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احتمال بازگشايى دو مرز جديد 
براى اربعين

قدس خراسان/ شاخ و شانه كشيدن 
براى ايران محكوم به شكست است

آيت اهللا سيد احمد خاتمى :  وزير كشور اعالم كرد
رابطه گوينده و شنونده 

دچارخدشه شده است
رابطه گوينده و شنونده 

دچارخدشه شده است
قدس خراسان/ 10

براى ايران محكوم به شكست است

آيت اهللا سيد احمد خاتمى : 

احتمال بازگشايى دو مرز جديد 4
براى اربعين

16
على معلم دامغانى از وضعيت امروز شعر مى گويد

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

وعده هاى زنده به گـور! 
 جامعه  ساعت11:30چهارشنبه13 ارديبهشت 1396، صداى گاليه هاى بازماندگان معدن يورت پس از 5 ماه

مهيب انفجار از فرسنگ ها دل زمين و عمق 1300 مترى معدن 
زغال سنگ زمستان يورت آزادشهر، خبر از داغدار شدن نه تنها 
43 خانواده جانباختگان كه تمام ايران داشت. تا دنيا دنياست، 

نمى توان چهره هايى كه رد اشــك ها، سياهى شان را شسته و 
خط هايى روشن در صورت درست كرده  و چشمانى بى فروغ و 
امتداد نگاهى كه به اميد يافتن خبرى از پيكر نيمه جان رفيق 

 ............ صفحه 16يا همكارى به دهانه تونل ...

امام صادق: آن كه صبر كند، به واسطه صبرش به مقام روزه دار شب زنده دار و نيز درجه شهيدى كه در پيشاپيش محمد شمشير زده است دست مى يابد.  وسايل الشيعه- ج 15- ص 264

برچسب قيمت ها پريد!

حسن روشن 
در گفت و گو  با قدس:

دالل ها در استقالل 
حرف اول و آخر را 

مى زنند

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
احسان صالحى طالقانى

رهبر انقالب اسالمى در ديدار اخير اعضاى مجلس خبرگان، يك وظيفه و تكليف 
جديد براى اين مجلس تعيين كردند؛ ايشان تأكيد كردند مجلس خبرگان بايد 
يك هيئت انديشه ورز تشكيل دهد تا با نگاه كالن به انقالب اسالمى و مسير آن، 

پيشرفت ها يا پسرفت ها را نسبت به اهداف انقالب...

3 نكته درباره وظيفه جديد مجلس خبرگان

با نزديك شدن به بزرگ ترين راهپيمايى جهان اسالم

وعده هاى مسئوالن به نيمه  راه مهران-كربال رسيد

 اقتصاد    برخالف اعالم وزير صنعت، 
معــدن وتجارت مبنى بــر تعليق حذف 
برچســب قيمــت كاال بــراى بررســى 
همــه جانبه زوايــاى اين طــرح، برخى 
توليدكنندگان خودســرانه اين برچسب 
قيمــت را از توليدات خود حذف كرده اند.

بر اساس اين گزارش، فعاالن بازار معتقدند، 
با توجه به اين كه مقرر است طرح مذكور 
از آبان ماه اجرايى شود، حذف زودهنگام 
برچسب كاال از سوى برخى توليدكنندگان 

مى تواند به اهداف اجرايى اين اقدام آسيب 
وارد كند كه يكى از تبعات آن سرگردانى 
مردم قبل از مشــخص شــدن تمام زوايا 
وحتى برنامه هاى طرح است. در اين زمينه 
رمضانى يكى از فروشــندگان موادغذايى 
با تأييد اين كه هــم اكنون برخى كاالها 
ومواد غذايى وبهداشــتى بدون برچسب 
قيمت روانه بازار مى شــود به خبرنگار ما 
گفت: قرار بود طرح حذف برچسب قيمت 
كاال با كارشناسى بيشترى انجام شود در 

حالى كه هم اكنون برخى توليدكنندگان 
از بالتكليفــى طرح و اوضاع به هم ريخته 
بازار سوء اســتفاده كرده و كاالهاى بدون 
برچسب به خرده فروشان مى دهند. حسام 
جوادى يكى ديگر از خرده فروشــان مواد 
غذايى نيز با بيان اين كه اين مسئله تازه 
نيســت واز قبل از اجــراى اين طرح نيز 
بســيارى از كاالها بدون برچسب قيمت 
راهى بازار مى شــد، خاطرنشــان كرد: به 
عنوان مثال هم اكنون برخى اقالم غذايى 

مانند محصوالت لبنــى، پروتئينى، برنج، 
كاالهــا ومحصوالت بهداشــتى و... بدون 
قيمت هستند.وى ادامه داد: در اين رابطه 
ما نيز بر اساس كشش بازار اقدام به فروش 
كاال ومحصوالت مى كنيم اما مسئله اى كه 
براى مردم مشكل ســاز شده است نبود 
يك سازوكار ارزيابى وقيمت گذارى دقيق 
وچندگانگى قيمت يك محصول در بازار 
است به گونه اى كه با اين وضعيت نابسامان 

مردم سرگردان شده اند...

 ............ صفحه 1 قدس خراسان

يك عكس 
و صدها سؤال بى پاسخ

انتقادها  به 
عكس هاى جنجالى 

جماران

 برخى توليد كنندگان دستور وزير صنعت را جدى نگرفتند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4 ............ صفحه 14

 ............ صفحه 7

گفتارى منتشر نشده 
از سردار شهيد همدانى 

درباره كربالى 5

روايت سردار فدوى
 از تحقير آمريكايى ها 

در خليج فارس 

گفت وگو با فرمانده 
نيروى دريايى ارتش 

در تاريخ جهان
«جنگ شهرى»  

مانند خرمشهر نداريم

گفت وگو با سركار خانم 
بهجت افراز، ام االسراى آزادگان 

8 سال دفاع مقدس
با لباس جنگى

به استقبال ما آمدند

اسد در كنار امام
روياروى صدام
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احسان صالحى طالقانى

9000 واحد توليدى در بالتكليفى 

بخشى از تسهيالت نصيب شركت هاى شبه دولتى شد

گزارش خبرى

 اقتصاد/ زهرا طوسى   با وجودى كه دولت مدعى است 
در يك سال گذشته براى فعال سازى24 هزار واحد صنعتى 
كاظم  كرده،  ادا  توليد  به  را  دين خود  و  پرداخته  تسهيالت 
دلخوش، سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس از بالتكليفى 

و تعطيلى 9000 واحد توليدى خبر داده  است.
اين اتفاق در حالى در مسير اخراج كارگران و بروز مشكالت 
جديد رخ داده اســت كه دولت وعده عبــور از ركود و توجه 
به توليد را بارها تكرار كرده اســت. دولت بــا قول توجه به 
صادرات، قرار است اقدام به اشتغالزايى در بخش صنعت كند 
كه با اخبار اخير شــايد بازهم اين قول در بايگانى وعده هاى 

عمل نشده قرارگيرد. 
غالمرضا شافعى، وزير اســبق صنايع كه سابقه وزارت در سه 
دولت را در كارنامه دارد در گفت و گو با خبرنگار ما معتقد است: 

واحدهاى توليدى درگير مشــكالت زيادى هستند اما دولت 
بايد به واحدهايى كمك كند كه يك توان ذاتى هم براى اداره 
خودشان دارند، اگر بخواهيم هر واحدى كه در معرض تعطيلى 

قرار مى گيرد را به هر قيمتى سرپا نگه داريم، ممكن نيست.

 توان ذاتى واحدها براى ماندن
وى تأكيــد مى كند: توان ذاتى واحدهــا براى ماندن در فضاى 
رقابتى اقتصاد امروز عامل بســيار مهمى اســت كه بايد به آن 
توجه شــود، حال اگر واحدهاى اقتصادى كوچك و متوســط 
داراى اين توانايى باشــند بايد مسائل مربوط به ماليات، بيمه و 

مباحث مربوط به تعرفه ها و قاچاق را برايشان حل كرد.
شافعى مى افزايد: بعضى واحدها نيز هستند كه اگر رقابت سالمى 
باشد، مى توانند ادامه حيات بدهند؛ اين واحدهاى اقتصادى بايد 
توســط دولت به وسيله تعرفه حمايت شــوند، از سوى ديگر 
واردات بايد نظم بگيرد و مبارزه با قاچاق نيز سامان يابد تا اين 

واحدها بتوانند حيات خود را ادامه بدهند.
وزير اســبق صنايع و معادن تصريح مى كند: نرخ هاى بهره 
بانكى نيز از عوامل جدى است كه توليد را در كشور گرفتار 
كرده اســت؛ زيرا واحدهاى مشابه خارجى اين مقدار بهره را 
نمى پردازند و با تســهيالت بانكى مناسب ترى كه در اختيار 

دارند، در حال توليد هستند.

  توليد، غير اقتصادى شده است
عضو هيئــت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و 
ايران نيز به خبرنگار ما مى گويد: گران بودن وام بانكى و سياست 
واردات محور، حركت چرخ صنعت در كشور را كند و توليد را 

غيراقتصادى كرده است.
وى تأكيد مى كند: دولت بر خــالف وعده اى كه مى دهد يك 
رويكرد صادرات محور ندارد و دليل اين مدعا هم اين است كه 
در طول 50 سال اخير هميشه نرخ ارز كمتر از واقعيت بوده و 

توليد كننده خارجى با رانت ارز، بازار ما را مى گيرد. 
وى مى افزايد: دولت در برنامه بلند مدت اقتصادى بايد ســعى 
كند ارز واقعى شود و با قاچاق كمترى كه انجام مى شود، توليد 
داخل فرصت نفس كشــيدن پيدا كند و با فروش اجناس در 
داخل جان گرفته و در گام بعد رويكرد صادراتى پيدا كند و اگر 
دولت توليد را حمايت نكند، اين تعطيلى 9000 و 5000 واحد 
هر روز اتفاق مى افتد. عوض محمد پارسا با اشاره به اينكه بخش 
خصوصى نيز بايد كار با ماشين آالت قديمى را كنار گذاشته و 
نسبت به نوســازى تجهيزات خود اقدام كند، مى افزايد: بخش 
خصوصى بايد با نوسازى دستگاه هاى توليدى به سمت افزايش 
بهره ورى و كيفيت حركت كند و بهانه اى دست دولتى ها ندهد 
كه معتقدند واحدهاى توليدى با فناورى قديمى كار مى كنند و 

توان نگه داشتن بازار را ندارند. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

پاكستان مقصد بعدى داعش است فارس: جانشين فرمانده كل ارتش گفت: احساس ما اين است كه كشورهاى حامى داعش به دنبال يافتن كشور ثانى براى استقرار ته مانده هاى داعش 
در منطقه هستند.امير احمدرضا پوردستان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: افغانستان، ليبى و برخى از كشورهاى آسياى ميانه و پاكستان را براى اين منظور پيش بينى كرده اند اما احساس ما اين 

است كه داعش بعد از عراق و سوريه در كشور پاكستان مأوا مى گزيند.

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

فارس: اولين جلســه دوره جديد مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام صبــح ديروز به 
رياســت آيت اهللا هاشمى شــاهرودى و با 

حضور اكثريت اعضا تشكيل شد.
آيت اهللا هاشــمى شــاهرودى در ابتداى 
اولين جلسه دوره جديد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، با تسليت آغاز ايام محرم و 
ايام سوگوارى حضرت اباعبداهللا الحسين(ع)، 
حماسه عاشــورا را تبلور همه خوبى ها و 
مبانى مهم ايثار، شهادت طلبى، تسليم در 
برابر اراده الهى و ظلم ستيزى از يك طرف 
و مقابله با پلشتى ها، زشتى ها و ظلم و فساد 
در جهان از طرف ديگر دانست و گفت: قيام 
امام حسين(ع) و حماسه عاشورا همواره در 
حيات بشريت سارى و جارى 
اســت و در تاريخ هدايتگر و 
بود.رئيس  خواهد  انسان ساز 
مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام بــه پيروزى هاى اخير 
عليه داعش در كشــورهاى 
عراق و ســوريه اشاره كرد و 
گفت: مقاومت مردم و مبارزه 
با مظاهر ظلم و سلطه در اين 
كشورها و يمن و لبنان، الهام 
گرفته از نهضت عاشــورا و 
مكتب امام حسين(ع) است.
هاشمى شاهرودى با سخيف 
و بــى ارزش توصيف كردن 
ســخنان اخير رئيس جمهــور آمريكا در 
سازمان ملل، گفت: بنا به فرموده رهبرى 
معظم انقالب، اين سخنان ناشى از ضعف، 

عصبانيت و درماندگى است.

  ترامپ شخصيتى نامتعادل دارد
وى افــزود: متأســفانه رئيــس جمهور 
آمريكا تاكنون نشان داده است كه داراى 
شخصيتى متناقض و نامتعادل است. وى در 
حالى كه در رقابت هاى انتخاباتى پيدايش 
داعــش را از جمله اقدامــات غيرقانونى و 
خالف رقبــاى انتخاباتى خود خوانده بود، 
در نطق اخيــرش در دروغگويى و تناقض 
آشكار، ايران را متهم به تروريسم مى كند، 
در حالى كه جمهورى اسالمى ايران از اول 
پيروزى انقالب تاكنون قربانى تروريسم و 
همواره در حال مبارزه با اين پديده شوم در 
منطقه بوده و اكنون نيز سنگر مقدم مقابله 

با گروهك تكفيرى داعش در منطقه و در 
حال نابودى اين شجره خبيثه است.

 روح ايثارگرى در جامعه نهادينه شد
وى در ادامه سخنان خود، با گراميداشت 
هفته دفاع مقدس گفت: واقعاً ملت ايران 
در دفاع مقدس آبديده و مجهز و قدرتمند 
شد و روح ايثارگرى و شهادت را در جامعه 
نهادينه كرد.هاشمى شاهرودى از سخنان 
رئيس جمهور كشورمان در سازمان ملل 
تشــكر كرد و گفت: اين ســخنان عليه 
اظهارات ســخيف رئيس جمهور آمريكا، 

جسورانه، قاطع و بسيار مناسب بود.

آيت اهللا هاشمى شاهرودى به آغاز دوره جديد 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با حكم رهبر 
معظم انقالب اشــاره كرد و گفــت: احكام، 
پيوســت ها و ســخنان رهبرى در اين دوره 
براى همه ما كارگشــا و چراغ آينده است و 
شامل سخنان بسيار مهمى است كه بايد در 
دبيرخانه تدوين و تبيين و در صحن مجمع 
به بحث گذاشته شود.وى در بخش ديگرى از 
سخنانش ياد و خاطره درگذشتگان مجمع از 
جمله، دكتر حسن حبيبى، آيت اهللا توسلى، 
عسگراوالدى، آيت اهللا طبسى و بويژه آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى را گرامى داشت و گفت: 
براى شادى روح همه اين عزيزان دعا مى كنيم.

آيت اهللا شاهرودى در اولين جلسه دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام:

سخنان رئيس جمهور عليه ترامپ جسورانه و قاطع بود

 چرا دولت براى برخورد با بدحجابى برنامه اى ندارد. چرا رئيس دولت در لباس 
پيغمبر مى گويد نمى شود مردم را به زور به بهشت برد؟! پس خداوند 124هزار 
پيغمبر و امامان را براى چه فرســتاده  است؟ آيا غير از هدايت مردم بوده است؟ 

9150007855
  ياوه گويى هاى ترامپ نتيجه لبخند و قدم زدن و كدخدا خواندن آمريكاست. 

بهتر است عبرت بگيريم! 9300002554
  از سردار خواهش مى كنم قاتل شهيد حججى را پس از دستگيرى به روش 

آمريكايى به سزاى اعمالش برسانند. 9150009278
  جناب روحانى همه سياســت مداران دنيا دروغ مى گويند اما لباس تن شما 
و بر جايى كه تكيه زده ايد با تمام رئيســان جمهور دنيا از زمين تا آسمان فرق 
دارد، شما نام مقدس جمهورى اسالمى را يدك مى كشيد و بايد قدر آن را بدانيد. 

9150005635
  واقعاً جاى تأســف اســت كه دولت و تيم مذاكره كنندگان هسته اى كه به 
توصيه هــاى رهبــرى گوش ندادند و منتقدان و دلســوزان نظام را دلواپســان 
مى خواندند و آنان را مسخره مى كردند! و يك طرفه به تمام تعهدات خود عمل 
كردند و در مقابل آمريكا و همپيمانانشــان به تعهداتشان عمل نكردند و هر روز 
هــم به بهانه هاى واهى تحريم هاى جديدى بر عليه كشــورمان وضع مى كنند. 
دولتمردان كى مى خواهند دست از حرف زدن بردارند و وارد عمل شوند و مجدداً 
به وضع قبل از توافق برگردند و به غنى ســازى 20 درصد برگرديم. چند سال 
عقب افتاديم بس نيست. يك كم شهامت داشته باشند و بگويند اشتباه كرديم كه 
به توصيه هاى رهبرى و دلسوزان نظام گوش نداديم و آينده درباره آنان قضاوت 

خواهد كرد. 9150000233
  نظم و انسجام اساس موفقيت است، در مسئله مهمى چون اردوهاى جهادى 
بايد يك نهاد مهم مثل سپاه يا خود دولت ورود پيدا كند، پيدايش اردوى جهادى 
از دولت نبوده ولى نظم و تكثير و پيوســتگى و ثبت نام آن بايد با دولت باشــد 
بسيارى مايل به شركت در اردوى جهادى هستند ولى دانشجو نيستند و چنانچه 
دولت يا ســپاه و ارتش ثبت نام فراگير كشورى و استانى در اين باره انجام دهد، 
به همراه دسته بندى ايشان و مشخص كردن زمان دقيق اردو بسيار عالى است. 

9190000996
  مسئوالن طورى مى گويند دولت جديد آمريكا انگار نه انگار نزديك يك سال از 
آمدنش مى گذرد، جديد كمتر از يك ماه را مى گويند! آدم هاى تازه كار! تازه وارد! و 

خام و بى دقت! 9190008895
  مشــخص نيســت دولت آقاى روحانى چه اذيتى يا آزارى از بازنشســتگان 
ديده است! ماه قبل حقوق بخور و نمير آن ها را سوم ماه بعد دادند! اين هم از اين 
ماه از بس قرض و قوله كرديم، آبرو نداريم! تا مى فهمند بازنشسته ادارى هستيم 

مى گويند خدا به دادتان برسد. 9140005317 
  مســئوالن دولت تدبير و اميد براى پرداخت سود سهام عدالت بهانه تراشى 
مى كنند تا آن را هم به نجومى ها و سرمايه داران بدهند! چون اعالم كردند براى 
هر نفر اعضاى خانواده يك حساب بانكى باز كنند! از اين آقايان جز اين انتظارى 
نيســت، اما مقامات عالى و ناظران مملكت چرا جلوى خودسرى هاى اين ها را 

نمى گيرند؟ 9150000210
  خداونــد رحمــت كند زنده ياد قيصر امين پور را كــه گفت: چقدر زود دير 

مى شود. مسئوالن به داد ملت خود برسند. شايد فردا دير باشد. 9150008864
  خدايــا ما را هر جور كه صالح مى دانى از شــر اين همــراه اول و پيام هاى 

تبليغاتى اش نجات بده! نه شب مى شناسند نه روز! 9150008712

3 نكته درباره 
وظيفه جديد مجلس خبرگان

رهبر انقالب اســالمى در ديدار اخير اعضاى 
مجلس خبرگان، يك وظيفه و تكليف جديد 
براى اين مجلس تعيين كردند؛ ايشان تأكيد 
كردند مجلــس خبرگان بايــد يك هيئت 
انديشه ورز تشــكيل دهد تا با نگاه كالن به 
انقالب اسالمى و مســير آن، پيشرفت ها يا 
پسرفت ها را نسبت به اهداف انقالب، ارزيابى 
و سپس از دستگاه هاى مسئول مطالبه كند.

ايشــان همچنين چند مورد از مســائلى را 
كه نيازمند ارزيابى و مطالبه گرى هســتند، 
مثــال زدند؛ از جمله: «مطيــع غرب نبودن 
و پااليش كشــور از فرهنگ غربى»، «قدرت 
پول ملــى و قدرت خريد مــردم»، «عدالت، 
مبارزه با فقر، كاهش فاصله طبقاتى و تقسيم 
درست ثروت»، «حفظ و حراست از روحيه و 
انگيزه هاى انقالبى» و «مســئله تديّن مردم» 
و مخاطــب مطالبه گرى هاى خبرگان را نيز 
دســتگاه هاى مختلفى خواندنــد كه درباره 
اهداف و حركت كلى انقالب اســالمى نقش 

دارند.
در اين بخش يعنى درباره مطالبه شوندگان، 
ايشان از شخص رهبرى ياد كردند تا دولت، 
مجلس، قوه قضائيه و سپاه. اين يعنى هيئت 
انديشه ورزِ مجلس خبرگان به دنبال ارزيابى 
كالنــى كه بــر اســاس شــاخص «اهداف 
انقالب» از صحنه و پيشرفت ها و پسرفت ها 
خواهد داشت، مى تواند و بايد از هر شخص 
و دستگاهى متناسب با نقش و مسئوليت آن، 

مطالبه گرى كند.
در خصوص انتظار رهبر انقالب اســالمى از 
نقش آفرينى جديد خبــرگان چند نكته به 

نظر مى رسد:
1- تقريــر جديد رهبر انقالب اســالمى از 
وظايف خبرگان، در واقــع يك ريل گذارى 
كم نظير براى حراست از اهداف نظام اسالمى 
است؛ جمهورى اســالمى براى آنكه اسمى 
با مســّما باقى بماند، بايد دائماً در نسبت با 
اهداف و آرمان هايى كه هدف از تشكيل آن 
بوده است، ارزيابى شود و اگر در بخش هايى 
ركود يا عقبگرد وجود دارد، از مسئوالن آن 
بخش، مطالبه و اصالح امور انجام شود. اگر 
اين پايش و مراقبت دائمى انجام نشــود، به 
مــرور انحراف از اهداف به تغيير ســيرت و 
محتواى نظام مى انجامد و جمهورى اسالمى 

از درون تهى خواهد شد.
با اين حال، در جمهورى اســالمى، دستگاه 
مشخصى براى انجام وظيفه پايش و مطالبه 
وجــود ندارد و اگرچه رهبــر معظم انقالب 
اسالمى، با قّوت و جديت اين وظيفه را انجام 
مى دهند و تاكنون انقالب را بر سبيل و صراط 
مستقيم هدايت كرده اند اما با توجه به آنكه 
دأب رهبرى، اســتفاده از همه ظرفيت هاى 
ممكن اســت، ايشــان با به ميدان خواندن 
مجلس خبرگان، درصدد ايجاد دســتگاه و 
مجموعه اى مشخص در انجام اين مأموريت 

مهم برآمده اند.
2- به دنبال تعيين وظيفــه جديد از جانب 
رهبر انقالب بــراى مجلس خبرگان، برخى 
قلم فروشــان كه در خدمت رسانه سلطنتى 
انگليس(بى بى سى) هستند و در يكى دو سال 
اخير، گويا دستمزدشــان در ايجاد روايت ها 
و تفســيرهاى مغشــوش و آلوده از سخنان 
رهبرى باالتر رفته، بالفاصله دســت به كار 
شده و گفتند چنين وظيفه اى در قانون براى 

خبرگان پيش بينى نشده است.
شــبهه فوق در حالى از ســوى طيف مزبور 
مطرح مى شــود كه مرّوجين آن همواره در 
موقعيت هــاى مختلف تالش داشــته اند از 
نهادهاى مهــم حاكميتى همچون مجلس 
خبرگان، مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
و... بازنمايى نهادهاى تشــريفاتى، غير مؤثر 
و ناكارآمد داشته باشــند. جالب اينجاست 
كه همزمان در قبــال موقعيت هايى كه در 
جهت فعال تر و مؤثرتر كردن اين نهادهاست، 

رويكرد دوگانه و متناقضى بروز مى دهند.
در موقعيت اخير كه رهبرى يك وظيفه واضح 
و بســيار مهم را بر عهده خبرگان نهاده اند و 
نتيجه اعمال درست اين وظيفه، پاسخگوتر 
كردن همه اركان نظام در راســتاى اهداف 
انقالب است، طيف مزبور دوباره دچار تناقض 
شده و از افزايش فعاليت و اثرگذارِى خبرگان 
منتخب ملت، ابراز نگرانى و ناراحتى مى كنند.
3- اما درباره منشأ و خاستگاه قانونِى وظيفه 
جديد مجلس خبــرگان: مهم ترين وظيفه 
رهبرى در نظام اســالمى، صيانت از حركت 
عمومى ملت و كشور به سمت آرمان هاست؛ 
رهبرى با تعيين سياست هايى كه حركت به 
سمت اهداف و آرمان ها را تنظيم مى كند و 
نظارت بر حسن اجراى آن ها، اين سير اصولى 

را مراقبت و نگهبانى مى كند.
يكى از شئون قطعى مجلس خبرگان كمك و 
معاضدت به رهبرى نظام است. با اين وصف، 
رهبرى با تأكيد بر شأن نظارت و مطالبه گرى 
خبرگان، مسيرى را گشوده اند كه در نتيجه 
آن، ارزيابى جامعى از ســير تطّورى انقالب 
اســالمى ايجاد خواهد شد، و عوامل مقوم يا 
تضعيف كننده اين سير در اجماعى از نظرات 
فحول و اهل حّل و عقد، شناســايى و درباره 

آن ها مطالبه گرى مى شود.

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبرى

در پيام تسليت رهبر معظم انقالب عنوان شد
آيت اهللا راستى كاشانى وفادارانه 

به نهضت مقدس امام خمينى كمك كردند 
Khamenei.ir: رهبــر معظم انقالب 
اســالمى در پيامــى درگذشــت عالم 
جليل القدر و فقيه مجاهد آيت اهللا راستى 

كاشانى را تسليت گفتند.
در ايــن پيــام آمده اســت: رحلت عالم 
جليل القدر و فقيه مجاهد مرحوم آيت اهللا 
آقاى حاج شــيخ حسين راستى كاشانى 
رحمه اهللا عليه را به خاندان مكّرم و بازماندگان گرامى و به همه  ارادتمندان ايشان 
تسليت عرض مى كنم. اين عالم بزرگوار از جمله  فضالى روشن بين و با اخالصى 
بودند كه در دوران اقامت امام راحل در نجف در جمع نزديكان علمى و سياسى 
ايشــان حضور يافته و وفادارانه به نهضت مقدس ايشــان كمك كردند و پس از 
پيروزى انقالب در مراكز مهم و حســاس به انجام خدمات برجسته پرداختند و 
در مســائل كشور نقش آفرينى كردند. از خداوند متعال بهترين پاداش صابران و 

مجاهدان و علو درجات براى ايشان مسئلت مى كنم.

بازتاب رونمايى از موشك خرمشهر در رسانه هاى بين المللى
ايسنا: در مراســم رژه نيروهــاى مسلح 
همزمان بــا آغاز هفته دفــاع مقدس از 
ســامانه موشكى «خرمشــهر» به عنوان 
دســتاورد جديد وزارت دفاع كشورمان 
رونمايى شد. اين رويداد بازتاب گسترده اى 

در رسانه هاى خارجى داشته است.
خبرگزارى فرانســه گزارش داد: ايران در 
چالش با دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا روز جمعه در يك رژه نظامى از سامانه 
موشكى جديد خود رونمايى و اعالم كرد كه اين موشك را به طور موفقيت آميز 

آزمايش كرده است.
خبرگزارى آسوشــيتدپرس با اعالم خبر رونمايى از سامانه موشكى خرمشهر، 
گزارش داد: سپاه پاســداران ايران در حالى از موشك جديد خود رونمايى كرد 
كه اين موشك دور برد قابليت هدف قرار دادن بيشتر نقاط خاورميانه، از جمله 
اسرائيل را دارد.روزنامه لس آنجلس تايمز نيز نوشت: حسن روحانى رئيس جمهور 
ايران همزمان با رونمايى از سامانه موشكى جديد اين كشور در يك رژه نظامى 
تأكيد كرد كه جمهورى اســالمى به هر قيمتى، با وجود پرخاشــگرى آمريكا و 
اسرائيل از خود دفاع خواهد كرد و از هيچ كس براى دفاع از سرزمين خود اجازه 
نمى گيرد.روزنامه نيويورك تايمز در گزارشى نوشت: در حالى كه جنگ كالمى 
ميان تهران و واشنگتن شدت مى گيرد، حسن روحانى روز جمعه تأكيد كرد كه 
ايران به توسعه برنامه موشكى اش ادامه مى دهد و براى اين كار از هيچ كس اجازه 

نمى گيرد.
روزنامه هاآرتص نوشت: ايران به طور موفقيت آميز موشك بالستيك جديدى را 
آزمايش كرد كه مى تواند اســرائيل را هدف قرار دهد و چندين كالهك را حمل 
كند.روزنامه تايمز آو اسرائيل و اورشليم پست نيز نوشت: ايران با وجود هشدارهاى 

آمريكا موشكى جديد آزمايش كرد كه مى تواند به اسرائيل برسد.
شــبكه هاى سى ان ان، ان بى سى،  ان پى آر، ســى بى اس نيوز و روزنامه هاى 
واشنگتن تايمز، اينديا تايمز بى بى سى و بسيارى ديگر از جمله رسانه هايى بودند 

كه خبر رونمايى سامانه موشكى خرمشهر را با جزئيات منتشر كردند.

احكام، پيوست ها و 
سخنان رهبرى در 
اين دوره براى همه 
ما كارگشا و چراغ 
آينده است و شامل 
سخنان بسيار 
مهمى است كه بايد 
در دبيرخانه تدوين 
و تبيين و در صحن 
مجمع به بحث 
گذاشته شود

بــــــــرش

رحمه اهللا عليه را به خاندان مكّرم و بازماندگان گرامى و به همه  ارادتمندان ايشان 

چالش با دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا روز جمعه در يك رژه نظامى از سامانه 

شماره پيامك: 30004567

سناتور دموكرات  آمريكايى:
آمريكا همدست اشغالگرى 

اسرائيل است
ايســنا: برنى ســندرز، ســناتور دموكرات  
آمريكايــى و رقيب ســابق هيالرى كلينتون 
در انتخابات مقدماتى رياست جمهورى سال 
2016 در مصاحبه اى با وب ســايت چپگراى 
«اينترسپت» تأكيد كرد: آمريكا در اشغال كرانه 
باخترى با اسرائيل همدست است.به گزارش 
اينترسپت، برنى سندرز در اين مصاحبه گفت: 
آمريكا بايد در منازعه ميان اسرائيل و فلسطين 
نقش منصفانه و بى طرفانه تــرى را ايفا كند.

وى اظهارداشــت: مى توان تحت شرايطى در 
اين منازعه اقدام به كاهش كمك نظامى 3/1 
ميليارد دالرى ساالنه آمريكا به اسرائيل كرد 
كه در راستاى بسته كمك نظامى عظيم 38 

ميليارد دالرى به اسرائيل است.

فارس: سخنگوى شوراى نگهبان گفت: در آن 
دسته از مباحثى كه اختالفى مجمع و مجلس 
است، الزم است فقهاى شوراى نگهبان شركت 
كنند كه اين كار بعد از اين انجام خواهد شد.

عباســعلى كدخدايى پيش از ظهر ديروز در 
نشســت خبرى با رســانه ها ادامه داد: طرح 
مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريســتى 
آمريكا در منطقه نيــز به دليل آنكه اعضاى 
شوراى نگهبان مشــغول بررسى آن بودند و 
نتوانستيم در فرصت قانونى اعالم نظر كنيم، 
بنابراين با توجه به انقضاى مهلت اعالم نظر 
شــوراى نگهبان، آن مصوبه هم اكنون الزم 
االجراست و مجلس مى تواند آن را به دولت 

ابالغ كند.

خانه ملت: رئيس مجلس با بيان اينكه ادعاى 
كمك ايران به گروه هاى تروريســتى مضحك 
اســت، گفت: آن ها با طرح اين ياوه گويى ها به 
دنبال تغيير افكار عمومى دنيا هســتند. على 
الريجانى ديروز، خطاب به دشمنان نظام اسالمى 
گفت: اين شما بوديد كه انواع دسايس را عليه 
ايران و ملت ابراز داشــتند، اما ملت ايران اجازه 
نداد كه شــما به اهداف خود برسيد، در حالى 
كه آن زمان همه كشــورها را مقابل ايران قرار 
داديد.الريجانى افزود: امروز رئيس جمهور آمريكا 
بايد سرافكنده باشد كه اين همه دسيسه عليه 
ملت ايران انجام داده ولى موفق نشده است. من 
ســخنان ترامپ را آن قدر پوچ مى دانم كه الزم 
نيســت راجع به آن مطالب زيادى گفته شود.

على الريجانى:كدخدايى در نشست خبرى:
طرح مقابله با اقدامات آمريكا 

الزم االجراست
ترامپ بايد سرافكنده 

ملت ايران باشد 
تسنيم: سخنگوى طالبان در آستانه فرارسيدن 
ماه محرم اعالم كرد: فتنه داعش اهل تشــيع و 
تســنن را هدف قرار داده است و امارت اسالمى 
در مناطــق تحت كنترل خــود تأمين امنيت 
اماكــن و اجتماع هاى مذهبــى را وظيفه خود 
مى داند.«ذبيح اهللا مجاهد» درباره افزايش حمالت 
گروه تروريستى داعش به اماكن مقدس و مذهبى 
مردم افغانســتان بويژه ماه محرم، اظهارداشت: 
امارت اسالمى اقدام هايى را كه سبب تفرقه بين 
مردم، اقوام و مذاهب مى شــود تحت هر عنوان 
محكوم مى كند.مجاهد با اشــاره به بيانيه هاى 
مكرر طالبان مبنى بر روابط حسنه با شيعيان در 
مناطق تحت كنترل اين گروه نيز گفت: امارت 

اسالمى به تمام ملت افغانستان تعلق دارد.

سخنگوى طالبان:
امنيت اماكن مذهبى شيعيان را 

فراهم مى كنيم

چهره خبر

سرشاخ شدن آمريكا با كره شمالى!
فارس: معاون وزيرخارجه روسيه تأكيد كرد: تا زمانى كه تحريكات آمريكا ادامه 

دارد، بحران كره شمالى حل نخواهد شد.
 

قدس: قيام  عاشورا مهم ترين  حادثه  در تاريخ  
تشيع  است  به طورى  كه  صورت  و سيرت  شيعه  
را دگرگون  كرد و به  آن  پشــتوانه  حماسى  و 
عاطفى  داد و تشــيع  را به  مذهب  حماســه  و 
خون  مبدل  كرد.حماسه  عاشورا در طول  تاريخ  
سرمشقى  براى  تشكيل  حكومت  مبارزه  با ظلم  
بوده است . در تاريخ  معاصر ما نيز قيام كربال و 
شــهادت ، نقش  الهام  بخش  خود را به  خوبى  

ايفا كرده است . در انقالب  اسالمى  ايران  كه  بى  
شك  بزرگ ترين  حادثه  قرن  و شايد بعد از زمان  
ائمه (ع) بزرگ ترين  حادثه  تاريخ  تشيع است ، 
نقش  حماسه  كربال كامالً واضح  است .اينكه  يك  
ملت  تنها و مظلوم  در مقابل  شــرق  و غرب  با 
آن  همه  سالح هاى  مادى  و تبليغات  گسترده  
بايســتد و بــه  همه  «نه » بگويــد و با آن  همه  
سختى ها مقاومت  كند هيچ  توجيهى  جز الهام  
گرفتن  از حماسه  عاشورا ندارد.در دوران  انقالب،  
شعارهاى  راهپيمايى  و تظاهرات ، پيام هاى  امام ، 
مقاومت  مردم  و ... سخنرانى  امام  در عاشوراى  

42 و قيام  قم  نتيجة  عاشــورا بــود. امام  بارها 
فرموده  بودند كه  ما هرچه  داريم  از امام  حسين 
و عاشورا ست .پس  از پيروزى  انقالب  اسالمى ، 
با تحميل  جنگ  به  ايران  تمامى  دنياى  كفر و 
الحاد در مقابل  ملت  مظلوم  ايران قرار گرفت ، 
ولى  در زمان  دفاع  مقدس  نيز حضور حماسى  
عاشــورا در روحية  مردم  و رزمندگان  و صبر و 
تحمل  گرفتارى ها در زمان  جنگ  و بعد از آن  

نيز از ديدنى ها وشنيدنى هاست .
مقاومت  عدة  محدودى  در خرمشهر با ياد و نام 
 امام حسين (ع) و عمليات هاى  رزمندگان  با نام  

و رمز ياحسين  و عاشــورا و كربال، زيارت هاى  
عاشوراى  رزمندگان،  بازوبندها و پيشانى  بندها 
و نوشــته هاى  روى  آن  و حتى  رنگ  انتخابى  
آن ، مقاومــت  خانواده  شــهدا و صبر و تحمل  
آن ها، بردبارى  جانبازان  با ياد امام  حسين(ع)  
و اباالفضل  العبــاس(ع)  و مقاومت  آزادگان  در 
ســخت ترين  شرايط  همه  و همه  نشانگر تأثير 
عظيم  اين  حماسه  بزرگ  در وجود شيعه  است .

شهادت  و عاشــورا مايه اصلى پيروزى هاى 
بزرگ جبهه حق در برابر اســتكبار جهانى  

بود.

نبرد عاشورايى

ان
يز

س:م
عك
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

دارالقرآن حرم رضوى ميزبان نمايشگاه «آيه هاى سرخ»   آستان: همزمان با هفته دفاع مقدس نمايشگاه «آيه هاى سرخ» در دارالقرآن الكريم حرم رضوى برپا شد. در اين نمايشگاه 18 عكس و خاطره 
از زبان رهبر معظم انقالب اسالمى با موضوع صبر، بردبارى، پايبندى به اسالم و دفاع از ميهن در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفته است. شرح تصويرى هشت سال دفاع مقدس، ماكت عمليات كربالى 2 و عمليات 

بيت المقدس، ماكت ساخت پل شهيد چمران و شهداى غواص، معرفى شهداى نوجوان دفاع مقدس و بيان وصيتنامه شهدا از ديگر غرفه هاى برپا شده در اين نمايشگاه است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r براى نخستين بار در سطح كشور صورت گرفت
 D توليد شير غنى شده با ويتامين

توسط شركت فراورده هاى لبنى رضوى
قدس/محمدحســين مــروج 
كاشانى: حدود 37 ميليون و 200 
هزار عدد شــير پاكتى (اســتريل 
و پاســتوريزه) ويــژه دانش آموزان 
مدارس در طى پنج ســال گذشته 
(از ســال 1391 تا 1395) توسط 
شــركت فراورده هاى لبنى رضوى 
توليد و در سطح شهر مشهد و برخى 

از شهرستان هاى استان خراسان رضوى توزيع شده است.
مديرعامل و عضو هيئت مديره اين شركت با اعالم اين مطلب، افزود: در راستاى 
تكاليف تعيين شده از سوى كارگروه صنايع غذايى سازمان اقتصادى رضوى مبنى 
بر حمايت از اقشار محروم و آسيب پذير و نيز مشاركت در طرح هاى ملى در زمينه 
تأمين سالمتى اقشار و گروه هاى سنى مختلف در جامعه، اين شركت در ارائه و 
عرضه شير پاستوريزه ويژه طرح مدارس، همواره پيشقدم بوده و در طول پنج سال 
گذشته يكى از برنامه هاى اين شركت، توليد و عرضه شير پاكتى مربوط به استفاده 

دانش آموزان واهتمام ويژه به اين موضوع بوده است.
 D مهندس ســيدمهدى طالبيان» در ارتباط با توليد شير غنى شده با ويتامين»
توسط اين شركت اظهار داشت: اين محصول در پاكت هاى 200 سى سى استريل 
توسط شركت فراورده هاى لبنى رضوى براى نخستين بار در سطح كشور جهت 
توزيع در بين دانش آموزان مدارس شهر مقدس مشهد و برخى از شهرستان هاى 
اســتان خراســان رضوى توليد و در صورت تأييد آموزش و پرورش، در ســال 

تحصيلى جارى، عرضه و توزيع مى شود.
وى ادامه داد: هر چند در ســال جارى شــاهد افزايش قيمت تمام شده توليد 
محصول(از جمله محصوالت لبنى) در سطح كشور بوده ايم، اما به منظور حمايت 
از طرح شــير توليدى ويژه دانش آموزان مدارس و توجه به مقوله ســالمتى و 
تندرستى اين آينده ســازان ميهن عزيز اسالمى ايران، توليد شير غنى شده با 
ويتامين D (در پاكت هاى 200 سى سى استريل) در دستوركار اين شركت قرار 
گرفت و از ابتداى مهرماه سال جارى و همزمان با آغاز سال تحصيلى جديد پس از 
تأييد آموزش و پرورش استان جهت استفاده دانش آموزان عرضه و توزيع مى شود.

روايت ناگفته هاى دفاع مقدس در رواق حضرت زهرا
آســتان: معاون تبليغات اسالمى 
آســتان قــدس رضــوى از حضور 
روايتگران زن دوران دفاع مقدس و 
همسران شهدا در حرم مطهر رضوى 

خبر داد.
حجت االسالم و المسلمين سيدجالل 
حســينى با بيــان اين خبــر افزود: 
همزمان با هفته دفاع مقدس و دهه 

اول محــرم راويان زن دفاع مقدس در رواق حضرت زهرا(س) به تشــريح خاطرات 
دوران دفاع مقدس مى پردازند.  وى افزود: اين برنامه هر روز قبل از نماز ظهر و عصر از 
ساعت 10 صبح در رواق حضرت زهرا(س) و ويژه بانوان زائر تدارك ديده شده است.

وى، موسوى همسر آزاده و جانباز حيدرى، مغنى زاده فعال دوران دفاع مقدس 
و دكتر عرفانيان همسر شهيد چراغچى را برخى از راويانى ذكر كرد كه در مورد 
تأثير عاشورا و قيام امام حسين(ع) در دوران دفاع مقدس سخنرانى خواهند كرد.
معاون تبليغات اســالمى آســتان قدس رضوى در پايان عنوان كرد: سلســله 
نشســت هاى روايتگرى دفاع مقدس از ســوى معاونت تبليغات اسالمى آستان 
قدس رضوى و با همكارى كميته بانوان شوراي هماهنگي دفاع مقدس متشكل از 
دفتر زنان و خانواده استانداري، ادارات كل آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي، 
دانشگاه علوم پزشكي، دانشگاه علمي كاربردي، نيروي انتظامي و... در حرم مطهر 

در حال برگزارى است.

خـــبر

 قدس  كتابخانه و موزه ملى ملك وابسته 
به آستان قدس رضوى، هشتاد ساله شد. 

به همين مناسبت، ديروز، نشستى خبرى 
با حضور ســيدمحمدمجتبى حســينى، 
مديرعامــل كتابخانه و مــوزه ملى ملك، 
جبرئيل نوكنده، رئيس مــوزه ملى ايران 
و مســعود صالحى، رئيس ستاد برگزارى 
آيين هاى هشتادسالگى در كتابخانه ملك 

برگزار شد.
مديرعامــل كتابخانه و موزه ملى ملك در 
نشست «هشتاد سال مشق فرهنگ در باغ 
ملى» از انتشار كتاب «هشتاد سالگى» كه 
متشكل از هشتاد اثر منتخب دو مجموعه 
موزه ملى ملك و موزه ملى ايران است خبر 

داد.

  لزوم هم افزايى نهادهاى فرهنگى 
مديرعامــل كتابخانه و مــوزه ملى ملك 
در اين آيين به لــزوم هم افزايى نهادهاى 
فرهنگى اشاره كرد و گفت: كتابخانه و موزه 
ملى ملك و موزه ملى ايران، هر دو قيد ملى 
دارند و شــايد اين قيد، مناسب ترين بهانه 

براى برگزارى اين مراسم باشد. 
حسينى ادامه داد: برنامه هاى مشتركى از 
جمله برپايى نمايشگاه هاى سيار در تهران 
و شهرستان ها از سوى ستاد برگزارى اين 
آيين برنامه ريزى شده است. كتاب «هشتاد 
سالگى» كه متشكل از هشتاد اثر منتخب 
دو مجموعه بوده نيز به اين مناسبت منتشر 
خواهد شد. همچنين كتابى حاوى سخنان 
هشتاد نفر از بزرگان فرهنگ ايران درباره 
ايــن دو مجموعه در زمــان برگزارى اين 
جشــن ها در هفته نخست آبانماه منتشر 
مى شــود. برپايى تورهاى ويژه براى اقشار 
مختلف از جمله كودكان و سالمندان، ارائه 
كارت بازديد رايگان 6 ماهه به هشت ساله ها 
و هشتادســاله ها و برگزارى نشست هاى 
مختلف از ديگر برنامه هاى مشترك دو نهاد 

براى جشن هشتاد سالگى است.
مديرعامل كتابخانه و موزه ملى ملك كه 
توســط بنيانگذار آن وقف آســتان قدس 
رضوى شــده اســت، دربــاره برنامه هاى 

اختصاصــى اين مجموعه نيز گفت: از 25 
آبانماه همزمان با آغاز دهه وقف، همايش 
ملى «جايگاه وقف در كتابخانه ها و موزه هاى 
ايران» در مؤسسه ملك برگزار خواهد شد. 
از سالروز ميالد امام رضا(ع) دو نمايشگاه 
دائمى «هزاردستان» و «تمبر» افتتاح شده 
اســت؛ نمايشــگاه هاى دائمى «هنرهاى 
تزيينى» و «علوم در تمدن اســالمى» نيز 

بزودى در مؤسســه ملك داير خواهد شد. 
وى ادامه داد: نمايشگاهى از 80 اثر نفيس 
خطى و نمايشگاه 80 سند ويژه نيز تا پايان 

سال برپا خواهد بود. 
مديرعامل كتابخانه و موزه ملى ملك افزود: 
در سال هاى اخير، مؤسسه كتابخانه و موزه 
ملى ملك در حوزه تاريخ شفاهى كارهاى 
ارزشمندى انجام داده و تاكنون بيش از 10 

هزار صفحه محتوا در گفت وگو با مشاهير 
فرهنگ و ادب و هنر ايران جمع آورى شده 
كه از اين ميان 80 خاطره برگزيده در قالب 

يك كتاب منتشر خواهد شد.

 مدلى مناسب 
براى گفتمان سازى بين موزه ها 

جبرئيل نوكنده نيز در اين آيين با اشاره به 
اينكه يكى از وظايف موزه ملى ايران، تعامل 
با موزه ها و فرهنگ هاى ديگر است، اظهار 

كرد: اميدواريم برگزارى اين 
مؤسسه  با  مشترك  تجربه 
كتابخانــه و مــوزه ملــى 
ملك، مدلى مناســب براى 
موزه ها  بين  گفتمان سازى 
ارائه دهد. براى بهتر برگزار 
نهاد  اين جشــن ها،  شدن 
واســطى را تعريف كرديم 
كه اين كارگروه به رياست 
مسعود صالحى، متشكل از 
همــكار دو نهاد بر برنامه ها 
نظارت خواهند داشــت. با 
توجه به اينكــه انجام كار 
مشترك در كشور ما بسيار 
دشــوار اســت، برگــزارى 
بهانه  هشتادسالگى  جشن 
خوبــى براى وحــدت بين 

موزه هاست.
رئيــس موزه ملى ايران ادامــه داد: يكى از 
برنامه هاى ويژه ما، طرح بازسازى موزه ايران 
باستان اســت و اميدواريم از اواخر امسال 

بتوانيم عمليات اجرايى را آغاز كنيم. 
در طرح محتوايى اين مجموعه بايد بازنگرى 
انجام شــود و موزه ايران باســتان در وضع 
موجود خود به يك اســتاندارد بين المللى 

برسد. 
در موزه ملى ايران، سه ميليون اثر موجود 
است كه در حال حاضر بيش از 300 هزار 
اثر قابل نمايش هستند و اين حجم آثار نياز 

به فضاى بازديد بيشترى دارند. 
در پايان اين آيين از پوســتر «هشتاد سال 

مشق فرهنگ در باغ ملى» رونمايى شد. 

كتابخانه و موزه ملى ملك وارد نهمين دهه فعاليت خود شد 

هشتاد سال مشق فرهنگ

مديرعامل كتابخانه 
و موزه ملى ملك 

در نشست «هشتاد 
سال مشق فرهنگ 

در باغ ملى» از 
انتشار كتاب 

«هشتاد سالگى» 
كه متشكل از 

هشتاد اثر منتخب 
دو مجموعه موزه 
ملى ملك و موزه 
ملى ايران است 

خبر داد

بــــــــرش

قدس/محمدحســين مــروج 

هزار عدد شــير پاكتى (اســتريل 
و پاســتوريزه) ويــژه دانش آموزان 
مدارس در طى پنج ســال گذشته 
) توسط 
شــركت فراورده هاى لبنى رضوى 
توليد و در سطح شهر مشهد و برخى 

معاون تبليغات اسالمى 
آســتان قــدس رضــوى از حضور 
روايتگران زن دوران دفاع مقدس و 
همسران شهدا در حرم مطهر رضوى 

حجت االسالم و المسلمين سيدجالل 
حســينى با بيــان اين خبــر افزود: 
همزمان با هفته دفاع مقدس و دهه 

هر
: م
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خبر

موزه ملى ملك را در خيابان تماشا كنيد
 آستان  نمايشگاهي فرهنگي هنري از آثار 
منتخب و نفيس كتابخانه و موزه ملي ملك 
و موزه ملي ايران با عنوان «هشتاد سالگى» 
در تهران برپا شد. اين نمايشگاه با 80 تابلو 
از تصويرهاي آثار تاريخي و هنري برگزيده 
ملى  موزه  و  ملك  ملي  موزه  و  كتابخانه 
ايران، از دوره پيش از تاريخ تا دوره قاجار 
به  فرهنگى  برنامه هاي  سلسله  ادامه  در 
مناسبت هشتادمين سالگرد وقف كتابخانه 
پروفسور  خيابان  در  ملك  ملي  موزه  و 
رولن(ضلع جنوبى اين دو موزه) در پايتخت 
داير است. اين مجموعه شامل تصويرهايى 
از منسوجات، نسخه هاى خطى، سكه ها، 

آثار نگارگرى، خوشنويسى، نقاشى، الكى 
و فلزى بى بديل موزه ملى ملك، نخستين 
موزه وقفى - خصوصى كشور است كه در 
قالب 40 تابلو در نمايشگاه هشتاد سالگى 
به نمايش درآمده است. از آنجايى كه حاج 
حسين آقا ملك، بنيانگذار و واقف كتابخانه 
و موزه ملى ملك در وقفنامه خود تأكيد 
كرده است كه هيچ يك از آثار و كتاب ها 
نبايد از ساختمان موقوفه بيرون برده شوند 
از اين رو، مؤسسه كتابخانه و موزه ملى 
مؤسسه  بيرونى  نمايشگاه هاى  در  ملك 
گنجينه  اين  منتخب  آثار  تصويرهاى  از 

تاريخى 3000 ساله استفاده مى كند.

 اگــر امكان دارد نام نجمه خاتــون، مادر امام 
رضا(ع ) را روى يكى از صحن ها يا رواق هاى حرم 

مطهر بگذاريد. 
09010003730
 مشهد شــهر زيارتى و گردشگرى است. چرا 
بيشتر اتوبوس هاى شهرى از جمله خط 12 كه 
خط زائرى است، كولر ندارند؟ تحمل اين وضعيت 
براى خانم ها، كودكان و سالخوردگان خيلى سخت 

است. لطفاً آستان قدس، دخالت كند. 
09150004457
 درصورت امــكان در صحن هاى حرم ازجمله 
صحن جامــع از نوار ريل موجود در فرودگاه امام 
تهران الگوبردارى شــود تا افراد مسن و كم توان 
مجبور نباشند تارسيدن به حرم چندصدمتر راه 

را پياده طى كنند.
09190000591
 خواهشمند اســت ورودى پاركينگ هاى زير 
گذر مثل قبل از پايين زيرگذر راه داشــته باشد. 
براى زائران راحت تر اســت، چون ورودى ها را از 
خيابان هاى مختلف بلد نيســتند. عالوه بر آن، 
پاركينگ ها يكنواخت و باهم تكميل مى شوند. اگر 
يك پاركينگ پر باشد بسيار سخت است كه به 

پاركينگ ديگر برويم.
09150008560
 سالن مطبوعات كتابخانه مركزى آستان قدس 
بى نظم اســت. يك روز روزنامه هست يك روز 
نيست. مجله ها و روزنامه هاى تاريخ گذشته درهم 

وبرهم روى ميز تلنبار است.
09150003952
 پيشنهاد مى شود، درباغ دوم خواجه ربيع، پله 
برقى نصب شود وجهت صرفه جويى فقط روزهاى 

پنجشنبه و جمعه كار كند.
09150001424
 از مســئوالن فرهنگى آســتان قدس رضوى 
تقاضا داريم براى زائران ترك زبان و ساير زائرانى 
كه نيازمند مترجم در سطح رواق ها و صحن هاى 
حرم مطهر رضوى هستند، اقدام مناسبى به عمل 

آورند.
09300003916

صداى مردم

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

تب باالی درماندگی، ترامپ را به هذیان گویی انداخته اســت فارس: دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی ســپاه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در ســازمان ملل اظهار 
داشت: تب باالی استیصال، درماندگی و عصبانیت از روند رو به رشد انقالب اسالمی و ناکام ماندن نقشه ها و دسیسه های آمریکا در منطقه، رئیس جمهور این کشور را به هذیان گویی دچار کرده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه، سخنان رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل را سخیف و نشان از کوچکی و زبونی توصیف کرد.

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

سیاست: در روزهای گذشته انتشار عکسی از علی الریجانی و علی عسکری در کنار محمد خاتمی 
واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی در پی داشت و بسیاری با نقد این اتفاق خواستار توضیح 

قانع کننده ای از سوی این دو مسئول کشوری شدند.
در واقع کاربران شــبکه های اجتماعی و کســانی که فتنه 88 و اتفاقات ســال 89 را درک کرده اند 
می پرسند چگونه می شود کسی از آن جریانات حمایت کند، بیانیه بدهد و در سالهای بعد هم حاضر 
به عذرخواهی از آن اتفاقات و تحریک عواطف عمومی نباشد اما بازهم بتواند در کنار مسئولین درجه 
اول کشور نشسته و با آنها خوش و بش کند. هنوز بسیاری از مردم می پرسند چرا خاتمی حاضر نشده 
است از بیانیه های ساختار شکنانه میرحسین موسوی که به زعم خودش به دنبال بیداری اسالمی در 
ایران و تبدیل کشور به سوریه و لیبی بود تبری بجوید. یکی از کاربران شبکه های اجتماعی با اشاره 
به عکس منتشر شده نوشته است اگر خانواده یکی از شهدای فتنه سال 89 این عکس را ببیند چه 
خواهد گفت؟ یکی دیگر از کاربران نوشته است: چندی پیش رئیس قوه قضاییه گفت: عالی ترین نهاد 
امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است. رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای 

عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای 
ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه 88 است، برهمین 
اساس به این قبیل رسانه ها و افرادی که تالش می کنند به صورت زنجیره ای و همنوا چنین مسائلی 
را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه 
قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد. اکنون این سوال مطرح است که هدف از این 
نشســت و برخاست ها و عکس گرفتن ها چیست؟ آیا اتفاقی افتاده است که کسی خبر ندارد یا این 
که خاتمی قول عذر خواهی و بازگشت به مردم را داده است؟ آیا می توان انتظار داشت که در روزهای 
آینده خبری از پشیمانی خاتمی و اعالم رسمی مواضعش نسبت به بیانیه های ساختار شکنانه سال 

89 میرحسین منتشر شود؟
اگر اینگونه نیست و همه چیز روال سابق خود را خواهد داشت پس ماجرای این عکس و آن خوش و 
بش ها چیست؟ آیا هرکسی می تواند مردم را به خیابان بکشد و حدود دو سال کشور را در آشوب فرو 

ببرد و بعد بدون تنبیه و عذرخواهی بشود رفیق مسئوالن نظام؟

یک عکس  و صدها سئوال بی پاسخ / انتقادات به عکس های جنجالی جماران

 معاون اطالعات سپاه:

فتنه گران در سال ۸۹ به جبهه النصره نامه نوشتند

گــزارش خبری

مهر: جانشین ســازمان اطالعات ســپاه گفت: خیلی ها فکر 
می کنند حصری که برای ســران فتنه اتفاق افتاد به دلیل آن 
حــوادث بعد از انتخابات بود امــا اینطور نبود. فتنه و جریانات 
آشوبهای بعد انتخابات از بیست وچهار خرداد بود که در نه دی 

سال 88 تمام شد. 
اردوکشی شد، روز قدس آمدند آن شعارها را دادند، روز سیزده 
آبان روز عاشورا این کارها را انجام دادند، لیکن روز 9 دی همه 
چــه آنهایی که به آقای موســوی رای دادند چه آنهایی که به 
احمدی نژاد رأی دادند، فتنه را محکوم کردند وآن راهپیمایی 

را در تهران وسراسر کشــور انجام دادند و فتنه خوابید. لیکن 
فتنه گرها آزاد بودند. اما بیست ماه بعد اتفاق جدیدی افتاد. آن 
اتفاق جدید چی بود؟ انقالب بیداری مردم در مصر اتفاق افتاده 
بود، بیداری مردم در تونس اتفاق افتاده بود، جریان شورشیان 
مسلح سوریه علیه آقای بشار اسد هم شروع شده بود. بعضی از 
این افراد که االن هم آزاد هستند، از زندان نامه نوشتند به مصر و 
تونس و گفتند جنبش شما مثل جنبش سبز ماست! یعنی چه؟ 

یعنی نظام ما را با نظام مصر و تونس مقایسه کردند!
سردار حسین نجات افزود: این جنبش سبز باصطالح می خواست 
بگوید ما اعتراض داریم به انقالب، خودشــان را به عنوان یک 
انقالب مطرح کردند علیه جریان دیکتاتوری. همین ها از زندان 
نامه نوشتند به جبهه النصره و جریانات داخل سوریه را حمایت 
کردند، حمایت کردند از آن جریان مســلحی که االن داعش 
است. بعد، با اینکه در بیست ودوم بهمن سال 89 یعنی بیست 
ماه بعد از جریان انتخابات، مردم ما آمدند راهپیمایی کردند و از 
مردم بیداری اسالمی در جهان اسالم هم حمایت کردند، آقای 
موسوی و آقای کروبی نامه نوشتند برای وزارت کشور که اجازه 
بدهید در بیست و پنج بهمن ما یک راهپیمایی بگذاریم از میدان 

انقالب تا میدان آزادی. طراحی شان چه بود؟

وی اظهار داشت: شبکه هایی که از آنها حمایت می کردند، اعم 
از بی بی سی و صدای آمریکا می گفتند که مردم چادر بیاورند 
و بزنند در میدان آزادی، بکنند عین میدان التحریر مصر و آنجا 

علیه نظام بتوانند یک جریانی را انجام بدهند. 
خب روز بیســت و پنج بهمن نزدیک به سه چهار هزار نفر از 
میدان فردوسی تا میدان انقالب آمدند در خیابان، با اینکه وزارت 
کشور هم مجوز نداده بود؛ با نیروی انتظامی هم درگیر شدند، دو 

نفر شهید شدند آنجا. 
فردای آنروز آن دونفر اطالعیه دادند از حضور این مردم تشکر 
کردند و به نیروهای انتظامی که وظیفه خودشــان عمل کرده 
بودند حمله کردند! در این مدت هم شــرط نظام این بوده که 

اینها بیایند معذرت خواهی کنند از ملت.
نجات در مورد برخی اخبار درخصوص برداشتن حصر یکی از 
سران فتنه هم گفت: تا جایی که من اطالع دارم، این در جلسه 
اخیر شورای امنیت ملی هم مطرح شده، اگر شورای عالی امنیت 
ملی تصمیم بگیرد که حصر را بردارد، این حق قوه قضاییه است 
که اینها را محاکمه کند. علی القاعده این نوع جرایم هم اگر برود 
قوه قضاییه فرد محاکمه بشود، من بعید می دانم حکمی کمتر از 

اعدام یا حبس ابد به این افراد بخورد.

تأکید قاطع ۱۳۴ کشور جهان 
بر حفظ برجام و رفع تحریم ها

مهر: اعالمیه پایانی نشســت وزیران گروه 
۷۷ و چیــن در نیویورک که با اجماع کلیه 
کشورهای عضو تصویب شــد، بر حمایت 
از برجــام و لزوم رفع تحریم های یک جانبه 
علیه ایران تأکید دارد. وزرای ۱۳۴ کشــور 
جهــان در این اعالمیه تأکیــد نمودند که 
برجام یک مدل واقعی اســت که ازطریق 
تقویت همکاری های بین المللی به دستیابی 
کشورها به توســعه پایدار کمک می نماید.

وزرای خارجه گــروه ۷۷ و چین همچنین 
در بخش دیگری از این بیانیه با تحریم های 
اقتصادی یک جانبه علیه جمهوری اسالمی 
ایران مخالفت نمودند و خواستار برداشتن 

فوری این تحریم ها شدند.

نشست غیرعلنی مجلس 
برای بررسی وضعیت 
معلمان حق التدریسی

ایسنا: بهروز نعمتی اظهار داشت: با تصمیم 
هیئت رئیسه مجلس روز سه شنبه در جلسه 
غیرعلنی با حضــور وزیر آموزش و پرورش 
موضوع معلمان حق التدریسی مشکالت و 
گرفتاری های آنها و پیگیری های انجام شده 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به گفته 
نعمتی، طرح نمایندگان برای تعیین تکلیف 
استخدامی معلمان حق التدریسی در ادامه 
این جلسه در دستور کار مجلس قرار خواهد 

گرفت.

واکنش  انگلیس 
به آزمایش اخیر موشکی ایران

خارجه  وزیــر  جانســون  بوریس  فارس: 
انگلیس با اشــاره به انتشــار فیلم آزمایش 
موشک »خرمشهر«، چنین اقداماتی را در 
تناقض با قطعنامه 22۳۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملل خواند و خواســتار »توقف 

اقدامات تحریک آمیز« شد.
جدیدترین موشک بالستیک بُردبلند سپاه 
پاسداران با نام »خرمشهر«، صبح روز جمعه 
در جریان رژه ۳۱شــهریور نیروهای مسلح 

رونمایی شد. 
ادعــای وزیر خارجــه انگلیــس درحالی 
مطرح شــده که قطعنامه 22۳۱ با لحنی 
غیرالزام آور، از ایران خواســته موشک های 
طراحی شــده برای داشــتن قابلیت حمل 

کالهک هسته ای را آزمایش نکند.

رحمانی فضلی رئیس کمیسیون 
»سیاسی دفاعی« دولت شد

عبدالرضا  جوان:  خبرنگاران  باشــگاه 
رحمانی فضلی، وزیر کشور در اولین جلسه 
کمیســیون »سیاســی، دفاعی« در دولت 
دوازدهم در جریان برگزاری انتخابات داخلی 
با حداکثر آرا به عنوان ریاست این کمیسیون 

به مدت ۴ سال انتخاب شد.
اعضای کمیسیون سیاسی دفاعی دولت را 
وزرای کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی 
نیروهــای مســلح، کار و امــور اجتماعی، 
اطالعات و رئیس ســازمان صداوســیما و 
همچنیــن معاون حقوقــی رئیس جمهور 

تشکیل می دهند.

اهانت های ترامپ 
نشان دهنده شکست اوست

مهر: جانشــین رئیس ســازمان عقیدتی 
سیاســی ارتــش با اشــاره به ســخنان 
نفرت آلود ترامپ در ســازمان ملل، گفت: 
سخنان و اهانت های عروسک حزب حاکم 

آمریکا نشان دهنده شکست اوست. 
حجت االسالم جلیلی صفت تصریح کرد: 
دشــمنان انقالب با بریدن سر حججی ها 
فکــر می کنند ایران از دین خود دســت 
می کشــد اما نمی دانند کــه این اقدامات 
موجب قد کشیدن ایران و ایرانی در جهان 
می شــود و به گفته سردارسلیمانی جشن 

پیروزی در منطقه را خواهیم داشت.

رویداد

خبر

 سیاســت/ آرش خلیل خانه  محمد 
جواد ظریف در مصاحبه با نشریه آمریکایی 
نیویورک تایمز حرف عجیبی زده و گفته 
است اگر آمریکایی ها خواهان گفت وگوی 
دوباره بر سر برجام هستند این گفت وگو 
باید بر ســر تمام مفاد برجام باشد و ایران 
هم شــروط یا متمم هایی دارد. این جمله 
به ظاهر حرف منطقی و اصولی اســت از 
این بابت که اگر قرار باشد محدودیت های 
جدیدی به توافق هســته ای اضافه شود 
ایران هم دیدگاه ها و خواسته های خود را 
در مورد تعهــدات و محدویت های برجام 

دارد که می تواند مطرح کند.
اما اینکه برجام حتی از اساس مورد مذاکره 
مجدد قــرار گیرد و عمالً بــه هم بخورد 
همان خواســته آمریکایی ها 
نیست؟ دولت ترامپ مصرانه 
بــه دنبال برهــم زدن این 
توافق اســت، آنهم با هزینه 
ایران. استحکام برجام  طی 
هفته گذشته با وجود همه 
فشــارهای کاخ ســفید در 
حاشــیه مجمــع عمومی 
ســازمان ملل و نشســت 
وزرای خارجــه گروه ۱+5 و 
ایران خــود را کامالً نمایان 

کرد.
جــواد ظریف  محمد  حاال 
که به گفته خودش ســال ها و ماه ها برای 
بدســت آوردن این برجام با همه مزایا و 
معایبش مذاکره کــرده خودش حرف در 
دهان غربی ها می گذارد که اگر قرار است 
مذاکره ای شود باید درباره کل برجام باشد.

خطای راهبردی ظریف
ظریف البتــه تأکید کــرده که صحبت 
درباره مذاکره دوباره، به معنای بازگشــت 
همه شرایط به زمان قبل از گفت وگوهای 
هســته ای اســت و این به معنای بازپس 

گرفتن۱۰ تن اورانیوم غنی شده ایران است 
که بعد از امضای توافق هسته ای به روسیه 
فرستاده شد.آیا آمریکا آماده است اختیار ما 
را برای داشتن ۱۰ تن اورانیوم غنی شده 

بپذیرد؟
ظریف گفت آنچــه این دولت )آمریکا( به 
واقــع می خواهد، حفظ امتیــازات گرفته 
شــده از ایران و در عین حال تالش برای 
گرفتن امتیازات بیشــتر از تهران اســت، 
اما نمی خواهد امتیاز جدیدی را از ســوی 

آمریکا یا دیگر طرف ها بدهد.
این اتفاقی است که درست از مسیر همین 
پیشنهاد نسنجیده رخ خواهد داد و آقای 
ظریف به گفته نماینده اســبق کشورمان 
در مقر اروپایی ســازمان ملل با دســت 
خودش ایــن ایده را در دهان آمریکایی ها 

قرار می دهد.
دکتــر علی خرم در واکنــش به اظهارات 
ظریــف در مصاحبه با نیویــورک تایمز و 
ایده ها یا شروط مطرح شده از سوی او به 
خبرنگار ما گفت: وقتی توافقی چند جانبه 
مثــل برجام منعقد می شــود و قطعنامه 
شــورای امنیت آنرا تأیید می کند، حتی 
اگر یک کشور مخالف باشد نمی توان آنرا 
دوباره باز کرد و مفاد جدیدی به آن افزود. 
مگر همه توافق کنند. پس معنایش اینست 
که از لحاظ حقوقی هیچ الزامی نیست که 
کســی مثل ترامپ درخواست بازبینی در 
برجام را بدهد و ایران یا کشــورهای دیگر 

آنرا بپذیرند.
وی خاطرنشــان کرد: اصرار آمریکایی ها 
هیچ الــزام حقوقی ایجــاد نمی کند و به 
همین دلیل هم هســت که آنها هیاهوی 
زیادی به راه انداخته اند زیرا تنها ابزاری که 
در اختیار دارند بکارگیری اهرم های فشار 
سیاسی و اقتصادی بر دیگر اعضای توافق 
و ایران است تا آنها را وادار به عقب نشینی 
کنند زیرا می دانند از نظر مقررات و حقوق 

بین المللی راه به جایی نمی برند.

ایده خطرناک
علی خرم تصریح کرد: بــرای ایران هیچ 
توجیــه و دلیل و نفعی وجــود ندارد که 
مذاکره مجدد را بپذیــرد ولو آنکه درباره 
کل برجام باشــد به ویژه که آشکارا قابل 
پیش بینی است که دولت ترامپ در مذاکره 
هیچ امتیازی به ایران نخواهد داد و هدف 
او گرفتن امتیازهای موجود است بنابراین 
اظهارات آقای ظریف می تواند تبعات بدی 

داشته باشد و برای ایران گران تمام شود.
این کارشناس ارشد روابط بین الملل یادآور 
شد: االن مسئله از نظر حقوقی تکلیفش 
روشــن اســت و حق ایران است که هیچ 
مذاکره جدیــد و محدودیت تــازه ای را 

نپذیرد.
زیرا این موضوع اساس توافق هسته ای را 
که قرار بود بر مبنای اعتماد ســازی طی 
یک فرآیند چند ساله و با پایان مشخص 
محدودیت های ایران برداشته شده و پرونده 

ایران عادی شود را زیر سؤال می برد.
تصریح  خرم  علی 
که  ایــده ای  کرد: 
ظریــف  آقــای 
مطرح کرده حرف 
دهان  در  گذاشتن 
آمریکایی ها و کشــورهای غربی اســت 
که بسیار مشــتاق اند مذاکره جدیدی با 
ایران کلیــد بخورد. اگــر آمریکایی ها در 
پیشــبرد خواســته خود ناکام بوده اند به 
خاطر استحکام برجام و پشتوانه قطعنامه 
شــورای امنیت است که دیگر اعضا را هم 
وادار به مقاومت کرده، اما اگر ما خودمان 
حرف از مذاکــره درباره کل برجام بزنیم، 
بله را داده ایم و باب این مسئله را خودمان 
بازکرده ایم درحالی که باید حواسمان باشد 
بازکردن این باب با ماست اما بستن آن در 
اختیار ما نخواهد بود و معلوم نیســت چه 

رخ دهد. 
وی افزود: آمریکایی ها منتظر چنین چیزی 

هســتند. به فرض هم که ما متمم هایی 
بدهیــم چه تضمینــی وجــود دارد که 
کشــورهای طرف ما آنها را بپذیرند ولی 
زمینه اعمال فشــار بر ایران را با دســت 

خودمان باز کرده ایم.
نماینده اسبق کشورمان در سازمان ملل 
دربــاره طرح ایده شــکل دادن مذاکرات 
موازی با برجام درباره مسایل دیگر از جمله 
موشکی، سیاســت خارجی و منطقه ای 
ایران و امثالهم هم اظهار داشــت: ما باید 
واقع گرا باشیم و ببینیم جامعه بین المللی 
چگونه نگاه می کند. نگاه جامعه بین المللی 
به برجام ســخت است و به آمریکا هم راه 
نمی دهد اما درباره برنامه موشــکی ایران، 
نقش کشور ما در منطقه و مسایل دیگری 
از جمله حقوق بشر مایلند و بلکه مشتاقند 
باب مذاکــره با ما باز شــود. اما این یک 
موضوع حساس است که باید با کیاست و 
سنجیده در مقابل آن رفتار کرد و بی گدار 
به آب نزد زیرا این مسئله با امنیت ملی و 

منافع کشور در ارتباط است.

تصمیم درباره مذاکره جدیـد با 
ظریف نیست

کوهکن  محســن 
هــم بــا تأکید بر 
اینکه آقای ظریف 
بــدون مجوز نظام 
و حق  نمی توانــد 
ندارد چنیــن ایده ای را مطــرح کند به 
خبرنــگار ما گفت: در ایــن حوزه قانون 
اساسی جایگاهی را که می تواند و اختیار 
دارد تصمیمم گیری کند مشخص کرده 
اســت. نماینده مردم لنجان افزود: برجام 
قراردادی بین ایران و آمریکا نیست که با 
فشار این کشور بشود درباره آن بازنگری 
یــا دربــاره کل آن مذاکره کــرد. نباید 
اینگونه تصور ایجاد شود که با هر خمیازه 
آمریکایی ها این توافق لرزان خواهد شد و 
نباید تصور شود که آمریکایی ها یک سهام 

ممتاز در این قرارداد دارند.
وی تصریح کــرد: سیاســت دولت باید 
به نحوی باشــد که اگر آمریکا از برجام 
خارج شــد هزینه آنرا بپــردازد و جهان 
با او همراهی نکنــد از اینرو طرح چنین 
مباحثــی در این مقطع زمانی که اجماع 

جهانی به نفع ماست به مصلحت نیست.
کوهکــن خاطرنشــان کــرد: این حرف 
درســتی اســت که اگر آمریکایی ها یک 
یا دو ایراد به برجــام دارند ما ده ها ایراد 
بــه آن داریم و مقــام معظم رهبری هم 
اشــاره داشــتند که در این توافق برخی 
بی دقتی ها صورت گرفته اســت، اما بعد 
از خزعبالتی که رئیس جمهور سبک سر 
آمریکا علیه برجام داشته صحبت کردن 
از شروط ایران برای مذاکره درباره برجام 
به مصلحت نیست زیرا کشورهای مستعد 
فشــار بر ایران برای پذیــرش مذاکرات 
جدید ممکن اســت تصور کنند ما کوتاه 
آمده ایــم و می توانند فشــارهای خود را 

بیشتر کنند.

ظریف با چه مجوزی از مذاکره درباره کل برجام سخن گفت

بهانه به دست آمریکایی ها ندهید

حرفی که آقای 
ظریف مطرح کرده 
حرف گذاشتن در 
دهان آمریکایی ها 
و کشورهای غربی 
است که بسیار 
مشتاق اند مذاکره 
جدیدی با ایران 
کلید بخورد

بــــــــرش

قابلیت عبور از خط پدافندی دشمن و هدایت 
تا لحظه اصابت توسط موشک خرمشهر

فارس: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح گفت: عبور از خــط پدافندی 
دشمن و هدایت موشــک خرمشهر از 
لحظه پرتاب تا نقطه انهدام هدف، آن را 

موشکی راهبردی کرده است.
امیر ســرتیپ امیر حاتمی با اشــاره به 
این که سیاســت دفاعی ما بازدارندگی 
اســت و ایران اســالمی تحت تأثیر هیچ تهدید، تحریم و فشاری قرار نمی گیرد، 
تصریح کــرد: طراحی ها، تاکتیک ها و تکنیک های دفاعی ما متناســب با انواع 

تهدیدات پیش رو و شرایط ژئوپلتیکی کشور است.
حاتمی چشم انداز دفاعی و موشــکی ایران اسالمی را متناسب با ترکیب و نوع 
تهدیدات خواند و تصریح کرد: همه می دانیم اگر دشمن فرصت یابد، تمام تالش 
خود را برای تضعیف کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی به کار می گیرد، اما 
دشمنان خوب می دانند توانایی این کار را ندارند، چراکه سخن از حمله به ایران، 

نتیجه شکست سیاست های منطقه ای آن هاست.

ایران از حفظ تمامیت ارضی 
حاکمیت و وحدت ملی عراق حمایت می کند

ایرنا: امیر عبداللهیان، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با تأکید 
بــر حمایت قاطع ایران از حفظ تمامیت ارضــی، حاکمیت و وحدت ملی عراق 
در چارچوب قانون اساســی این کشور، بار دیگر مخالفت صریح دولت جمهوری 

اسالمی ایران با انجام همه پرسی در اقلیم کردستان را بیان کرد. 

هیچ وقت در ۴ سال گذشته 
آزمایش های موشکی ما تعطیل نشد

تســنیم: مشــاور فرمانده کل قوا در 
امــور صنعت دفاعی گفــت: هیچ یک 
از آزمایش های موشــکی ما در ۴ سال 
گذشته چه در حوزه بالستیک، کروز و 

یا پدافندی تعطیل نشد.
سردار حسین دهقان مشاور فرمانده کل 
قوا در امور صنعت دفاعی در نشســت 
ماهانه جامعه اســالمی مهندسین درباره همه پرســی استقالل کردستان عراق 
گفت: هیچ کسی کردستان مستقل را تحمل نمی کند و کردها اگر عاقل باشند 
دنبال اســتقالل کردستان نمی روند زیرا این منطقه محصور در خشکی است و 
همسایگانش نیز آن را نمی پذیرند. وی با اشاره به برخی گمانه زنی ها در خصوص 
اختالف دولت و سپاه گفت: دولت به دنبال تضعیف سپاه نیست زیرا سپاه تضعیف 

شدنی نیست، سپاه پشتوانه قوی برای ملت، دولت و انقالب ما است.

ژاپن خواستار کمک ایران برای مهار کره شمالی شد 
فارس: »تارو کانو«، وزیر خارجه ژاپــن در دیدار با »محمدجواد ظریف«، وزیر 
خارجه ایران خواســتار کمک تهران برای افزایش فشار علیه کره شمالی و مهار 
برنامه هســته ای این کشور شد. به گزارش خبرگزاری  NHK، وزیر خارجه ژاپن 
روز جمعه در دیدار با همتای ایرانی خود در حاشــیه نشســت مجمع عمومی 

سازمان ملل در نیویورک این درخواست را مطرح کرد.

هیچ مذاکره ای بین ایران و عربستان وجود ندارد
الف: بهرام قاســمی، سخنگوی وزارت 
امــور خارجــه درمورد جزئیات ســفر 
هیئت دیپلماتیک عربســتانی به ایران 
گفت: دو کشــور در ماه های قبل تفاهم 
کردند که دو هیئت ازســوی طرفین از 
ریاض و تهران بازدید کنند. این هئیت ها 
دارای وظایف مشخص هستند و وظیفه 
اصلی آن ها بازدید و سرکشی از اماکن دیپلماتیک در کشور دیگری می باشد که 
هنوز هم علی رغم آن که مقدمات آن فراهم شده، تاریخی برای انجام این سفرها 
مشخص نشده است. بالطبع این مأموریت ها می تواند در آینده ای نه چندان دور 

صورت بگیرد که درصورت رخ دادن آن، یک گام به جلو می باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مذاکره ای بین ایران و عربستان وجود ندارد 
و هیچ بحثی پیرامون بازگشایی سفارتخانه ها مطرح نمی باشد. هنوز عربستان از 

سیاست های اشتباهی که نسبت به ایران دارد دست برنداشته است.

همراه ۱+5 مخالف بازنگری برجام هستیم
ایرنا: سرگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روســیه با تأکید بر موضع این کشــور 
در حمایــت از برجام، گفت: با بازنگری 
پیمان بین المللی با ایــران مخالفیم و 
چین، آلمــان، فرانســه و انگلیس نیز 
مخالف چنین اقدامی هستند. وی افزود: 
اما اگر توافق درمورد مســئله هسته ای 
ایران)توســط آمریکا( لغو شــود، کره 
شــمالی خواهد گفت چرا باید با شــما که توانایی اجرای توافق خود را ندارید، 
توافق کنیم، نه فقط وعده خود، بلکه کار انجام شده را نیز عقب می کشید. الوروف 
در پایان گفت: این موضوع آشکار است و امیدوارم چنین رویکردی الگویی برای 

انجام اقدامات نشود.

امارات از تقویت قدرت موشکی ایران ابراز نگرانی کرد!
مهر: »انور قرقاش«، وزیر مشاور در امور 
خارجه امارات بدون اشاره به حمایت های 
کشورش از تروریسم و افراطی گری در 
منطقه، قدرت بازدارندگی ایران را هدف 

حمالت لفظی قرار داد.
براســاس این گــزارش، وی ضمن ابراز 
نگرانی! از تقویت توان موشکی جمهوری 

اسالمی ایران مدعی شد: ایران به تعهدات خود به جامعه جهانی عمل نمی کند.
وی همچنین در ادامه اظهارات کامالً سیاسی و مغرضانه خود مدعی شد: جامعه 
جهانی نگران عدم برخورد مناســب با مشــکل موشــک های بالستیک ایران و 
همچنین فراهم نشــدن زمینه بازرسی های کافی از مراکز هسته ای ایران است؛ 
مســئله ای که به ایران این امکان را می دهد که از موشــک هایی با کالهک های 

هسته ای برخوردار شده و به کره شمالی دیگری تبدیل شود.

عراق می تواند پل ارتباطی ایران، عربستان و مصر باشد
تسنیم: رهبر ائتالف ملی عراق بار دیگر 
از عراق، ایران، ترکیه، عربستان و مصر 
برای نشستن دور یک میز مذاکره دعوت 
کــرد و گفت که یک اتحــاد اقتصادی 
بین این کشورها می تواند ایجاد شود و 
یادآور شد: با توجه به اینکه سه تا از این 
کشورها در همسایگی عراق هستند، این 

کشور می تواند نقش محوری در این ارتباط و تبادل تجاری ایفا کند. 
سید عمار حکیم خطاب به کشورهای منطقه گفت که عراق قلب منطقه است 
و عراق موفق، تضمینی برای همه است و نقش عراق در منطقه پل ارتباط بین 
دولت ها و ملت هاســت و درگیری و قطع روابط راه به جایی نمی برد و در نهایت 

همه باید به میز مذاکره تن دهند.
حکیم افزود: هرکس فکر می کند که با پایان داعش، تروریسم تمام می شود، دچار 
توهم است، زیرا تروریسم در اندیشه ها جریان دارد و تا وقتی اندیشه تکفیر وجود 
دارد بعید نیســت که داعشی دیگر به بهانه های دیگر در جای دیگر ظهور کند. 
عراق به نمایندگی از جهان با تروریسم جنگید و تروریسم داعشی را نابود کرد. 
وی ادامه داد: بسیاری از اشتباهات اتفاق افتاده و بسیاری از افکار و ایدئولوژی ها 

اشتباه وجود داشته و زمان تغییر فرا رسیده است.



 بين الملل/ احمد يوســفى صراف   
درحالى كه تنها يــك روز ديگر به موعد 
همه پرسى اقليم كردســتان عراق باقى 
مانده اســت، روســيا اليوم اعــالم كرد، 
مسئوالن اقليم كردســتان عراق با طرح 
بين المللى بــراى به تأخير انداختن همه 
پرسى استقالل اين اقليم موافقت كرده اند.
پيشــتر هيئتى متشــكل از اعضاى اين 
اقليم براى ديــدار با مقام هاى بغداد عازم 
اين شهر شده بودند.بافل طالبانى، معاون 
رئيس دولت اقليم كردســتان عراق اعالم 
كرد، اين دولت تصميمى مبنى بر به تأخير 
انداختن همه پرسى اقليم كردستان اتخاذ 
كرده است. اين در حالى است كه الميادين 
به نقل از شــوراى عالى همه پرسى اقليم 
كردســتان عراق گــزارش داد، اين همه 
پرســى روز دوشــنبه برگزار مى شــود. 
همچنين حزب دموكرات كردستان اعالم 
كرد، اين همه پرســى در زمان مقرر خود 
برگزار خواهد شد و سخنان بافل طالبانى 

بى پايه و اساس است. 
با اين اوصاف فضاى غبارآلود منطقه غرب 
آسيا كه بتازگى داشت روى آرامش را پس 
از بيــرون كردن داعش به خــود مى ديد، 
يكباره با فتنه اى قوميتى رو به آشفته شدن 
مــى رود. حاال پس از همه حاشــيه هايى 
كه براى برگزار نشــدن همه پرسى اقليم 
كردستان عراق در ميان كشورهاى منطقه 
و حتى غربى ها شــكل گرفت، اين فتنه به 
كردهاى سوريه هم منتقل شده است. دقيقاً 
همان دليلى كه بيشتر كشورهاى منطقه با 
مستقل شدن كردستان عراق مخالف بودند، 
درحال رخ دادن است. يك جنگ قوميتى 
بزرگ كه بى هيچ دليلى اوضاع خاورميانه را 
وخيم تر مى كنــد و مى تواند دايره آتش آن 

بسيار گسترده تر از گذشته شود. 

  برگزارى انتخابات محلى ُكردهاى سوريه
شــهروندان ُكرد ســوريه در مرحله اول 
انتخاباتى كه براى نخســتين بار از زمان 
اعالم «نظــام فدرالــى» در برخى مناطق 
تحت ســيطره  خود در شــمال ســوريه 
برگزار مى شود، شــركت كردند.قرار است 

اين انتخابات در ســه مرحله و با انتخاب 
كميته هــاى محلى در ابتدا برگزار شــود 
و در ژانويــه 2018 بــا انتخاب شــوراى 
قانونگذارى براى مناطق ُكردنشين سوريه 
كه خود آن ها «روژآوا» مى نامند، تمام شود. 
«صالح مســلم» از رهبــران حزب كردى 
«اتحاد دموكراتيك سوريه» كه از بزرگترين 
احزاب ُكرد در سوريه و داراى بيشترين نفوذ 
اســت، در خصوص برگزارى اين انتخابات 

گفت: درخواســت ما در سوريه «جدايى» 
نيست، بلكه خواست ما «فدراليسم» است؛ 
انتخابات، نخستين گام براى نظام فدرالى و 

دموكراسى فدرالى در سوريه است.
مناطق كردنشين سوريه كه در برخى منابع 
از آن ها تحت عنوان «كردستان سوريه» و در 
زبان كردى به آن ها «روژآوا» گفته مى شود، 
مناطقى از شــمال غربى، شمال و شمال 

شرقى سوريه را در برمى گيرد .

  الوروف: مسكو مخالف تجزيه سوريه است
وزيــر خارجه روســيه تأكيد كرده اســت، 

مسكو مخالف تجزيه سوريه 
است. «ســرگئى الوروف» در 
كنفرانسى خبرى در حاشيه 
مجمع عمومى سازمان ملل 
گفته اســت: «پيــش از هر 
چيز، مبارزه عليه تروريســم 
بايد به پايان برســد، اما آغاز 
تفكر درباره چگونگى احياى 
ســوريه اى واحد نيز ضرورى 
اســت.» وى افــزود: «هيــچ 
تقسيم و تجزيه اى نبايد اجازه 
داده شــود، زيــرا پيامدهاى 
زنجيره وار اين اقدام خاورميانه 
را گرفتار خواهــد كرد. اين 
همان چيزى است كه برخى 

به دنبال آن هســتند و حفــظ هرج و مرج 
مداوم در منطقه  برايشان سودمند است.»

  اردوغان: همه پرسى جدايى كردستان 
عراق،  غيرقانونى است

همچنين رئيس جمهور تركيه در پايان ســفر 
خود به ســازمان ملل گفت: منطقه كردستان 
عــراق بايد به آنچه انجــام مى دهد، فكر كند. 
قانون اساســى عراق در اين باره روشن است. 
همه پرسى جدايى كردستان عراق،  غيرقانونى 

است، اما آن ها همچنان پافشارى مى كنند.

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

ترامپ «برجام» را كنار بگذارد، آمريكا ديگر قابل 
اعتماد نخواهد بود

مهر: كارل بيلدت، نخست وزير و وزير خارجه سابق سوئد در پيامى توييترى 
درباره هرگونه اقدام آمريكا درباره خروج از «برجام» به مقامات اين كشور هشدار 
داد.نخست وزير سابق سوئد در اشاره به تهديدهاى مكرر دونالد ترامپ رئيس 
جمهور آمريكا درباره ادعاى پايبند نبودن تهران به توافق هسته اى 14 جوالى 
سال 2015 (23 تيرماه 1394) موسوم به «برجام» تا پيش از اواسط اكتبر سال 
جارى ميالدى در اين خصوص نوشــت: ترامپ «برجام» را كنار بگذارد، پيونگ 

يانگ با آمريكا مذاكره نخواهد كرد و آمريكا ديگر قابل اعتماد نخواهد بود.

الوروف: «ترامپ» و «كيم» كودكانه رفتار مى كنند
الوروف»  «ســرگئى  بى سى:  بى 
وزير خارجه روســيه جنگ لفظى 
ميان دونالــد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا و «كيم جونــگ اون» رهبر 
كره شــمالى را به دعواى ميان دو 

بچه در مهد كودك تشبيه كرد. 
گفتنى است، پس از آنكه ترامپ در 
مجمع عمومى سازمان ملل تهديد 

كرد در صورت لزوم كره شمالى را با خاك يكسان مى كند؛ اون در پاسخ، وى را 
روانــى خطاب كرد، حال آنكه در ادامه ترامپ هم براى آنكه روى حريف را كم 
كند، در يكى از همان توييت هاى معروفش، رهبر جوان كره شــمالى را ديوانه 

خطاب كرد و مدعى شد وى بايد امتحان سختى را پس بدهد.

المعلم: سوريه بيش از هر زمان ديگر بر ريشه كنى 
تروريسم از خاك خود مصمم است

تسنيم: وليد المعلم وزير خارجه سوريه در سخنرانى خود در مجمع عمومى 
سازمان ملل متحد گفت برخى قدرت ها معتقدند تروريسم امكان دارد ابزارى 

براى محقق كردن آرزوها و طرح هاى آنان به ضرر ملت ها باشد. 
وى افــزود برخى قدرت ها امروز تالش مى كنند جهان تك قطبى را در برابر 
برخى قدرت هايى كه تالش مى كنند جهان عادالنه تر به وجود آيد،  باز توليد 
كنند وسوريه بيش از هر زمان ديگرى بر ريشه كنى تروريسم در سراسر خاك 

اين كشور مصمم است.

چين نفت و منسوجات كره شمالى را تحريم كرد
گاردين:  چين در راســتاى اجراى قطعنامه شــوراى امنيت ســازمان ملل پس 
از آخريــن آزمايــش اتمى پيونگ يانگ اعــالم كرد، قصد دارد صــادرات برخى 
فراورده هاى نفتى را به كره شمالى ممنوع و همچنين واردات پارچه از اين كشور 
را متوقف كند.اين اعالم از سوى پكن در پايان هفته و پس از افزايش تنش ها ميان 

آمريكا و كره شمالى مطرح شد.

كناره گيرى مدير «واكنش سريع» كاخ سفيد
نشريه  صداوســيما:  خبرگزارى 
پليتيكــو به نقــل از منابــع متعدد 
گزارش داد، همينگ روز دوشنبه كار 
خود را كنار گذاشــته است.همينگ 
پيشتر به عنوان مشاور ارشد تحقيق 
در كميتــه ملى جمهــورى خواهان 
كار مى كــرد. وى همچنين به عنوان 
مدير تحقيقاتى ستاد تبليغاتى دونالد 

ترامپ فعاليت كرده بود. يك منبع آگاه درباره اين اقدام گفت: كناره گيرى همينگ 
بر اساس توافق دوجانبه بوده است.

خـــبر

اخبار ضد و نقيض درباره تعويق همه پرسى اقليم كردستان عراق

آزمايش موفقيت آميز موشك كردهاى سوريه هم هوس استقالل دارند
ضد ناو توسط پاكستان

فارس: نيروى دريايى پاكستان موشك ضد ناو 
خود را كه از يك بالگرد شليك شد با موفقيت 
آزمايش كرد. اين آزمايش موشــكى با حضور 
«محمد ذكاءاهللا» فرمانده نيروى دريايى ارتش 
انجام شــد.در اين آزمايش موشــكى، بالگرد 
نيروى دريايى ارتش پاكستان با پرتاب موشك 
هوا به سطح، هدف فرضى از پيش تعيين شده 
را منهدم كرد.اين موشك قابليت شليك شدن 
از سطح به دريا و از هوا به دريا را نيز دارد و از 

هدف گيرى بااليى برخوردار است.

اروپا: ترزامى  پيشنهادهاى سازنده 
در زمينه برگزيت ارائه دهد

خواســتار  اروپــا  اتحاديــه  دويچه ولــه: 
پيشنهادهاى سازنده از «ترزامى» نخست وزير 
انگليس درباره برگزيت و در راســتاى خروج 
از اتحاديه اروپا شــد. «ميشل بارنيه» نماينده 
اتحاديه اروپا در زمينه مذاكرات برگزيت گفت، 
سخنان «مى»  نشــانى از فضايى سازنده براى 
حركت به ســمت جلو دارد، اما بدين منظور 
بايد پيشنهادهاى سازنده اى ارائه شوند. بارنيه 
معتقد است، در پى سه دور مذاكره، مذاكرات 
برگزيت به مرحله خاصى رســيده است و به 
همين دليل وى ديدگاه خيلى مثبتى درباره 

سخنان روز گذشته ترزا مى ندارد.

اخبار جهان اسالم

يك جنگ قوميتى 
بزرگ كه بى هيچ 

دليلى اوضاع 
خاورميانه را وخيم تر 

مى كند و مى تواند 
دايره آتش آن بسيار 
گسترده تر از گذشته 

شود، درحال رخ 
دادن است

بــــــــرش

الوروف: «ترامپ» و «كيم» كودكانه رفتار مى كنند
الوروف»  «ســرگئى   
وزير خارجه روســيه جنگ لفظى 
ميان دونالــد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا و «كيم جونــگ اون» رهبر 
كره شــمالى را به دعواى ميان دو 

گفتنى است، پس از آنكه ترامپ در 
مجمع عمومى سازمان ملل تهديد 

نشريه 
پليتيكــو به نقــل از منابــع متعدد 
گزارش داد، همينگ روز دوشنبه كار 
خود را كنار گذاشــته است.همينگ 
پيشتر به عنوان مشاور ارشد تحقيق 
در كميتــه ملى جمهــورى خواهان 
كار مى كــرد. وى همچنين به عنوان 
مدير تحقيقاتى ستاد تبليغاتى دونالد 

ترامپ فعاليت كرده بود. يك منبع آگاه درباره اين اقدام گفت: كناره گيرى همينگ 

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

آخرين رويداد
شوراى امنيت سازمان ملل با همه پرسى كردستان عراق

 مخالفت كرد
اسكاى نيوز: شوراى امنيــت سازمان ملل متحد ضمن ابراز مخالفت با همه پرسى 
جدايى اقليم كردستان عراق، بر حمايت مستمر خود از حاكميت، اتحاد و تماميت 

ارضى عراق تأكيد كرد. 
شوراى امنيت ســازمان ملل متحد مخالفت خود با برگزارى همه پرسى استقالل 
در اقليم كردســتان عراق، كه براى روز دوشنبه آينده( 25 سپتامبر) برنامه ريزى 
شده است، اعالم كرد.  اعضاى پانزده گانه شوراى امنيت، در بيانيه اى، «نگرانى شان 
را از تاثيرات بى ثبات كننده طرح يك جانبه اقليم كردســتان عراق براى برگزارى 

همه پرسى استقالل در روز دوشنبه آينده»، ابراز كردند. 
اين بيانيه بدون ذكر كلمه «اســتقالل»، افزود: اين همه پرسى كه ُكردها آن را براى 
روز دوشــنبه آينده ترتيب داده اند، «در شرايطى برگزار مى شود كه عمليات عليه 
گروه تروريستى داعش همچنان ادامه دارد و نيروهاى كرد نيز در آن نقش مهمى 

ايفا مى كنند.»

اسد: بيشتر ملت هاى عرب حامى مردم سوريه هستند       سانا: رئيس جمهور سوريه در ديدار هيئت پارلمانى موريتانى در دمشق تأكيد كرد، بيشتر ملت هاى عربى حامى ملت سوريه هستند.در اين ديدار، 
بشار اسد تأكيد كرد، سفر هيئت هاى مردمى از كشورهاى عربى به سوريه داراى داللت ها و پيام هاى خاص و بزرگى براى ملت سوريه است؛ زيرا بيانگر اين مسئله است كه بيشتر ملت هاى عربى در كنار 

سورى ها ايستاده اند،  سورى هايى كه در معرض ترور، خونريزى و ويرانگرى قرار دارند كه تأسيسات عمومى و خصوصى آن ها هدف قرار داشت.
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روزنامـه صبـح ايـران

دانش آموزان امانت الهى در دست معلمان هستند   رسا:  آيت اهللا صافى گلپايگانى گفت: دانش آموزان امانت الهى در دست معلمان هستند كه بايد آن ها را با معارف دينى و قرآنى و اخالق 
صحيح اسالمى آشنا كرد. اين مرجع تقليد در ديدار وزير آموزش  و پرورش و شمارى از معاونان وى، به تشريح قدر و منزلت مقام معلّم پرداخت و گفت: كار و شغل شما، شغل شريف و پر مسئوليتى است. 

پيامبر بزرگوار اسالم (صلى اهللا عليه و آله) فرمودند: «إنّما بعثت معلماً» من براى اين برانگيخته شدم كه معلّم مردم باشم. اين كار، يك شغل عادى نيست، شغل انبياست، بلكه اشرف مشاغل است.

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

 انديشه  فلسفه تشكيل شورا چهار هدف 
بومى ســازى، اسالمى ســازى، روزآمدى و 
كاربردى كردن علوم مختلف انسانى است. 
نخستين بحثى كه هم براى شورا و هم براى 
ديگران بايد مشخص شود اين است كه معنا 
و مفهوم تحول چيست، آيا تحول به معناى 
تغيير بنيادين علوم انسانى است يا تهذيب 
آن، بدان معنا كه علوم انســانى توليد شده 
و مــا مى خواهيم بخش هايى كه با اســالم 
و فرهنگ اســالمى و بومــى ايران مخالف 
اســت را كنار بگذاريم و از بقيه آن استفاده 
كنيم؛ يا منظور از تحول اين است بايد آن 
را بكلى دگرگون كرد؛ يا مى تواند به معناى 
اين باشد كه ضمن استفاده از دستاوردهاى 
علوم انسانى موجود و متعارف كه با مبانى 
اسالمى و ايرانى تعارض ندارد، نگاه اسالمى 
به حوزه هاى گوناگون علوم انسانى يا فعاليت 
انســانى به جامعه انســانى ارائه داد. اما در 
شوراى تحول، بحث بر ســر اين است كه 
در كنار مكاتب گوناگونى كه 
وجــود دارد، ببينيم ديدگاه 
اســالم و ايران نسبت به هر 
تخصصى  رشــته  و  حــوزه 
چيست. براى مثال در رشته 
روابط بين الملل،  آيا مى توانيم 
ديدگاه اســالمى يا ايرانى را 
نسبت به روابط بين الملل ارائه 

دهيم يا خير؟
 همين جا نكتــه اى را بيان 
كنم، اينكه شــايد بهتر بود 
در شــوراى تحــول به جاى 
بهترى  واژه  اسالمى ســازى 
بــه كار مى رفت، زيــرا اين 
تلقــى را ايجــاد مى كند كه 
ما مى خواهيــم علوم موجود 
را اســالمى كنيم، مثالً روابط 
اســالمى كنيم،  را  بين الملل 
درصورتى كه مى خواهيم ببينيم اگر امكان 
دارد (كــه به نظر امكان دارد) در حوزه هاى 
مختلف علوم انســانى علمــى را از منظر 
اســالمى مطالعه كنيم. بــراى مثال روابط 
بين الملل از منظر ماركسيسم و ليبراليسم 

مطالعه شــده، حرف ما اين اســت، مكتب 
اســالم روابط بين الملل را چگونه توضيح 
مى دهد؟ به هرحال، در مكتب اسالم نگاهى 
به روابــط بين الملل وجــود دارد. بنابراين 
«اسالمى سازى» شايد واژه مناسبى نباشد، 
توليد علم بومى يا توليد علم اسالمى بهتر 
است. حال بايد ببينيم كه امكان توليد علم 
بومى در هر رشــته اى امكان پذير است يا 
خير؟ مى خواهيم بدانيم آيا به لحاظ مبنايى 
چيزى به نام علم بومى وجــود دارد ما دو 
ديدگاه داريم، بعضى ها قائل به امتناع علم 
بومى هستند، آن ها به وحدت علم و وحدت 
نظريه اعتقاد دارند و بر اين باورند كه مبنا، 
روش، موضوع و هدف علم واحد است؛ پس 
علم جهانشمول، مطلق و كاشف از واقعيت 
اســت و از آنجا كه واقعيت نيز واحد است 
(كه از نظر آن ها واقعيت مشــهود، ملموس 
و تجربى اســت) پس ديگــر اينجا و آنجا 
ندارد. علم بايد واقعيت را كشــف كند و به 
ما نشان دهد. بنابراين مى گويند علم مطلق 
اســت. از نگاه آن ها علم به روش تجربى از 
مشاهده واقعيت عينى شــروع مى شود و 
موضوع و هدف آن واقعيت قرار مى گيرد كه 
نمونه هاى بسيار آشكار آن در علوم تجربى 
مانند فيزيك و شيمى است؛ مثالً منتقدان 
بى درنــگ مى گويند، ما فيزيك اســالمى 

نداريم.
 البته اين مســئله افزون بــر علوم تجربى 
به علوم انسانى هم ســرايت كرده است. از 
نگاه برخى صاحب نظران، علم واحد اســت 
و بيــن جامعه و طبيعت و به بيان ديگر بين 
علوم طبيعى و علوم انسانى تفاوتى نيست. 
طبيعى اســت، اين ها كالً منكر علم بومى 
باشــند. از نگاه آن ها، علم و حتى شخص 
نظريه پرداز تحت تأثير شرايط بيرونى قرار 
نمى گيرد. شايد روزگارى اين تفكر غالب بر 
علوم بود، اما امروزه در همه حوزه هاى علوم 
انسانى اين نوع نگاه بشدت تحت انتقاد است. 
بنابراين علم گرايى محض يا تجربه گرايى يا 
پوزيتيويسم (اثبات گرايى)، ضمن اينكه هنوز 
در حوزه علوم وجود دارد، اما بشــدت مورد 
نقد قرار گرفته اســت و نخستين انتقادش 

مبنا و تعريفى اســت كه از علم ارائه شده 
اســت. آن ها علم را بر اساس واقعيت هاى 
ملموس و مشــهود، صرفاً بــه علم تجربى 
محدود مى كنند، درحالى كه جامعه و انسان 
كه موضوع علوم انسانى است، با طبيعت و 

اشيا تفاوت دارد.
مسئله دوم اين است كه آيا مى شود از منظر 
اسالمى، نظريه و علم انسانى را در كنار ساير 
نظريه هاى موجود ارائــه داد؟ فرض كنيد، 
ما نظريه ماركسيستى در روابط بين الملل 
يا نظريه ليبرالى در روابط بين الملل داريم، 
حال ســؤال اين اســت كه اگــر به عنوان 
مثال بخواهيــم كتابى كه 30 نظريه روابط 
بين الملل در آن باشد را بنويسيم، آيا مى شود 

يك فصل از آن را به اسالم اختصاص داد؟
ما جزو دســته اى هســتيم كه معتقديم 
امكان پذير اســت. من در كتاب «فرانظريه 
اسالمى روابط بين الملل» در يك فصل به طور 
مفصل به معناى نظريه اسالمى پرداخته ام، 
البته از بحث هايى كه در مورد علم اسالمى 
اســت الهام گرفته ام. در مــورد اينكه علم 
اســالمى امكان دارد يا خير؛ اگر پذيرفتيم 
كه امكان دارد، اين امــكان به چه صورت 
است؟ برخى معتقدند هر علمى مستقيماً از 
كتاب و سنت قابل استخراج است، ازجمله 
روابط بين الملل. البته استنادات مفصلى در 
مورد اين مســئله وجود دارد كه هر چيزى 
را مى شــود از قرآن و سنت استخراج كرد، 
ازجملــه «و ال رطب وال يابس اال فى كتاب 
مبين»، اما آيا اين داللت بر وجود همه علوم 
و نظريه ها از قديم و جديد در قرآن و سنت 
دارد؟ تا آنجا كه بنده مطالعه كرده ام، حداقل 
در علماى شيعه حتى فقها و مفسران، اين 
نظريه اقليت علماســت. اغلب اعتقاد دارند 
اين طور نيست كه قرآن و سنت را باز كنيد و 
در آنجا مثالً نظريه روابط بين الملل را داشته 
باشيم. در تفسير نمونه بصراحت ذكر شده 
كه قرآن دايرةالمعارف نيســت، بلكه كتاب 
هدايت است كه در آن به بعضى از گزاره هاى 

علمى نيز اشاره شده است.
در نظريه اسالمى، يك ديدگاه ديگر وجود 
دارد كــه بيشــتر نظريه ها اســتنباطى و 

استنتاجى است، بدان معنا كه ممكن است 
در كتاب و سنت كلياتى از علوم بخصوص 
علوم اجتماعى وجود داشــته باشد. ما آن 
اصول كلى را تفريع مى كنيم، يعنى همان 

روش اجتهادى علما.
يك ديدگاه نيز تهذيبى است؛ يعنى منظور 
از علوم اســالمى اين اســت كــه علوم و 
نظريه هاى موجود را بگيريم، آن چيزهايى 
كه با اســالم تعارض دارد را كنار بگذاريم و 
بقيه مى شــود اسالم؛ البته شخصاً معتقدم 
اين خيلى اسالمى نيست. عده اى هم شايد 
صــرف اينكه يك نظريه را يك مســلمان 
بيــان كرده آن را اســالمى تلقى كنند، اما 
آن هم لزوماً اســالمى نيست. ممكن است 
يك مسلمان نظريه سكوالر بدهد، در اينجا 
ديگر اين نظريه اسالمى نيست. بايد يكسرى 
مبانى وجود داشته باشد كه با مبانى اسالمى 

در تعارض نباشد.
ديدگاه ديگرى كه خودم به آن قائل هستم و 
بر اساس آن فرانظريه اسالمى را ارائه داده ام، 
نظريه يا علم تأسيسى است. اعتقاد ما بر اين 
اســت كه به تبعيت از كسانى كه در رابطه 
با علم دينــى كار كرده اند، علم و نظريه اى 
اسالمى است كه مبانى فلسفى آن از اسالم 
گرفته شده است، بايد مبنا و متافيزيك آن 
اسالمى باشد، نه اينكه ما عيناً آن را از كتاب 
و ســنت استخراج كنيم. براى مثال مبنا را 
توحيد، نبوت، امامت، عدل و اينكه خداوند 
وجود دارد و هســتى را خلق كرده اســت، 
انســان بدون هدف نيســت و ويژگى هايى 
دارد و... قرار مى دهيم، ســپس بر اســاس 
اين ها نظريه اى را تأسيس مى كنيم. بعضى 
از مبانى را از اسالم مى گيريم، حتى مى توان 
از نظريه ها و علم متعارف نيز استفاده كرد. 
اگر بعضى از يافته هاى علوم انسانى با اسالم 
تعارضى نداشــته باشــد، مى توان از آن ها 
اســتفاده و نظريه اى را تدوين و تأســيس 
كرد. بنابراين بحث در اينجا تأسيس است نه 
اينكه از قبل وجود داشته است و آغاز تحول 
همين جاست؛ يعنى شما نظريه اى را ارائه 
دهيد، عــده اى آن را بپذيرند و عده اى هم 

آن را نقد كنند.

گفتارى از جالل دهقانى فيروزآبادى

فلسفه تشكيل شوراى تحول علوم انسانى

آيت اهللا مكارم شيرازى 
عزاداران از انجام اعمال موهن مذهب بپرهيزند 

معارف: آيت اهللا مكارم شــيرازى از 
مراجع عظام تقليد، با صدور بيانيه اى 
به مناسبت فرا رسيدن ايام عزادارى 
حســينى، در توصيه به عــزاداران 
خواست از كارهايى كه موجب وهن 
مذهب در نظر دوســت و دشــمن 
مى شــود، بويژه قمه زدن و اعمالى 

مانند آن بپرهيزند.
در متن بيانيه به نقل از روابط عمومى دفتر آيت اهللا العظمى مكارم شيرازى آمده است: 
عزاداران حسينى، اعم از خطبا، مداحان، مسئوالن هيئت ها و همه كسانى را كه به 
هر عنوان مشتاقانه در اين مراسم شركت مى كنندـ  بخصوص جوانان عزيز كه نقش 
اصلى را دارندـ  به رعايت نكات زير توصيه مى كنيم: همگى سعى كنند با درس هاى 
مهم اين قيام مقدس و اهداف آن، بيشتر آشنا شوند و آن را سرمشق زندگى خود قرار 

دهند تا از شور و شر دنياى مادى و نقشه هاى ظالمان در امان بمانند.
 از كارهايى كه موجب وهن مذهب در نظر دوســت و دشمن مى شود، بخصوص 
قمه زدن و اعمالى مانند آن بپرهيزند، زيرا دشمنان براى دگرگون ساختن چهره 
اين مراسم عظيم، تنها همان صحنه ها را در رسانه هاى خود منتشر مى كنند، تا از 

جاذبه هاى فوق العاده اين مراسم بكاهند و مردم دنيا را بدبين سازند.
در خواندن اشعار و سينه زنى از سبك هاى مبتذل كه در شأن اين مراسم باشكوه 
نيست، بپرهيزند و به سبك هاى سنگين سنتى اهميت دهند.  خطباى محترم و 
مداحان عزيز، نقش اصلى را در آگاه ســاختن مردم دارند. آن ها بايد اين مراســم 
را رمز وحدت، معرفى كنند و از آلوده شــدن مجالس حسينى به مسائل سياسى 

جناحى و تفرقه انگيز يا اهانت به مقدسات ديگران كه مايه تفرقه است، بپرهيزند.
از هر گونه اســراف در اطعام عزاداران و امور ديگر، اجتناب و سعى كنند، مجالس 
شــبانه، موجب ناراحتى همسايگان نشود و در همه حال خلوص نيت را فراموش 

نكرده و رضاى خداوند به عنايت ساالر شهيدان، حسين عزيز را طلب كنند.
قبولى اعمال همه اين عزيزان را از خداوند مسئلت دارم.

كنش  دينى و نوسازى عقل
طاها عبدالرحمان

مترجم: هادى بيگى
ناشر: ترجمان

شمار صفحه:296 صفحه
قيمت: 23هزار تومان

بيــدارى دينى اى كه جهان اســالم در دو 
دهه اخير از سر گذرانده است، نزد موافقان 
و مخالفــان، موضع گيرى هــاى متفاوت و 

متباينى برانگيخته اســت. اين موضع گيرى ها، حتى اگر سبب افزايش اشتباهات 
و وقوع فتنه نشده باشد، بيدارى دينى را از پيامدهاى خود بى نصيب نمى گذارد.

اين بيدارى عقيدتى، با وجود گسترش در آفاق عالم و تأثيرگذارِى آن بر انسان ها، 
نيازمند پشتوانه اى فكرى است كه بنابر اختصاصات روش هاى عقلى و معيارهاى 
علمى جديد تحرير شود، ولى ما نزد اصحاب اين بيدارى، چارچوب روش شناختى 
استوار، نظريه پردازى مثمر و آگاهى بخشى فلسفى تأسيسى اى نمى يابيم. مسلماِن 
آگاهى كه در دو پديده ســؤال برانگيِز «غلو در اختالف مذهبى» و «فقدان پشتوانه 
فكرى» نظر مى كند، امكان ندارد در نتايج وخيمى كه ممكن است بر اين دو پديده 
مترتب گردد نينديشــد. ازاين رو، بى درنگ اين بيدارى عناصر خود را به اجتهاد 
براى فراچنگ آوردن ابزارهايى فرامى خواند كه موجب دفع عوامِل به قهقرا رفتن اين 
نمايش مى شــوند. اين ابزارها كه اسباب انسجامند، اين حركت را از چندپارگى و 
پراكندگى مصون مى دارند. آن ها اسباب نوسازى محسوب مى شوند و از اين رهگذر 
از حركت يادشــده در برابر جمود و ايستايى محافظت مى كنند. بااين وصف، چه 
كنيم كه اين بيدارى هم منسجم و يكدست شود و هم نوزا و ناايستا؟ يا به عبارتى، 
چگونه اين بيدارى را آگاهانه سازيم؟ هدف اصلى در اين كتاب آن است كه به بيان 
شروط انسجام بخش و نوسازانه اى بپردازيم كه در آگاهانه ساختِن اين بيدارى دينى 
الزم اســت. دستيابى به اين هدف متضمن بررسى دو گونه اساسى از اين شروط 

است كه يكى تحت عنوان «تجربه» و ديگرى تحت عنوان «تعقل» قرار مى گيرد.

 لبيك يا حسين
رقيه توسلى

در خانه، خيابان، مدرسه و هيئت، 
خبرهايى اســت... در سينه مان... 
مى بينيــم چطور زيارت عاشــورا، 
دســت بزرگ ترها مى چرخد... و به 
لباس هاى مشكى  شسته، عطرگل 

محمدى مى زنند...
به غم، در صورت همه خيره مى شويم، 

به طبل و زنجير و َعلَم... بى تابى ها و اشك ها، ده سالگى مان را مى برد تا كتاب مقتل 
«لهوف» كه پدر و پدربزرگ مى خوانند و براى خانواده، روخوانى اش مى كنند...

به ديگ هاى نذرى كه فاميل پايش ايستاده اند... به سفره و روضه اى كه به حرمت 
ُمحرم در تكيه و خانه برپا كرده اند... به اسپندى كه دود مى شود، به ِهق ِهق و سينه 

زنى و «يا حسين» هاى از تَه دل... 
اين روزهاى پُرشور - پاى نوحه - انگار ساده و روان بزرگ مى شويم... سينى چاى و شير 
و خرما را كه بين عــزاداران توزيع مى كنيم - كودكى و بى خبرى - آرام آرام از كنارمان 
رد مى شــوند. اين روزها كه شهر و حسينيه سياه پوش شده اند و سالم هاى تَه نماز پدر و 
مادر، مخصوص تر و طوالنى تر از هميشه اســت... اين روزها كه همه دعاى فرج را زيادتر 
مى خوانند. پاييز اســت. ده ســالگى مان را در لحظه هاى عاشقانه حل مى كنيم. در حال 
و هواى بزرگســالى. آخر به ما گفته اند امسال، بيرق «يا حسين» را ما بر َسردرِ خانه نصب 
كنيم. آن قدر هيجــان زده ايم كه تا آمدن نردبان صبر نكنيم... و براى ثبت اين لحظه از 
قّالِب دست ها و دوستى هايمان كمك بگيريم. حاال چند روزى است كه بيشتر مى دانيم قد 
كشيدن چه طعمى دارد! لبيك گفتن و زير سايه محرم بودن! اينكه امام صادق(عليه السالم) 
فرموده اند: «هر كس در ايام عزاى جّدمان حسين(عليه السالم)، بر خانه خود پرچم سياه 
بياويزد، حضرت زهرا(ســالم اهللا عليها) هر روز او و اهل منزل را دعا مى كند.» اينكه چرا 
بغض ها، پُررنگ تر و دلتنگى ها بيشتر است!عالقه و پرسش هايمان را گذاشته ايم وسط تا 

دسته هاى عزادارى و پاى منبر نشستن ها و سوز و گدازِ اين ماه را خوب تر بفهميم.

زينب به پيشواز 
شهيدان خود نرفت

احمد عبداله زاده مهنه
بســم اهللا الرحمن الرحيم. الســالم عليك يا 

اباعبداهللا.
اگــه دو تا جوون رو ببينى كــه يكى پس از 
ديگرى مى رن در راه خدا شــهيد مى شــن، 
مى گى: «رحمــت به شــير مادرتون! عجب 
بچه شــيرهايى تربيت كرده!» اگه با مادرشون 
روبه رو بشــى، كم مى آرى. از خودت خجالت 
مى كشــى. به صبر و عظمــت چنين بانويى 

آفرين مى گى:
بهترين بنده خدا زينب

«هل اتى» زينب، «انّما» زينب
ريشه صبر انبيا زينب
زينبا زينبا و يا زينب

بانى روضه هاى غم زينب
تا ابد مبتالى غم زينب

شــب چهارم محرمــه. هرچند تــوى همه 
روضه هاى كربال، پاى زينب كبرى(عليهاسالم) 
باز مى شــه؛ ولى امشب سفره ويژه پهن كرده 
عمه ســادات. امشب روضه بچه هاى خودشه. 
«عون» و «محمد» از اول همراه كاروان نبودند. 
وسط راه، اهل كاروان ديدند دو تا سياهى دارن 
نزديك مى شن. زينب(سالم اهللا عليها) وقتى 
ديد بچه هاش خودشون رو رسوندند، اون قدر 
خوشــحال شد: «خدايا شــكرت! ديگه پيش 

برادرم دست خالى نيستم.»
حاال روز عاشورا، هرچى محبت خواهرانه داره، 
خرج مى كنه تا از اباعبداهللا(عليه السالم) براى 

دو شيرپسرش اجازه ميدون بگيره:
گفت: اى شاه ما اجازه بده

حضرت كربال! اجازه بده
جان اين بچه ها اجازه بده

جان زهرا بيا اجازه بده
قبل از آنكه سر تو را ببرند
اين سر خواهر تو را ببرند

در دل خيمه خسته اند اين دو
سر راهت نشسته اند اين دو

دل به لطف تو بسته اند اين دو
داداش! فكــر نكنى بچه هاى من توى ميدون 

كم مى آرن:
با بزرگان نشسته اند اين دو

اين دو با يار تو بزرگ شده ا ند
با علمدار تو بزرگ شده اند...

اى فدايت تمامِى سرها
سر چه باشد به پاى دلبرها
از چه در اشتياق خواهرها

تو نظر مى كنى به ديگرها؟
آخرش يا اجازه مى گيرم

يا هميــن كنج خيمه مى ميــرم... (على اكبر 
لطيفيان)

حاال ببين خود بچه ها چى مى گن:
نه به اندازه على اكبر

ولى آن قدرها جگر داريم
تو به روى خودت نياوردى
ما كه از قلب تو خبر داريم

به همين ذكر يا على، مادر
كه نوشتيم روى پيشانى
همه آرزويمان اين است

بر تن ما كفن بپوشانى (محسن ناصحى)
آخرش اجازه ميدان گرفت براى دو پســرش. 

عون و محمد رو آماده كرد:
سربازهاى كوچك من! از جلو نظام
آماده باش! ايست! خبردار! احترام!...

دارد به سمت چشم شما گام مى زند
فرمانده بزرگ زمين، عشق، اين امام

وقتى كه در مقابل چشمانتان رسيد
بايد رسا، بلند، بگوييد الّسالم...

سربازهاى كوچك من! يا على! به پيش
سربازهاى كوچك من! يا على! تمام 

(ايوب پرندآور)
خواهرى اينه. حســينى بودن رو اينجا ببين: 
هر شــهيدى رو كه اباعبداهللا(عليه السالم) از 
ميدون مى آورد طرف خيمه گاه، زينب(سالم 
اهللا عليها) مثل پروانــه دور برادر مى چرخيد. 
خواهرى مى كرد. مادرى مى كرد. سرسالمتى 
مى داد. گرد وغبار از چهره برادر پاك مى كرد. 
خودش رو بــه آب و آتيش مى زد تا برادرش 
كمتر داغ ببينــه. فقط يه جا از خيمه بيرون 
نيومد؛ اون هم وقتى كه پيكر عون و محمد به 

خيمه ها برگشت:
زينب به پيشواز شهيدان خود نرفت

شايد خدانكرده مبادا برادرش...
 (سيدحميدرضا برقعى)

يك حديث / يك تصوير

رصد

تازه نشر

 عكس نوشت

يك ديدگاه نيز 
تهذيبى است؛ يعنى 
منظور از علوم 
اسالمى اين است كه 
علوم و نظريه هاى 
موجود را بگيريم، 
آن چيزهايى كه با 
اسالم تعارض دارد را 
كنار بگذاريم و بقيه 
مى شود اسالم؛ البته 
شخصاً معتقدم اين 
خيلى اسالمى نيست

بــــــــرش

آيت اهللا مكارم شــيرازى از 
مراجع عظام تقليد، با صدور بيانيه اى 
به مناسبت فرا رسيدن ايام عزادارى 
حســينى، در توصيه به عــزاداران 
خواست از كارهايى كه موجب وهن 
مذهب در نظر دوســت و دشــمن 
مى شــود، بويژه قمه زدن و اعمالى 

مى كشــى. به صبر و عظمــت چنين بانويى 

آفرين مى گى:

بيــدارى دينى اى كه جهان اســالم در دو 
دهه اخير از سر گذرانده است، نزد موافقان 
و مخالفــان، موضع گيرى هــاى متفاوت و 

در خانه، خيابان، مدرسه و هيئت، 
خبرهايى اســت... در سينه مان... 
مى بينيــم چطور زيارت عاشــورا، 
دســت بزرگ ترها مى چرخد... و به 
لباس هاى مشكى  شسته، عطرگل 

به غم، در صورت همه خيره مى شويم، 
به طبل و زنجير و َعلَم... بى تابى ها و اشك ها، ده سالگى مان را مى برد تا كتاب مقتل 

انديشه

 ايكنا  شيخ غازى حنينه با اشاره به اينكه 
آمريكا و اســرائيل با حمايت از جريان هاى 
تكفيرى، مصداق يزيد زمان هستند، تصريح 
كــرد: ظلم ســتيزى، پيام مهم قيــام امام 
حسين(عليه السالم) براى مسلمانان عصر 

حاضر با هر گرايش فكرى و فرقه اى است.
اين عالم برجســته اهل ســنت در شــهر 
«صيدا»(جنوب لبنان) و رئيس جريان تقريبى 
«النهضه» اين كشور، در خصوص بُعد تقريبى 
نهضت حســينى گفت: امام حسين(عليه 
السالم) از ائمه هدايتگر امت پيامبر(صلى اهللا 
عليه و آله) است و نهضت و قيام ايشان يك 
دعوت عمومى براى مذاهب گوناگون اسالمى 
براى ايستادگى در مقابل ظلم و بى عدالتى 
است، زيرا ظالم هيچ فرقى ندارد چه كسى 

يا گروهى بوده و در كجا باشد.
بزرگ ترين درس عاشورا 

رئيــس جريان تقريبى «النهضــه» لبنان با 
اشــاره به عبرت ها و درس هــاى مهم قيام 
عاشــورا تصريح كرد: مهم ترين درسى كه 
مى توان از قيام امام حســين(عليه السالم) 
گرفت، آن است كه چنانچه انسان با ايمان، 
مؤمن و معتقد، در مرحلــه اى از زندگى و 
دشوارى هاى آن قرار گرفت، بايد روى ايمان 
و اعتقاد خود به خداوند ايســتادگى كرده و 
به منظور برپايى كلمه حق، تا سرحد توان، 
عمل كنــد. درس ديگرى كــه مى توان از 
نهضت حســينى گرفت، اين است كه امام 
حسين(عليه السالم) با فداكردن خود و اهل 
بيت خود، درصدد احياى دين جدش رسول 

اهللا(صلى اهللا عليه و آله) و برپايى عدالت بود، 
زيرا براســاس آموزه هاى قرآنى و اسالمى، 
شــهادت و جهاد در راه دين خدا و دفاع از 

حق، راه سعادت و نجات براى همه است.
شــيخ غازى حنينه بــه بزرگ ترين عبرت 
عاشــورا و قيام امام حســين(عليه السالم) 
براى مســلمانان حال حاضر اشــاره كرد و 
گفت: مقابله با اســتكبار جهانى و در رأس 
آن ها آمريكا و رژيم صهيونيستى و مقابله با 
توطئه هاى آن ها عليه مسلمانان منطقه از 
مهم ترين درس  ها و عبرت هاى عاشورا براى 
مسلمانان عصر حاضر است و امت اسالم بايد 
با الگوگيرى از اين آموزه ها در مقابل ظلم و 

فساد استكبار جهانى بايستد.
مصاديق يزيد زمان

اين عالم اهل ســنت لبنانــى با بيان اينكه 
قيام امام حسين(عليه السالم) يك موضوع 
تاريخى صرف نيســت، گفت: قيــام امام 
حسين(عليه الســالم) و واقعه عاشورا يك 
عمل قرآنى بدون اختصاص به زمان و مكان 

خاص است.

عالم اهل سنت لبنانى:
پيام نهضت حسينى براى همه گرايش هاى فكرى است

خبرخبر

 ايكنا  عضو هيئت علمى جامعة المصطفى 
با بيان اينكه فلسفه دفاع مقدس شبيه قيام 
عاشوراى حسينى است، بيان كرد: متأسفانه 
منبرهاى مذهبى و هيئتى ما به دليل ضعف 
علمى خطيبان و مداحان تاكنون نتوانسته اند 
به شايستگى پيا م هاى سياسى عاشورا را به 

جامعه منتقل كنند.
آيت اهللا محســن غرويان درباره نقش منابر 
مذهبى در بيان ارتباط دفاع مقدس با قيام 
عاشوراى حســينى در جامعه، گفت: به هر 
حال انقالب ما ادامه انقالب امام حسين(عليه 
السالم) است و نظام جمهورى اسالمى همان 
طور كه امام خمينــى(ره) فرمودند و مقام 
معظم رهبرى بر آن تأكيد دارند، الهام گرفته 
از قيام عاشوراست و چهره پيشانى نظام ما 
همان مبارزه با ظلم و استكبار است و البته 
ظلم در زمان امام حســين(عليه السالم) با 
ظلم در زمان جديد متفاوت است، چون در 
حال حاضر ظلم چهره جهانى و استكبارى به 
خودش گرفته و فلسفه وجودى نظام اسالمى 
ما هم براى مبارزه با ستمشــاهى داخلى و 

استكبار جهانى شكل گرفته است.
ضعف منابر مذهبى در بازگويى پيام هاى 

سياسى عاشورا
غرويان با بيــان اينكه منابر ما نقش مهمى 
در انتقال پيام سياسى قيام عاشورا به مردم 
جامعه دارد، افــزود: منبرها با هم متفاوتند 
و بســتگى به گيرنــدگان دارد و بعضى از 
ســخنرانان ما ســطح معلوماتشان باالست 
و برخــى ديگر متأســفانه معلومات خوبى 
ندارند و آن كســانى كه قدرت تحليل دارند 
مى توانند فلسفه قيام عاشورا و ارتباط آن  را 
با دفــاع مقدس تحليل كنند و برخى ديگر 
به دليل ضعف اطالعاتى كه دارند، از قدرت 
تحليل خوبى برخوردار نيســتند و اين افراد 
بايــد روى قدرت تحليــل و اطالعاتى خود 
كار كننــد تا ضعف و كاســتى هاى خود را 
در اين حوزه برطرف ســازند.  عضو هيئت 
علمى جامعة المصطفى بيان كرد: منابر ما 
آن طور كه بايد و شــايد نتوانســتند ارتباط 
نظام اسالمى و دفاع مقدس را با مسئله قيام 
عاشورا برقرار كنند و ما با برخى چالش ها در 
اين حوزه روبه رو هســتيم و هر كسى بنا بر 
ساليق شخصى خودش قيام عاشورا يا دفاع 
مقــدس را تحليل مى كند. غرويان افزود: به 
نظر مى آيد، بايد ســطح علمى مداحان ما و 
سطح علمى خطباى ما افزايش يابد و اين ها 
نيازمند برنامه ريزى دقيق و مدون است كه 
بايد دولت و حاكميت به گونه اى برنامه ريزى 
كنند تا هركسى به عنوان مداح يا خطيب به 

منابر مذهبى و هيئتى ورود پيدا نكند.

آيت اهللا محسن غرويان:
فلسفه دفاع مقدس شبيه قيام عاشوراست

روضــه
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 بخش خصوصى در اولويت استفاده از منابع خارجى   صداوسيما: وزير اقتصاد گفت: اولويت استفاده از سرمايه ها و خطوط اعتبارى خارجى، با بخش خصوصى است. مسعود كرباسيان افزود: سرمايه هاى 
خارجى در بخش هاى توليدى و اشتغال زا سرمايه گذارى مى شود. وى با اشاره به كاهش نرخ سود بانكى گفت: همزمان با كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى، اخيراً اوراق سخا ( اسناد خزانه اسالمى) نيز در بازار ثانويه 

بورس عرضه شده است كه مى تواند نقش مهمى در رونق بازار سرمايه داشته باشد و اميدواريم همه اين اقدام ها به رونق توليد و اشتغال كمك كند.

تورم دو رقمى خوراكى ها 
مهر:بر اســاس اعالم مركــز آمار، 
نرخ تورم كاالها و خدمات مصرفى 
خانــوار در دوازده مــاه منتهى به 
شهريور، نسبت به دوره مشابه سال 
قبل براى كل كشــور 8/0 درصد، 
مناطق شهرى 7/8 درصد و مناطق 

روستايى 8/9 درصد است.
شاخص گروه اصلى «خوراكى ها» در 

ماه مورد بررســى براى كل كشور، مناطق شهرى و روستايى به ترتيب به عدد 
296/6، 298/8 و 291/5 رسيد كه نسبت به ماه قبل به ترتيب 1/6، 1/3 و 2/4 
درصد كاهش نشــان مى دهد. شــاخص گروه اصلى «خوراكى ها» نسبت به ماه 
مشابه سال قبل براى كل كشور و مناطق شهرى 10/2 درصد و مناطق روستايى 
10/3 درصد افزايش نشــان مى دهد. نرخ تــورم دوازده ماهه اين گروه براى كل 

كشور و مناطق شهرى 11/4 درصد و مناطق روستايى 11/5 درصد است.

كارگران هپكو و آذرآب 6 ماه است حقوق نگرفته اند
تســنيم: رئيس مجمع كارگران اســتان تهران در اعتراض به اينكه كارگران 
هپكــو و آذر آب 6ماه حقوق معوق دارند، گفت: برخالف فرا رســيدن مهرماه و 
ســال تحصيلى فرزندان كارگران و لزوم پرداخت هزينه هاى مرتبط، كارفرمايان 

شركت هاى آذر آب و هپكو حقوق معوق كارگران را پرداخت نمى كنند.
محمدتاجيك، رئيس مجمع كارگران اســتان تهــران در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادى خبرگزارى تســنيم، درباره مشــكالت كارگران هپكو و آذرآب گفت: 
دولت، وزارت كار، نيروى انتظامى و كارفرمايان شركت هپكو و آذرآب مى بايست 

جوابگوى ظلم ديده شده به كارگران باشند.
درهمين حال على ربيعى در نامه اى به احمد مشيريان معاون روابط كار وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى، ارائه گــزارش جامع از علل و داليل بروز اعتراضات 

كارگرى در شركت «هپكو» و «آذرآب» را خواستار شد.

خودروهاى  گروه بهمن گران شد
فارس: گروه خودروســازى بهمن 
قيمت پنج محصــول خود را گران 
كرد.بــر اين اســاس، قيمت مزدا3 
با افزايش 3 ميليــون و 160 هزار 
تومانــى، از 118 ميليون تومان به 
121 ميليــون و 160 هزار تومان 
افزايش يافته است.همچنين قيمت 
ســوارى B 50 با رشد 2 ميليون و 

700 هــزار تومانى، از 77 ميليون و 100 هزار تومان به 79 ميليون و 800 هزار 
تومان رسيده است.قيمت وانت دو كابين كارا نيز با افزايش 2 ميليون و 200 هزار 

تومان، از 37,5 ميليون تومان به 39 ميليون و 730 هزار تومان رسيده است.
قيمت كاپرا 2 كابين نيز با افزايش 2 ميليون و 250 هزار تومانى به 74 ميليون 
و 750 هزار تومان رسيده است.گفتنى است ايران خودرو نيز قيمت دو محصول 

پژوپارس سال بنزينى و پژو 206 تيپ 2 را افزايش داده است.

ميز خـــبر

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   برخالف 
مبنى  وتجارت  معدن  صنعت،  وزير  اعالم 
بر تعليق حذف برچسب قيمت كاال براى 
بررسى همه جانبه زواياى اين طرح، برخى 
برچسب  اين  خودسرانه  توليدكنندگان 

قيمت را از توليدات خود حذف كرده اند.
بر اساس اين گزارش، فعاالن بازار معتقدند، 
با توجه به اين كه مقرر اســت طرح مذكور 
از آبان ماه اجرايى شــود، حذف زودهنگام 
برچسب كاال از سوى برخى توليدكنندگان 
مى تواند به اهداف اجرايى اين اقدام آسيب 
وارد كند كه يكى از تبعات آن ســرگردانى 
مردم قبل از مشخص شدن تمام زوايا وحتى 

برنامه هاى طرح است. 

  نقض قانون از سوى برخى 
توليدكنندگان 

در اين زمينه رمضانى يكى از فروشــندگان 
موادغذايى با تأييد اين كه هم اكنون برخى 
كاالها ومواد غذايى وبهداشتى بدون برچسب 
قيمت روانه بازار مى شود به خبرنگار ما گفت: 
قرار بود طرح حذف برچسب قيمت كاال با 
كارشناسى بيشترى انجام شود در حالى كه 
هم اكنون برخى توليدكنندگان از بالتكليفى 
طرح و اوضاع به هم ريخته بازار سوء استفاده 
كــرده و كاالهاى بدون برچســب به خرده 
فروشان مى دهند. حسام جوادى يكى ديگر 
از خرده فروشان مواد غذايى نيز با بيان اين 
كه اين مسئله تازه نيست واز قبل از اجراى 
اين طرح نيز بسيارى از كاالها بدون برچسب 
قيمت راهى بازار مى شد، خاطرنشان كرد: به 
عنوان مثال هــم اكنون برخى اقالم غذايى 
مانند محصوالت لبنــى، پروتئينى، برنج، 
كاالها ومحصــوالت بهداشــتى و... بدون 
قيمت هســتند.وى ادامه داد: در اين رابطه 
ما نيز بر اساس كشش بازار اقدام به فروش 
كاال ومحصوالت مى كنيم اما مسئله اى كه 
براى مردم مشــكل ساز شــده است نبود 
يك سازوكار ارزيابى وقيمت گذارى دقيق 
وچندگانگى قيمت يك محصــول در بازار 
است به گونه اى كه با اين وضعيت نابسامان 

مردم سرگردان شده اند.
يكى از فروشندگان پوشاك نيز در اين ارتباط 
به خبرنــگار ما گفت: هم اكنــون وقتى از 

برخى توليدى ها جنس مى گيريم در فاكتور 
يك قيمت درج مى شود اما همان فاكتور با 
نرخ كمتر براى برخى فروشندگان ديگر ثبت 
مى شود كه اين ماجرا سبب مى شود كاالى 
ما گران تر از ديگر خرده فروشان سطح شهر 
باشــد كه بايد نظام قيمت گــذارى كاال از 

توليدى ها ارزيابى و ساماندهى شود.
وى خواســتار برخورد دستگاه هاى نظارتى 
با توليدكنندگان متخلف شد وگفت: در هر 
صورت هر كااليى بايد برچسب قيمت داشته 
باشد تا مشــترى بداند يك كاال را در يك 
مغازه چند ودر مغازه ديگرى با چه قيمتى 
تهيــه مى كند در حالى كه اكنون شــاهد 
فروش يك كاال به چند قيمت در ســطح 
شهر هستيم كه اين موضوع عدم اطمينان 

مردم به بازار وبحث نظارت را در پى دارد.
وى اظهار داشت: از سويى ما موظف به درج 
قيمت هستيم اما وقتى قيمت را روى كاال 
مى زنيم با اعتراض مشترى مواجه مى شويم 
كه در فالن مغازه كاالى شما ارزانتر عرضه 
مى شــود كه اين مســئله براى ما تبعات 

ودرگيرى هاى بعدى را در پى دارد.

  عرضه كاال بدون برچسب قيمت 
تخلف است

اين در حالى است كه رئيس انجمن حمايت 
از مصرف كنندگان نيز عرضه برخى كاالها 
بدون برچسب قيمت را تأييد كرد و با بيان 
اين كه بر اساس نص صريح قانون حمايت 
از حقوق مصــرف كنندگان اين كار تخلف 
است، به خبرنگار ما گفت: چند روز قبل وزير 
صنعت دســتور لغو حذف برچسب كاالى 

توليدكننده را براى بررسى هاى بيشتر اعالم 
كرد كه هرگونه حذف خودسرانه برچسب 
قيمت برخورد قانونــى نهادهاى نظارتى را 
در پى خواهد داشت.انصارى با اشاره به روند 
توزيع كاال در بازار و نحوه قيمت گذارى آن 
خاطرنشان كرد: به طور معمول يكسرى از 
كاالها در بازارجزو كاالهاى درجه سه است 
كه دولت قيمتى براى آن تعريف نكرده است 
اما ما به عنوان انجمــن حمايت از مصرف 
كنندگان معتقديم كــه تمام كاالهايى كه 
در بازار عرضه مى شود بايد برچسب قيمت 
داشته باشد كه اين موضوع نص صريح قانون 

وشامل توليد وعرضه كننده مى شود.
وى با بيان اين كه بر اساس تبصره 2ماده 
يــك قانون حمايــت از حقــوق مصرف 
كنندگان نيز عرضه كننده شــامل توليد 
كننده، توزيع كننــده، واردكننده، عمده 
فروش و خرده فروش تعريف شــده است، 
خاطرنشان كرد: بر اساس قانون تمام اين 
طيف بايد قيمت كاالهاى خود را بر روى 
اشاره  با  محصوالتشان درج كنند.انصارى 
به اين كه توزيــع هرگونه كاال ومحصول 
فاقد برچسب، نقض صريح قانون وتخلف 
محســوب مى شــود، افزود: اين در حالى 
اســت كه گزارش هايى دريافت كرده ايم 
كه برخــى توليدكنندگان قانــون را زير 
برخى محصوالت خود  وقيمت  پاگذاشته 

را حذف كرده اند.
وى ادامه داد: خرده فروشــان نيز موظفند 
وقتــى كاالى توليدى را بدون برچســب 
مشــاهده كردند از نصب قيمت بر روى آن 
خوددارى كنند تا تكليف آن مشخص شود. 

   توليد محصوالت بدون قيمت 
براى رستوران ها 

رئيس انجمن حمايــت از حقوق مصرف 
كننــدگان با بيان اين كه در اين خصوص 
گزارش هايى دريافت كرده ايم كه در حال 
بررسى آن هستيم، تصريح كرد: هم اكنون 
در بازار با ســه مشــكل عمده عدم درج 
قيمت، گرانفروشى وكم فروشى مواجهيم 
كه اكنون نيز برخى توليدكنندگان كاالى 
خود را بدون برچســب قيمت روانه بازار 
مى كننــد. وى تصريح كــرد: حتى برخى 
توليدكنندگان از درج برچســب بر روى 
كاالهاى اساســى خوددارى مى كنند كه 
اين هم تخلــف و زيرپا گذاشــتن قانون 
اســت وبايد با آن برخورد شــود. انصارى 
تصريــح كرد: ما در نهايــت حقوق نهايى 
مصرف كنندگان ومردم مدنظرمان است.

وى از تخلفات ديگر در اين عرصه خبر داد 
وگفت: بــه عنوان مثال هم 
اكنون برخى توليدكنندگان 
براى رستوران ها محصوالت 
غذا  ولبنــى مكمل  غذايى 
را به صورت سفارشــى وبا 
عنوان «ويژه رســتوران ها» 
انجــام مى دهند كــه اين 
محصوالت قيمت ندارد و بر 
محرز  تخلف  قانون،  اساس 

است.  
تســنيم هم گزارش داد كه 
تعــدادى از توليدكنندگان 
توزيع محصوالت  ديروز در 
خود به خرده فروشــى ها از 
حذف برچسب درج قيمت 
برخى از كاالها خبر داده اند. 
ايــن  گــزارش  براســاس 
از  تعــدادى  خبرگــزارى 

توليدكنندگان عسل و چاشنى، قيمت هاى 
خــود را حذف كرده و به مــا گفته اند به 
هر ميزان كه بازار كشــش دارد، مى توانيد 

محصوالت را بفروشيد.
گفتنى اســت علــى فاضلــى رئيس اتاق 
اصناف ايران تأكيد كــرده كه بخش نامه 
توقف حذف برچســب قيمت ابالغ نشده 

است.

برخى توليد كنندگان دستور وزير صنعت را جدى نگرفتند

برچسب  قيمت ها  پريد!
گرانى كاالهاى اساسى 

در محرم ! 
ايام خاص  بافرارســيدن  اقتصاد: معموالً 
مثل محــرم  براى رفاه حــال مردم بايد 
قيمت ها كاهش يابد اما متأســفانه رفتار 
بــازار درجهت خالف اســت؛ براســاس 
گزارش هــا قيمت برخى از اقالم مورد نياز 
مــردم به بهانه افزايش تقاضا گران شــده 

است.
ازمــرغ گرفتــه تا برنج گران شــده حتى 
برخى از فعــاالن بازار پيش بينى كرده اند 
كــه قيمت هر كيلــو مــرغ 300 تومان 

افزايش مى يابد!
براساس گزارش تســنيم قيمت هر بسته 
برنج هندى 10 كيلوگرمى در نخســتين 
روزهاى محــرم با حــدود 6000 تومان 
افزايــش قيمت به 59 هــزار تومان تا 60 
هزار تومان در سطح خرده فروشى افزايش 

يافت.

آزادسازى واردات خودروهاى 
لوكس تكذيب شد

اقتصاد:بعــد ازاينكه آزاد ســازى واردات 
خودروهاى لوكس ولو با افزايش تعرفه به 
صورت گســترده درفضاى مجازى وبرخى 
خبرگزارى ها منعكس شد، على على آبادى 
فراهانى مديركل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت، آزادســازى واردات 
خودروهاى لوكس با حجم موتور بيش از 
2500 سى ســى و حتى برنامه ريزى براى 

اين موضوع را بشدت تكذيب كرد.

امتياز 70 درصدى ارزى 
براى مناطق آزاد

ايســنا:با ايجاد اصالحى در بخشــنامه 
و  كاال  واردكننــدگان  ارزى،  مقــررات 
خدمات در مناطق آزاد تجارى، صنعتى و 
ويژه اقتصادى مى توانند به جاى پرداخت 
100 درصدى مبلغ اعتبار اســنادى تنها 
30 درصــد آن را ارائه كرده و مابقى را با 
تأمين ضمانتنامه در زمانى ديگر پرداخت 

كنند.

ذره بين 

چند روز قبل وزير 
صنعت دستور لغو 

حذف برچسب 
كاالى توليدكننده 

را براى بررسى هاى 
بيشتر اعالم كرد 
كه هرگونه حذف 

خودسرانه برچسب 
قيمت برخورد 

قانونى نهادهاى 
نظارتى را در پى 

خواهد داشت

بــــــــرش گروه خودروســازى بهمن 
قيمت پنج محصــول خود را گران 

 هزار 
 ميليون تومان به 
 هزار تومان 
افزايش يافته است.همچنين قيمت 
 ميليون و 

بر اســاس اعالم مركــز آمار، 
نرخ تورم كاالها و خدمات مصرفى 
خانــوار در دوازده مــاه منتهى به 
شهريور، نسبت به دوره مشابه سال 
 درصد، 
 درصد و مناطق 

شاخص گروه اصلى «خوراكى ها» در 
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زين حسن تا آن حسن
 صد گز َرَسن

 ايســتگاه / ترمه تاالرپشتى  شما 
با اهل ُغــر، چه مى كنيد؟ مدارا مى كنيد... 
مى جنگيد... مى گريزيــد... مقابله به مثل 
مى كنيد يا تا توان داريد ســكوت به خرج 

مى دهيد...؟
كسى را مى شناسم كه جواب سالم را هم با 
ُغرولند مى دهد و هر لحظه از دست و چشم 
و جمجمه اش، نارضايتى فرو مى چكد. يك 
جورهايى خّست به خرج مى دهد در اخالق 

خوش.
صبح دلخور اســت، ظهر ُعُنق و پُرحرف و 
عصر بى تاب و شــاكى است و شب ها را با 
گاليه و شكايت سر مى كند. سال هاست اين 
آدم، مايه تعجب و بُهت اطرافيان اســت و 
گاهى حدس مى زنم بابت حيرت خودش 
حّتى. هميــن آدم، فرزنــد نوجوانى دارد 
كه تازگى ها فهميده ام بســيار كم حرف و 
پُرلبخند است. روزى از او پرسيدم با من كه 
قهر نيستى؟ جواب زيركانه اما سنگين اش، 

دنيا را برگرداند روى سرم.
گفت: عاقل ها ساكت اند. مى خواهم شبيه 
خودم باشم. خنده ام را اما وسط گذاشته ام 
كه بفهميد همه را دوست دارم. قهر؟ نه چرا 

قهر...
اين اندازه استدالل و منطق در سن پايين 
برايم قابل باور نبود. اما پاسخ او جايى براى 

َچك و چانه زدن باقى نگذاشت.
آخر چه كســى مى گويد هميشه بچه ها، 
بچه اند و آدم بزرگ ها، واقعاً بزرگ تر... من 
از والد اين كودك آموختم ادامه شيوه هاى 
غلط و رفتار نامناسب، به درد و عذاب منجر 
خواهد شد. درد و عذاب خود و درد و عذاب 
ديگران. ياد گرفتم مى شود دست به دامان 
مراكز مشاوره و روان شناس هاى راه بلد شد 

كه نسخه ها گاهى معجزه مى كنند.
و از نوجوان اين خانواده هم تدبير و مقابله 
به مثل صحيــح را درس گرفتم. آن طور 
كه خودش را وادار به لبخند و صبر كرد و 
يك طورهايى مثل دكترها، بيمارى موجود 
را تشــخيص داد. هرچه اين آدِم ناخشنود 
در معاشرت ها، خون اطرافيان را در شيشه 
مى كند و رابطه اش با كائنات، تلخ و ِكِدر و 
خاكسترى اســت؛ در روح و روان فرزندش 
از ســتيزه جويى خبرى نيست. كلمات و 
جمالت را محترمانــه انتخاب مى كند و با 
ُغرُغرو بودن ميانه اى نــدارد. فكر مى كنم 
در زندگى بايد يك وقت هايى هم دست به 
كار شد و گوش به فرمان عقل پيش رفت... 
كه اين دو انســان پيش رو - هردو - روز و 
شب هايشان را مى گذرانند؛ اما واقعاً «زين 

حسن تا آن حسن، صد گز َرَسن».

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

 عكس نوشت/ حسين احمدى اينجا درنگ جايز است

مقام معظم رهبرى:
مجالس عزادارى براى اين است كه دل هاى ما را با حسين 
بن على (عليه السالم) و اهداف آن بزرگوار نزديك و آشنا كند.
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اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ذاالجالل و االكرام 
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اشپيگل
هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان در تازه ترين شماره 
خود، با تيتر «يادگيرى نوين» به برنامه هاى انقالبى 
تغييــر نظام آموزش و پــرورش در دانش آموزان 
مى پردازد. اين مقاله 10راه جديد مانند استفاده از 
دستگاه هاى واقعيت مجازى، گوشى هاى هوشمند 
و... را در راه آمــوزش كودكان مطرح كرده كه به 
باور نويسنده، در صورت استفاده صحيح به گونه اى 
موفق خواهد بود كــه گويى پيش از آن مدارس 

هيچ دستاوردى نداشته اند.

تلگراف
روزنامه تلگــراف چاپ انگليس در گزارشــى به 
تعويق دو ســاله برنامه خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا مى پردازد كه بدين ترتيب اين كشور تا سال 
2021 اين فرآيند را انجام نخواهد داد. اين روزنامه 
همچنيــن به لغو مجوز فعاليت ســرويس «اوبر» 
بنيانگذار سرويس حمل ونقل مسافران به وسيله 
گوشى هوشمند، در شهر لندن پرداخته؛ اتفاقى 
كه انتقاد شهردار اين شهر را در پى داشته و اعالم 

كرده سبب ضربه خوردن شهر لندن خواهد شد.

الشرق
روزنامه الشــرق چاپ قطر در گزارشى به در نظر 
گرفته شــدن 1,6ميليــارد دالر از طرف امير اين 
كشــور براى كمك به بازسازى ســوريه خبر داد. 
اين روزنامه همچنين تالش هاى گســترده امارات 
براى بد جلــوه دادن چهره قطــر در نزد مجامع 
حقوق بشرى را تقبيح كرده و معتقد است، امارات 
مى خواهد تاريخ يمن را دســتكارى كند. الشرق 
انتقاداتى هم به دولت مصر و شخص رئيس جمهور 
اين كشور يعنى سيسى وارد كرده و مى گويد، آن ها 
حتى اجازه نماز خواندن به مرشــد معروف گروه 

اخوان المسلمين كه در بند است هم نمى دهند.

هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان در تازه ترين شماره 
خود، با تيتر «يادگيرى نوين» به برنامه هاى انقالبى 
تغييــر نظام آموزش و پــرورش در دانش آموزان 
راه جديد مانند استفاده از 
دستگاه هاى واقعيت مجازى، گوشى هاى هوشمند 
و... را در راه آمــوزش كودكان مطرح كرده كه به 
باور نويسنده، در صورت استفاده صحيح به گونه اى 
موفق خواهد بود كــه گويى پيش از آن مدارس 

روزنامه تلگــراف چاپ انگليس در گزارشــى به 
تعويق دو ســاله برنامه خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا مى پردازد كه بدين ترتيب اين كشور تا سال 
 اين فرآيند را انجام نخواهد داد. اين روزنامه 
همچنيــن به لغو مجوز فعاليت ســرويس «اوبر» 
بنيانگذار سرويس حمل ونقل مسافران به وسيله 
گوشى هوشمند، در شهر لندن پرداخته؛ اتفاقى 
كه انتقاد شهردار اين شهر را در پى داشته و اعالم 

روزنامه الشــرق چاپ قطر در گزارشى به در نظر 
ميليــارد دالر از طرف امير اين 
كشــور براى كمك به بازسازى ســوريه خبر داد. 
اين روزنامه همچنين تالش هاى گســترده امارات 
براى بد جلــوه دادن چهره قطــر در نزد مجامع 
حقوق بشرى را تقبيح كرده و معتقد است، امارات 
مى خواهد تاريخ يمن را دســتكارى كند. الشرق 
انتقاداتى هم به دولت مصر و شخص رئيس جمهور 
اين كشور يعنى سيسى وارد كرده و مى گويد، آن ها 
حتى اجازه نماز خواندن به مرشــد معروف گروه 

گزارش از شخص

معلمى براى تمام فصول
 «حسين وحيدى» مى خواهد باز هم ركورد تدريس را بزند

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  باور كنيد 
عبارت «درس شــيرين رياضى» نه افسانه است 
و نه بهانه اى براى ســربه سر گذاشتن با برخى 
معلمان ســختگير رياضى و يــا دانش آموزان 
رياضــى گريزى كه حاضرنــد 100 بار از روى 
درس هاى ديگر جريمه بنويسند و يك ساعت 
ســر كالس رياضى حاضر نشــوند. براى استاد 
«حسين وحيدى» همه درس ها شيرينند و البته 
«رياضى» شيرين تر. آن قدر شيرين تر كه حتى 
حــاال و در حالى كه 92 «مهرماه» و 86 ســال 
تحصيلى را درك كرده است، باز هم نمى تواند از 
شهد تدريس اين درس دل بكند و با وجود همه 
مشكالت، هر طور هست، روزى دو ساعت هم 

كه شده رياضى تدريس مى كند! 
ديروز كه خبرنگاران به مناســبت آغاز ســال 
تحصيلى ســراغش رفتند از خاطرات 73 ساله 
معلمى اش گفت و از اينكــه مى خواهد ركورد 
تدريس را به نام خودش در كتاب «گينس» ثبت 
كند. «وحيدى» نه تنها از رياضى و شيرينى هاى 
تدريسش خسته نشده، بلكه مى گويد: «اگر روزى 
بيايد كه آن روز درس ندهم، خسته مى شوم... 

تا زمانى كه نفس دارم مى خواهم معلم باشم».

 عشق  من مادر
19 ســاله بود كه او را براى تدريس در كالس 
اول به مدرسه اى فرستادند. پيش از آن تا كالس 
نهم درس خوانــده و بعد هم دروس حوزوى را 
شــروع كرده بود. وقتش كه رسيد گفتند براى 
ادامــه تحصيل بايد از قزوين به قم بروى. آماده 
شده بود براى رفتن كه مادر مخالفت كرد. مادر، 
هــم مادر خانواده بود و هم پدر. پدرى كه در 6 
ســالگى «حسين» از دنيا رفته بود و سرپرستى 
چهار فرزند مانده بود براى همسرش. ميان رفتن 
و ماندن، «حسين» توصيه مادر را انتخاب كرد و 
كنار خانواده ماند و قيد درس حوزه را زد.خودش 
مى گويد در 19 ســالگى ابتدا مسئوليتى را در 
اطراف زادگاهش به او پيشــنهاد كردند اما اين 
بار بدون اينكه مادر بخواهد، «حسين» ترجيح 
داد بازهم در قزوين و كنار خانواده بماند. عشق 
به معلمى از همانجا آغاز شد.از روزى كه شروع 

كرد الفبا را با حالت آهنگين براى بچه ها درس 
دادن... 

  فرود اضطرارى
تا پيــش از آن بــه معلمى فكر هــم نكرده 
بود، چه برســد به اينكه عاشــقش بشــود. 
دليلش شــايد خاطرات دوران كودكى بود و 
معلــم كالس اول... معلمى كه تقريباً هر روز 
از پنجره كالس كه مشــرف بــه كوچه بود، 
مى پريد داخل كالس ! چند سال طول كشيد 
كه «حســين» بداند آقاى معلم قصد غافلگير 
كردن بچه را نداشــته است، بلكه تأخير چند 
دقيقه اى و حساب بردن از مدير مدرسه دليل 
فرود هاى اضطرارى آن هم از پنجره مى شده 
است. شايد هم وقتى ياد شيطنت هاى خود و 
همكالسى هايش مى افتاد و اينكه بايد با بچه 
هايى از اين دست و دردسرهايشان سر و كله 
بزنــد، بى خيال معلمى مى شــد. با اين همه 
اگرچه از سر اتفاق و براى ماندن كنار خانواده 
معلمى را انتخاب مى كند، اما از همان روز اول 
نشان مى دهد - به قول امروزى ها- اين كاره 
است. اين كاره كه مى گوييم يعنى «وحيدى» 
تنهــا به كتــاب، دفتــر، كالس و روش هاى 
مرسوم تدريس و مسئوليت سازمانى اش فكر 
نمى كند. براى خــودش روش تدريس خلق 
مى كنــد، به بچه ها نماز خوانــدن مى آموزد، 
نمايشــنامه مى نويسد و با آن ها اجرا مى كند، 
امام جماعت مدرسه مى شود و... خالصه همه 
جوره معلم مى شــود، آن هم از نوع همه فن 

حريف.

 معلمى نكرده ام كه...
سال 1355 تنها روى كاغذ بازنشسته شد. اينكه 
مى گويند بازنشستگى يك «پايان» نيست، بلكه 
آغاز فصلى جديد در زندگى آدم هاست، درباره 
«وحيدى» كامالً درســت به نظر مى رسد. سال 
1355 براى او تولد و آغازى بود كه كمتر كسى 
تصور مى كرد بيشتر از 40 سال ادامه پيدا كند. 
براى «وحيدى» همه اين 41 سال و همه آن 32 
سال پيش از بازنشستگى اگر نگوييم به سرعت 

برق و باد اما با ســرعت و شــيرينى گذشت. 
خودش در اين باره گفته اســت: « تنها تدريس 
نمى كردم... ممتحن، طراح سؤال و رئيس حوزه 
امتحانى بوده ام؛ جورى كه برخى ها تا اسم من 
مى آمد ياد امتحانات مى افتادند...بعد بازنشستگى 
در 16 مدرســه غير انتفاعى تدريس كرده ام... 
طراح سؤال كنكور دانشــگاه آزاد بوده ام... 50 
دوره كارآموزى رياضى را گذرانده ام... هميشــه 
مطالعه دارم، نظام قديــم و نظام جديد درس 
داده ام...هرگز تدريــس و مطالعه را رها نكردم. 
زندگى من در تحصيل، تدريس، تحقيق و تأليف 
خالصه شــده است. از من مى پرسند با معلمى 
چگونه زندگى كــرده اى؟ مى گويم من معلمى 
نكرده ام كه زندگى كنم، بلكه زندگى  كرده ام كه 

معلمى كنم. معلمى؛ يعنى هنر انسان پرورى.»

  تنبيه تعطيل
معلــم  خيلى خيلى قديمى و نظام آموزشــى 
گذشــته، يك خاصيت و ويژگى اش استفاده از 
تنبيــه بود. اصًال خاطــرات قديمى ترها را كه 
مرور مى كنيد، پاى ثابتش خاطرات تنبيه، تركه 
و شالق هايى است كه انگار حق مسلم خيلى 
از معلم هاى سختگير ســابق بود! در خاطرات 
دانــش آموزانى كه ســال هاى دور در كالس 
درس «وحيدى» حاضر بوده اند اما چنين چيزى 
پيدا نمى شــود. از شهيد رجايى كه در كودكى 
دانش آموز وحيدى بود، بگيريد تا ديگر دانش 
آموزانى كه در قزوين، تهران و... پاى درســش 
نشسته اند. خاطرات دوران تحصيل و تدريس 
خــود «وحيــدى» نيز از اين يــك فقره خالى 
اســت. در عوض معلم 92 ساله هنوز كه هنوز 
اســت نام تك تك دانش آموزان دوران شاغلى 
و بازنشســتگى اش را دارد. با شــماره تلفن ها، 
تاريخ تولدشــان و كادوهاى روز معلمشــان و 

البته يادگارى ها و جوايزى كه پايان هر ســال 
به آن ها مى داد! 

  اين دو خاطره
اين دو خاطره اش را بخوانيد تا متوجه شــويد 
چرا «وحيدى» براى معلمى نه ســن و ســال 
مى شناسد، نه زمان و مكان و نه محدوديت هاى 
ديگر: « سال 1347 كه معلم نمونه شدم به من 
سفر كربال پيشنهاد كردند... گفتند به شرطى 
كه آنجا هم در مدرســه ايرانى به بچه ها درس 
بدهى... به مدرسه ايرانى ها رفتم. چند تايى هم 
شاگرد عرب بودند. آنجا هم رياضى درس دادم. 
همانجا خدمت امام خمينــى(ره) رفتم...گفتم 
معلم رياضى هستم. گفتند دينى هم بگو. من 
هميشه بعد از درس براى بچه ها راجع به اخالق 
و دين هم مى گفتم... در سفر حج هم كنار باب 
الفتح ديدم معلمى هست و به چند شاگرد دارد 
رياضى درس مى دهد. ديدم بچه ها اصالً متوجه 
نشدند. اجازه گرفتم و درس دادم. موضوع درباره 
مخرج مشــترك گرفتن بود. مشتاق شدند و 
مى خواستند فردا هم بروم درس بدهم، اما روز 

آخر بود و بايد بر مى گشتيم»!

  راز اصلى
شايد همين روزها ركورد تدريسش در «گينس» 
ثبت شــود. همان طــور كه دو ســال پيش 
گواهينامه ركورد ملى تدريس را در ايران گرفت. 
همــان طور كه بارها و بارها از او تجليل شــد، 
همان طور كه چند وزير آموزش و پرورش پاى 
خدمات طوالنى مدت و صادقانه اش مهر تأييد 
زدند، ولى بعيد مى دانم گينس، گواهينامه ملى، 
تقديرنامه و... بتواند رمز و راز اصلى «معلم ماندن» 
او و ركورد 73 ســال صبر، مهربانى و عشــق و 

محبت را هم ثبت كند.

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

ترامپ رقيب خوبى است...
در  رضايى  محســن  خبرنگاران/  باشگاه 
واكنش به سخنان اخير رئيس جمهور آمريكا 
در توئيتر خود نوشــت: «ترامپ، رقيب خوبى 
براى ماســت. قبل از شــروع بازى شكست 

مى خورد.»

كتاب «هيالرى كلينتون» 
ركورد شكست

فرارو/كتــاب جديد هيالرى كلينتون به نام 
«چــه اتفاقى رخ داد» كــه كمتر از دوهفته از 
انتشار آن مى گذرد تاكنون بيش از 300 هزار 
نسخه فروش داشــته و عنوان پرفروش ترين 
كتاب غيرداســتانى در پنج سال گذشته را از 

آن خود كرده است.

سيلى خرمشهر به ترامپ
فارس/ مجله نيوزويك در تحليلى رونمايى 
ايران از موشــك بالســتيك «خرمشــهر» را 
«ســيلى» ايران به صورت «دونالــد ترامپ»، 
رئيس جمهــور آمريكا و رژيم صهيونيســتى 

توصيف كرده است.

ژاپن خواستار كمك ايران شد
شــفاف/ «تارو كانو»، وزير خارجه ژاپن در 
ديدار با محمد جــواد ظريف، وزير خارجه 
ايران خواســتار كمك تهران براى افزايش 
فشــار عليــه كره شــمالى و مهــار برنامه 

هسته اى اين كشور شد.

به خاطر كفش پاشنه بلند
باشگاه خبرنگاران/ پس از گذشت حدود 
ســه هفته از انتقاد رســانه هاى آمريكايى از 
كفش هاى جنجالى مالنيا ترامپ در بازديد از 
مناطق سيل زده تگزاس، دونالد ترامپ گفت: 
او كفش هاى پاشــنه دار پوشيده بود، همان 
طور كه بســيارى از شما اين كار را مى كنيد؛ 
امــا زمانى كــه در تگــزاس از هواپيما پياده 
شــد، كفش هاى كتانى اش را پوشيد؛ اين كار 

رسانه ها دغل بازى است.

پرچم رژيم صهيونيستى
در خيابان هاى «اربيل»

شفاف/برخى جوانــان ُكرد، روز گذشته در 
تجمعى در اربيل، كه براى اعالم حمايتشان 
از همه پرسى جدايى اقليم كردستان عراق 
برگزار شده بود به نشانه قدردانى از حمايت 
تل آويو از همه پرسى جدايى اقليم كردستان 
عراق، پرچم رژيم صهيونيستى را در اربيل 

در دست گرفته و به شادى پرداختند.

جوراب هاى خبرساز 
باشــگاه خبرنگاران/ جاســتين ترودو، 
نخســت وزير كانادا كه ســابقه پوشــيدن 
جوراب هاى عجيب و غريب و لنگه به لنگه 
را دارد اين بار با پوشيدن جوراب شخصيتى 
در جنگ ســتارگان باعث ايجــاد غوغا در 
رســانه هاى اجتماعى و واكنش چهره هاى 

شاخص به اين اقدام شده است.

تأييد يورش هكرهاى روس 
تابناك/ برخــى ايالت هاى آمريكايى تأييد 
كردنــد كه هكرهــاى روســى در جريان 
انتخابات رياست جمهورى 2016 در تالش 
بــراى تغييــر آرا به نفع دونالــد ترامپ به 
سيستم هاى رأى گيرى آن ها حمله كردند 

اما هيچ رأيى تغيير نكرد.

توقيف لنج متجاوز
 رجا/ فرمانده دريابانى جزيره كيش گفت: 
يك فروند لنج متعلق به كشورهاى حاشيه 
خليج فارس به همــراه هفت نفر خدمه در 
حالى كه 45 قطعه از گونه هاى نادر كوسه را 
صيد كرده بودند به دليل تجاوز به آب هاى 

ايران توقيف شد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/2311/56

 22/4123/15 3/574/31

17/2617/58

5/225/54

17/4418/16

حكايت بى كسى و چشم انتظارى
1ـ يك سويگى 

دوستى هاى ما، گاه يك طرفه اند و گاه از دوسو محكم اند. پيشوايان تأكيد كرده اند كسى 
«دوست» حقيقى است كه منتظر جبران محبتش نباشد... يك دله و يك سويه دوستى 
كند. دل بســپارد و دل ببرد... و هرگز با رفتار نامناسب دوست، رنجيده خاطر نشود و 

دوستى را رها نكند. پيشوايان، دوستى را وسيله ارتقاى دل و آرامش جان دانسته اند.
2ـ زير سايه خدا

گاهى دوستى  ها بر اثر رخدادى دلپذير و گذشت يا مرحمتى آغاز مى شوند... و گاهى 
اختالف و جدالى، ســبب دوســتى كسى با كسى مى شــود... گاه سفرها آغازكننده 
دوستى ها مى شوند... و گاهى تنهايى كسى، او را به سوى دوستى با كسانى مى كشاند. 
بزرگان تأكيد كرده اند بهترين آغاز دوستى، آشنايى در مكان هاى مقدس و زير بيرق 

شعائر دينى است.
3ـ  ستاره ها از دور

دوســتان ما گوناگون اند. دوســتانى داريم كه اهل معنا نيســتند اما ســالم، پاك و 
دوست داشــتنى اند... و دوســتانى داريم كه با وجود آشنايى شان با مفاهيم معنوى، 
اهل عمل نيســتند. عكس دو گروه پيش گفته نيز دوستانى داريم كه شبيه عملشان 
مى شوند... خوب يا بد. پيشوايان تأكيد كرده اند ِصرف معتقدبودن، وسيله نجات كسى 
نيست... اگرچه تأكيد كرده اند كه دوستان معتقد، بهتر از غيرمعتقدند... اما اين را هم 

گفته اند كه «كردار» معيار داورى است نه ظاهر.
4ـ  فقر وابستگى

دوســتان گوناگون، تا وقتى به «آزمون» نرسند؛ شناخته نمى شوند. خوشى ها آزمون 
خوبى براى دوستى نيستند... مگر هزينه داشته باشند. دوستى كه در مسير خوشحالى 
و خوش وقتى دوستش تالش مى كند و از داشته هاى خودش به پاى دوست مى گذارد، 
آزمون مى دهد. رنج ها و دردها، آزمون هاى معتبرترى محسوب مى شوند. دوستانى كه 
در ســختى ها، كنار آدم  مى مانند؛ دوستانى مطمئن ترند. دوستانى كه از سرمايه هاى 

مادى و معنوى براى رفاقت ها هزينه مى كنند؛ مطمئن تر از دوستان هنگام دارايى اند.
5ـ  آينه هاى پُرتََرك

پيشوايان تأكيد كرده اند «بى دوست» نباشيم... اما از آن سو نيز تأكيد كرده اند كه براى 
دوستى، بهاى گزاف  نپردازيم. سفارش كرده اند كه دست كم براى يك بار دوستان را 
خشمگين كنيم و رفتار آنان را ببينيم... اگر ُحرمت ها را زير پا نگذاشتند؛ معتبرند... و 

اال، نااَمن اند و نمى شود در سختى ها به آنان تكيه كرد.
6ـ  توشه هاى يك نفره

دوســتان «حامى» اندك اند... و پشتيبانى آنان محدود است. هرگز همه نياز آدم ها با 
دوســتان تأمين نمى شود. دوســتان در بيمارى هاى سخت و شكست هاى هولناك 
زندگى، همه مشكل را حل نمى كنند. حتى اگر از اعتبارشان نيز استفاده كنند، توان 
جبران همه دشــوارى هاى دوســت را ندارند... آنان نيز «آدم» و «محدود»اند... و بدتر 
اين كه گاهى به ســرايت آثار زيان ما به دوستان، حتى دوستان حامى نيز پا را پس 
مى كشند تا آسيبى نبينند. پيشوايان تأكيد كرده اند كه حتى همدل ترين دوستان نيز 

در آخرت، نمى توانند بار گناه دوستان را به دوش بكشند... حتى اگر بخواهند.
 7ـ  دست هاى پشتيبان

بزرگان تأكيد كرده اند «رفيق» واال، آن است كه پشتيبان دوست در دنيا و آخرت باشد... 
و باز تأكيد كرده اند در عرصات محشــر و قيامت، دســت دوستان در يارى هم بسته 
است... جز اهل بيت(ع) كه در دنيا و آخرت، امور آدم و عالم، از سوى خداوند به دست 
باكفايت آنان سپرده شده است... از دوستان حمايت مى كنند... آنان را وانمى گذارند و 

در جبران اشتباه و دشوارى هاى زندگى و ايمانشان، مدد مى رسانند.
 8ـ  رفيق شفيق

مزار پيشــوايان و بزرگان، ســايبان هاى ارتباط زائران با تكيه گاه هاى اَمن عالم است. 
«زيارت»، مجالى براى استمراربخشى به پيوند آدم ها با «دوستان حقيقى» است... كسانى 
كه حتى در تلخ ترين آسيب هاى «خودساخته آدم ها» نيز رهايشان نمى كنند... از آدم ها 
خسته نمى شوند... و آنان را در تنگناها، وادار به تنهايى و درماندگى نمى كنند. پيشوايان 
و بزرگان (چنان كه در روايت هاى گوناگون تأكيد شــده)، تك تك زائران مزارشان را 
مى بينند، سالمشان را پاسخ مى دهند و پس از بازگشت از زيارت، همواره آنان را ياد و 

پشتيبانى معنوى و مادى مى كنند.
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از 

شركت «اسوه». صفحه 705. از زيارت نامه «امام حسين(ع)» در حرم مطهر:
دائد... واالَهواِل لِسوءِ َعَملى و َقبيِح  ـ (... اهللا اهللا فى عبِدَك و موالك.. ال تَُخلِّنى ِعنَدالشَّ
فِعلى و عظيِم ُجرمى!)... شــما را به خدا ســوگند مى دهم اى موالى من!... كه بنده و 
دوستدارت را رها نكن!... كه مضطرب و گرفتارم... و اين، نتيجه كردار ناشايسته و گناه 

بزرگ من است.

ايوان ِشفا (68)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

دوگ باندو - توئيتر
ايستگاه/ دستيار ويــژه رونالد ريگان، رئيس جمهور سابق آمريكا، در توئيتى به انتقاد از دونالد ترامپ در 
جانبدارى از عربستان و حمله به ايران پرداخته و تأكيد مى كند اگر كشورى بايد مورد انتقاد قرار گيرد، آن 

عربستان و فعاليت هاى ضد حقوق بشر اين كشور است.

رامبد جوان - اينستاگرام
ايستگاه/ رامبد جوان در پستى اينستاگرامى با انتشار تصويرى از كتاب خاطره انگيز فارسى، روز اول مهر 
را روز شكفتن احساس، زمزمه و لبخند، روز آشنايى دانش آموزان با كتاب، معلم ، درس و دنياى تازه لقب 

داده است.

اميرحسين رستمى - اينستاگرام
ايســتگاه/  اين بازيگر فعال اين روزهاى تلويزيون ايران، جلد شــماره جديد هفته نامه تايم اروپا را 
منتشــر كرده كه با عكسى تأثيرگذار از مسلمانان پناهجوى روهينگيا، تيتر «شرمسارى ميانمار» را به 

كار برده است.

يك

دو

سه

شبكه گردى

 (ادامه دارد)

نازدانه، نينوا را سيراب مى كند
 ايســتگاه/ رقيه توسلى   نه...! از گوشــواره نمى گويم... از مَشك هاى تشن ه و 

سيلى هاى سرخ... از خيمه هاى سوزان و هياهوى نيزه ها و تازيانه ها...
فقط مى دوم... آنقدر مى گريزم و پير مى شــوم تا برسم به امامزاده مظلومه عاشورا... 
به نازدانه سيدالشــهدا... آن وقت روى دو زانو فرود مى آيم و مى شوم درياى اشك... 
مى شــوم هزاران هزار گوش... هزاران هزار چشم... عاشــورا كه به شام غريبان گره 
مى خورد، تمام ثانيه ها، عطش و آتش و عشق اند... رقيه «يا اَبتاه»گو در مقتل مى گردد 
و صحرا، مويه مى كند. در گودال قتلگاه يك جفت دســت، آب مى آورد و يك جفت 

دست، خنجر... سه ساله اى دارد انگار نينوا را سيراب مى كند...

نذر ارباب

به گواه چشم ها، عشق، قدمت دارد... دق الباب 
كنيد... اهالى شهر به روضه ارباب آمده اند...
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