکه »ان بی سی« نزدیک به 
جمهوری خواهان، به نقل از منابع آگاه اما گفته اســت که ترامپ 
احتماالً با خودداری از تائید پایبندی ایران به برجام، سرنوشــت 
توافق هسته ای را به کنگره می سپارد. نگرانی سناتورهای دموکرات 
از چنین احتمالی و این که این تصمیم سخت و هزینه های آن به 
گردن آن ها بیفتد نیز نشان می دهد اخبار رسانه های آمریکایی 
بدون پیش زمینه نیست. در همین رابطه هفت سناتور دموکرات 
از دولت ترامپ خواســته اند توضیح دهد که چرا ممکن است از 
صدور تائیدیه پایبندی ایران به برجام خودداری کند. در این نامه 
با اشاره به این که نیکی هیلی گفته ترامپ پایبندی ایران به برجام 
را در آبان ماه تأیید نخواهد کرد و این که براساس مصوبه کنگره، 
رئیس جمهور موظف است درصورت دریافت اطالعاتی مبنی بر 
»نقض فاحش توافق« یا نگرانی از عدم پایبندی ایران به برجام، 
ظرف 10 روز کاری این موضوع را به اطالع کنگره برساند، آمده 

است: »تا این تاریخ، سنا چنین اطالعاتی دریافت نکرده است«.

ارائه پیش نویس قطعنامه 
توافق آستانه به شورای امنیت

ایرنا: توافقــات ایران، روســیه و ترکیه در 
ششــمین دور مذاکرات سوری آستانه برای 
برقراری صلح و آرامش در ســوریه به صورت 
پیش نویس یک قطعنامه به شورای امنیت 
ســازمان ملل ارائه شــد. گنادی گاتیلوف 
معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری 
اسپوتنیک گفت: اکنون منتظر پاسخ اعضای 
شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 
پیشنهادی برای سوریه هستیم. در نشست 
آستانه، 6 توافق برای ایجاد منطقه امن چهارم 
در ادلب سوریه میان ایران، ترکیه و روسیه 

به دست آمد.

جشن پیروزی نابودی داعش 
کمتر از 3ماه دیگر

ایرنا: فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی گفت: کمتر از 3ماه دیگر 
اعــالم پایان داعش و حکومت داعشــی در 
این کره خاکی خواهد بود و جشن پیروزی 
را در ایران اســالمی و در همه منطقه اعالم 
می کنیم. سردار قاسم سلیمانی اظهار داشت: 
یکــی از دالیلی که برای کمک به ملت های 
سوریه و عراق وارد عمل شده ایم، این است 
که ایــن مهم، ازطریق دیپلماســی ممکن 
نیست. یعنی میخ دیپلماسی با هیچ چکشی 
بر این مشــکل فرو نمی رود و نمی توان این 
موضــوع را حل کرد. وی افــزود: ما ضربات 
خود را قاطعانــه و بدون وقفه، به پیکره این 
غده ســرطانی که ســاخته آمریکا و رژیم 

صهیونیستی است، وارد خواهیم کرد.

محکومیت رژیم اسرائیل 
در کنفرانس عمومی آژانس

ایسنا: قطعنامه اجــرای پادمان های آژانس 
در خاورمیانه در نشســت شصت و یکمین 
اجالس کنفرانس عمومی این نهاد بین المللی 
که در مقر ســازمان ملل در وین به تصویب 
رسید، با انتقاد از فعالیت های هسته ای رژیم 
صهیونیستی، مقامات این رژیم را به پیوستن 
به معاهده منع تســلیحات اتمی فرا خوانده 
اســت. براســاس این قطعنامه که با آرای 
مثبت 123 کشور عضو، رأی ممتنع آمریکا 
و کانادا و تنها رأی مخالف رژیم اســرائیل به 
تصویب رسید، نماینده کشورمان با یادآوری 
نادیده انگاشــتن نگرانی های مشروع جامعه 
بین المللی توسط رژیم صهیونیستی ازطریق 
اجتناب از پیوســتن به معاهده »ان پی تی« 
تصریح کرد که این رژیم با حمایت آشــکار 
آمریکا و غرب به شکلی مستمر درحال توسعه 

توانمندی های هسته ای نامشروع خود است.

ابومرزوق: رابطه ما 
با ایران امری طبیعی است

ایســنا: نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس در گفت وگو بــا روزنامه الحیات در 
رابطه با تقویت روابط ایران و جنبش حماس 
اظهار کرد: این یک امر طبیعی اســت و ما 
باید با تمام اطــراف منطقه ای و بین المللی 
تأثیرگذار روابطی داشــته باشــیم. موسی 
ابومرزوق افزود: ما متوجه شدیم که روسیه 
می خواهد در پرونده آشتی فلسطین نقش 
ایفا کنــد. ما آماده گفت وگو با تشــکیالت 
خودگردان هستیم، اما موضوع سالح مقاومت 
بر روی میز گفت وگو نخواهد بود و ما از این 

موضع عقب نشینی نمی کنیم.

رویداد

خبر

 سیاست/ مسعود بصیری   آنچه رهبر 
معظم انقالب در دیدار اخیر خود با اعضای 
مجلس خبرگان مطرح کردند جزویکی از 
مهمترین مباحثی بود که طی ســال های 
گذشــته با این جمع نخبه دینی و علمی 
کشــور مطرح کرده بودند. ایشان خواستار 
نــگاهِ کالن و راهبردی به انقالب و مســیر 
انقالب شده و از مجلس خبرگان خواستند 
با تشکیل یک شورای اندیشه ورز، یک نگاه 
کالن به انقالب اسالمی و عملکرد آن از ابتدا 
تا به امروز داشــته باشند.  ایشان فرمودند: 
دولتهای اروپایــی یک فرهنگی دارند، یک 
سیاســتی دارند، یک نقشه ی راه طوالنی و 
کالنی دارند؛ و ما به عنوان جمهوری اسالمی 
وظیفه داریم خودمــان را از اینکه بیفتیم 
در مسیر مورد خواست غرب 
نجات بدهیم؛ این یک وظیفه 
است. آیا این وظیفه را تا حاال 
انجام داده ایم یا نه؟  بر اساس 
شناخت آن مشکل، مطالبه 
برای این مجلــس به وجود 

می آید.
ایشــان به موضوعاتی مانند، 
و  عدالت  اقتصــادی،  اقتدار 
حفظ انگیزه انقالبی اشــاره 
کرده و اظهار داشــتند: یکی 
از کارهای اساسی و مهّمی که این مجلس 
میتواند انجام بدهد مطالعات راهبردی است. 
مقام معظم رهبری همچنین خواستار تبدیل 
عناوین اصلی و مهم انقالب به گفتمان شده 
و اظهارداشتند: وقتی یک چیزی مطالبه ی 
عمومی شد و گفتمان شد، به طور طبیعی به 

عمل نزدیک خواهد شد. رهبر معظم انقالب 
یکی دوسال پیش هم موضوع مطالبه گری 
را از مجلس خبرگان مطرح کردند اما اینبار 
این مطالبــه جدی تر و با ســرفصل های 
مشخصی بیان شد که نشان از دغدغه جدی 
ایشان برای تشکیل شورای اندیشه ورز عالی 
در ادامه راه انقالب اسالمی است که ضمن 
شناخت نقاط ضعف، دستگاه ها در صدد رفع 
آن برآمده و پیشــرفت ها را مورد تشویق و 
تقویت قرار دهند. لذا اکنون این خواســته 
جدی مطرح اســت که ان شاءاهلل مجلس 
خبرگان با رویکرد نخبگــی خود، کارکرد 
جدیدی یافته و ضمن رصد عملکرد انقالب 
اسالمی در سال های گذشته، راهبرد کالنی 
را برای آن ترسیم کرده و تحلیل و گفتمان 
جامعی نسبت به موضوعات اساسی داشته 

باشند.

فرمایش رهبـر انقالب؛ دستور کار 
اولین جلسه هیئت رئیسه

آیت اهلل بوشــهری عضو مجلس خبرگان 
رهبری در این خصوص معتقد است: مقام 
معظم رهبری پیش از این هم خواســتار 
مطالبه گری مجلس خبرگان شــده بودند 
یعنی این مجلس عالوه بر مسئولیت خطیر 
خود که ما آثار و برکات آن را بعد از رحلت 
امــام)ره( درخصوص تعییــن رهبر عزیز 
انقالب اسالمی شــاهد هستیم به سمت 
مطالبه گری از دستگاه ها و نهادهای فعال 
در انقالب اسالمی حرکت کند. منتهی در 
جلسه اخیر به نکته مهمی اشاره کردند و 
آن تشکیل یک هیئت اندیشه ورز توسط 
مجلس خبرگان بود که می تواند در شکل 
یکی از کمیسیون های این مجلس یا یک 
هیئت اندیشه ورز فعالیت خود را آغاز کند.

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم در گفت و گو با خبرنگار قدس 
افزود: این هیئت یا کمیسیون باید شعارها 
و عملکردهای 39 سال گذشته در انقالب 
اسالمی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد 
تا به تعبیر رهبر معظم انقالب ببینیم کجاها 
پیشرفت کرده ایم، کجاها توقف یا پسرفت 

داشته ایم.
آیت اهلل حســینی بوشهری گفت: ایشان با 
بیان مثالی در مورد شعار نه شرقی، نه غربی 
و این که دیگر شرقی به معنای گذشته آن 
وجود ندارد فرمودند: ما باید ببینیم مقصود 
ما از این شعار چه بود و قطعاً یکی از نیات 
این شــعار در مورد غرب ایــن بود که ما 
وابسته به آنها نباشیم. غرب زده نباشیم و 
تحت تاثیرفرهنگ غرب قرار نگیریم. خب 
این مسئله باید بعد از 39 سال مورد بررسی 
قرار بگیرد. آیا حقیقت امر این است که ما 
در مسئله وابستگی به غرب یا تحت تأثیر 

فرهنگ آن بودن خوب عمل کرده ایم؟ 
یا در مســئله عدالت خواهــی، اقتصادی، 
سیاســی، قدرت پول ملــی و تدین مردم 
هم رهبر انقــالب نکات مهمــی را بیان 
فرمودند که تک تک این ها باید توســط 
هیئت اندیشه ورز بررسی شده و نتیجه آن 

مشخص شود.
آیت اهلل بوشــهری در پایــان گفت: طبعاً 
هیئت رئیســه بعد از سخنان مقام معظم 
رهبری جلســه خواهد داشت و فرمایش 
ایشان قطعاً در دستور کار خواهد بود و به 
شکل یک کمیسیون یا هیئت اندیشه ورز 

کار خود را آغاز خواهد کرد.

در گفت و گوی قدس با آیت اهلل حسینی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری مطرح شد

مأموریت  ویژه خبـــرگان

خبرگان رهبری 
باید ضمن 
شناخت نقاط 
ضعف، در صدد 
رفع آن برآمده و 
پیشرفت ها را مورد 
تشویق قرار دهند

بــــــــرش

در پاسخ به اظهارات گستاخانه ترامپ
تظاهرات ضدآمریکایی در سراسر کشور برگزار شد

مهر: در پی اهانت رئیس جمهور مستکبر 
آمریکا و در پاسخ به سخنان گستاخانه، 
ابلهانه و ســخیف ترامپ، رئیس جمهور 
دولت مستکبر و شــیطان صفت آمریکا 
علیه ایران، نمازگزاران و مردم همیشــه 
در صحنه ایران اســالمی پــس از اقامه 
نماز باشــکوه جمعه، در سراسر کشور و 
بیش از 1000 شــهر و بخش، تظاهرات ضدآمریکایی برپا کردند و یکپارچه شعار 
»مرگ بر آمریکا« ســر دادند. شرکت کنندگان در این مراسم سراسری در پایان با 
صدور بیانیه ای خواســتار مقابله همه جانبه با ترفندهای ضدبشری شیطان بزرگ 
آمریکا علیه نظام اسالمی ایران شدند. در این بیانیه همچنین آمده است: عملکرد 
سردمداران کفرپیشه نظام سلطه و کینه توزی خصمانه مصداق اَتمِّ استکبار، شیطان 
بزرگ آمریکا اثبات کننده بی اعتمادی مطلق به دولتمردان آمریکایی است و همگان 
را به پرهیز از دلخوشــی و دل بســتن به این دشمن شــماره یک بشریّت دعوت 

می نماییم.

مواضع جنگ طلبانه ترامپ 
نشان داد افول آمریکا اجتناب ناپذیر است

مهر: دســتیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به شکست آمریکا در 
افغانستان و عراق با تحمل میلیاردها دالر هزینه و هزاران کشته و زخمی گفت: آنان 
می گویند ما در عراق و افغانستان جنگیدیم و صدام و طالبان را از بین بردیم، اما 
ایران به قدرت برتر منطقه ای تبدیل شد. سردار سرلشکر رحیم صفوی در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه تهران افزود: آمریکایی ها و صهیونیست ها از ایران 
عصبانی هستند و مدعی اند که کمک های ایران به حزب اهلل لبنان و دیگر گروه های 

مقاومت باعث شکست آن ها شده است. 
وی تأکید کــرد: با مواضع جنگ طلبانه ترامپ، افول و نزول آمریکا اجتناب ناپذیر 
اســت. آمریکا به سمت ناپایداری استراتژیک حرکت کرده و قدرت جهان اسالم با 
داشــتن بیش از ۷5 درصد نفت خام و گاز جهان و بیش از یک میلیارد جمعیت 
درحال شکل گیری است و مسلمانان با شکست رژیم صهیونیستی می توانند قطب 
قدرتی را شکل بدهند. به نظر می رسد قطب دیگر جهان متشکل از ایران، سوریه و 
چین است. اما اروپا از خود قدرت دارد و امیدواریم از آمریکا فاصله بگیرد و در برجام 

روابط خود را به ایران نزدیک کند.

اتکای دیپلمات های برجامی بازهم به اروپا
سیاســت: حمید بعیدی نژاد، ســفیر 
جمهوری اســالمی ایــران در لندن روز 
پنج شنبه با انتشار یادداشتی در صفحه 
اینستاگرامش به تشــریح دیدگاه خود 
در رابطه با آخرین نشســت کمیسیون 
مشــترک برجام پرداخت و تأکید کرد: 
اروپا متعهد اســت که برجام حفظ شود 
و اجرایش تداوم یابد.  عضو تیم هســته ای و سفیر فعلی ایران در لندن در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: خانم موگرینی که ریاست جلسه وزیران کشورهای 1+5 را 
برعهده داشت، محورهای اصلی جمع بندی خود از جلسه را به شرح زیر اعالم کرد: 
در این جلسه همه پذیرفتند که تابه حال همه  اعضای برجام تعهدات خود را به طور 
کامل اجرا کرده اند و دامنه شمول برجام، بحث هسته ای ایران است و مسائل دیگر 
خارج از آن اســت. برجام به خوبی عمل کرده و خوب هم نتیجه داده است و این 
توافقی میان ۷ کشــور یا دوجانبه نیست، بلکه بخشی از قطعنامه شورای امنیت 
اســت. برجام نمی تواند مورد مذاکره مجدد قرار گیرد و هیچ کس جز آژانس نباید 
درخصوص پایبندی ایران به اجرای تعهدات هسته ای خود قضاوت نماید. اصالً نباید 

فکر کرد که یک کشور به طور یک جانبه بتواند برجام را از میان بردارد.

دستگیری ملوانان آمریکایی در 1 ساعت 
ایسنا: جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به اقدامات انجام شده ازسوی ارتش در 
زمینه مبارزه با داعش اظهار کرد: ارتش اقدامات بسیاری در مقابله با داعش انجام 
داده است که بمباران تجمعات خارج از 40 کیلومتر مرز ایران و عراق توسط نیروی 
هوایی و انجام عملیات های متعدد شناسایی توسط هوانیروز ازجمله آن هاست. امیر 
پوردســتان در برنامه  تلویزیونی »دستخط« به بیان بخش هایی از اقدامات ارتش 
طی سال های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: ارتش در سال های گذشته توانست با 
رصد دقیق خود در یک اقدام، پرواز ایساف را که حامل 180 نفر از نیروهای نظامی 
بود به زمین بنشــاند. وی دســتگیری ملوانان آمریکایی طی 1 ساعت و درگیری 
هوایی با جنگنده های آمریکایی پس از آن، دستگیری عبدالمالک ریگی با همکاری 
پدافند هوایی، تشکیل 10 تیپ واکنش سریع در ارتش و سپاه را بخش دیگری از 
این اقدامات عنوان کرد. وی با اشــاره به انتقال بخشی از نیروهای داعش به پشت 
مرزهای شرقی کشور گفت: به وابسته نظامی پاکستان در تهران اخطار الزم را دادیم 
که داعش درحال فعالیت در خاک آن هاست و چنانچه جلوی پیشروی های داعش 

را نگیرند، ما خود در این زمینه وارد می شویم.

مسکو از موضع تهران به طور کامل حمایت می کند
ایرنا: سفیر فدراسیون روسیه در تهران با 
تأکید بر پایبندی جمهوری اسالمی ایران 
بر تعهدات خود در برجام، در واکنش به 
اظهارات ترامپ در مجمع عمومی سازمان 
ملل گفــت: از مواضع ایران به طور کامل 
حمایــت می کنیم و ســخنان ترامپ را 
قبول نداریم. »لوان جاگاریان« با تأکید بر 
این که ایران بر تمام تعهدات خود در برجام به طور کامل پایبندی دارد افزود: آنچه 
ترامپ درباره برجام گفت، نادرست و خیلی تند بود. سفیر روسیه در تهران همچنین 
در ارزیابی سخنان رئیس جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل 
تأکید کرد: آقای روحانی در اظهارات خود به خوبی مواضع اصولی ایران را توضیح 

می دهد و این ها برای دیگران قابل فهم است.
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

حمايت قوى ميشل عون از حزب اهللا لبنان  النشره: ميشل عون اعالم كرد: تا زمانى كه تهديدها عليه لبنان وجود دارد، حزب اهللا به ايفاى نقش خواهد پرداخت. وى افزود: حزب اهللا سازمانى لبنانى است 
كه در سال 1985 براى آزادسازى اراضى ما از اشغال اسرائيل ايجاد شد. در سال 2000 اسرائيل از لبنان خارج شد و در آن هنگام ما بر اين باور بوديم كه مأموريت حزب اهللا به پايان رسيده است. من در سال 

2006 با سيد حسن نصراهللا دبيركل حزب اهللا ديدار و يادداشت تفاهم درباره نحوه خلع سالح حزب اهللا امضا كرديم، اما در تابستان همان سال اسرائيل بار ديگر به ما يورش برد. 

كره شمالى: شايد پاسخ ترامپ را با انفجار اتمى بدهيم
فارس: يكى از مقام هاى ارشد كره 
شمالى هشــدار داد، احتمال دارد 
پاســخ مدنظر رهبر اين كشــور به 
تهديدهاى اخير ترامپ، يك آزمايش 

اتمى در اقيانوس آرام باشد.
«دونالد ترامپ» در نخســتين روز 
از هفتاد و دومين نشســت مجمع 
عمومى سازمان ملل تهديد كرده 

بود، در صورت ادامه پيدا كردن برنامه اتمى كره شــمالى، اين كشــور را نابود 
خواهد كرد. «كيم جونگ اون» رهبر كره شــمالى هم با انتشار بيانيه اى گفته بود، 

ترامپ به خاطر اين تهديد، بهاى گزافى خواهد پرداخت. 

مخالفت ترامپ و اردوغان با همه پرسى كردستان عراق 
اسپوتنيك: در ادامه اظهارنظرها 
دربــاره همــه پرســى جدايــى 
كردســتان عراق، رئيسان جمهور 
آمريكا و تركيه در نيويورك هم در 

اين باره گفت و گو كرده اند.
در بيانيه كاخ ســفيد درباره ديدار 
دوجانبه رؤســاى جمهــور آمريكا 
و تركيــه آمــده اســت: «دو رهبر 

مخالفتشــان با همه پرسى برنامه ريزى شده براى 25 سپتامبر حكومت منطقه اى 
كردستان و پيامدهاى جدى كه در صورت انجام آن به دنبال خواهد داشت را اعالم 
كردند».  در بيانيه مى خوانيم: «آن ها(ترامپ و اردوغان) از رهبران ُكرد خواســتند، 
فرايند مذاكرات فشرده براى موضوعات و اختالفات برجسته را بپذيرند؛ مذاكراتى 

كه آمريكا و تركيه براى تأييد و حمايت از آن آمادگى دارند».

سيد حسن نصراهللا: 
اگر تكليف شود

با ترامپ و برخى كشورهاى عربى مى جنگيم
در  لبنان  حــزب اهللا  دبيركل  العهد:  
ســخنرانى خود به مناسبت آغاز ماه 
محرم الحرام اعــالم كرد، اين جنبش 
به دنبال جنگ نيست، اما اگر تكليف 
سيدحســن  جنگيد.  خواهد  شــود 
نصراهللا گفــت: ما خواهــان جنگ 
نيستيم، اما اگر تكليف شود، خواهيم 
اگر «جــورج بوش»  جنگيد حتــى 

(رئيس  جمهور سابق آمريكا)، «دونالد ترامپ» رئيس جمهور كنونى آمريكا، اسرائيل، 
برخى كشورهاى عربى و تمام عالم در برابر ما بايستند، اين ها ما را نمى ترساند.

موگرينى: سورى ها همچنان آسيب مى بينند 
فارس: مســئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در حاشيه نشست مجمع عمومى 

سازمان ملل متحد درباره تحوالت سوريه موضع گيرى كرد.
«فدريكا موگرينى» گفت: «جنگ سوريه پايان نيافته است و مردم اين كشور همچنان 
آسيب مى بينند و هر روز بخش اجتماعى و اقتصادى سوريه آسيب جديدى متحمل 
مى شــود و همان طور كه جنگ ادامه مى يابد به همان نســبت هم بهبود اوضاع 

آهسته تر پيش مى رود و مصالحه هم دشوار و دردناك تر مى شود.
ميليون ها تن از پناهجويان تمايل دارند به كشور خود باز گردند و زندگى عادى خود 
را از سر بگيرند. به خاطر اين افراد و حسن نيتى كه كشورهاى همسايه در ميزبانى 
از آن ها داشته اند، سوريه بايد راهى براى برون رفت از جنگ بيابد و از ميان خاكستر 

برخيزد و آغازى دوباره داشته باشد.»

اخـــبار جهان

 يكى از مقام هاى ارشد كره 
شمالى هشــدار داد، احتمال دارد 
پاســخ مدنظر رهبر اين كشــور به 
تهديدهاى اخير ترامپ، يك آزمايش 

«دونالد ترامپ» در نخســتين روز 
از هفتاد و دومين نشســت مجمع 
عمومى سازمان ملل تهديد كرده 

 در ادامه اظهارنظرها 
دربــاره همــه پرســى جدايــى 
كردســتان عراق، رئيسان جمهور 
آمريكا و تركيه در نيويورك هم در 

در بيانيه كاخ ســفيد درباره ديدار 
دوجانبه رؤســاى جمهــور آمريكا 
و تركيــه آمــده اســت: «دو رهبر 

در  لبنان  حــزب اهللا  دبيركل   
ســخنرانى خود به مناسبت آغاز ماه 
محرم الحرام اعــالم كرد، اين جنبش 
به دنبال جنگ نيست، اما اگر تكليف 
سيدحســن  جنگيد.  خواهد  شــود 
نصراهللا گفــت: ما خواهــان جنگ 
نيستيم، اما اگر تكليف شود، خواهيم 
اگر «جــورج بوش»  جنگيد حتــى 
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 بين الملل/ احمد يوســفى صراف  مؤسسه گالوپ به 
عنوان معتبرترين مؤسســه نظرســنجى آمريكا از سال 
1945 يعنى دوران رياســت جمهورى هــرى ترومن، در 
حال سنجش محبوبيت رئيسان جمهور آمريكا به صورت 
روزانه است. در نظرسنجى مؤسسه «گالوپ» درباره ميزان 
محبوبيت دونالد ترامپ او با كسب محبوبيت 41 درصدى، 
ركوردى جديد از لحاظ «نامحبوب» بودن به نام خود ثبت 
كرده است.اين نظرسنجى از حدود 45 هزار فرد بزرگسال 
به عمل آمده و درصد خطاى آن نيز يك درصد عنوان شده 
است. تمام رئيسان جمهور پيشين آمريكا از سال 1953، 
در 10 ماهه اول حضور خود در كاخ ســفيد از ميزان بيش 
از 50 درصد محبوبيت در ميان مردم برخوردار بوده اند.اين 
آمار نشان مى دهد ترامپ منفورترين رئيس جمهور تاريخ 

آمريكا از نگاه مردم آمريكاست.

 جنگ، رهيافت ترامپ براى خروج از باتالق؟
«داهلين گالنتون» در گزارشى در روزنامه شيكاگو تريبون 
نوشت: بسيارى از آمريكايى ها شيوه اى را كه «دونالد ترامپ» 
اين كشــور را اداره مى كند، دوســت ندارنــد. برخى ادعا 
مى كنند، تنها چيزى كــه مى تواند ترامپ را از اين باتالق 
نجات دهد، راه اندازى يك جنگ است. من ادعا نمى كنم 
اين چيزى است كه رئيس جمهور مى خواهد، بلكه نگران 

اين هستم كه ما به اين سمت كشيده شويم.
ويژگى جنگ ها اين اســت كه همه را پشت سر رهبرمان 
به صف مى كنند. براى مثال «جورج دبليو بوش» را در نظر 
بگيريد. نظر سنجى گالوپ نشان داد ميزان محبوبيت وى 
پس از راه اندازى جنگ عراق در سال 2003 با 13 درصد 

افزايش به 71 درصد رسيد.همين اتفاق در مورد پدرش هم 
رخ داد و براساس نتايج نظرسنجى همين مؤسسه ميزان 
محبوبيت جورج بوش پدر پس از شروع جنگ خليج فارس 
در ســال 1991 با 18 درصد افزايش به 82 درصد رسيد. 
رئيسان جمهور زيادى بودند كه من مخالف سياست هاى 
آن ها بوده ام؛ اما ترامپ موضوع ديگرى اســت. بسيارى از 

آمريكايى ها از جمله خود من از اين مرد مى ترسيم.

 ناشيگرى رئيس جمهور آمريكا در تعامل با جهان
در حالى كه بيشــتر آمريكايى ها تعامــالت روزانه دولت با 
كشــورهاى خارجى را دنبال نمى كنند، حساب توييترى 
ترامپ پيوسته كنترل مى شود و ما با توجه به اين پيام هاى 

توييترى، بــه قلدرى كودكانه وى پــى مى بريم.ترامپ در 
عــوض تالش براى بهبــود روابط با كشــورهاى خارجى، 
بيشتر بر تحريك اين كشورها متمركز شده است. سخنان 
غيرمحتاطانه وى در مورد ايران، كره شــمالى، چين يا هر 
كشــور ديگرى متحدان ما را مضطرب و آمريكايى ها را در 
خطر مى اندازد. در ماه ژانويه، هنگامى كه «كيم جونگ اون» 
رهبر كره شمالى اعالم كرد، كشورش در مرحله نهايى پيش 
از آزمايش يك موشك بالستيك است كه قادر به رسيدن به 

سواحل غربى آمريكاست، ترامپ در توييتى 
نوشــت: «اين اتفاق نخواهد افتــاد.» خب، 
حدس بزنيد كه چه؟ يك ماه بعد كره شمالى 
موشك بالستيك خود را آزمايش مى كند. اما 
اين اقدام آزمونى براى رئيس جمهور جديد 
ماست؛ همان طور كه كودكان گاهى پدر و 
مادر خود را مى آزمايند. پاســخ ترامپ مانند 
مادر بى تجربه اى اســت كه به يك كودك 
جسور مى گويد: «صبر كن تا پدرت به خانه 

بازگردد!»
آمارها نشان مى دهد، تمامى رئيسان جمهور 
اياالت متحده در اين مقطع از رياســت شان 
حداقل از محبوبيتى باالتــر از 50 درصد در 

بين مردم برخوردار بوده اند و ترامپ در مقايسه با همه آن ها از 
پايين ترين ميزان حمايت آمريكايى ها برخوردار است. بسيارى 
از آمريكايى ها با اشاره به انتخابات پيش روى قانونگذارى در 
سال 2018 آن را آزمونى جدى براى جمهورى خواهان اين 
كشور مى دانند، زيرا زمان برگزارى اش در ميانه دوره رياست 

جمهورى ترامپ واقع شده است. 

تاريخ قضاوت مى كند

جنون ديپلماتيك عربستانترامپ، منفورترين رئيس جمهور آمريكا
 فولويو اسكالبونه/ ايل جورناله ايتاليا

رژيم عربستان ســعودى در اين برهه از زمان دم 
از يك فعاليت ديپلماتيك خارق العاده مى زند. در 
عرض چند روز محمد بن سلمان، وارث سلطنت 
كه البته ماه هاست كه ارباب كشور به شمار مى آيد، 
هر گونه فرضيه مربوط به گفت وگو با كشور قطر 
را بــه كنارى نهاد، با عادى ســازى روابط با ايران 
مخالفت كرد و بويژه يك ديدار محرمانه از اسرائيل 
انجام داد. اولين ديدار يك چنين نماينده عالى رتبه 

كاخ پادشاهى عربستان سعودى از دولت يهود.
يك جنون ديپلماتيك كه نياز عربســتان را براى 
ايجــاد جبهه اى متشــكل از متحدان بــرآورده 
مى ســازد. جبهه اى كه مورد تأييد آمريكا باشد تا 
در برابر ايران كه از جنگ در ســوريه (و دقيقاً از 
شكست سعودى ها و آمريكايى ها) بهره جسته تا 
عرصۀ نفوذى خود را گسترش دهد، واكنش نشان 
دهد كه البته ريشــه هاى متعــددى در تحوالت 
اقتصادى اين قلمرو پادشــاهى دارد. كشورى كه 
به شــكل اسفبارى به واسطۀ سقوط قيمت نفت، 
تضعيف شده است. تحريمى كه عربستان سعودى 
و ســاير كشورهاى پادشاهى حاشيه خليج فارس 
اوايل ماه ژوئن عليه كشور قطر وضع نموده اند، طبعاً 

موجب تضعيف اقتصاد اين كشور شده است. 
زمانــى كه محمد بن ســلمان به عنــوان وارث 
سلطنت منصوب شد، تمامى كاهش دستمزدها، 
بازنشستگى ها و مزايا ملغى گرديدند. به عبارتى به 
خانۀ اول بازگشتيم. البته با يك پيچيدگى. همين 
محمد بن ســلمان بود كه روى طرح موســوم به 
ســعودى ويژن 2030 كار كــرد كه زمانى كه در 
آوريل سال گذشته علنى گرديد، هدفش را تغيير 
اقتصاد ســعودى و كاهش وابســتگى اش به نفت 
اعالم نمود. فشــار بحران چنان است كه در طرح 
مزبور پيش بينى شده است كه ميزان اشتغال زنان 
از 22 درصد كنونى به 30 درصد رســانده شود . 
دســتاورد اين تركيب حاضر به جلو رفتن، عقب 
گرد و تمايالت زاهدانه است، نوعى بى تحركى به 
شمار مى آيد كه هزينه هاى نظامى (از جمله جنگ 
در يمن)، ركود مداوم بهاى نفت، نارضايتى مردم 
و تنش ها در خاورميانه بر آن سنگينى مى كنند. 
به همين دليل است كه محمد بن سلمان بشدت 
خود را با ديپلماســى مشغول مى سازد. اميد دارد 
كه يك بار ديگر عمو ســام كار مثبتى به نفع آن 

انجام دهد. 

يادداشت ترجمه

ترامپ در عوض تالش 
براى بهبود روابط با 

كشورهاى خارجى، بيشتر 
بر تحريك اين كشورها 

متمركز شده است. 
سخنان غيرمحتاطانه وى 

در مورد كره شمالى و 
چين آمريكايى ها را 

به خطر مى اندازد

بـــــــرش

مجله كورير:
نااميــدى جان كلى از ســخنرانى 
ترامــپ در ســازمان ملــل، از ديد 

روزنامه اتريشى كورير.

رويترز:
را  ايــران  توافق هســته اى  ترامپ 
دوســت ندارد، اما ايــن به معناى 
نابودى برجام نيست.ايران مى گويد، 
انتظار خروج آمريكا از برجام را ندارد.

ديپلماتيك ووركز:
 رئيس جمهور آمريكا توافق ايران را 
زيــر پا بگذارد يا به راحتى توپ را در 
زمين كنگره بيندازد و آن را به بازيگر 

كليدى در آينده توافق تبديل كند. 

نماينده سازمان ملل در تهران:
گرى لوييس: امشب به مناسبت روز 
جهانى صلــح، در برج آزادى تهران 
نمايش نور و صدا در حال برگزارى 

است.

فايننشال تايمز:
 روحانــى بــه لفاظى هــاى جاهالنه 

ترامپ پاسخ داد.

 ديپلماسى توييترى
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روزنامـه صبـح ايـران

ويژگى جلسات روضه، دشمن ستيزى و ترويج تشيع است    رسا/ رئيس حوزه علميه اصفهان گفت: دشمنان تشيع بويژه بنى اميه و بنى عباس از گرفتن جلسات عزادارى جلوگيرى مى كردند، زيرا 
مى دانستند جلسه عزادارى باالترين اثر را روى تخريب دشمن و ترويج تشيع دارد.  آيت اهللا حسين مظاهرى در جلسه عزادارى در مسجد اميرالمؤمنين(عليه السالم) خيابان جى، گفت: قدم برداشتن براى برپايى 

روضه امام حسين(عليه السالم) از هر حج و عمره اى باالتر است. وى افزود: اين جلسات عزادارى مورد نظر خداوند و اهل بيت(عليهم السالم) است و ثواب فراوانى براى حضور در اين جلسات بيان شده است.
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 معارف/ آمنه مستقيمى  اگرچه جنگ 
از  هميشه چهره اى كريه دارد و سايه اى 
و  مى اندازد  دل ها  بر  را  وحشت  و  ترس 
تلخى آن كام تاريخ را تا ابد زهر مى كند، 
اما دوران هشت سال دفاع مقدس ما ثابت 
كرد، مى توان در دل جنگ لحظه هايى 
آن  غبطه  قيامت  تا  تاريخ  كه  زد  رقم  را 
از  را بخورد، زيرا عطر معنويت برخاسته 
تقوا و اخالص جوانانى عادى كه تا ديروز 
درگير روزمرگى هايشان بودند و يكشبه 
پيمودند،  را  عرفان  و  عشق  صدساله  ره 
چيزى نيست كه حس  كنى و تا آخر عمر 

سرمست آن نشوى.
از اين رو و به مناســبت فرا رسيدن هفته 
دفــاع مقدس و به منظور مــرورى كوتاه 
بر آنچه جنگ مــا را «دفاع مقدس» كرد، 
گفت وگويى داشــته ايم با سرهنگ دوم 
پاســدار حســن باخرد، معــاون حفظ و 
نشــر آثار و ارزش هاى دفاع مقدِس سپاه 
امام رضا(عليه الســالم) كه مشروح آن به 

حضورتان تقديم مى شود:

 با توجه به آنكه جهاد فى سبيل اهللا 
و شــهادت از مقام هاى واالى قرآنى 
اســت، رزمنــدگان در دوران دفاع 
مقدس با چه سبكى از زندگى عبادى 
و معنوى توانستند به اين مقام دست 

يابند؟ 
اينكه شهدا را ســتاره و مقدس و الگوى 
دســت نيافتنى جلوه دهيم، اشتباه است، 
آن ها آدم هايى عادى بودند مگر استثنائات 
جنگ همچون شــهيدان باكرى، همت، 
خرازى، برونسى، بابايى و... كه اسطوره هاى 
امــا همين  بودنــد!  دوران 
آدم هــاى معمولى كه مثل 
جوان هاى امــروز مو و تيپ 
و قيافه برايشــان مهم بود 
و حتى نســبت بــه افتادن 
چين و چروك دور چشم و 
صورتشــان دغدغه داشتند، 
چنان كه شهيد مجيد ظريف 
فقط روزى دومرتبه موهايش 
را مى شست، وقتى پايشان به 
دانشگاه دفاع مقدس باز شد، 
دگرگون شدند؛ يعنى شهدا 
ستاره نبودند، ستاره شدند و 
پله پله تا ديدار خدا رفتند. 
چنان كه شهيد مهران(على) 
بلورچــى 101 گنــاه خود 
را نوشــته بود و ســعى در 
رفع شــان داشــت و جالب 
گناهانى بود كه درباره شان 
مى نوشت: «كم فكر كردم، تندخويى كردم، 
خوب درس نخواندم، نماز صبح را بى حال 

خواندم، ديشب بى وضو خوابيدم و...»
كدام مدعى اخــالق، كدام هيئتى چنين 
محاســبه نفس و گناه كه شهدا داشتند 
را دارد؟ براى همين من شــهدا را فرصت 
طلب ترين انسان هاى آن دوران مى دانم كه 

كمال استفاده را از فضاى جبهه ها بردند.

 مصاديقــى از اين فرصت طلبى را 
خاطرتان هست كه براى ما بگوييد؟

يادم مى آيد، نيمه شــبى در ســال64 از 
خواب بيدار شــدم و ديدم همه نماز صبح 
مى خوانند، تعجب كردم كــه هنوز اذان 
نگفته اند، بنابراين بلند گفتم: مگر ساعت 
نداريد؟ هنوز اذان نشده است! اما فهميدم 
همه غير از من در حال خواندن نماز شب 
بودند... من نماز شب و آية الكرسى، دعاى 
عظم البــالء و... را در جبهه ياد گرفتم. به 
عبارت بهتر، جبهه سبب مى شد هر آدمى 
معمولى كه در فضــاى آن قرار مى گرفت 
تحت تأثير صفا، صميميت و خلوص نيت 

جمع، همراه آن شود.
جلــوه هايى از عبوديــت و معنويت را كه 
آنجا مى ديديم فقط در داستان ها و كتاب ها 

خوانده بوديم؛ چنان كه 
وقتى وصيتنامه شــهيد 
14ســاله را براى استاد 
مبرز اخالق مرحوم آيت 
خواندند  مشــكينى  اهللا 
وى بشــدت گريست و 
گفت: فكر مى كردم اين 
وصيتنامه پيرمردى عارف 

و ســير و ســلوك ديده و رياضت كشيده 
است. و اين همان فرموده امام(ره) است كه 

شهدا راه 40 ساله عرفا را يكشبه پيمودند!

  چه چيز در جبهه ســبب وجود اين 
ظرفيــت عبادى و پررنگ شــدن بُعد 
معنوى رزمندگان مى شــد تا جايى كه 
مرگ مقابل آن ها زبون شده و زانو مى زد؟

مؤثرتريــن عامل و آنچه موجب مى شــد 
رزمنــدگان يا به قــول خودمان بچه هاى 
خمينى(ره) به اين ســمت بيايند، نفس 
مســيحايى امام راحل بود كه مثل ستاره 
مى درخشــيد و راه را بــه بچه ها نشــان 
مى داد، اگرچه برخى امام را حتى تا وقت 
شهادت نديدند، اما آن دم قدسى سبب شد 
رزمندگان راه را از چاه تشخيص دهند و به 
اين واقعيت برســند كه اگر از اين فرصت 
اســتفاده نكنند، دچار حسرت مى شوند؛ 
چنان كه شــهيد باكرى گفت: دعا كنيد 
شهيد شويد وگرنه سه قسمت مى شويم: 
يك عده عليه گذشــته خودمان ســخن 
مى گوييم، عده اى بى تفاوت مى شــويم و 
عده اى در حال و هواى جنگ مى مانيم و 

دق مى كنيم!

  بــا توجه به تقــارن زمانى محرم 
حســينى با هفته دفــاع مقدس در 
سال جارى، درباره ميزان الهام گيرى 
رزمندگان از عاشورا و فرهنگ حسينى 
چقدر  كربال  حماسه  بگوييد،  برايمان 
نقش  رزمندگان  در حماسه ســازى 

داشت؟
در برنامه هاى راهيان نور براى دانش آموزان 
و دانشجويان مى گويم كه شباهت عجيبى 
بين دفاع مقدس با عاشورا هست؛ آنجا 72 
نفــر برابر 30هزار مرد جنگِى تا بن دندان 
مسلح جنگيدند و شهيد شدند و در دفاع 
مقدس هم جوانان ما با كمترين امكانات 

مقابل صدام، يزيد زمانه مبارزه كردند.
 بايــد توجه داشــت، عاشــورا ســبب 
شد مســلمان و غيرمســلمان، يهودى، 
كمونيســت، بودايى و حتى آتش پرست 
دنبال امام حسين(عليه السالم) راه بيفتند، 
چنان كه گانــدى، رهبر بوداييان هند در 
عاشــورا پابرهنه و بامعرفت تر از بسيارى 
از مسلمانان! به عزادارى پرداخت و وقتى 
پس از اســتقالل هند درصدد تشــكر از 

وى برآمدنــد، گفــت: «از 
تشكر  حسين(عليه السالم) 

كنيد!»

وجوه شــباهت   چه 
ديگرى بين عاشــوراى 
حسينى و دفاع مقدس 
حسينى  كه  دارد  وجود 
بودن و شــور حســينى داشــتن 

رزمندگان را بهتر نشان مى دهد؟
«كنت آرتى مرمن»، مسئول ميز ايران در 
سازمان ســيا و ناظر ارشد صلح سازمان 
ملل در مســئله صلح ايران و عراق، كه از 
دشمنان سرســخت و باهوش ما بود و در 
فتنه88 فعال بود، در كتاب خود با عنوان 
«سوداگرى مرگ» به ريز كمك هاى دنياى 
استكبار به صدام عليه ايران اشاره مى كند 
كه چگونه همه دنيا متحد شدند تا ايران را 

به زانو درآورند.
اما... در يك ســوى ايــن جنگ، رهبرى 
امام خمينى(ره) بود با آن ســطح از تقوا، 
عبادت، همسردارى، فرزنددارى و... چنان 
كــه نامه هاى ايشــان به همسرشــان به 
گونه اى است كه انسان را ياد شيرين ترين 
ُرمان هاى عاشقانه مى اندازد و در ديگر سو 
صدام است كه جناياتش كم از يزيد ندارد.

در حالى كه امام خمينى(ره) از گريه فرزند 
شهيد ناراحت شــده و هديه باارزش يك 
دختر ايتاليايى به خود، كه ايشان را مسيح 
خوانده بود، (نامــه اين دختر در صحيفه 
نور درج شده است) را به آن فرزند شهيد 
مى دهد، تفريح صــدام ذبح كودكانى بود 
كه والدين شان در مبارزه با او شهيد شده 
بودند آن هم به طرز فجيع و با چاقوى ُكند!

چنين امام و رهبرى، رزمندگانى عاشورايى 
نيز به جبهه هاى جنگ عرضه كرد، چنان 
كــه وقتى خواســتند از حضور «مرحمت 
باالزاده»، نوجوان كم سن در جبهه ممانعت 
كنند، وى خود را از روســتاهاى قزوين به 
تهران و محضــر آيت اهللا خامنه اى كه آن 
زمان رئيس جمهور بودند، رســاند و وقتى 
ايشــان گفتند: شما ســن و سالى ندارى، 
گفت: پس به روحانيون بگوييد از اين به بعد 
در منبر روضه قاسم 13ساله را نخوانند! و با 
همين جمله توانست مجوز رفتن به جبهه 
را بگيرد. براى همين مى گوييم سرمشــق 
بچه هــاى رزمنــده در جبهه، عاشــوراى 
حسينى بود، على اكبرهاِى خمينى(ره) از 
امام حسين(عليه السالم) درس  اكبر  على 
گرفتند و بدنشان زير «تانك تى 72 اِس 42 
و نيم تُنى» اِرباً اِرباً شد؛ آن ها در روضه هاى 
حضرت علــى اصغر(عليه الســالم) برات 
شهادت على اصغرگونه مى گرفتند. چنان 
كه هر كس به شــيوه اى كه طلب مى كرد 
شهيد مى شد، يكى همچون حضرت على 

اصغر(عليه الســالم) حنجره اش با تركش 
بريده و يكــى در كربالى 5 مثل حضرت 

زهرا(عليهاسالم) پهلويش شكافته مى شد!

 عــزادارى رزمنده ها در ايام محرم 
به چه شيوه اى بود و اين عزادارى ها 
افزايش معنويت  و  چقدر در تلطيف 

جبهه تأثير داشت؟ 
عزادارى هاى جبهه هم ســنتى بود مثل 
شهر و روستا كه از ابتداى محرم دسته ها 
بين مساجد و تكايا در رفت و آمد هستند، 
در جبهه هم دسته ها بين يگان ها، تيپ ها 
و لشكرها از شب اول محرم در رفت و آمد 
بودند، رزمندگان بيشتر با لباس هاى جبهه 
و اگر مهيا بود با لباس سياه و پيشانى بند 
سياه عزادارى مى كردند. شب هاى عمليات 
آنچه خيلى به داِد بچه هاى رزمنده مى رسيد 
و منبع انرژى مثبت بود، روضه و عزادارى 
امام حسين(عليه الســالم) و قرائت زيارت 
عاشورا بود، اصالً مؤثرتر و انرژى بخش تر 
از روضه هاى امام حسين(عليه السالم) در 
شــب هاى عمليات نديــده ام! طورى كه 
فرماندهان در تهييج و تشويق بچه ها براى 
حماسه سازى، هيچ راهى بهتر از روضه هاى 

سيدالشهدا(عليه السالم) نمى يافتند.

 شهرت جنگ هشت ساله ايران به 
اين روحيه  به  «دفاع مقدس» چقدر 
عبوديت و انــس معنوى رزمندگان 

بستگى دارد؟
دفاع از ناموس در اسالم و مذهب ما واجب 
اســت، ما حمله نكرديم و مسبب جنگ 
نبوديم، بلكه از دين، ناموس و وطن دفاع 
كرديم و اين گونه دفاع ما مقدس شــد، 
همان طور كه امام حسين(عليه الســالم) 
آغازگــر جنگ نبــود. جالب آنكــه ما از 
ابتــداى انقالب درگير اين دفــاع بوديم، 
چنان كه بنابر گفته امير «مفيد»، فرمانده 
وقــت اطالعــات ارتــش از 23بهمن57 
گزارش مستند داريم كه بعثى ها و صدام 
حمالت پراكنده به مرزهاى ما داشتند و تا 
31شهريور59 و آغاز رسمى جنگ ما بيش 

از 5000 شهيد، جانباز و اسير داشته ايم!
اما با همه اين كارشــكنى ها و بنابه فرموده 
امــام خمينى(ره): «مــا در جنگ ابهت دو 
ابرقدرت جهان را شكســتيم.» براى همين 
اگــر روزگارى گفتِن «مرگ بر آمريكا» تابو 
بــود، امروز همــه جهان فرياد آن را ســر 
مى دهند. ما با دفــاع مقدس، انقالب را به 
دنيا صادر كرديم و دنيا خوب فهميد ريشه 
مقاومت اسالمى در ايران است، براى همين 
ســلطه گران مى خواستند قدرت حكومت 
دينى را زير ســؤال ببرند، اما نشد و امروز 
ما به الگوى كشــورهاى اســالمى و حتى 

غيراسالمى و آزادى خواه تبديل شده ايم.

معاون حفظ و نشر آثار و ارزش هاى دفاع مقدِس سپاه امام رضا در گفت وگو با قدس:

انرژى بخش تر از روضه هاى امام حسين  در شب هاى عمليات نديده  ايم

نهضت حسينى؛ بزرگ ترين راهنماِى حق طلبى 
 معارف  آغاز ماه محرم حســينى توأم اســت با شــروع شور و حرارتى عظيم 
و عجيب در سراســر كشــور و همه جوامع شيعى دنيا كه البته ما بايد بكوشيم 
ســال به سال اين شور و عشق و حرارت با بصيرت و معرفت حسينى عجين تر 
و ممزوج تر گردد كه بى شــك از تلفيق اين شور و شعور بركات بسيارى نصيب 
جامعه اســالمى ما خواهد شد، همچنان كه يكى از بركات عظيم آن را در دفاع 

مقدس و آن حماسه ها و رشادت هاى ماندگار به خوبى مشاهده كرديم.
نهضت حضرت اباعبداهللا الحسين(عليه الســالم) و قيام عاشورا با شعار كليدى 
«هيهات مناالذله» و هدف امر به معروف و نهى از منكر در راستاى احياى شعائر 
دين، بزرگ ترين عالمت و راهنما براى جبهه حق طلبان عالم در جدال هميشگى 

خود عليه جبهه باطل است.
از اين حيث بايد عاشــورا را بزرگ ترين دانشــگاه انسان سازى توصيف كرد كه 
بشــريت را به سمت سعادت حقيقى رهنمون مى كند و اين هدايتگرى و نقش 
آفرينى البته فراتر از دين و نژاد و مذهب و قوميت و مليت اســت، زيرا به تعبير 
زيباى رسول گرامى اسالم، همانا امام حسين(عليه السالم) كشتى نجات و چراغ 
هدايت اســت و هر كســى كه در درون خود روحيه حق طلبى داشــته باشد، 

مى تواند به اين وجود مقدس و مكتب نورانى ايشان تأسى كند.
نكته با اهميت ديگر اينكه قيام ســرخ حسينى آثار و دستاوردهايى فرازمانى و 
فرامكانى دارد، بدين معنا كه عاشــورا در طول تاريخ و در جغرافياى متنوع كره 
خاكى، منشأ بسيارى از تحوالت و خيزش ها و قيام ها عليه ظلم و ستم بوده و در 
شــرايط كنونى نيز گفتمان عاشورايى و فرهنگ برآمده از مكتب حسينى، مايه 
تحول و تحرك انسان هاى آزادى خواه و حقيقت طلب عليه گروه باطل گرايان و 

ظالمان و مستكبران عالم است.
يكى از اساســى ترين پيام ها و درس هايى كه از عاشوراى حسينى بايد دريافت 
كرد اين اســت كه در مســير رضاى الهى و احياى ارزش هاى اسالمى از مسير 
واليت اهل بيت(عليهم السالم) هيچ گاه خارج نشويم و گرنه به سرمنزل مقصود 

نمى رسيم.
بزرگان ما بارها فرموده اند، راه هدايت و نجات تمسك به ائمه اطهار(عليهم السالم) 
بخصوص دســتگاه عظيم سيدالشهدا(عليه السالم) است و امام راحل به درستى 

فرمودند كه «ما هر چه داريم از محرم و صفر است.»
اگر عميق به ايــن جمله بنيانگذار كبير انقالب اســالمى توجه كنيم، متوجه 
مى شويم اگر مى خواهيم به عزت و سعادت برسيم، اگر مى خواهيم بر دشمنان 
خود چيره شــده و از هويت و ارزش ها و دســتاوردهاى دينى و انقالبى خويش 
دفــاع كنيم، راهش تمســك به فرهنگ حســينى و الگوگيــرى از قيام امام 

حسين(عليه السالم) است.
از ايــن نظــر، الگوگيــرى عملــى از ســيره رفتــارى، اخالقــى و مبارزاتى 
اباعبداهللا الحسين(عليه الســالم) براى همه مردم بخصوص مســئوالن و مديران 
جامعه ما ضرورى اســت و اين را هم بايد بدانيم، تا زمانى كه در اين مســير گام 
برداريم، دشمنان هر چقدر كه به ظاهر قوى و پرشمار باشند، نمى توانند بر ما غلبه 

كنند و اهداف شوم خود را نسبت به فرهنگ و جامعه ما محقق سازند.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم:
آيت اهللا راستى كاشانى از حاميان جدى واليت فقيه بود

حوزه  مدرســين  جامعه  معارف: 
علميه قــم در پيامى درگذشــت 
آيت اهللا حسين راستى كاشانى عضو 
اين نهاد عالى حوزوى را تســليت 
گفــت. در اين پيام كــه به امضاى 
آيت اهللا محمد يزدى رئيس شوراى 
عالى جامعه مدرسين حوزه علميه 

قم رسيده، با تسليت درگذشت آيت اهللا حاج شيخ حسين راستى كاشانى آمده است: 
«اين استاد و عالم متعهد ، از چهره هاى برجسته حوزوى امام خمينى(رحمة اهللا عليه )
در نجف بودند كه در مبارزات نهضت اسالمى نيز مجاهدت هاى فراوانى انجام دادند.

آيت اهللا راســتى كاشانى با پيروزي انقالب اسالمي نيز در مسئوليت هايى چون 
عضويت در دفتر اســتفتائات امام خمينى، شوراى تشخيص صالحيت فقهى و 
اجتهاد داوطلبان شــوراى عالى قضايى ، دبيرى شوراى عالى حوزه علميه قم و 
همچنين نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى در دوره هاى اّول و دوم از اســتان 
تهران؛ خدمات شايســته اى ارائه كردند و از حاميان جدى واليت فقيه از آغاز تا 

پايان عمر شريفشان بودند...»
خبر ديگرى حاكى اســت: پس از مراســم وداع با پيكر آيت اهللا راستى كاشانى 
در قم و تهران، امروز ســاعت15 از مسجد امام حسن عسكرى(عليه السالم) قم 

به سوى حرم حضرت فاطمه معصومه(عليهاسالم) تشييع مى شود.

رئيس فراكسيون قرآن و عترت مجلس شوراى اسالمى مطرح كرد
انتقاد از بى تفاوتى متوليان فرهنگ نسبت به حوزه قرآنى

فارس: رئيس فراكســيون قرآن و عترت مجلس شــوراى اسالمى از بى تفاوتى 
متوليان فرهنگ به حوزه قرآنى انتقاد كرد.

حجت االسالم نصراهللا پژمانفر با حضور در نشست تخصصى و خبرى مسابقات 
ملى «ســروش وحى» بر اهميت انس با قرآن تأكيد كرد و گفت: انس با قرآن به 
هر شكلى، چه به صورت مستقيم مانند فعاليت هاى حفظ، قرائت و تفسير، چه به 
شكل غيرمستقيم مانند نقاشى، خطاطى و هنرهاى تجسمى، بركات بى شمارى 

براى جامعه به ارمغان مى آورد.
وى با اشاره به انتقادهاى اهالى قرآن در جامعه اسالمى، نسبت به حافظ نبودن 
برخى قاريان ايرانى، متذكر شــد: اين نقد بجايى اســت و در برخى موارد اين 

برداشت را به وجود مى آورد كه در ايران، انس با قرآن كمرنگ است.
رئيس فراكســيون قرآن و عترت مجلس شوراى اسالمى از ايجاد صندوق بودجه 
شوراى توســعه فعاليت هاى قرآنى در دو سال گذشته خبر داد و افزود: سال هاى 
93 و 95 دولت، مبلغ مختصرى را براى صندوق در نظر گرفت، ســال 94 بودجه 
نداشــتيم و براى سال هاى 96 و 97 تالش ما بر اين است تا بتوانيم بودجه كالنى 
براى فعاليت هاى كالن قرآنى كه به مناطق منحصر نباشند، از دولت دريافت كنيم.
مسئول برگزارى مسابقات ملى «سروش وحى» نيز در اين نشست گفت: مرحله 
كتبى اين مســابقات از 15 تا 25مهرماه در سراســر كشور در دو رده 18 و زير 

18سال برگزار خواهد شد. 
محمدصادق علمى گفت: داوطلبانى كه بتوانند در مرحله كتبى حد نصاب نمره 
قبولى را كسب كنند، وارد مرحله قرائت مى شوند كه اين مرحله 29 آبان تا 14 

آذر ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

چه باليى سر لبت آمد؟
احمد عبداله زاده مهنه

بســم اهللا الرحمن الرحيم. الســالم عليك يا 
اباعبداهللا. ديگه دو شــب گريــه كردى براى 
اباعبداهللا(عليه السالم)، دلت آماده ا ست. ديگه 
الزم نيست براى گريوندنت خيلى مقدمه چينى 
كنم. فقط دوسه تا ســؤال ازت بپرسم، دلت 
مى ره سمت سفره دار امشب، خانم خردسال 

خرابه  نشين:
«اصالً رقيه نه، به خدا دختر خودت

يك شب ميان كوچه بماند، چه مى كنى؟»
در بين ازدحام و شلوغى بترسد و

يك تن به او كمك نرساند، چه مى كنى؟
اصالً خيال كن كه كسى دختر تو را

در بين جمعيت بكشاند، چه مى كنى؟
يا صاحب الزمان! ببخش كه مى خوام اين سؤال 

رو از گريه كن ها بپرسم:
يا كه خدانكرده، كسى روى صورتش

سيلّى محكمى بنشاند، چه مى كنى؟ (مجيد تال)
همه اين ها رو شنيدى؛ ولى اين رو هم بدون 
كه غم رقيه اباعبداهللا(عليه السالم) فقط دورِى 
بابا نيست. ما براى ملموس كردن روضه براى 
فهم ناقص خودمــون مجبوريم اين حرف ها 
رو بزنيم. اين دختر دلتنگ باباست كه براش 
درددل كنــه: «خيلى به عمه ام ســر بازار بد 
گذشــت.» اين دختر نگران حجابشه. دلش از 
اين خراش برداشــته كه توى مجلس نامحرم 
نشســته. اصالً رقيه(عليهاسالم) براى همين 
دوست داشــتنى شــده. براى همين موندگار 
شــده. وگرنه دخترك يتيم زجرديده خيلى 
بوده در طول تاريخ. ولى رقيه(عليهاسالم)، بعد 
از اباعبداهللا(عليه السالم) زير پروبال عمه هايى 
بوده كه به نيزه دارها پول مى دن كه ســرهاى 
شــهداى كربال رو از كاروان دورتر ببرن تا به 
بهانه ديدن ســرها، چشــم نامحرم به حرم 

رسول اهللا(صلى اهللا عليه وآله) نيفته.
السالم عليك يا عطشان
چه باليى سر لبت آمد؟

تا من و تو به وصل هم برسيم
جان به لب هاى زينبت آمد

زينت شانه هاى پيغمبر!
السالم عليك يا مظلوم

چقَدر چهره ات شكسته شده
السالم عليك يا مغموم

ببين چه جورى درددل مى كنه:
سر بازار ديدنى بوديم

ديد زلفت كه ما پريشانيم
عمه ام داد مى زد اى مردم!
به پيمبر قسم مسلمانيم...
معجرم را سر كسى ديدم

چادرم را سر يكى ديگر
با عبايت نماز مى خواند

مشركى پشت مشركى ديگر (وحيد قاسمى)
وقتى ديدند خيلى داره بى تابى مى كنه براى 
بابا، گفتند سر حسين(عليه السالم) رو براش 
ببريد. رقيه(عليهاســالم) َطبق رو از دور كه 
ديد، گفت: «من غذا نمى خواستم. من دلتنگ 
بابامم.» روپوش رو كنار زد، چشمش به باباى 

گمشده ش افتاد. شروع كرد به ناله زدن:
با سر رسيده اى بگو از پيكرى كه نيست
از مصحف ورق ورق و پرپرى كه نيست

شب ها كه سر به سردى اين خاك مى نهم
كو دست مهربان نوازشگرى كه نيست

بايد براى شستن گل زخم هاى تو 
باشد گالب و زمزمى و كوثرى كه نيست

قارّى خسته! تشت طال و تنور نه!
شايسته بود شأن تو را منبرى كه نيست

آزاد شد شريعه همان عصر واقعه
يادش بخير ساقى آب آورى كه نيست

تشخيص چشم هاى تو در اين شب كبود
مى خواست روشنايى چشم ترى كه نيست

دستى كشيد عمه به اين پلك ها و گفت:
حاال شدى شبيه همان مادرى كه نيست

قربون دردهاى دلت، قربون زخم هاى تنت يا 
اباعبداهللا:

ديروز عصر داخل بازار شاميان
معلوم شــد حكايت انگشــترى كه نيست... 

(يوسف رحيمى)

يك حديث / يك تصوير

رصد

شباهت عجيبى بين دفاع 
مقدس با عاشورا هست؛ 
آنجا 72 نفر برابر 30هزار 
مرد جنگِى تا بن دندان 
مسلح جنگيدند و شهيد 
شدند و در دفاع مقدس 
به اعتراف «كنت آرتى 
مرمن» مسئول ميز ايران 
در سازمان سيا - كه 
از دشمنان سرسخت و 
باهوش ما بود- در كتاب 
خود با عنوان «سوداگرى 
مرگ» اشاره مى كند كه 
همه دنيا متحد شدند تا 
ايران را به زانو درآورند!

بــــــــرش

  برگزارى مراسم شيرخوارگان حسينى در 4500 نقطه ايران و 41 كشور جهان

خون گلويت نظم عالم را بهم ريخت

دارالشفا

 معارف   شــيرخوارگان حسينى بار ديگر 
در نخســتين روز جمعه محرم الحرام همنوا 
بــا گريه هــاى حضــرت علــى اصغر(عليه 
الســالم) در آيين ســوگوارى 6 ماهه شهيد 
سيدالشهدا(عليه السالم) حاضر شدند تا شايد 
با صداى الاليى و اشك ماتم مادرانشان براى 
سرباز كوچك قيام عاشورا مرهمى بر دل پر 

درد رباب باشند.
آرى! صداى الاليى و شــيون شيرخوارگان 

حســينى در جــاى جاى ايــن عالم خاكى 
طنين انداز شــد و مــادران مظلوميت باب 
الحوائج و كوچك ترين شــهيد دشت نينوا را 

زمزمه  كردند.
در اين آيين عاشــورايى، مادرانى كه روضه 
رباب بى تابشان كرده بود، شيرخوارگان خود 
را بر دست گرفته و با اشكى خالصانه زير لب 
زمزمه مى كنند: «... آقــا بيا طفل مرا بهر پا 

ركابى در ظهورت، انتخاب كن».

ياد مظلوميت على اصغر طفل شش  ماهه امام 
حسين (ع) كه در كربال به شهادت رسيد، در 
نواى الاليــى مادرانى كه كودكان خود را به 
اين مراسم آورده بودند زنده شد و مظلوميت 
حق جويان دشت كربال بار ديگر تجلى يافت.

همچنيــن در ايــن آئين مداحــان در بيان 
مظلوميت طفل شــش ماهه سيدالشهدا (ع) 
به نوحه و ســخنرانى پرداختند و مادران نيز 
در ماتم حضرت على اصغر (ع) به ســوگوارى 

و مناجات پرداختند.
همايش جهانى «شــيرخوارگان حسينى» در 
4500 نقطه ايران و 41 كشور جهان از جمله 
حرم نورانى امام رضا(عليه السالم)، مصالى 
بزرگ امام خمينى(ره) تهران، مهديه تهران و 
مرقد امام خمينى(ره) و نيز حرم امامزادگان 

گرامى برگزار شد.
اين مراســم هر ساله در نخستين جمعه ماه 

محرم برگزار مى شود.

خوانده بوديم؛ چنان كه 
وقتى وصيتنامه شــهيد 
ســاله را براى استاد 
مبرز اخالق مرحوم آيت 
خواندند  مشــكينى  اهللا 
وى بشــدت گريست و 
گفت: فكر مى كردم اين 
وصيتنامه پيرمردى عارف 

حوزه  مدرســين  جامعه 
علميه قــم در پيامى درگذشــت 
آيت اهللا حسين راستى كاشانى عضو 
اين نهاد عالى حوزوى را تســليت 
در اين پيام كــه به امضاى 
آيت اهللا محمد يزدى رئيس شوراى 
عالى جامعه مدرسين حوزه علميه 

قم رسيده، با تسليت درگذشت آيت اهللا حاج شيخ حسين راستى كاشانى آمده است: 

به مناسبت هفته دفاع مقدس
برنامه  «كربال جارى است» در 

100 نقطه تهران برگزار مى شود
فارس: رئيس فرهنگسراى رضوان به عنوان 
دبير برنامه هاى هفته دفاع مقدس ســازمان 
فرهنگى هنرى شهردارى تهران، از برگزارى 
بيش از 100 اجراى برنامه در ســطح شهر 

تهران از 30 شهريور تا 6 مهر خبر داد.
محمد ســعادت درباره تبديل گلزار شهدا به 
پاتوق فرهنگى عنوان كرد: برنامه «نشــانى 
از بهشــت» با برپايى ايستگاه هاى فرهنگى- 
هنرى شامل نمايشــگاه كتاب و محصوالت 
فرهنگى، ايستگاه كودك و نوجوان، مشاوره 
و گفتمان، اكرام و محســنين، راديو رضوان، 
اهــداى خط نوشــته، طب اســالمى، ختم 
گروهى قرآن، ثبت نام كانون خادم الشــهدا، 
دلنوشــته تقديمى به شــهدا، اجراى تعزيه، 
ويزيت رايگان پزشــك و غرفــه فرهنگى با 
همكارى ارتش جمهورى اســالمى است كه 
به مدت يك هفته در گلزار شــهدا پذيراى 

عالقه مندان است.

خبر

معارف

روضــه

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

حجت االسالم والمسلمين
 ابوالقاسم عليدوست
 عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

حداكثر بازدهى اقتصادى 6 درصد باالى نرخ تورم است   تسنيم:عضو شوراى فقهى بانك مركزى با بيان اينكه كاهش نرخ سود بانكى يك ضرورت بود، حداكثر بازدهى كنونى در بخش واقعى اقتصاد ايران 
را 6 درصد بر روى نرخ تورم اعالم كرد. سيدعباس موسويان افزود: ما بنگاه هايى داريم كه نرخ بازدهى آن ها از زير نرخ تورم شروع مى شود و در نهايت تا 6 درصد مى رسد. البته تك بنگاه هايى در اقتصاد داريم كه 

مى توانند 15 تا 20 درصد بر روى نرخ تورم بازدهى داشته باشند، ولى نمى توان اقتصاد كالن را با آن ها سنجيد.

امضاى قرارداد يك ميليارد يورويى
 14 بانك ايرانى با«اوبر بانك»اتريش

اقتصاد:قرارداد يك ميليارد يورويى 
بين 14 بانــك ايرانى با «اوبر بانك» 
اتريش منعقد شــد.به موجب اين 
قرارداد، منابع بانك اتريشــى براى 
أمين مالى پروژه هــاى عمرانى و  ت
توليدى  بخــش خصوصى و دولتى 
كه مجوزهــاى الزم را طى مراحل 
قانونى در داخل كشور اخذ كرده اند، 

تخصيص خواهد يافت.
اين قرارداد، نخســتين قرارداد تأمين مالى بانك هاى ايران با بانك هاى اروپايى 
پس از برجام است كه بعد از قراردادهاى امضا شده بين بانك هاى ايران با كشور 
كره جنوبى به مبلغ 8 ميليارد يورو و كشور چين در مجموع به مبلغ 35 ميليارد 
دالر، به امضا مى رسد .گفتنى است قرارداد 500 ميليون يورويى با دنسكه بانك 

دانمارك نيز به امضا رسيد.

ممنوعيت واردات خودروهاى لوكس لغو مى شود؟
تسنيم: بر اســاس پيــش نويس 
دســتورعمل واردات خودرو، امكان 
واردات توســط غيــر نمايندگى ها 
به طور كامل حذف خواهد شــد و 
افزايش حقــوق ورودى براى همه 
خودروهاى باالتــر از 30 هزار دالر 

اعمال مى شود.
 بر اساس پيش نويس دستورعمل 

واردات خــودرو كه در انتظار امضاى اســحاق جهانگيرى، معــاون اول رييس 
جمهور مى باشــد، ممنوعيت واردات خودروهاى با حجــم موتور باالى 2500 
سى سى(خودروهاى لوكس و ميلياردى) به ايران لغو خواهد شد. به اين ترتيب 
تغييرات گســترده اى در معيار واردات خودروهاى لوكس ايجاد مى شود. گفتنى 
اســت تا به امروز حقوق ورودى خودروهاى زير 1500 ســى سى 40 درصد و 
خودروها با حجم زير 2500 ســى سى 50 درصد و همچنين واردات خودرو با 

حجم موتور باالى 2500 سى سى ممنوع بوده است.

تجارت ايران و چين 20 ميليارد دالرى شد
ايران  تجــارى  اقتصاد:مبــادالت 
و چيــن در هفــت ماهه نخســت 
ســال جارى ميالدى با رشد 26/8 
درصدى نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به 20/86 ميليارد دالر رسيد.
به گزارش تســنيم، واردات چين از 
ايران نيز برابر با صادرات اين كشور 
به ايران بوده است. نفت كاالى عمده 

وارداتى چين از ايران است.

كيفيت بنزين تهران كم شد
تسنيم:نتايج پايش كيفيت سوخت شهر تهران در تابستان نشان مى دهد كه گوگرد 
در بنزين عرضه شده درپايتخت به صورت نگران كننده اى افزايش داشته است. نتايج 
گزارش پروژه پايش كيفيت سوخت شهر تهران در تابستان 1396 نشان مى دهد در 
سوخت بنزين عرضه شده در جايگاه ها، عدد اكتان پايين، محتواى گوگرد و بنزن باال 
و در سوخت ديزل عدد ستان پايين و محتواى گوگرد استاندارد است. كيفيت پايين 

يا باالى سوخت، تأثير به سزايى بر آلودگى هواى شهر دارد.

ميز خبر

برخى  گفته  به  كه  حالى  در  قتصاد    ا  
تمام شده پول  نرخ  اقتصادى  ارشناسان  ك
در بانك ها بين 20تا 25درصد است، بانك 
مركزى قرار است پس از كاهش نرخ سود 
سپرده به 15درصد، نرخ سود تسهيالت را 

نيز كاهش دهد.
اين رويكرد در حالى دنبال مى شــود كه با 
توجه به هزينه هاى باالى سربار، حق الوكاله و 
تأمين هزينه هاى نيروى انسانى، معوقات باال 
و منابع منجمد، كاهش نرخ سود تسهيالت 
بدون در نظر گرفتن فاصله با نرخ سود سپرده 
وهزينه هاى باالى بانكى منجر به ناكارامدى 
يا تخلفات بيشتر بانك ها خواهدشدوسياست 
تعيين دســتورى نرخ ســود تنها چند ماه 
عمرخواهد كرد موضوعى كه ســال گذشته 

تجربه شد.
بررسى ها نشــان مى دهد كه قيمت تمام 
شــده پول با پرداخت سود 15درصدى به 
ســپرده گذاران وديگــر هزينه ها بين 20 
تا25درصد اســت درحالى كه دســت كم 
طبق دســتورعمل بانك مركزى نرخ سود 
تسهيالت 18درصداست وچنانچه بيش از 
اين كاهش يابد فضا رابراى تخلف بانك ها 

مساعد تر مى كند.
در اين بين كاهش هزينه هاى بانكى وچابكى 
سيســتم بانكى از يك طرف و كاهش سود 
ســپرده ها بتدريــج مى تواند نرخ ســود را 

درسيستم بانكى شفاف تر كند.

 كارمزدها پاسخگوى هزينه ها نيست
در اين زمينه يكى از كارشناسان امور بانكى 
با بيان اين كه براى مسئوالن سيستم بانكى 
ممكن است تغيير نرخ سودها براحتى امكان 
پذير باشد اما توجهى به پيامدهاى آن بدون 
حل مشــكالت بانكى ندارند به خبرنگار ما 
گفت: اكنون كارمزدها پاسخگوى هزينه هاى 
باالى سيستم بانكى و قيمت تمام شده پول 

در سيستم بانكى نيست.
محمد حســينى افزود: اين مســئله در 
حالى اســت كه نحوه محاسبه وفرمول 
نرخ ســود از اســاس و پايه مشكل دارد 
به طورى كه عده اى مخالف اين افزايش 
نرخ ســودها وعده اى موافق آن هستند. 

وى خاطرنشــان كرد: از سويى برخى از 
بانك هــا اين نرخ ها را اجرا كرده و برخى 
ديگر اعمال نمى كنند و به عبارتى بانك ها 
به صورت چندگانه با اين سياست برخورد 
مى كنند هرچند كه گفته مى شود نظام 

بانكى از فرمول واحدى تبعيت مى كند.
وى با بيان اين كه بانك ها تصميمات نظام 
بانكى رادور مى زنند، اظهارداشت:ازســويى 
بانك هايى كه تابع اين تصميمات ناگهانى 
بوده اند زيان كرده ومتضرر شده اند به گونه اى 
كه در ســال جارى يكى از بانك هاى دولتى 
كه منابع تكليفى هــم دارد از همه بانك ها 
بيشتر زيان داده ودر رديف اول زياندهى قرار 

گرفته است.

 افزايش تخلفات و كاهش ارائه تسهيالت
وى مباحث مطرح پيرامون اعالم زودهنگام 
نرخ سود تســهيالت را به دليل فشار افكار 
عمومى وپوشاندن اين انتقادات ارزيابى كرد 
و با اشاره به تبعات كاهش نرخ تسهيالت با 
توجه به هزينه هاى باالى پول در سيســتم 
بانكى خاطرنشــان كرد: اگر نرخ سود وام ها 
كاهش يابد تأمين هزينه ها از اين طريق انجام 
نخواهد شد وبه تبع بانك در ارائه تسهيالت 
با مشــكل مواجه شــده، يا وامى پرداخت 
نمى كندكه اين مســئله فشار به مشتريان 
بانك ها را تشديد مى كند و يا مصوبات را دور 

خواهد زد.
اين كارشناس مسائل بانكى اظهار داشت: در 

اين راستا بانك هم به دليل كاهش خدمات 
اعتبارى به مشتريان زيان مى كند ضمن اين 
كه تاكنون شاهد تخلفات برخى بانك ها به 

دليل كاهش دستورى اين نرخ ها بوده ايم.
به گفته وى كاهش نرخ سود تسهيالت بدون 
بررسى هاى كارشناسى و به صورت دستورى 

ممكن نيست. 

 بروز مشكالت در جذب وتخصيص منابع
يــك كارشــناس ارشــد بانكــى نيز با 
بيان اين كه هزينه تمام شــده پول در 
سيســتم بانكــى بين 20تــا 25درصد 
اســت به خبرنگار ما گفــت: معموالً تا 
كنون بخشى از درآمد بانك ها از طريق 
اعطاى تســهيالت به متقاضيان با نرخ 
ســود مصوب بانك مركزى وشــوراى 
پــول واعتبار بــوده و بخشــى ديگر از 
طرق درآمدهاى غير مشاعى مانند اخذ 

كارمزدها كسب مى شده است.
حسين رحيمى با بيان اين كه در سياست 
جديد مســئوالن نظام بانكى به دنبال اين 
هســتند كه درآمدها را از سمت درآمدهاى 
مشاعى به ســمت درآمدهاى غيرمشاعى 
مانند كارمزد ســوق دهند كه اين تصميم 
قطعاً تناســبى بين درآمدها وهزينه ها در 
سيستم بانكى به وجود نخواهد آورد، تصريح 
كرد: كاهش دســتورى نرخ سود تسهيالت 
در كوتاه مدت بر منابع بانك ها اثرات منفى 

خواهد داشت.

 معضل هزينه پرداخت پاداش ها 
وحقوق هاى آنچنانى

عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس نيز 
با تأييد هزينه باالى قيمت تمام شــده پول 
در بانك هاى كشور تصريح كرد: هم اكنون 
بانك ها و مؤسسات بخش خصوصى در سطح 
كشــور داريم كه وام هايى با سود دو درصد 
مى دهنــد وهيچ بارى هم بــر دوش دولت 
ندارند وبه دنبال منافع مردم وبهره ورى كار 

وفعاليت هاى قرض الحسنه هستند.
حاجى دليگانى تصريح كــرد: اما وقتى در 
سيســتم بانكى بحث پرداخــت پاداش ها 
وحقوق هاى آنچنانى در بين مديران مطرح 
است طبيعى اســت كه اين كاهش سودها 

پاسخگوى اين هزينه ها نباشد.
وى افزود: اگر ريخت وپاش ها وتشــريفات 
كم شــود واز پاداش هــا و حقوق هاى 50، 
100و200ميليونى اعضاى هيئت مديره ها 
كاسته شــود كاهش نرخ ســود سپرده و 
تســهيالت مى تواند براى بانك ها به صرفه 

باشــد كه اين مســئله يك 
سوى كار است. 

وى با اشــاره بــه دور زدن 
قوانين از سوى برخى بانك ها 
در موضوع كاهش نرخ سود 
اظهارداشت: به عنوان مثال 
اگر نرخ سود سپرده عددى 
بيشتر از 15درصد هم تعيين 
مى شد برخى بانك ها رعايت 
نمى كردند و هميشــه اين 
بانك ها يك راه فرارى از قانون 
براى خود پيش بينى كرده اند 
به گونه اى كه هم اكنون اين 
بانك ها قوانين وبخشــنامه 
بانك مركزى را دور مى زنند.

وى با اشاره به اين كه بانك ها 
به دليل بنگاهدارى و رعايت 

نكردن قوانين نرخ ســود تسهيالت را گران 
محاسبه مى كنند كه به همين دليل بخش 
صنعت وكشاورزى را در ادامه حيات آن ها با 
مشكل مواجه كرده است، اظهار داشت: وقتى 
نرخ تسهيالت كاهش يابد بانك مركزى بايد 

با ابزار نظارتى آن را كنترل كند.

تأكيد كارشناسان در گفت وگو با قدس

شرط موافقت مردم تسهيالت ارزان با پول گران ممكن نيست
با بنزين 1400 تومانى 

اقتصاد: احمد محمدى مشاور وزارت نفت، 
بتازگى گفته بنزيــن وارداتى 1600 تومان 
تمام مى شــود و بنزين توليــدى 1400 تا 
1500 تومان اســت كه بايد با واقعى كردن 
قيمت بنزين مصــرف آن كنترل كرد. البته 
قيمت بنزين مى تواند واقعى شــود اما پيش 
نياز آن چهار شــرط اســت كه بايد رعايت 
شود نخست توليد خودروهاى كم مصرف در 
دستوركار قرار گيرد ودوم بايد اشتغال قشر 
ضعيف مسافربر هم تضمين شود وسوم اينكه 
افزايــش قيمت بنزين موجب افزايش قيمت 
ديگر كاالها نشــود و چهارم توسعه حمل و 
نقل عمومى مد نظر قرار گيرد در اين صورت 
احتماالً مردم با دســتيابى به پيش نيازهاى 
فوق با افزايش قيمــت بنزين حتماً موافقت 

خواهند كرد.

اليحه دائمى شدن قانون 
مديريت خدمات اين هفته 

در مجلس 
اقتصاد: آنگونــه كه نصرالــه ترابى معاون 
حقوقــى مجلس و نظارت ســازمان ادارى و 
استخدامى خبرداده كاربررسى اليحه دائمى 
شدن قانون مديريت خدمات كشورى پايان 
يافته و بزودى در دولت جمع بندى و نهايى 
خواهد شــد و طبق پيش بينى ها هفته اول 

مهرماه به مجلس تقديم مى شود.

بازار يابى 
براى 2ميليون خانه خالى لوكس!

اقتصاد: آيا طلســم فروش نرفتن 2ميليون 
خانه لوكس مى شكند؟ براساس گزارش ايسنا 
در روزهــاى اخير مركز توســعه كارآفرينى 
بانك مســكن با حضور وزير راه و شهرسازى 
راه اندازى شد كه هدف آن رشد فناورى هاى 
نوين در حوزه مســكن و ساختمان است و 
در گام اول اتصــال 2 ميليــون خانه خالى 
با افراد فاقد مســكن را در دســتور كار قرار 

داده است.

ذره بين 

در سياست جديد 
مسئوالن نظام بانكى 
به دنبال اين هستند 

كه درآمدها را از 
درآمدهاى مشاعى 

به درآمدهاى 
غيرمشاعى مانند 

كارمزد سوق دهند 
كه اين تصميم 

تناسبى بين 
درآمدها وهزينه ها 

در سيستم بانكى به 
وجود نخواهد آورد

بــــــــرش

قرارداد يك ميليارد يورويى 
 بانــك ايرانى با «اوبر بانك» 
اتريش منعقد شــد.به موجب اين 
قرارداد، منابع بانك اتريشــى براى 
أمين مالى پروژه هــاى عمرانى و  ت
توليدى  بخــش خصوصى و دولتى 
كه مجوزهــاى الزم را طى مراحل 
قانونى در داخل كشور اخذ كرده اند، 

بر اســاس پيــش نويس 
دســتورعمل واردات خودرو، امكان 
واردات توســط غيــر نمايندگى ها 
به طور كامل حذف خواهد شــد و 
افزايش حقــوق ورودى براى همه 
 هزار دالر 

 بر اساس پيش نويس دستورعمل 

ايران  تجــارى  مبــادالت 
و چيــن در هفــت ماهه نخســت 

درصدى نسبت به مدت مشابه سال 

به گزارش تســنيم، واردات چين از 
ايران نيز برابر با صادرات اين كشور 
به ايران بوده است. نفت كاالى عمده 

ت
س

ى ا
ين
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بى آزارترين گاو دنيا
 ايستگاه/ محمد تربت زاده   هيچ 
كس دوســتش ندارد. اگر بى آزارترين 
حيوان، پســتاندار يا آبزى دنيا نباشــد، 

حداقل بى آزارترين گاو دنياست!
نه در اينســتاگرام برايــش كمپين راه 
مى اندازند نه عكسش را روى پيراهن هاى 
تيم ملى چاپ مى كنند. فعاالن طبيعت 
هم كه سرشــان با يوزپلنگ و هرچيزى 
كه در خشــكى قابليت منقرض شــدن 
داشته باشــد، گرم است. اما گاو دريايى 
بيچاره انگار فرزند سر راهى گونه هاى در 

حال انقراض است!
آب هاى جنوب ايران يكى از زيستگاه هاى 
اصلى اش اســت اما تا كنون فقط دو بار 
الشه اش در سواحل جنوب ديده شده و 
طبق آمار كســى خودش را در آب هاى 
كشــورمان نديده. البد ترسيده اگر رخ 
نشــان دهد جوانان غيورى پيدا بشوند، 
نعلش كنند و مثــل نهنگ بيچاره از او 

سوارى بگيرند!
البتــه شــايد هــم رخ نشــان داده اما 
محيط زيســتى هاى ما بــه دليل نبود 
امكانات و نيروى متخصص نتوانسته اند 
آن را ببينند. چه بســا گاو هاى دريايى 
ايــران از فــرط تقال، دســت و پا زدن 
و دســت تــكان دادن هاى زيــاد براى 
اينكــه يك نفــر آن ها را ببينــد، امروز 
بــه اين حال و روز افتــاده و در معرض

 انقراضند!  
شايد قرار اســت وقتى تعدادشان مثل 
پلنگ هايمان انگشــت شــمار شد، آن 
وقت به فكر حفاظــت از او بيفتيم. بعد 
هم در اقدامى ارزشمند، در جام جهانى 
«مسكو» عكســش را بچســبانيم روى 
پيراهن هــاى تيم ملى و شــعارمان هم 
حفاظت و حمايــت از گاوهاى دريايى 

باشد!

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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر انقالب اسالمى:
را كه همان  و معارف علوى  ماه محرم، معارف حسينى  در 
معارف قرآنى و اسالمى است و صحيح است، براى مردم 

بيان كنيد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا رب العالمين

چرا ؟
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گزارش از شخص

«پروانه» اى در آرزوى سوختن
« محمد على مجاهدى» غلو در شعر عاشورايى را حرام مى داند

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   اگرچه بيخيال 
«بهانه خبرى» شــده ايم، براى نوشتن از شاعر 
آيينى، اما چه بهانه اى و چــه خبرى داغ تر از 
«محرم» كه گرما و شوَرش از يكى دو هفته پيش 
افتاده به جان مان. پاى شور و شين حسينى كه 
مى آيد وسط، نمى شود از شعر آيينى نگفت و 
حرف شــعر آيينى كه باشد از كنار نام «محمد 
على مجاهدى» آسان نمى توان گذشت. شاعرى 
كه شور و حال اشعار عاشورايى اش تنها ريشه 
در ذوق و شوق شاعرى ندارد و آن هايى كه او را 
خوب مى شناسند، مى دانند، برخى شعرهايش 
از چشمه سار عرفان آب مى خورد. شاعر وقتى 
حالى پيدا مى كند، مى تواند، صحنه هاى كربال و 
واقعيت عاشورا را، بيت بيت، پيش چشم شما به 
تصوير بكشد و از ناگفته ها بسرايد. از راه هايى كه 
شايد ديگر شاعران آيينى كمتر رفته اند و كمتر 
از آن ها گفته اند: منظومه بلند شهادت سرودنى 
اســت / با حنجر بريده، سر نيزه ها فقط... يك 
كاروان دلير، ولى روى نيزه هاســت / سر هاى 

تان در ين سفر از هم جدا فقط....

  تفأل به حافظ
«محمد علــى مجاهدى» اين روزهــا بايد 74 
ساله باشــد و البته خوب به ياد دارد كه رنگ 
و بوى اشــعار ديروز و امــروزش، تنها به آنچه 
باالتر گفتيم، برنمى گردد. براى تولد شــاعرى 
در قد و قامت و حــال و هواى «مجاهدى» بى 
شك محيط مناســب پرورشى هم الزم است. 
خانه و خانواده اى كه بــوى معنويت و عرفان 
بدهند. خــودش در اين باره مى گويد: «من در 
يك خانواده به معناى واقعى كلمه روحانى به 
دنيا آمدم و فضاى حاكم بر خانواده ما فضايى 
كامًال اخالقى، عبرت آمــوز و دينى بود. پدرم 
مــدرس حوزه بودند و مى ديــدم كه گاهى به 
جاى اســتخاره با قرآن، به كتاب حافظ تفأل 
مى زنند. در اواخر دبستان با اشعار حافظ مأنوس 
شدم و اين انس ادامه پيدا كرد، تا اينكه گاهى 
احساس مى كردم، مصراع ها و ابيات موزونى بر 

زبانم جارى مى شود، اما مقطعى بود. سال دوم 
دبيرستان بود كه شعر سرودن را به صورت كامًال 
اصولى با حضور در انجمن هاى ادبى كه در قم 

تشكيل مى شد، شروع كردم و...».

 فرزند علم و عرفان
پدرش، آيت اهللا ميرزا محمد مجاهدى تبريزى 
از عالمان و عارفان برجســته بــود و فرزندش 
عالوه بر تحصيل در رشــته حقــوق قضايى، 
هم دروس حــوزوى را خواند و هم درس هاى 
دانشگاه تربيت معلم تهران را. حضور در تهران 
و انجمن هاى شــعرى گوناگــون، «مجاهدى» 
19 ســاله را جدى تر به عالم شعر كشاند و اين 
جديت تا ســال هاى بعد و بازگشت به قم با او 
ماند. جديتى كه تنها به «شعر» خالصه نشد و 
شاعر را به تحقيق و مطالعه بيشتر چه در حيطه 
ادبيات چه در زمينه شعر آيينى واداشت. البته 
چشمه اشعار آيينى «مجاهدى» جوشيدنش را 
تنها مرهون آنچه گفتيم، نيست. او ذوق و طبع 
خدادادى اش را به معرفت اهل بيت(ع) گره زده 
و گذاشــته بود در همين فضا بال و پر بگيرد، 

ببالد و شكوفا شود. 

 به بوى عشق آمده ايم
آشــنايى و همنشينى 32 ساله با «شيخ جعفر 
مجتهدى» البته خودش نعمت و فرصت ديگرى 
بود نه براى شــاعر شدن كه براى عارف شدن 
و شاعرتر شدن. داســتان رسيدن «مجاهدى» 
به چنين چشمه نابى، شنيدنى است. تا خرداد 
سال 42 نه «شيخ جعفر» را ديده و نه حتى نامى 
از او شــنيده بود. آن روز، از صبح متوسل شده 
بود بــه امام زمان(عج) كه: «آقاى من!... در اين 
دوره وانفسا يكى از دوستان خودتان را در مسير 
من قرار دهيد كه با او همدم و همنشين شوم 
و از اين غربت نجات پيــدا كنم...». ظهر تبدار 
و برافروختــه به خانه آمد، به اتاقى رفت، در را 
از داخل بست و... ميان خواب و بيدارى شنيد 
كه در اتــاق را محكم مى كوبند...برادرش بود...

مى گفت، فرد عجيب و غريبى آمده و مى گويد 
با «شــمس الدين» كار دارم. حيرت كرد. فقط 
اعضاى خانواده اش او را با اين نام صدا مى زدند... 
كامل مردى كه به 40 ساله ها مى مانست. داخل 
شد...با لباسى بلند و شب كاله مانندى بر سر. 
ته لهجه آذرى شيرين و بيشتر از همه چشمانى 
نافذ و پرجذبه كه خيره شدن به آن ها را كسى 
تاب نمى آورد... «مجاهدى» در ميان تب و حيرت 
پرسيد: نام شما چيست؟... شنيد كه من جعفر 
هســتم... نام من را از كجا مى دانيد؟ نشانى ام 
را از كجا گرفته ايد؟... «شــيخ جعفرمجتهدى» 
گفت: آقا جان! ما به بوى عشــق آمديم... كدام 
عشــق؟ نگاه معنادارى به «مجاهدى» كرد كه: 
همان عشقى كه در دل شما نسبت به ساحت 
مقدس حضرت ولى عصر(عج)زبانه مى كشــد. 

شما از حضرت چه  خواسته بودى...؟!

 كليد واژه ها
در نگاه به عاشورا «مجاهدى» نمى پسندد كه 
شعر آيينى، تنها جنبه سوگ و ماتم ماجراى 
كربــال را بزرگنمايى كند و از توجه به ســاير 
ابعاد اين واقعه غفلت كند. او دســِت پيشينه 
شــعر آيينى را از جنبه هاى اخالقى، ارزشى، 
حماســى و معرفتى تقريباً خالى مى داند، اما 
معتقد است، شعر آيينى 30 يا 40 سال اخير 
با رشــد قابل توجهى كه داشــته، توانسته به 
ابعادى جز ســوگ و ماتم واقعه عاشــورا نيز 
بپردازد. «مجاهدى» ميان شعر عاشورا و شعر 
عاشورايى تفاوت قائل اســت و مى گويد: هر 
اثر منظوم ماتمى را نمى توانيم، شــعر عاشورا 
بناميم. شعر عاشورا شعرى است كه به مطالب 
مرتبــط با واقعه عاشــورا اشــاره مى كند در 
حالى كه شــاعر در شعر عاشورايى بايد سراغ 

كليدواژه هاى فرهنگ عاشورا برود.

 كربال را مى سرود اين بار...
مى گويند، تخلص «پروانه» را هم «شيخ جعفر 
مجتهــدى» براى او انتخاب كرد تا پروانه طبع 
شاعر از همان آغاز تنها گرد شمع اهل بيت (ع) 
بچرخد و بچرخد و بچرخد. انجمن شعرى كه 
هر عصر جمعه در خانه «مجاهدى» تشــكيل 
مى شــود و ميزبان شاعران آيينى است و سى 
و چند ســالگى را پشــت سرگذاشــته است، 
خاســتگاه بسيارى از شــاعرانى شد كه چند 
سالى اســت در شــعر آيينى نامور شده اند و 
تــالش دارند اين مقوله را همراه كنند با آنچه 
كه «مجاهدى» از آن با عنوان فرهنگ عاشورا 
يــاد مى كند. فرهنگى كه هم «غلو» در شــعر 
عاشــورايى را حرام مى داند و هم از توسل به 
خرافه و داســتان پردازى هاى عجيب و غريب 
ابا دارد. اگر امروزه شــاعرانى داريم كه فضاى 
شعر آيينى را با اشعار محكم و پر محتوا معطر 
كرده اند، همگى اين عطر روحانى شعرشان را 
مديون فصلى هستند كه «مجاهدى» با اشعارى 
از اين دست آغازگرش بود: « كربال را مى  سرود 
اين بار، روى نيزه  ها / با دو صد ايهام معنى  دار، 
روى نيزه  ها... نينوايى شعر او از ناى هفتاد و دو 
نى / مثل يك ترجيع شد تكرار، روى نيزه  ها...
چوب خشك نى به هفتاد و دو گل آذين شده 
ست / الله  ها را سر به سر بشمار، روى نيزه  ها... 
زخمى داغند اين گل  هاى پرپر، اى نسيم / پاى 
خود آرام  تر بگذار روى نيزه  ها... يا بر اين نيزار 
خون امشب متاب اى ماهتاب / يا قدم آهسته تر 
بردار روى نيزه  ها... قافله در رجعت سرخ است 
و جاده فتنه جوش / چشــم مير كاروان، بيدار 

روى نيزه  ها...».
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نظر رهبر انقالب 
در باره« عصر عاشورا»

تســنيم / مرادخانى معــاون هنرى وزير 
ارشاد گفت : در ديدارى كه در حضور مقام 
معظم رهبرى بوديم در مورد تابلوى معروف 
استاد فرشچيان به نام «عصر عاشورا» بحث 
شد و ايشان فرمودند: هر زمان كه اين تابلو 
را مى بينم منقلب مى شوم و با تماشاى آن 

هر بار ناگفته اى جديد مى يابم.

35 مركز آمريكايى در 
تيررس موشك هاى ايران

فرارو/ فرمانده ســپاه ثاراهللا استان كرمان، 
ترامپ را فردى ديوانه و بى تجربه دانســت 
و گفت: 35 مركز تامين كننده منافع آمريكا 

در تيررس موشك هاى ايران قرار دارد.

درگيرى در محل سخنرانى 
اردوغان

طيب  رجب  ســخنرانى  هنــگام  فرارو/ 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه در نيويورك 
معترضــان فرياد زدند: تو يك تروريســت 
هستى، از كشــور من برو بيرون! بعد از آن 
فضاى اين ســخنرانى ملتهب شد و چند 
تن از حاضران بــا معترضان به زد و خورد 

پرداختند.

«هيلى» تكذيب كرد
ايرنا/ نيكى هيلى نماينــده دايم آمريكا 
در ســازمان ملل شايعه چشــم داشتن 
به جايگاه  وزارت امــور خارجه آمريكا و 

جانشينى  «تيلرسون» را تكذيب كرد.

از پارس سگ نمى ترسيم!
شــفاف/ «رى يونگ هو» وزيــر خارجه 
كره شــمالى سخنان دونالد ترامپ رئيس 
جمهــور آمريكا عليه پيونــگ يانگ را به 
پارس ســگ تشــبيه كرد و گفت: تالش 
آمريــكا براى آنكه مــا را از صداى پارس 

سگ بترساند، خيال باطل است.

ترامپ پير و خرفت!
شفاف/ رهبــر كره شــمالى در پاسخ به 
تهديــد ترامپ مبنــى بر ويــران كردن 
كشورش گفت: ترامپ يك «پير خرفت و 
از نظر عقلى ناتوان» اســت و با آتش، رام 

خواهد شد.

هشدار برجامى آلمان
فــرارو / زيگمــار گابريــل وزيــر امور 
خارجه آلمان گفت، خارج شــدن آمريكا 
از توافق هســته اى ايــران باعث خواهد 
شــد، قدرت هــاى ديگــر از قبيــل كره 
شــمالى تمايلى به مشاركت در مذاكرات 
بين المللى براى پايان دادن به برنامه هاى 
هســته اى خود نداشته باشــند و به نفع 
قدرت هاى جهانى است كه توافق هسته اى 

سال 2015 با ايران را حفظ كنند.

درخواست دبيركل از روحانى
عصر ايــران / دبيركل ســازمان ملل از 
رئيس جمهور كشــورمان خواسته است تا 
باقر نمازى شهروند آمريكايى را كه به جرم 
جاسوســى در ايران زندانى است به داليل 

انساندوستانه آزاد كند.

28 ميليارد تومان يعنى چقدر؟
پارســينه / در پى اظهــار نظر يك عضو 
شــوراى شهر تهران در خصوص هزينه 28 
ميليارد تومانى چاپ كتاب گزارش عملكرد 
شــهردارى تهران، رئيس مركز ارتباطات و 
امــور بين الملل در دوره قاليباف گفت: اين 
عضو محترم شــورا يا نمى داند 28 ميليارد 
تومان چقدر اســت يا با اين گونه فعاليت ها 
آشنا نيســت يا از ســر نا آگاهى و با زاويه 

سياسى فقط خواسته، حرفى بزند.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/2411/56

22/4223/15 3/564/30

17/2718/00

5/215/54

17/4518/18
روزهاى كربالست...

 ايستگاه/ رقيه توسلى  روزهاى كربالست... جز ُمحرم و بنى هاشم و تاول و 
اشك، قلم نمى نويسد... جز اسب هايى كه مى تازند و تيرهايى كه سه شعبه اند... 

جز علقمه اى كه پريشان زلف ترين نهِر عالم است...
جز عباس بن على، بَجدل بن سليم... جز خصم، تاراج، نيزه، آتش، ُحر و شمر... 

جز آزادگى و رستگارى... 
در ماه حزن ايم. قافله در نينواى خون و نبرد، خيمه برافراشته. تالوت قرآن در 
صحرا، موج برمى دارد. ســياهپوش و سرخ فام شده است؛ انديشه، قلب، كوى 

و برزن... 
معاذ اهللا... حضرت عشق، به وادى موعود رسيده اند...

اتفاقِ «وقايع اتفاقيه»! 
 ايستگاه/ اميد ظرافتى  چند 
ســال پيش، يك صاحبنظر، 
زنگ خطر را به صدا در آورده 
و گفتــه بــود: «زمــان مرگ 
رســانه هاى مكتــوب نزديك 

است».
پيــش  روز   هميــن چنــد 
در خبرهــا آمد كــه يكى از 
روزنامه هــاى كشــور آخرين 
شــماره هايــش را منتشــر 
مى كنــد و مهرمــاه 96، آغاِز 

پايانش است! 
از نفــس افتادن يك رســانه 
از  اگــر يكى  كاغــذى حتى 
هزاران باشد، حتى در دورانى 
كــه مى گوينــد پايــان عمر 
روزنامه هــاى كاغذى اســت، 
حال آدم را بد مى كند. خيلى 

به انگيزه هاى سياســى و يا مشكالت اقتصادى كه سبب شد بگويند «وقايع 
اتفاقيه» ديگر منتشر نخواهد شد كارى ندارم. حتى به اينكه آيا واقعاً منتشر 
بشود يا نشود هم كارى ندارم. چيزى كه برايم جالب بود نحوه برخورد يك 

روزنامه نگار با اين اتفاق است. 
بى هيچ توضيح ديگرى، فقط پست اينستاگرامى اش را بخوانيد: «...چند روز 
پيــش صاحب روزنامه، آقاى خرازى، اعــالم كرد روزنامه فقط تا آخر هفته 
منتشر مى شــود. چرا ندارد... آقاى سياستمدار احتماالً به آنچه مى خواسته 
رســيده يا نرسيده، انتخابات تمام شد، شهردار و تيمش هم مشخص شدند 

ديگر دلش نمى خواهد روزنامه را.
 حاال دوباره روزنامه نگارانى بيكار شــدند...امروز بايد وسايلشــان را جمع 
كنند و به خانه بروند... منتظر بمانند شايد دوباره آقاى سياستمدار ديگرى 
هوس انتشار روزنامه به ســرش بزند... تمام ما روزنامه نگاران اصالح طلب 
روزنامه هــاى خصوصى بارها اين لحظه تلــخ را تجربه كرده ايم...اين تلخى 

بى پايان ادامه دارد...» 

نذر ارباب

نيم نگاه

سكيوريتى استاديز - توييتر
ايستگاه/  اين نهاد خبرى امنيتى، در توييتر خود به بخشى از صحبت هاى اخير نيكى هيلى، نماينده آمريكا 
در سازمان ملل اشاره مى كند، كه توضيح داده قرارداد برجام يك چيز و قانون آمريكا چيز ديگرى است و 
رئيس جمهور اين كشور هر 90روز در كنار مسائل اتمى، بر طبق مسائل موشكى نيز شرايط ايران را بررسى 

كرده و بر اين اساس پايبندى خود به قرارداد را اعالم مى كند.

جواد رضويان - اينستاگرام 
ايستگاه/  اين بازيگر مشهور تلويزيون، به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم دل نوشته اى زيبا و تأثيرگذار را 
منتشر كرده كه در گوشه اى از آن نوشته شده: «ما را اگر چه بازى دنيا خراب كرد اما به لطف روضه ارباب 

بهتريم از هر چه بگذرى سخن دوست خوش تر است، پس مى شود به عشق تو از هر چه بگذريم».

سازمان عفو بين الملل - توييتر
ايستگاه/  حساب توييتر اين سازمان غير دولتى، با انتشار توييتى، بثينه كودك خردسال يمنى كه بر اثر 
اصابت بمب تمام خانواده اش را از دست داد و خود نيز مجروح شده بود را يادآورى كرده و مى گويد مشخص 

شده كه آن بمب ساخت آمريكا بوده است.

يك

دو

سه

شبكه گردى

نتانياهو: حتى پنگوئن ها حامى اسرائيل هستند!طرح  روز  نيشتر / مازيار بيژنى 

نشنال
انگيزه هاى باالى اسكاتلند براى استقالل 
كامل از بريتانيا در اين شــماره از روزنامه 
نشــنال چاپ اســكاتلند بخوبــى قابل 
مشــاهده اســت. اين روزنامه راهپيمايى 
مــردم شــهر گالســكو در حمايــت از 
اســتقالل ايالت كاتاالن از اسپانيا و نظر 
مثبت مســئوالن اين كشــور كه شرايط 
آن ها را با خود مقايســه كرده اند پوشش 
داده اســت. نشــنال همچنين به جلسه 
مهم اخير خــروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
اشاره مى كند كه نماينده اسكاتلند در اين 
نشست، به سفر آرژانتين فرستاده شده و 
نشان مى دهد اسكاتلند هيچ اهميتى در 

اين قضيه نخواهد داشت.

تايم
هفته نامه تايم چــاپ آمريكا در تازه ترين 
شــماره خود بــا تيتــر «آب رفتــه» به 
شــرايط نامســاعد حزب دموكــرات در 
ايــن روزهاى اياالت متحــده مى پردازد. 
در طــرح روى جلــد تايــم، يــك فيل 
كه نمــاد حــزب جمهورى خواه اســت 
يــك االغ بســيار كوچــك را كــه نماد 
دموكرات هاســت به خرطوم گرفته است. 
فيليپ اليوت نويســنده اين مقاله معتقد 
است دموكرات ها از سال 1929 در حال 
تجربه بدترين شرايط حزب خود هستند 
و مى خواهد به اين ســؤال پاسخ دهد كه 

چه چيزى مى تواند آن ها را نجات دهد.

خليج تايمز
ايــن روزنامــه چــاپ امارات گزارشــى 
اختصاصــى توســط خبرنگار خــود در 
بنگالدش از آخرين شــرايط پناهجويان 
مســلمان ميانمارى در اين كشور منتشر 
كرده اســت. خليج تايمز از درخواســت 
فدراســيون عربى حمايت از حقوق بشر 
بــراى گرفتن حق ميزبانــى جام جهانى 
2022 از قطــر به خاطر آنچه كه حمايت 
اين كشــور از تروريســم خوانده اند خبر 
مى دهد. اين روزنامــه مقاله هايى نيز در 
موضوعات مختلــف از لــزوم در آوردن 
كفش كــودكان در مــدارس براى حفظ 
ســالمتى آن ها تا رابطه مستقيم خواب 
بيشــتر براى استحكام بيشــتر ازدواج به 

چاپ رسانده است.

انگيزه هاى باالى اسكاتلند براى استقالل 
كامل از بريتانيا در اين شــماره از روزنامه 
نشــنال چاپ اســكاتلند بخوبــى قابل 
مشــاهده اســت. اين روزنامه راهپيمايى 
مــردم شــهر گالســكو در حمايــت از 
اســتقالل ايالت كاتاالن از اسپانيا و نظر 
مثبت مســئوالن اين كشــور كه شرايط 
آن ها را با خود مقايســه كرده اند پوشش 
داده اســت. نشــنال همچنين به جلسه 
مهم اخير خــروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
اشاره مى كند كه نماينده اسكاتلند در اين 
نشست، به سفر آرژانتين فرستاده شده و 
نشان مى دهد اسكاتلند هيچ اهميتى در 

هفته نامه تايم چــاپ آمريكا در تازه ترين 
شــماره خود بــا تيتــر «آب رفتــه» به 
شــرايط نامســاعد حزب دموكــرات در 
ايــن روزهاى اياالت متحــده مى پردازد. 
در طــرح روى جلــد تايــم، يــك فيل 
كه نمــاد حــزب جمهورى خواه اســت 
يــك االغ بســيار كوچــك را كــه نماد 
دموكرات هاســت به خرطوم گرفته است. 
فيليپ اليوت نويســنده اين مقاله معتقد 
 در حال 
تجربه بدترين شرايط حزب خود هستند 
و مى خواهد به اين ســؤال پاسخ دهد كه 

ايــن روزنامــه چــاپ امارات گزارشــى 
اختصاصــى توســط خبرنگار خــود در 
بنگالدش از آخرين شــرايط پناهجويان 
مســلمان ميانمارى در اين كشور منتشر 
كرده اســت. خليج تايمز از درخواســت 
فدراســيون عربى حمايت از حقوق بشر 
بــراى گرفتن حق ميزبانــى جام جهانى 
 از قطــر به خاطر آنچه كه حمايت 
اين كشــور از تروريســم خوانده اند خبر 
مى دهد. اين روزنامــه مقاله هايى نيز در 
موضوعات مختلــف از لــزوم در آوردن 
كفش كــودكان در مــدارس براى حفظ 
ســالمتى آن ها تا رابطه مستقيم خواب 
بيشــتر براى استحكام بيشــتر ازدواج به 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

چند 
ســال پيش، يك صاحبنظر، 
زنگ خطر را به صدا در آورده 
و گفتــه بــود: «زمــان مرگ 
رســانه هاى مكتــوب نزديك 

پيــش  روز   هميــن چنــد 
در خبرهــا آمد كــه يكى از 
روزنامه هــاى كشــور آخرين 
شــماره هايــش را منتشــر 
، آغاِز 

از نفــس افتادن يك رســانه 
از  اگــر يكى  كاغــذى حتى 
هزاران باشد، حتى در دورانى 
كــه مى گوينــد پايــان عمر 
روزنامه هــاى كاغذى اســت، 
حال آدم را بد مى كند. خيلى 
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