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سرنوشت برجام
 بين الملل   وقتى از آقاى دكتر «بهرام قاسمي» درباره آن مى پرسم كه اگر آمريكا يك طرفه از در گفت وگو با سخنگوى وزارت امور خارجه بررسى شد 

برجام خارج شود، آيا ايران با اروپا ادامه مى دهد؟ پاسخ مى دهد به اين راحتى نيست كه ترامپ 
بيايد جلوى دوربين ها و يك قرارداد چندجانبه را «پاره پاره» كند. خود آن ها بهتراز هركسى مى 

دانند كه عواقب برهم زدن برجام چه خواهد بود. چيزى كه...

امام رضا: دوست داشتن دوستان خدا واجب است و همچنين نفرت و بيزارى از دشمنان خدا و پيشوايان آن ها.  وسايل الشيعه ج 16- ص 181

فتنه همه پرسى در اقليم

روابط عمومى كل سپاه پاسداران 
در اطالعيه اى اعالم كرد 

تشييع  پيكر
شهيد «حججى»  

در مشهد
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يـــادداشــت  روز
آيت اهللا عليرضا اعرافى

هر بخشــى از نهضت اباعبداهللا الحسين(عليه الســالم) را كه بنگريم، سرشار از 
درس هاى ناب زندگى است؛ چه در عرصه زندگى فردى و چه زندگى اجتماعى و 
مبارزه با ظلم و ستم در مسير برقرارى كلمه «اهللا» در جامعه.در ماجراى عاشورا، 

حضرت مظلومانه اما با عزت و افتخار در برابر يك فرهنگ...

اهميت قيام حسينى 
در پيچ تاريخى صدر اسالم

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس خبر داد

آغاز تفحص از هدفمندى يارانه ها

 اخبار   مســعود بارزانى مثل كودكى 
خيره ســرمى خواهد به هر قيمتى شده 
از  اقليم كردستان  همه پرســى جدايى 
عراق را برگزار كند؛ فتنه اى كه شــايد 
براى دهه هــا منطقه را دچــار بحران، 
تنش و حتى درگيرى و عراق را گرفتار 
يك جنگ فرسايشى كند كه تبعات آن 
قابل پيش بينى نيست. دولت كردستان 
همه پرســى را از روز شنبه در خارج از 
اين اقليم آغاز كرده و قرار اســت امروز 

مرحله اصلــى آن در داخل اقليم برگزار 
شود. اين در حالى است كه دادگاه عالى 
فدرال عراق و پارلمان اين كشور و حتى 
شوراى امنيت سازمان ملل برگزارى اين 
همه پرسى را غير قانونى و نتيجه آن را 
غير قابل پذيــرش اعالم كرده اند. با اين 
حال، مرغ بارزانى يك پا دارد و او تاكنون 
به همه رايزنى ها و پيشــنهادهاى دولت 
مركزى عــراق و جامعه بين المللى براى 
به تعويق انداختن اين تصميم و مذاكره 

با دولت مركزى عراق «نه» گفته اســت.
جمهورى اســالمى ايران هم به دفعات 
چه در رايزنى ها و چه در قالب پيام هاى 
ديپلماتيك، توصيه و حتى اتمام حجت، 
مقامــات دولت اقليم را از پافشــارى بر 
اجرايى كردن اين تصميم بازداشــته و 
نســبت به تبعات آن هشدار داده است. 
حســن روحانى چند روز پيش در ديدار 
با دبيركل سازمان ملل هرگونه تغيير در 
مرزهاى عــراق را خطرناك عنوان كرد 

و گفــت: ايران از تماميــت ارضى عراق 
حمايت مى كند. مهم تر از همه اما على 
شمخانى دبير شوراى عالى امنيت ملى 
هفته گذشــته آخرين هشدارها را براى 
اربيل ارســال كــرد و از تبعات امنيتى 
ايــن تصميم بــا تجديدنظر ايــران در 
توافقنامه هاى امنيتــى كه با عراق دارد، 
سخن گفت. شمخانى با تأكيد بر اينكه 
ايران صرفاً دولت واحد، يكپارچه و فدرال 

عراق را به ...
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يادداشت روز

جواد كريمى قدوسى
 عضو كميسيون امنيت ملى مجلس

مدير عامل ايران خودروى خراسان در مراسم رونمايى از يك خودروى چينى:

اميدواريم روزى خودرو ساز شويم!

گزارش خبرى

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى    روز گذشته در حالى مراسم 
رونمايى از خودروى هايما اس 5 مجموعه ايران خودرو خراسان 
در مشهد برگزار شد كه در خالل برگزارى اين مراسم اعالم شد 
ثبت نام اين خودروى نيمه شاسى از ساعت 11آغاز شده است. 
بر اساس اين گزارش، مراسم ياد شده از ساعت 10آغاز شد وطى 
روند برگزارى مراسم و در ساعت 12مجددا مسئوالن جلسه 

اعالم كردند كه ثبت نام ها در سايت ايران خودرو به پايان رسيده 
است كه اين موضوع نشان مى دهد هنوز مشكالت در بحث ثبت 
نام خودروهاى توليد مشترك و روز همچنان وجود دارد. اين 
اتفاق در حالى است كه چندى قبل هم برخى متقاضيان براى 
خريد خودروى پژو 2008 باز هم با محدوديت مواجه شدند 
ونتوانستند در موعد تعيين شده ثبت نام خود را انجام دهند ودر 
هنگام ثبت اطالعات به صورت اتومات با پيام تكميل ظرفيت 
فروش مواجه شدند. بنا به گفته برخى ثبت نام كنندگان مراحل 
ثبت نام خودرو زمانبر بوده و فروش 2500 دستگاه خودرو ظرف 

يك ساعت تعجب برانگيز بوده است.
از سويى هايما اس 5 خودرويى است كه بر اساس راهبرد شركت 
ايران خودرو در شركت ايران خودرو خراسان توليد مى شود كه 
هنوز در مرحله توليد داخلى 20درصد قرار دارد وبه گفته زاهدى 

فرد اين روند توسعه داخلى سازى به 30درصد خواهد رسيد.

مدير عامل ايران خودرو خراسان در اين مراسم درباره داخلى 
سازى برخى خودروهاى توليد مشترك گفت: توليد داخلى 20، 
30، يا 40درصدى نشانه خودروساز شدن نيست و اميدواريم با 
فراهم كردن بسترهاى الزم به سمت خودروساز شدن حركت 
كنيم. وى همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنى بر 
اعالم قيمت نهايى هايماى اس 5 اظهار داشت: در حال حاضر 
قيمت اين خودرو بين 70تا 80ميليون تومان اعالم شده اما 
قيمت نهايى آن با توجه به مباحث خودكفايى، داخلى سازى، 
سياست هاى ارزى و توليد مشترك و... طى دو تا سه ماه آينده 
اعالم مى شود. يك كارشناس صنعت خودرو نيز هم در حاشيه 
اين مراسم به خبرنگار ما گفت: هنوز بحث 20درصدتوليد داخلى 
هايما اس 5به طور كلى در كشور اجرايى نشده وبراى اين كار 
نيازمند به روزرسانى تكنولوژى ها و اقدام هاى اساسى از سوى 

قطعه سازان هستيم. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

بغداد نتايج همه پرسى كردستان را به رسميت نمى شناسد فارس: نخست وزير عراق با انتقاد از «فساد مسئوالن ُكرد»، اظهارداشت: كشورش هرگز نتايج همه پرسى جدايى را به 
رسميت نخواهد شناخت.حيدر عبادى، مسئوالن كردستان را فاسد دانست و از مردم كردستان خواست بپرسند نفتى كه در اين مدت فروخته اند به كجا رفته است؟  وى گفت: مشكالت منطقه 

كردستان داخلى بوده و ربطى به بغداد ندارد.

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

مسعود  خليل خانه   آرش  سياست/   
بارزانى مثل كودكى خيره سرمى خواهد به 
هر قيمتى شده همه پرسى جدايى اقليم 
كردستان از عراق را برگزار كند؛ فتنه اى كه 
شايد براى دهه ها منطقه را دچار بحران، 
تنش و حتى درگيرى و عراق را گرفتار يك 
جنگ فرسايشى كند كه تبعات آن قابل 

پيش بينى نيست.
دولت كردستان همه پرسى را از روز شنبه 
در خارج از اين اقليم آغاز كرده و قرار است 
امــروز مرحله اصلــى آن در داخل اقليم 
برگزار شود. اين در حالى است كه دادگاه 
عالى فدرال عراق و پارلمان اين كشــور و 
حتى شوراى امنيت سازمان ملل برگزارى 
اين همه پرسى را غير قانونى و نتيجه آن 
را غير قابــل پذيرش اعالم 

كرده اند.
با اين حال، مرغ بارزانى يك 
پــا دارد و او تاكنون به همه 
رايزنى هــا و پيشــنهادهاى 
دولت مركزى عراق و جامعه 
بين المللى بــراى به تعويق 
و  تصميم  ايــن  انداختــن 
مذاكره با دولت مركزى عراق 

«نه» گفته است.

 هشدارهاى دوستانه اما قاطع تهران
جمهورى اســالمى ايران هــم به دفعات 
چه در رايزنى هــا و چه در قالب پيام هاى 
ديپلماتيك، توصيه و حتى اتمام حجت، 
مقامات دولت اقليم را از پافشارى بر اجرايى 
كردن اين تصميم بازداشــته و نسبت به 

تبعات آن هشدار داده است. 
حســن روحانى چند روز پيش در ديدار 
با دبيركل ســازمان ملل هرگونه تغيير در 
مرزهاى عراق را خطرنــاك عنوان كرد و 
گفت: ايران از تماميت ارضى عراق حمايت 

مى كند.
مهم تــر از همه اما على شــمخانى دبير 
شــوراى عالى امنيت ملى هفته گذشته 
آخرين هشدارها را براى اربيل ارسال كرد 
و از تبعات امنيتى اين تصميم با تجديدنظر 
ايران در توافقنامه هاى امنيتى كه با عراق 

دارد، سخن گفت.
شــمخانى با تأكيد بر اينكه ايران صرفاً 
دولت واحــد، يكپارچه و فدرال عراق را 
به رسميت مى شناسد، گفت: مشروعيت 
گذرگاه هــاى مرزى ايران با كردســتان 
عــراق صرفاً بــه دليل وجــود اقليم به 
عنوان بخشــى از عراق يكپارچه است و 
جدايى اقليم كردستان از دولت مركزى 
عراق به معناى مســدود شــدن مرزها 

خواهد بود.

  انسداد مرزها
شوراى عالى امنيت ملى كشورمان ديروز 
اعــالم كرد: با توجه به مؤثر واقع نشــدن 
تالش هاى سياسى خيرخواهانه كشورمان 
و اصرار مســئوالن اقليم كردستان براى 
برگزارى همه پرســى در ايــن منطقه با 
درخواســت دولت مركزى عراق مرزهاى 
هوايى ايــران روى پروازهــا از مبدأ يا به 

مقصد كردستان، مسدود شده است.
ديروز خبرگزارى آناتولى تركيه نيز به نقل 
از منابع دولت كردستان از حمله توپخانه اى 
نيروهاى ايــران به برخى از مناطق مرزى 
كردستان در استان اربيل خبر دادند. ايران 
پيشــتر هم در اين مناطق مراكز تجمع 
و پايگاه هــاى گروه هاى تروريســتى كه 
مى گويد دولت اقليم دســت آن ها را براى 

فعاليت باز گذاشته هدف قرار داده بود.
اين اتفاق مى توانــد اولين تبعات از ميان 
رفتــن توافق هاى امنيتى ايــران با دولت 
مركزى عــراق در مورد مســائل امنيتى 
در مرزهاى مشــترك با منطقه كردستان 
تلقى شود. همزمان نيروهاى زمينى سپاه 
پاسداران نيز رزمايش امنيتى گسترده اى را 
در مناطق شمال غرب ايران و در مناطق 

همجوار با مرزهاى كردستان آغاز كردند.

  تركيه هم به تحريم كردستان پيوست
پس از عراق شــايد كشورى كه بيشترين 
آثار منفــى اين جدايى را متحمل خواهد 
شــد، تركيه اســت كه در عمل ديگر با 
عــراق هم مــرز نخواهد بــود و مرزهاى 
350 كيلومترى اش با اين كشــور به مرز 
با كردســتان بدل خواهد شــد. به دليل 
درگيرى ها و جنگ چندين دهه اى دولت 
تركيه بــا احزاب كرد جنوب شــرق اين 
كشــور و مخالفان جدايى طلب، اين اتفاق 
يعنى تشكيل يك كشور كردى در جنوب 
تركيه و ارتباطات گسترده دولت بارزانى با 

احزاب كرد مخالف در تركيه، اين اتفاق آثار 
امنيتى بسيار شديدى براى تركيه در پى 

خواهد داشت.
از اين رو رجب طيــب اردوغان چند روز 
پيــش تأكيد كرد كه آنكارا همه پرســى 
جدايى اقليم را به رسميت نخواهد شناخت 
و تهديد كرد كه در صورت اصرار اربيل بر 
اين همه پرسى، تركيه اين اقليم را تحريم 

خواهد كرد.
شوراى عالى امنيت ملى تركيه هم ديروز 
انسداد مرزهاى هوايى اين كشور با اقليم 

كردستان را تصويب و اجرايى كرد.
حتى آمريــكا هم با ايــن تصميم اقليم 
كردســتان مخالفــت كــرده و راه هــا و 
طرح هــاى مختلفى را به دولــت بارزانى 
پيشنهاد كرده است، اما مورد موافقت اربيل 

قرار نگرفته است.

 خودكامگى بارزانى به قيمت خون
هنوز اما واكنش ميدانــى دولت مركزى 
عــراق به اقــدام دولــت بارزانــى براى 
برگزارى همه پرســى مشــخص نيست. 
اما با توجه به مخالفت گســترده احزاب 
و جريان هاى داخلى عــراق، بويژه موضع 
ســخت جريان هايى مثل ائتــالف ملى، 
حشــد الشــعبى و ديگر گروه ها همسو 
با دولــت مركزى هيچ بعيد نيســت كه 
تنش هاى جدى تر به زودى در داخل عراق 
رخ نشــان دهد. در هفته هاى اخير نيز به 
صورت پراكنده آثار اين فضا با درگيرى ها، 
بمب گذارى هــا و صف بنــدى نيروهاى 
دو طــرف در مناطق مورد مناقشــه مثل 

كركوك خود را نمايان كرده است.
با اين حال، مســعود بارزانى مى گويد به 
قيمت نابودى كردســتان هم كه شــده 
مى خواهد اين تصميم را عملى كند. پايگاه 
خبرى النشره نوشت: بارزانى گفته است ما 
همه پرسى را برگزار خواهيم كرد، بياييد ما 

را نابود كنيد. 

 زندان بارزانى براى كردها
يك كارشناس مســائل منطقه مى گويد: 
زنگ خطر براى دولــت بارزانى با تصميم 
ايــران و دولت مركزى عــراق و آنكارا به 
صدا درآمده اســت و با انســداد مرزهاى 
ايران و تركيــه، دولت اقليم كه هم اكنون 
نيــز با بحران اقتصادى و كســرى بودجه 
ســنگين روبه روســت به طور كامل در 
محاصــره اقتصادى قــرار خواهد گرفت و 
در عمــل به يك جزيره بســته و محصور 
بدل خواهد شــد كه امكان ارتباط با هيچ 
كجا را نخواهد داشــت.  حسن هانى زاده 
مى افزايد: اقليم كردستان ظرفيت تقابل با 
كشورهاى همجوار خود را ندارد و نمى تواند 
بر امكانات داخلى محدود خود تكيه كند؛ 
زيرا با افزايش فشــارها آن ها حتى قادر به 
فروش نفت و تجارت با بيرون نيز نخواهند 
بود، بنابراين حرف هاى بارزانى كه مى گويد 
اعتنايى به فشار كشورهاى همسايه ندارد، 
واقعى نيست. وى مى افزايد: واكنش تند و 
اقدامات جدى تر كشورهاى همسايه عراق 
امرى محتمل اســت و حتى ممكن است 
تركيه دست به مداخله نظامى در كردستان 
بزند. رژيم صهيونيســتى كــه اصلى ترين 
حامى كردها در جدايى است و پرچم هاى 
آن اين روزها در خيابان ها و مراسم  مختلف 
حزب حاكم برافراشته مى شود، قادر نخواهد 
بود كمكــى به بارزانى بدهــد.وى با بيان 
اينكه بسيارى از مردم و احزاب كردستان 
و اقوام ديگر ســاكن در اين منطقه نيز با 
اين تصميم و برگزارى همه پرسى مخالف 
هســتند، مى گويد: همه مى دانند شرايط 
اقتصادى سختى برايشان رقم خواهد خورد. 
آن ها صالحيت و صحت اين همه پرسى را 
هم در غياب بسيارى احزاب مخالف حزب 
حاكم كه تبعيد يا زندانى شــده اند، مورد 
ترديد قرار مى دهند و مى گويند اين همه 

پرسى در سالمت برگزار نمى شود.
اين كارشــناس مســائل منطقه با تأكيد 
بــر اينكه به هر حال تبعات ســنگين اين 
خودســرى كودكانه از هميــن امروز براى 
بارزانى شروع شده و او دست در آتشى برده 
كه احتمال دارد گذشته و آينده سياسى او را 
بسوزاند، خاطرنشان مى كند: اگر همه پرسى 
امروز در كردستان برگزار شود، يك بحران 
جديد بــراى عراق به وجــود خواهد آمد. 
بارزانى با حمايت رژيم صهيونيستى امروز 
همان نقشــى را در مورد عراق ايفا مى كند 
كه صدام عليه ايران كرد. مأموريت بارزانى 
ايجاد بحران در منطقه است، چون اعتقاد او 
اين است كه از طريق بحران سازى مى تواند 
به هدف خود يعنى جدايى كردستان برسد، 

اما پايان اين راه تاريك، معلوم نيست.

هشدار جهانى نسبت به آتش بازى صهيونيستى در كردستان عراق

فـتنه همه پرسى در اقـليم

 چــرا دولت اصرار در به كارگيرى فتنه گران دارد و چرا خطوط قرمز برجام را 
زير پا گذاشت؟ كمترين مجازات امضاى 2030چيست؟ آيا در دارايى مسئوالن 
شبهه رانتى نبود؟ سرنوشت بيشتر بدهكاران بزرگ بانكى چه شد؟ كمترين توجه 
به مطالب باال، خطرات بزرگى را متوجه نظام و اعتماد ملت مى كند و انتظار از قوه 
قضائيه آن است تا زودتر عوامل و گروه هاى بازدارنده را به ملت گفته و اقدام كند 
و بهتريــن راهكار، قانونى كردن اعالم دارايى و عملكرد خاطيان به ملت و اقدام 

شجاعانه است. 9170002138
 دو روز از مهر گذشت! اما حقوق ناچيز من بازنشسته كشورى به حسابم ريخته 

نشده است، با كلى قسط! 9370001082
 مذاكرات هسته اى چند سال قبل آقاى ظريف ظاهراً به مذاق ايشان خوش آمده 
كه در مصاحبه با نشــريه آمريكايى نيويورك تايمز مى گويد كه اگر آمريكايى ها 
خواهان گفت و گوى دوباره بر سر برجام هستند، اين گفت و گوها بايد بر سر تمام 
مفاد برجام باشد. اين گفتار غير عاقالنه آيا از روى سهل انگارى است يا تعمدى 
است؟ آيا ايشان فكر مى كنند كه اگر دوباره پاى ميز مذاكره بنشينند مى توانند 
از آمريكا امتياز بيشترى بگيرند؟ در مذاكرات قبلى چه گلى بر سر ايران زدند كه 
مى خواهند دوباره پاى ميز مذاكره بنشــينند؟ همان مذاكرات قبلى براى هفت 

پشتمان بس است كه هيچ دستاوردى برايمان نداشت. 9150000233
 در طول 39 ســال گذشــته دولتى بدقول تر و بى تدبيرتر از دولت دوازدهم 

نديديم. 9350007055
 درباره عملكرد خالف اهداف اسالم و انقالب دولت آقاى فريدون(روحانى) مثل 
برجام و سند 2030 و... اكنون حذف مربى قرآنى و پرورشى از مدارس، اين قدر 
از مردم نظرســنجى نكنيد؛ بايد دانشگاه ها، رسانه ها و دستگاه هاى نظارتى با در 
نظر گرفتن تمام زمينه هاى نفوذ و با قدرت تمام با اين حركات مشكوك كه بر 
خالف اصول و اهداف اسالم و انقالب به صورت موريانه اى اجرا مى شود، برخورد 

كنند. 9150000590
 فرقى نمى كند بســتن هر نــوع قرارداد اقتصادى با انگليس آب به آســياب 
دشمن ريختن است. مردم را نادان و ناآگاه فرض نكنيد ما تمام رفتارهاى دولت 
و مسئوالن را زير نظر داريم و اصالً راضى به امضاى چنين قراردادهايى نيستيم. 

9350007054
 تعطيلى كارخانه هپكو اراك و ده ها كارخانه مشابه و شرايط اسفناك كارگران 
آن ها نتيجه سياست هاى دولتمردان غربگرا و اشرافى است كه منافع مالى خود 
را در وابسته كردن هر چه بيشتر كشور به بيگانگان دنبال مى كنند. از آن ناراحت 
كننده تر بى توجهى مســئوالن و شبكه هاى حامى آن هاســت كه حتى براى 
حيوانات كمپين تشكيل مى دهند، ولى هيچ يادى از مصائب كارگران هموطن 

خود نمى كنند. 9150001495
 پرســش روحانى از دانش آموزان را اول خودش و وزيران پاســخ بدهند كه 
منتقدين و خبرنگاران را نمى تواننــد، تحمل كنند؛ از ميكروفون پرت كردن تا 

بى شعور و بى شناسنامه خواندن منتقدان. 9300002554
 مرگ هر بازنشسته در دولت تدبير و اميد به گردن رئيس دولت و معاون وى 
نوبخت اســت كه نه به فكر افزايش حقوق آن ها هســتند واكنون هم هفت روز 
حقوق آنان واريز نشده، علت دشمنى نوبخت با عدم افزايش حقوق آنان بر طبق 

قانون همسان سازى چيست؟9140005317
 شيطان بزرگ، تروريست بالذات، ام الفساد قرن، استكبار جهانى، اين ها توصيف 
بنيان گذار فقيد جمهورى اسالمى از آمريكاى جهانخوار است. امروز جاى تأسف 
دارد كه عده اى فريبكار با القاى كدخدا بودن آمريكا و ربط دادن آب خوردن ملت 
به رابطه با اين دشمن هميشگى به مجلس، شوراى شهر و قوه مجريه راه يافته و 
ضمن اندوختن ثروت هاى ميلياردى مشغول دور كردن نسل جوان از آرمان هاى 

انقالب اسالمى هستند. 9150001496
 آقاى عسگرى رئيس صدا وسيما! روضه خوانى براى امام حسين با عرض ارادت 
به دشمنان امام حسين و آن كسانى كه فتنه 88 را به وجود آوردند و موضعگيرى 
نكردند منافات دارد! يك ذره زينبى باشــيد. راه امام حســين انسان را بهشتى 

مى كند نه روضه خواندن! 9110006820

مردم از مذاكره 
با استكبار خسارت ديده اند

در آغــاز مذاكرات هســته اى ابتــدا ادعاى 
طرف هاى مذاكره كننــده اين بود كه صرفاً 
بحث مذاكره بر سر موضوع هسته اى خواهد 
بود و در اين نشست ها هم فقط طرف مقابل 
نگرانى خودش را از رشــد صنعت هسته اى 

ابراز مى كرد.
اما بتدريج طرف هاى مذاكره كننده، بخصوص 
آمريكايى ها درخواست مذاكرات جامع را ارائه 
كردنــد. به عبارتى منظورشــان اين بود كه 
در مورد همه موضوعات بايد ايران ســر ميز 
مذاكره بنشيند، اما رهبر معظم انقالب به تيم 
مذاكره كننده اجــازه دادند فقط در موضوع 
هســته اى و آن هم در چارچــوب فناورى 
هسته اى، ذخيره سازى اورانيوم و مسائلى از 
اين قبيل و با ارائه چند خط قرمز به مذاكره با 

كشورهاى غربى بپردازند.
از طرفــى ديگــر، در مجلس قبــل بارها از 
تيم مذاكره كننده پرســيده شد كه طرف 
مقابل بخصوص آمريكايى ها به جز مباحث 
هســته اى چه موضوعات ديگرى را مطرح 
مى كنند كه آقاى ظريــف و هيئت مذاكره 
كننده پاســخ مى دادند كه كشورهاى غربى 
بر موضوع توانمندى موشكى ايران و مسائل 
منطقه اى نيز توصيه و اصرار به مذاكره دارند 
و نمايندگان مجلس بارها به هيئت مذاكره 
كننــده تأكيد كردند كه اگــر هم اكنون بر 
موضع لغو همــه تحريم ها نايســتيد، فردا 
اگر بخواهند تحريم ها را تشديد كنند، ابزار 
مذاكره نخواهيد داشــت كه پاســخ هيئت 
مذاكــره كننده ايــن بود كه آن ها بــا ابزار 
موشــك مى خواهند مذاكرات جديد انجام 
دهند و اكنون متأســفانه مشاهده مى شود 
كه پس از اينكه استكبار توانمندى هسته اى 
ما را متوقف كرد، اصرار و پافشــارى دارد كه 
توانمندى موشكى ما را متوقف كند و برجام 
2 و 3 را مطرح مى كنند و حتى به گفته رهبر 
معظم انقالب، درخواست تغيير قانون اساسى 

را نيز در آينده مطرح خواهند كرد.
بدون ترديد برجام يك تجربه تلخ براى مردم 
كشور وعبرتى براى جوانان نسل دوم و سوم 
انقالب بــود كه به روز شــدند و اين عبارت 
امام خمينى(ره) كه آمريكايى ها قابل اعتماد 
نيستند، براى آن ها به صورت واضح و آشكار، 
نهادينه ســازى شــد؛ زيرا درخواست نهايى 
استكبار كه هيچ موقع تحقق نخواهد يافت، 
اين اســت كه مردم ايران از اسالم، استقالل 
و فرهنگ و هويت دينى خود دست بردارند. 
اما مردم به رئيس جمهور و آقاى ظريف اجازه 
نخواهنــد داد كه درباره هيچ موضوع ديگرى 
به مذاكره با غربى ها بپردازند؛ زيرا نتيجه اين 
مذاكرات براى آن ها از قبل مشــخص است و 
مردم از بدعهدى غربى ها به اندازه كافى خسته 
و خسارت ديده اند؛ زيرا همين برجام كه وعده 
داده بودند تحول عظيمى در اقتصاد كشــور 
ايجاد خواهد كرد، چهار سال است كه اقتصاد 
را درگير خود كرده و متأسفانه تغيير چندانى 
هم حتى پس از اجرايى شدن برجام در اقتصاد 
كشور صورت نگرفته است و ارتباطات بانكى با 

بيشتر كشورها همچنان امكانپذير نيست.
از اين رو، جبهه استكبار به دنبال اين است 
كه وقت كشور را تلف و درگير مذاكرات خود 
كند و به عبارتى زمــان را براى خود بخرد. 
اما ايران اســالمى تحت تأثير هيچ تهديد، 
تحريم و فشــارى قرار نمى گيرد و با صالبت 
به پيشرفت و موفقيت خود ادامه خواهد داد 
و براى توليد انواع تسليحات موشكى، زمينى 
و ســاير توانمندى هاى خود از هيچ كشورى 

اجازه نمى گيرد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

آيت اهللا علم الهدى:
غفلت بزرگان درباره دفاع مقدس به نفع دشمن است

دفاع  به  نســبت  بزرگان  غفلت  قدس: 
مقدس به نفع دشمن است، دفاع مقدس 

يك انقالب اجتماعى و ارزش  است.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهــدى ديروز 
در ديدار بــا فرماندهان نظامى و انتظامى 
خراســان رضــوى، افزود: ســالگرد دفاع 
مقدس ســالگرد يك حادثه در كشــور 
نيست، سالگرد يك پيروزى نظامى نيست بلكه سالگرد يك انقالب اجتماعى در 
درون جامعه است. نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با تأكيد بر اينكه مراسم 
سالگرد دفاع مقدس هرسال بايد آسيب شناسى شود، گفت: دفاع مقدس بينش ها 
و ارزش ها را تغيير داد، يك انقالب اجتماعى بود و ارزش ها را از لباس هاى بى ارزش 
جامعه مبدل به لباس هاى نظامى، چهره هاى بسيجى و چفيه كرد. عضو مجلس 
خبرگان با اشاره به اينكه دفاع مقدس، انقالب ارزش ها بود و باعث شد ارزش هاى 
غلط تغيير كند، افزود: اين كار غلطى است كه به جاى اينكه ايثار، ازخودگذشتگى ها 
و رشادت هاى رزمندگان را بيان كنيم، فقط از غم ها و ويرانى هاى دفاع مقدس حرف 
بزنيم؛ اين جهالت، عظمت دفاع مقدس را از بين مى برد. امام جمعه مشهد مقدس 
افزود: اينكه بزرگانى غفلت دارند و بى توجه هستند، به نفع دشمن تمام مى شود و 
اين  اعالم خطرى است كه يك فرزند شهيد در فضاى ارزشى، «نه به جنگ» بگويد.

الريجانى در صحن مجلس:
ترامپ نخواهد فهميد كه دنيا تغيير كرده است

خانه ملت: رئيس مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به سخنان خصمانه رئيس جمهور 
آمريــكا عليه ايران، گفــت: آقاى ترامپ 
نفهميده و با سطح فكرى كه دارد، نخواهد 

فهميد كه دنيا تغيير كرده است.
على الريجانى در آغاز جلسه علنى ديروز 
مجلــس گفت: الزم اســت از ســخنان 
روشنگرانه و صريح رئيس جمهور محترم در مجمع عمومى سازمان ملل كه پاسخ 
درخورى به سخنان توهم انگيز و پوچ رئيس جمهور آمريكا بود، تشكر كنم؛ آقاى 
ترامپ نفهميد و به نظر مى رسد با سطح فكرى كه دارد، نخواهد فهميد كه دنيا 
تغيير كرده اســت و ملت ها بيدار شده اند و به خوبى دريافته اند كه ايران پس از 
انقالب با وجود همه دسيسه هاى شرق و غرب، با مجاهدت ملت توانسته اهداف 
انقالبــى خود را محقق كند. الريجانى با بيان اينكه ادبيات موهن ترامپ در تراز 
شغل كاباره دارى اوست، تأكيد كرد: اين ادبيات موهن آن هم همراه با اطالعات 
غلط در صحن ســازمان ملل نشانه افول آمريكاست؛ زيرا قدرت رهبران دنيا در 

عقالنيت گفتارى و رفتارى است؛ نه در عربده كشى و نااهالنه سخن گفتن.

پهپادهاى سپاه مقرهاى تروريست هاى داعش را 
منهدم كردند

ميزان: نيروهاى سپاه پاســداران در عملياتي پهپادي چند مقر تروريست هاي 
داعش در حدود مرزي ســوريه و عراق را منهدم كردند. در اين عمليات، تعداد 

زيادي خودرو، تجهيزات نظامي و مهمات تروريست  هاي داعش نابود شد.

فؤاد معصوم:
همه پرسى اقليم كردستان، اقدامى يكجانبه است

تسنيم: رئيس جمهور عراق تصميم اقليم كردستان براى برگزارى همه پرسى، را اقدامى 
يكجانبه توصيف كرد و خواستار اجتناب از مواضع تحريك آميز شد. به گزارش الفرات 
نيوز، فؤاد معصوم ديروز درباره تصميم نهايى حكومت اقليم كردستان براى برگزارى 
همه پرسى  بيانيه   اى صادر كرد. در اين بيانيه آمده است: براى مقابله با اين تصميمى كه 
به صورت يكجانبه اتخاذ شده و با توجه به مسئوليت قانونى ما مبنى بر ضرورت انجام 
تمام تالش براى دور كردن كشور و وحدت آن از خطرهاى شديدى كه در كمين آن ها 
است، از رهبران سياسى در اربيل و بغداد مى خواهيم كه از بحرانى كردن اوضاع دست 
برداشته و فورى بر سر بازگشت به گفتگو و توافق به عنوان اصلى ترين اولويت، تمركز 

كنند و در اين راه تالش هاى استثنايى و فداكارى به خرج دهند.

مسعود بارزانى 
مى گويد به قيمت 
نابودى كردستان 
هم كه شده 
مى خواهد اين 
تصميم را 
عملى كند

بــــــــرش

نيست، سالگرد يك پيروزى نظامى نيست بلكه سالگرد يك انقالب اجتماعى در 

روشنگرانه و صريح رئيس جمهور محترم در مجمع عمومى سازمان ملل كه پاسخ 

شماره پيامك: 30004567

در مصاحبه با سى ان ان
«ظريف» گزينه خروج 

از برجام را روى ميز گذاشت
خبرگزارى صدا و سيما: وزير خارجه ايران 
مى گويد: تهران رفتار كاخ سفيد را رصد و 
درباره گزينه هاى خود شامل عقب نشينى 
از توافق و بازگرداندن برنامه هســته اى به 
سرعت قبل از برجام تصميم مى گيرد.محمد 
جواد ظريف در گفت و گــو با «فريد زكريا» 
مجرى شبكه تلويزيونى «ســى ان ان»، به 
پرســش وى درباره اين احتمال كه آمريكا 
پايبندى ايران به تعهدات هسته اى را تأييد 
نكند، اين گونه پاسخ داد: ايران به خروجى 
اين روند (بررســى پايبندى ايران از سوى 
كاخ سفيد) نگاه مى كند و گزينه هاى خود 
را (مطابق با آن) بررســى مى كند كه يكى 
از آن ها عقب نشينى از برجام و بازگرداندن 

برنامه هسته اى به سرعت قبل است.

سپاه نيوز: جانشــين فرمانده كل سپاه 
گفــت: امنيت مناطق مــرزى ارجحيت 
پيوســته، توقف ناپذيــر و دائمى راهبرد 
دفاعى ماســت. سردار حسين سالمى در 
حاشيه رزمايش امنيتى محرم اظهارداشت: 
امنيت از اهميت فــوق العاده اى در نظام 
دفاعى ما برخوردار است، بويژه در شرايطى 
كه در كشورهاى پيرامونى ما كانون هايى 
از ناامنى و بحران شــكل گرفته و راهبرد 
كشورهاى سلطه طلب و بيگانه همچون 
آمريكا و انگليس و برخى رژيم هاى متحد 
آن ها در منطقه، ايجاد تغييرات ژئوپلتيك 
در جهان است. وى افزود: استكبار جهانى 
و همپيمانانش تالش مى كنند تا نقشــه 

ژئوپلتيك جهان را تغيير دهند. 

مهر: دستيار و مشاور عالى فرماندهى معظم 
كل قوا با بيان اينكــه ايران به دنبال صلح 
و امنيت در منطقه اســت،  گفت: ســاخت 
موشــك ها براى دفاع از كشور و منافع ملى 
ادامه خواهد داشت.سرلشكر صفوى در جمع 
خبرنگاران گفت: تصورم اين است كه 350 
ميليون جمعيت آمريكا از جمله روشنفكران 
و انديشمندان آمريكايى كه سخنان رئيس 
جمهور اين كشور را شنيدند، شرمنده شدند، 
چون به نظــرم وى از نظر روانى و عقلى و 
سياسى مشكل دارد و از چهره اى نامتعادل 
و نا آرام برخوردار است. وى درباره رونمايى 
از موشك «خرمشهر» گفت: اين موشك ها 
را كه ساخت آن ها را ادامه خواهيم داد، براى 

دفاع از كشور و منافع ملى است.

تسنيم: سفير عراق در ايران بابيان اينكه 
ايران يار و غمخوار تمام مسلمانان جهان 
است، گفت: اگر ايران نباشد ما نمى توانيم 
بر دشــمنان پيروز شــويم به نوعى هيچ 
عملياتى موفقيت آميــز نخواهد بود مگر 

اينكه مردم و بسيج در آن شركت كنند.
سيد راجح الموسوى ظهر ديروز در مراسم 
آغاز ســال تحصيلى 97-96 مؤسســه 
آموزش عالى علوم و معارف كه در ســالن 
همايش هاى دانشــگاه اصول دين برگزار 
شد، با اشــاره به فرارســيدن ماه محرم 
اظهارداشــت: همان طور كه رهبر معظم 
انقالب بيان كردند ماه محرم يك مناسبت 
بين المللى بوده كه مى تــوان درس هاى 

مهمى از آن گرفت.

سردار سالمى:سفير عراق در تهران:سرلشكر صفوى در جمع خبرنگاران:
ساخت موشك  را براى دفاع 

از كشورمان ادامه مى دهيم
ايران نباشد، نمى توانيم 
بر دشمنان پيروز شويم

امنيت مرزها ارجحيت 
توقف ناپذير راهبرد دفاعى است

روابط عمومى كل سپاه پاسداران
 در اطالعيه اى اعالم كرد 

تشييع پيكر 
شهيد «حججى»  در مشهد

فردا: روابط عمومى كل ســپاه پاســداران در 
اطالعيه اى از برگزارى آيين تشييع پيكر مطهر 
شهيد مدافع حرم پاسدار محسن حججى در 
روز چهارشنبه پنجم مهرماه در تهران خبر داد. 
در آستانه ايام عاشوراى حسينى روابط عمومى 
سپاه پاسداران در اطالعيه اى مردم قدرشناس 
و شــهيد پرور تهران را براى حضور در مراسم 
تشــييع شهيد حججى دعوت كرد.  بر اساس 
اعالم قبلى، شهيد محسن حججى در تهران و 
اصفهان تشييع و پس از تشييع در شهرستان 
شهيدپرور و انقالبى نجف آباد در گلزار شهداى 
اين شهر به خاك سپرده خواهد شد. همچنين 
قرار است، پيكر مطهر اين شهيد مدافع حرم، در 
فرودگاه با حضور مقامات بلند پايه و تشريفات 
نظامى مورد استقبال قرار گيرد و سپس براى 
طواف بر گرد ضريح مقدس حضرت رضا(ع) به 

مشهد مقدس نيز منتقل شود.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

بسته گرافيكي «جهاد ادامه دارد» توليد شد     آستان: بسته گرافيكي «جهاد ادامه دارد» براى نمايش در تابلوهاى تبليغات محيطى سطح حرم مطهر رضوى طراحى و در ماه محرم به نمايش گذاشته مى شود. معاون 
تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى گفت: با توجه به اهميت جهاد و نقش مؤثر اين حركت در حوزه دفاع از دين مجموعه آستان قدس رضوى براى نهادينه كردن فرهنگ جهاد در بين نسل جوان، اثر گرافيكى «جهاد 

ادامه دارد» را طراحى و در تابلوهاى تبليغات محيطى بارگاه منور امام هشتم(ع) در معرض ديد زائران و مجاوران قرار داده است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r وجود 3000 منبع مطالعاتى در پايگاه «دفاع مقدس» 
كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوى

آســتان: مدير كتابخانه ديجيتال 
آســتان قدس رضوى از وجود بيش 
از 3000 ركــورد منبع اطالعاتى در 
پايگاه موضوعى «دفاع مقدس» اين 

كتابخانه خبر داد.
على ضرابى گفــت: در حال حاضر 
اين منابع ديجيتال شامل كتاب هاى 
چاپى فارســى و عربى، پايان نامه و 

كتاب هاى التين با موضوع دفاع مقدس و جنگ تحميلى ايران و عراق مى شود كه 
به مرور زمان با ديگر منابع ديجيتال غنى تر خواهد شد.

وى ادامه داد: اين پايگاه جامع به منظور دسترســى آســان و ســريع محققان و 
دانشجويان به منابع اطالعاتى ديجيتال موجود در سازمان كتابخانه ها، موزه ها و 

مركز اسناد آستان قدس رضوى با محوريت دفاع مقدس راه اندازى شده است.
الزم به ذكر اســت، عالقه مندان براى استفاده از خدمات كتابخانه ديجيتال آستان 
قدس رضوى مى توانند به وب سايت اين كتابخانه به نشانى «digital.aqr.ir» مراجعه 

كرده و با منابع پايگاه موضوعى دفاع مقدس بيشتر آشنا شوند.

محصوالت رژيمى نان قدس رضوى به بازار مى آيد
آستان: مديرعامل شركت نان قدس رضوى از عرضه محصوالت سالم و رژيمى نان 

رضوى تا پايان سال جارى خبر داد.
محمدصادق مرواريد با اشــاره به سه برنامه توسعه اى اين شركت در حوزه توليد، 
بيان كرد: توليد محصوالتى كه مشــتريان، تمايل و رغبت بيشترى نسبت به آن 
دارند نظير اشترودل، توليد محصوالت جديد نظير نان بلكى، نان هاى رژيمى و سالم 

و همچنين ارتقاء كيفيت محصوالت فعلى، از جمله اين برنامه ها به شمار مى رود.
وى ادامه داد: در اين راســتا، شركت نان رضوى با توجه به رسالت آستان قدس 
رضوى به منظور تأمين امنيت غذايى و از طرفى انتظار عموم جامعه از اين مجموعه 
براى ارائه محصوالت با كيفيت، انواع نان هاى سالم و رژيمى را تا پايان سال 1396 

به بازار عرضه خواهد كرد.
وى تقويــت و فعال كردن واحد تحقيقات و توســعه را يكى ديگر از برنامه هاى 
توســعه اى اين شركت عنوان كرد و افزود: نوآورى و توليد محصوالت با كيفيت، 
مستلزم فعال نگهداشتن واحد R&D است؛ چراكه ضمن امكان افزايش كيفيت 

محصوالت فعلى، زمينه توليد محصوالت جديد را نيز فراهم مى كند.

ساخت بزرگ ترين باغ مادرى كشور در مزرعه نمونه 
كشت  مؤسسه  سرپرســت  آستان: 
و صنعــت مزرعــه نمونه از ســاخت 
بزرگ ترين باغ مادرى كشور توسط اين 

مؤسسه تا پايان سال جارى خبر داد.
مهندس علــى اورعــى زارع گفت: 
تا كنون ســه هكتار بــاغ مادرى در 
اصفهان ســاخته شده اســت و دو 
هكتار نيز در كشت و صنعت جوين 

در دست ساخت مى باشد، بنابراين باغ مؤسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه با پنج 
هكتار، بزرگ ترين باغ مادرى كشور خواهد بود. وى ادامه داد: در حال حاضر اقداماتى 
همچون جانمايى زمين، محصور كردن آن و دريافت مجوز الزم از نهادهاى مربوط 
انجام شده است. اورعى زارع اضافه كرد: همچنين تعداد 50 اصله نهال ويروس زدا 
شده، از مؤسسه تحقيقات نهال و بذر تهران براى كاشت دريافت شده است. وى باغ 
مادرى را منبعى استاندارد و مطمئن براى تأمين مواد گياهى سالم و الزم براى توليد 
نهال پيوندى كه از تعداد زيادى گونه هاى درختان ميوه تشكيل مى شود، دانست و 
افزود: سازگارى اين نهال ها با شرايط اقليمى هر منطقه بررسى شده و خصوصيات 

موفولوژيك و فيزيولوژيكى آن گونه نيز قابل مشاهده است.

خـــبر

مدير مركز قرآن سازمان   آســـتان  
در  گفت:  رضوى  قدس  آستان  فرهنگى 
قرآن آموز  هزار   16 از  بيش  جارى  سال 
قدس  آستان  مهدالرضاى  كالس هاى  در 

رضوى ثبت نام كردند.
حجت االسالم والمسلمين مسعود ميريان با 
بيان اينكه كالس هاى مهدالرضا(ع) آستان 
قدس رضوى با هدف ترويج و گســترش 
معارف واالى قرآنى در بين كودكان از سال 
1377 فعاليت خود را شــروع كرده است، 
بيان كرد: در سال تحصيلى جديد بيش از 
11 هزار قرآن آموز در 114 شــعبه سطح 

شهر مشهد ثبت نام كردند.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه كالس هــاى 
مهدالرضا(ع) عالوه بر مشهد در 11 استان 
و 60 شهرستان و روستا نيز فعاليت دارد، 
بيان كرد: در سال تحصيلى جارى بيش از 
5000 قرآن آموز خردسال در كالس هاى 
مهدالرضا(ع) شهرستان ها پذيرفته شده اند.

حجت االســالم ميريان با بيان اينكه به 
منظور فراگيرى آموزه هاى قرآنى نوآموزان 
440 كالس قرآنى در مشــهد تشــكيل 
شــده اســت، عنوان كــرد: كالس هاى 
مهدالرضا(ع) آستان قدس رضوى رايگان 

بوده و به صورت يك روز در ميان برگزار 
مى شود.

مدير مركز قرآن سازمان فرهنگى آستان 
قدس رضــوى افزود: در ســال تحصيلى 
جديد 260 معلم قرآنى در مشهد و 180 
معلم قرآنى در شهرستان ها وظيفه آموزش 

فراگيران قرآنى را بر عهده دارند.
وى بيان كرد: آمــوزش روخوانى قرآن كريم، 
امام شناسى، تجويد به سبك نوين قصه و بازى 
با هدف ايجاد عالقــه و انگيزه كودكان براى 
فراگيرى آموزه هاى قرآنى، آموزش كاربردى 

آيــات و روايــات از مهم تريــن فعاليت هاى 
مهدالرضاهاى آستان قدس رضوى است.

حجت االسالم والمسلمين ميريان افزود: 
فعاليت هاى مهدالرضا(ع) از ســال 77 در 
اين آســتان مقدس شروع شده و تا امروز 
نزديك به دو دهه از فعاليت آن مى گذرد. 

وى ادامه داد: مهدالرضا(ع) ســعى دارد از 
طريق اقدام پژوهى و كمك گرفتن از افراد 
خبره در اين زمينه به جديدترين روش هاى 
آموزشى دســت پيدا كند. همچنين اين 
اداره با شــركت در مسابقات، نمايشگاه ها 

و جشنواره هاى  مختلف قرآنى و تعامل با 
ديگر نهادها، مؤسسات و تشكل هايى كه 
در زمينه آموزش قرآن به كودكان فعاليت 
دارند، با شيوه هاى نوين آموزش و همچنين 
مطالعاتى كه در اين زمينه انجام شده است، 

آشنا شود.
مدير مركز قرآن سازمان فرهنگى آستان 
قدس رضوى ادامه داد: اين نهاد همواره با 
آموزش و پرورش بــراى اجراى طرح هاى 
قرآنى در تعامل اســت و در نشســت ها و 
جلســاتى كه با عنوان شوراى كميسيون 
آموزشى قرآن كه مســئول آن آموزش و 
پرورش اســت، شــركت دارد و در جريان 
طرح هــا و برنامه هاى قرآنــى آن ها قرار 

مى گيرد.
وى افزود: نهاد آموزش و پرورش هم براى 
برگزارى مسابقات قرآنى، بحث طرح هاى 
حفظ و داورى ها از ما درخواســت مربى و 
داور مى كند كه در اين زمينه همكارى هاى 

الزم با آن ها انجام مى شود.
طرح مهدالرضا(ع)، 19 رمضان سال 1392 
در جشــنواره «آيات فجر» بين طرح هاى 
مختلف از 50 كشــور تنديــس زرين و 

لوح افتخار را از آن خود كرده است.

مدير مركز قرآن سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى خبر داد 

 لطفاً مسئوالن برگزارى مراسم فرهنگى و آموزش 16 هزار قرآن آموز در كالس هاى مهدالرضا  
مذهبى حرم مطهر، اين برنامه ها را در زمان 
مقرر خود برگزار كنند و سر ساعت موردنظر 
به پايان برسانند تا زائران فرصت كافى براى 
انجام ســاير امور و برنامه هاى خود داشــته 

باشند.
09130007515
 مسئوالن فرهنگى آستان قدس رضوى براى 
رفاه حال زائران و مجاوران، مراسم و برنامه هاى 
فرهنگى- مذهبى حرم مطهر را در بيلبوردها 
و تابلوهاى تبليغاتى ســطح شهر مشهد نيز 
اطالع رسانى كنند تا زائران و مجاوران با اطالع 

قبلى به حرم مطهر مشرف شوند.
09350000849
  با تشكر از زحمات خدمتگزاران افتخارى 
حرم مطهر رضوى، لطفاً اين عزيزان در ايام 
شلوغى حرم مطهر، با صبر و بردبارى و سعه 

صدر بيشترى با زائران برخورد كنند. 
09150004159
  اگر مســئوالن كبوترانه به بچه هايى كه 
براى زيارت از مهد يا مدرسه به حرم مطهر 
مى آيند، هديه يا حداقل يك شكالت بدهند، 

خاطره خوبى در ذهن بچه ها مى ماند.
09150008250
  چرا آســتان قدس رضــوى براى كمك 
به خانواده هاى محرومان و مســتضعفان از 
پايگاه هاى مساجد كه مورد اعتماد و اطمينان 

مردم است، كمك و يارى نمى گيرد؟
09150002574
  پيشــنهاد مى شود اســامى صحن ها در 
ورودى پاركينگ ها با تابلو بزرگ اعالم شود 
تا مــردم بدانند مثالً از پاركينگ ســه اگر 
داخل مى شوند ازكدام صحن به حرم مشرف 

خواهند شد.
09150005975
  لطفاً آســتان قدس رضوى با برنامه ريزى 
دقيق بــه گونه اى عمل كند تا خدام در حد 
توان با موضوع كمك هاى اوليه در ارتباط با 
بيماران آموزش الزم را فرا بگيرند تا در مواقع 

اضطرارى بتوانند به بيماران كمك كنند.
09150008445

صداى مردم

مدير كتابخانه ديجيتال 
آســتان قدس رضوى از وجود بيش 
 ركــورد منبع اطالعاتى در 
پايگاه موضوعى «دفاع مقدس» اين 

على ضرابى گفــت: در حال حاضر 
اين منابع ديجيتال شامل كتاب هاى 
چاپى فارســى و عربى، پايان نامه و 

كشت  مؤسسه  سرپرســت 
و صنعــت مزرعــه نمونه از ســاخت 
بزرگ ترين باغ مادرى كشور توسط اين 

مهندس علــى اورعــى زارع گفت: 
تا كنون ســه هكتار بــاغ مادرى در 
اصفهان ســاخته شده اســت و دو 
هكتار نيز در كشت و صنعت جوين 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

خـــــبر

كاشانى:  مروج  قدس/محمدحســين 
رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى 
از تشكيل بزرگ ترين محفل قرآنى در شب 

عاشورا در حرم مطهر امام رضا(ع) خبر داد.
«حجت االســالم والمسلمين مهدى شجاع» 
گفت: به مناســبت فرا رسيدن محرم الحرام 
و ايام ســوگوارى ساالر شــهيدان حضرت 
اباعبداهللا الحســين(ع) اين محفل قرآنى با 
حضور برخى از قاريان ممتاز كشورى در شب 
عاشورا و در رواق امام خمينى(ره) حرم مطهر 

رضوى و با حضور زائران، مجاوران و عزاداران 
حضرت سيدالشهدا(ع) تشكيل مى شود.

وى ادامه داد: اين اقدام در راســتاى اهتمام 
و توجه به حديث شــريف ثقليــن از پيامبر 
گرامى اسالم(ص) مبنى براينكه قرآن كريم 
و عتــرت و اهل بيت پيامبــر(ص) در كنار 
يكديگر قرار داشــته و همچنين با توجه به 
اينكه طبق روايات و اقوال مســتند تاريخى، 
امام حســين(ع) در شب عاشــورا به تالوت 
قرآن كريم،نماز خواندن و عبادت و راز و نياز 

با پروردگار متعال پرداخته اند، انجام مى شود.
رئيــس اداره علوم قرآنى اضافــه كرد: براى 
چندمين سال متوالى اين محفل به عنوان يك 
سنت حســنه و ماندگار و با تأسى به سيد و 
ساالر شهيدان حضرت امام حسين(ع) در شب 
عاشورا در حرم مطهر رضوى تشكيل مى شود.
حجت االســالم شجاع متذكر شــد: در اين 
محفل، قاريان كشــورى و ممتاز از ســاعت 
23 تا 15 دقيقه بامداد شب عاشورا با حضور 
زائران و مجاوران حرم مطهر امام هشتم(ع) 

در رواق امام خمينى(ره) به ترتيل سوره هاى 
انفال، كهف و فجر مى پردازند.

وى تصريــح كرد: اين حركت ســبب ترويج 
فرهنگ قرآنــى و اهتمام و جديت در تالوت 
قرآن كريم در شب عاشورا و تأسى به حضرت 
امام حسين(ع) به عنوان يك الگو و اسوه در 
اين زمينه شده و داراى آثار و بركات فراوانى از 
نظر روحى و معنوى در بين زائران و مجاوران 
بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) درشب عاشورا 

خواهد داشت.

 به همت اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى انجام مى شود

تشكيل بزرگ ترين محفل قرآنى عاشورايى در حرم مطهر رضوى
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بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

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

 با تشــكر از وقتى كه در اختيار بنده قرار داديد، همان 
طور كه مستحضر هستيد ترامپ چند روز پيش زمانى كه 
تعليق تحريم هاى ما را براى 120 روز ديگر تمديد مى كرد، 
گفت خواهيــد ديد كه يك ماه و نيم ديگر چه اتفاقى براى 
برجام مى افتد. سفرى هم بتازگى نتانياهو به آمريكا داشته و 
مى گويند يك فرمول جديد را براى آقاى ترامپ برده است 
تا با روشى كه قاعدتاً منافع رژيم صهيونيستى در آن ديده 
شده، براى برجام تصميم گيرى شود. سؤال من اين است كه 
فكر مى كنيد ترامپ اگر واقعا مى خواهد برجام را لغو كند، 

چرا تعليق تحريم هاى برجام را 120 روز ديگر تمديد كرد؟ 

موضوع برجام، هم خيلى بحث ساده و روشنى است و هم خيلى پيچيده 
به نظر مى رســد. برجام يك تفاهم دو جانبه نيســت، قطعنامه 2231 
ســازمان ملل، از آن حمايت مى كند، سازمان ملل پشتوانه اين تفاهم 
است، اتحاديه اروپا نيز كه متشكل از 28 كشور است، عمده اعضاى گروه 
1+5 عضو شوراى امنيت هستند، نقش چين و روسيه در جهان عمده 
است، به هرحال تفاهمى اســت كه صورت گرفته و بايد اجرا مى شده 
است. اما وقتى به دولت جديد آمريكا بر مى خوريم و مى بينيم كه ترامپ 
در دوران كمپيــن انتخاباتى خود با توجه به اينكه برجام دســتاوردى 
جهانى اســت، در مورد بسيارى از مسائل به يك منتقد جدى تبديل 

مى شود. 
البته آقاى ترامپ يك فرد سياسى حزبى به آن مفهومى كه در آمريكا يا 
در جهان رايج است، نيست. به هرحال با توجه به ثروت و امكانات مالى 
خودش چون چاره اى ندارد براى اينكه نامزد انتخابات رياست جمهورى 
شــود، به حزب وارد مى شود و ســعى مى كند اين مقام را كسب كند. 
بنابراين يكسرى مباحث در دوران كمپين انتخاباتى خود مطرح مى كند، 
ماننــد پاره كردن برجام و چيزهايى از اين قبيل و شــايد تندتر از اين 
داستان. ولى با توجه به هوشيارى و درايتى كه در مسئوالن و مقامات 
عالى كشور است، پاسخ اين سخنان بى پايه و اساس بهنگام داده شده 

است. 

 واقعاً اگر ترامپ توافق برجام را يكطرفه لغو كند چه اتفاقى 
در عمل رخ مى دهد؟

به هــم زدن اين تفاهم يا تخريب آن، من فكر مى كنم كار ســاده اى 
نيســت. به اين دليل كه يك تفاهم دو جانبه نيســت، يك تفاهم بين 
ايران و آمريكا نيست، بلكه يك تفاهم جهانى و بين المللى است. جهان 
به نوعى مدافع ادامه اين وضعيت و اين تفاهم است و همان طور كه در 
مجمع عمومى سازمان ملل شاهد بوديم، مقام هاى كشورهاى مختلف 
در نيويورك جمع شــدند و در خصوص ادامه برجام اظهار نظر كردند. 
با توجه به ســخنان مقام هاى اياالت متحده آمريكا، در نهايت چنين 
احساسى وجود دارد كه بخش عمده اى از جهان در مقابل آقاى ترامپ 

قرار دارد و از برجام دفاع مى كند.

 فكــر مى كنيد واكنش اروپا در صــورت بروز اين اتفاق 
چيست ؟

بى گمان به مصلحت اروپا و چين و روســيه و ساير كشورهاى جهان 
اســت كه از برجام دفاع كنند. عمدتاً مواضع آن ها مواضعى اســت كه 
از برجام حمايت مى كنند و باور دارند در وضعيت جديد و بخصوص با 
توجه به شناختى كه از جمهورى اسالمى ايران و جايگاه و توانمندى هاى 
آن دارند، اين را به مصلحت جهان نمى بينند كه برجام لغو شود. البته 
همه جهان ديده اند كه ترامپ تنها در بحث برجام نيســت كه سخنان 
نسنجيده اى را مطرح مى كند. در بسيارى از مسائل جهانى و بين المللى، 
معاهده پاريس، تفاهمى كه بين دولت قبلى آمريكا با كوبا بود، قرارداد 
نفتا و خيلى چيزهاى ديگر، شاهد آن هستيم، رئيس جمهور آمريكا عهد 
شكنى كرده است. به طور مشخص برداشت جهان آن است كه آمريكا 
به سمت بى اعتبار شدن و انزواى بيشتر مى رود. جهان هم جهان قبل 
نيست. جهان امروز با جهان گذشته با جهان چند سال پيش متفاوت 

است.

 گمان مى كنيد جهان چقدر به ســمت چند قطبى شدن 
پيش رفته است؟

ما يك جهان در حال گذار و گذر داريم كه سرعت تحوالت در آن بسيار 
است و مسائل آن بسيار قابل پيش بينى است.جهان امروز چند قطبى 
شده است و به زبان ساده تر، جهانى نيست كه كشورها احساس كنند 
بــه يك برادر بزرگ تر و يك خان در روســتا يا دهكده خود نياز دارند. 
همــه مى خواهند در جهت اهداف و منافع ملى خود حركت كنند. در 
يك حوزه هايى هم اتفاقاتى افتاده كه تجاربى براى كشورها ايجاد كرده 
است. همين دوران تحريم هاى ايران و فشارى كه آمريكا با تحريم هاى 
به تعبير خودشــان، تحريم هاى هوشمند و بسيار سخت ايجاد كردند، 
در نهايت اين وضعيت براى جهان خســاراتى را ايجاد كرد و احساس 
كردند نبايد تحت هر شرايطى به حرف ديگران گوش و از هر سياستى 
پيروى كنند. بنابراين افكار عمومى جهان از دولت هايشان مى خواهند 
كه مستقل عمل كنند. مردم حاضر نيستند ماليات بدهند يا بخشى از 
درآمد كشور را به ثمن بخس بدهند، براى اينكه اهداف و اميال آمريكا 
در جهان پيش برود. اين آگاهى و خودآگاهى به نظر من بيشتر است. 
آقاى ترامپ در ماه هاى اخير همواره از سياســت هاى نامتقارن پيروى 
كرده اســت. صداهاى گوناگونى از درون واشــنگتن و آمريكا شنيده 
مى شــود كه تطابقى با هم ندارد. گاهى احساس مى شود آقاى ترامپ 
فقط به دالر و پول مى انديشد و همه چيز را حاضر است با پول معاوضه 
كند. امروز مردم جهان مى دانند آمريكا آن آمريكا نيســت، حتى شايد 
جاهايى يك نوع نفرت هم نســبت به سياست هاى دولت آمريكا نشان 
دهند. به هرحال، سياســت ها و منش و روش آقاى ترامپ خيلى قابل 
اعتماد نيست. آقاى تيلرسون به عنوان وزير خارجه اياالت متحده گاه 

سخنانش بسيار متناقض و با سخنان رئيس جمهور در تناقض است.

 حتى شاهد بوديم تيلرسون دربرابر صحبتى كه ترامپ در 
مورد برجام كرده، گفته است، ما هنوز به اندازه كافى دليلى 
براى اينكه به جهــان ثابت كنيم ايران برجام را نقض كرده 
است، نداريم و نمى توانيم به اين راحتى برجام را نقض كنيم. 

اين اختالفات در كاخ سفيد را چطور ارزيابى مى كنيد؟
به هرحال اين تفكر در اطراف آقاى ترامپ وجود دارد. همه اين را مى دانند، 
آژانس بين المللى انرژى اتمى بارها در بيانيه هايش، تأييد و تأكيد كرده 
ايران به تعهدات خود پايبند بوده است. خيلى از شخصيت هاى آمريكا 
اين را اذعان كرده اند. خود آقاى تيلرسون در آخرين اظهار نظرش، همان 
طور كه شما اشاره كرديد، به اين موضوع اعتراف كرده است. خود آقاى 
ترامپ هم نمى گويد نقض كرده است. مى گويد ايران روح برجام را ناديده 
انگاشــته و به آن توجهى نكرده اســت. ولى خودش در چند مورد بر 
پايبندى ايران بر تعهداتش صحه گذاشته است. همين موضوع تمديد 
تعليق تحريم ها كه هر 120 روز انجام مى دهند، به نوعى در مسير تأكيد 

بر پايبندى ايران حركت مى كند.

 به نظر شما آن چيزى كه تاكنون ترامپ را بازداشته است 
از اينكه واقعاً جلــوى دوربين ها بيايد و برجام را پاره كند، 

چيست؟
تصور مى كنم اين امرى ناشدنى اســت. يعنى كار ساده اى براى آقاى 
ترامپ نيست. آقاى ترامپ بايد به اين آگاهى رسيده باشد، كه نمى تواند 
يكجانبه و بدون پيامدهاى بسيار، آن را نقض كند. اشاره كردم، برجام 

يك تعهد يا يك تفاهم بين المللى است و بايد در برابر جهان و پيامدهاى 
خروجش يا نقض آن پاســخگو باشــد. تصور مى كنــم آمريكا و بقيه 
طرف هاى برجام و همه كشــورهاى وابسته، به اين متعهد هستند. اگر 
هر كــدام از طرف ها در جهت تخريب، تضعيف و نقض برجام حركت 
كنند، بايد تاوان آن را بدهند و تاوان نقض برجام و ناديده انگاشتن اين 
تعهد بين المللى به دوش آن هاست. بنابراين بايد يك تصميم عاقالنه و 
خردمندانه اى اتخاذ شــود.جامعه جهانى و حتى اروپا در شرايط امروز 
آمادگى اين اتفاق را ندارد و تالش آن ها هم اين است كه اين وضعيت 

ادامه پيدا كند.

 يكى از مفاد تحريم هاى جديد خزانه دارى آمريكا كه در 
اين سند جديد اتفاق افتاد، بحث ممنوعيت فروش هواپيما 
و قطعات هواپيماى ايرباس و بويينگ بود و شــركت هاى 
اروپايى كه در آمريكا ســهام دارند. من حدود 6 ماه پيش 
خبرى خواندم، مبنى بر اينكه ما قراردادى را بســته ايم و 
پيش پرداختى را به شركت هاى بويينگ داده ايم و گويا هنوز 
محصوالتش به دستمان نرسيده است، دچار مشكالت اين 
چنينى هم شده است. بفرماييد با اين شرايط قرارداد تعليق 

مى شود يا مى تواند به گذشته برگردد؟ چه اتفاقى مى افتد؟
چيزى كه بتازگى عنوان شده، بحث اليحه اى است كه در كنگره آمريكا 
مطرح است و از اين لوايح ما، طى يك سال گذشته زياد داشته ايم. شايد 
چيزى بيش از 60 اليحه عليه ما مطرح شــده كه تقريبا هيچ كدام به 
جايى نرسيده است و شايد بيشتر كاربرد جنگ روانى و ايجاد مزاحمت 
براى ايران دارد. اگر اين لوايح برود و مراحل خودش را طى كند و بتواند 

به امضاى رئيس جمهور برسد، مى تواند به مرحله قانونى برسد.

 هيچ كدام به مرحله قانونى نرسيده است؟ يعنى اكنون 
خللى براى قرارداد بويينگ ما وجود ندارد؟

 هيچ كدام به مرحله قانونى نرسيده است. مشكلى از نظر من وجود 
ندارد. آن بحث هاى پيشــين بر ســر جاى خودش باقى است. هر 
تعهدى كه آن ها داشــتند، اين تعهد پابرجاست و بايد آن را انجام 
دهند. اگر اين اليحه برود و به قانون تبديل شود، من فكر مى كنم 
بيشتر هدف كنگره يا حتى خود آقاى ترامپ و اقداماتى كه صورت 

مى گيرد، يك نوع آزاررسانى يا ايران ستيزى است. اين ها نوعى جنگ 
روانى است كه اجازه ندهند اين گشايشى كه پس از برجام براى ايران 
و ساير كشورهاى جهان وجود دارد، بتواند پيش برود. آن ها مى خواهند 
مانع تراشــى كنند كه شركت هاى خارجى و بانك ها و ديگر موسسات 

در يك بيم و اميد باقى بمانند و نتوانند كارشان را با ايران جلو ببرند. 

 اما اين طور كه پيداست در بيش از 30 ماهى كه از امضاى 
برجام مى گذرد، تنها بانك هايى كه در روابط اقتصادى جهانى 
ما توانسته اند طرف قرارداد ما باشند، يك بانك روسى و يك 
بانك چينى است. يعنى چنين نيست كه بانك هاى اروپايى يا 

بانك هاى معتبر جهانى پاى معامالت آمده باشند.
ما در حوزه بانك هاى كوچك مشكلى نداريم. در حوزه بانك هاى متوسط 
هم تقريباً مى توان گفت مشكل زيادى وجود ندارد. مشكلى كه داريم 
در حوزه بانك هاى بزرگ اســت. داليل آن هم وجود سرمايه هاى آن ها 
در آمريكا و سهامشان در مؤسسات آمريكايى است و نوع ارتباطاتشان 
خيلى بيش از بقيه بانك ها با آمريكاست، بنابراين فضايى كه آمريكا ايجاد 
مى كند، روى آن ها تا حدى مؤثر است و آن ها را به محافظه كارى وادار 
مى كند و تجربه قبلــى هم كه در دوران تحريم آمريكا آن ها را با ارقام 
درشت جريمه مى كرد، شايد آن ها را مقدارى براى ورود نگران مى كند. 

ولى به هرحال داليل ديگرى هم درمورد ناكارايى و كارآمدى 
آن ها در بحث همكارى با ايران وجود دارد. مثل وجود 

سهام صهيونيست ها، سهام برخى كشورهاى معاند 
ايران در اين بانك ها و مؤسسات، كه در كنار اقدامات 
روانى و تخريبــى و بدعهدى آمريكا مى تواند مؤثر 
باشد. به هرحال تصور مى كنم با مقاومتى كه ايران 
دارد و با جايگاهى كه جمهورى اسالمى امروز در 
عرصــه جهان به عنوان يك قدرت منطقه اى دارد، 
وضعيت مى تواند رفته رفته بهتر شــود و آمريكا با 

ناكامى هاى بســيارى هنــوز روبه 
روست و نتوانسته آن طورى كه 

عالقه مند بوده است مانع همكارى هاى خارجى با ايران شود. شما اگر 
به وضعيتى كه با ژاپن، كره و برخى كشــورهاى اروپايى طى ماه هاى 
اخير يا هفته هاى اخير و هفته هاى آينده مى تواند اتفاق بيفتد، معاهداتى 
روى همكارى مالى و بانكى در حدود 10 ميليارد و هشت ميليارد بوده 
است و همكارى هاى صنعتى با فرانسه و ديگر كشورها نشان مى دهد 
همان بحثى كه پيشتر هم اشاره كردم، كشورها و مؤسسات و شركت ها 
و بانك ها حاضر نيســتند زير بار فرمان برادر بزرگ تر بروند. اگرچه با 
احتياط ولى ســعى مى كنند همكارى هاى خودشان را براساس منافع 
خود تنظيم كنند. به هرحــال هر حادثه و واقعه اى و هر وضعيتى كه 
در آينده در اثر اين اقدامات خصمانه و ستيزه جويانه و ايرانى ستيزى 
آمريكا اتفاق بيفتد، فكر مى كنم افكار عمومى جهان اين بار كسى را كه 

سرزنش و مواخذه خواهند كرد، آمريكاست نه ايران.

  من مصاحبه اى از آقاى صالحى مى خواندم كه چند روز 
پيش با هفته نامه اشپيگل انجام داده بودند. خبرنگار در اين 
گفت وگو مى پرســد اگر آمريكا از برجام كنار بكشد و اروپا 

باقى بماند، ايران ادامه مى دهد؟ ايشان پاسخ مى دهد، 
ايران  آمريكا،  بدون حضور  حتى 

مى دهد.  ادامه  اروپا  با 
اينكــه  اول 

مى خواهــم 
بدانم شــما به عنوان 

اين  اصل  خارجه  وزارت  سخنگوى 
پاســخ را تأييد مى كنيد يا نه؟ دوم اينكه اگر ايران 

بخواهد در اين حالت ادامه بدهد چه اتفاقاتى ممكن است 
پيش بيايد؟

ببينيد ما در مجموعه حكومت و حاكميت و نظام، همه يك سخن را 
بيان و همه يك هدف را دنبال مى كنيم. منتهى ممكن است گاهى در 
بيان مطالب از واژه هاى مختلف استفاده كنيم و با نگاه هاى مختلف به 
مســئله بنگريم. من دقيقاً نمى دانم آقاى صالحى با چه تفسيرى اين 

موضوع را بدين شكل مطرح كردند، ولى تصور مى كنم 
ايشان از مواضع جمهورى اسالمى ايران 

آگاه هســتند و يكى از افراد 
تأثيرگذار 

در اين حوزه است.ايشان صالحيت بسيارى دارند. سازمانشان در مورد 
مباحث فنى هســته اى و در همين چند روز پيش، در وين در جلسات 
آژانس حضور داشتند و سخنان دقيقى مطرح كردند. ما خيلى اختالف 

نگاه نداريم. 

 پس اين تصميم را شما تأييد مى كنيد؟
آنچــه در مورد خروج آمريكا مى توانم براى شــما مطرح كنم، با توجه 
به مواضع مقام معظم رهبرى كه پيشــتر مطرح شده است در دوره اى 
كه آقاى ترامپ صحبت نسنجيده اى در مورد پاره كردن برجام داشت، 
فرمودند ما برجام را آتش مى زنيــم.در واقع اين بحث در ايران مطرح 
شــد كه به هرحال اگر چنين بحثى مطرح باشــد، ما چند گام باالتر 
حركت مى كنيم. چون ما هيچ نگرانــى نداريم. بحث ما با آمريكا اين 
نبــود كه رابطه اى را تلطيف، يا رابطه اى برقرار كنيم. بحث ما برجام و 
چهارچوب هاى برجام مشخص بود. بنابراين در اين چهارچوب هيئت 
ما مذاكرات خودش را با طرف هاى ذيربط داشــت. اينكه آمريكا يا هر 
كشــور ديگرى بخواهد از برجام خارج شود، آن شكل و آن تعهدات و 
تفاهماتى كه صورت گرفت، كامالً تغيير ماهيت و تغيير وضعيت خواهد 
داد. بنابراين يك وضعيت جديدى به وجود مى آيد. 
چه آمريكا و چه ساير متعهدين در 
حوزه برجــام، موظف 
كه  مكلفند  و 
همــه 

وظايــف 
خود را به خوبى 
همان  دهنــد.  انجام 
گونه كه ايران وظايف و تعهدات 
خودش را انجام داد. در صورتى كه هر كدام 
از كشورها، چه آمريكا و چه ديگران، بخواهند از حوزه برجام خارج 
شوند يا تعهدات خود را انجام ندهند، ما در شرايط جديدى قرار مى گيريم 
كه بايد براى آن تصميم گيرى كنيم و اين تصميم گيرى در هيئت عالى 
نظارت بر برجام صورت خواهد گرفت و فكر مى كنم همين يكى دو هفته 

آينده جلسه اى خواهد بود و در اين خصوص بحث خواهد شد. ولى 
چنين نيست كه در نهايت كشورى دل بخواه و از روى هوس 

و بدون توجه به تعهدات خود، احساس كند مى تواند خارج 
شــود و 

تعهدات خود را اجرا نكند. هم اعضاى 1+5، هم ســاير كشورها، حتى 
تك تك كشورهاى اروپايى توسط تعهدى كه به «EU» و اتحاديه اروپا 
دارند موظفند آنچه در برجام قيد شــده است و تسهيالتى كه بايد به 
ايران بدهند را انجام دهند. يعنى يك كشور كوچك اروپايى نمى تواند 
اعالم كند مثالً من يكســرى كاالها را به ايــران صادر نمى كنم. او هم 
تحت چهارچوب تعهد اتحاديه اروپا موظف است وظايف خودش را انجام 
دهد و اگر در انجام وظايف خود كه براســاس برجام اســت، كارش را 
انجام ندهد، او هم بايد پاسخگو باشد. بنابراين به اين سادگى نيست كه 
كشورى بخواهد خروج كند و ايران هم دست روى دست بگذارد و تماشا 
كند. براى ما از روز نخســت روشن بود، اين فرايند مى تواند با مسائل و 
مشكالت و كارشكنى هايى روبه رو شود، ولى ادامه داديم و خوشبختانه 
در مجموعه نظام از همان ابتدا همه فرض هايى كه مى توانست وجود 
داشــته باشد، يا سناريوهايى كه پيش بيايد، در مورد اين ها فكر شد و 
ايران براى هر لحظه اى و هر وضعيتى فكر كرده اســت و آمادگى دارد. 
بخصوص اينكه ايران امروز، ايران ديروز نيســت. ايران امروز كشــورى 
توانمند است. درجايگاه بااليى در عرصه منطقه اى و جهانى قرار دارد و 
نشان داده است با توانمندى هاى خودش مى تواند در مسيرى كه عالقه 

مند است، راه خودش را ادامه دهد.

 آقاى دكتر! به شوراى عالى نظارت بر برجام اشاره كرديد. 
آخرين بارى كه آمريكا تحريم هاى شــخصى خودش را از 
طرف وزارت خزانه دارى اعمال كرد، شــوراى عالى نظارت 
بر برجام بى درنگ جلســه داشت و يك مصوبه 16 بندى را 
به تصويب رساند. مى خواســتم ببينم اين مصوبات چقدر 
عملياتى شد؟ حتى پس از اين تحريم هاى جديد كه در اين 
تمديد تعليق تحريم ها به صورت استثنا اتفاق افتاد، واقعًا 
اقدام عملى و اجرايى دولت ايران چيست؟ من به سخنان 
جناب آقاى رئيس جمهور نظر دارم كه چند روز پيش اعالم 
كردند اروپا هم پاسخ روشنى به آمريكا بدهد، من مى خواهم 
بدانم ما چه پاسخى مى دهيم كه حال انتظار داشته باشيم 

اروپايى ها همه پاسخى بدهند؟
بى ترديد اروپا و ساير اعضاى متعهد در برجام، بايد به طور جدى از برجام 
دفاع كنند و بتوانند تأثيرهاى خود را روى تصميم گيرى كه ممكن است 
آقاى ترامپ داشته باشد، يا اقدامات و مشكالتى كه ايشان تاكنون ايجاد 
كرده است، هم دنبال كنند و تصور نكنند لغو برجام،موضوعى بين ما و 
آمريكاست و در نهايت آن ها مى توانند يك اعالم موضع داشته باشند و 
مسئله را دنبال نكنند. اتحاديه اروپا و كشورهاى عضو همگى در جهت 

حمايت و اجرايى شدن برجام بايد حركت كنند.

  اقدام اوليه ما در خصوص اين تحريم هاى جديد چه بوده 
است؟ 

به هرحال پس از افزودن يكسرى از افراد و شركت ها به فهرست تحريمى 
قبلى، شــوراى عالى نظارت بر برجام تصميماتى را اتخاذ و مواردى را 
مشــخص كرد و آن موارد را به مبادى و منابع يا دستگاه هاى ذى ربط 
ابالغ كرد كه آن ها با توجه به شــرايط و با توجه به زمان و نوع اقدامات 
آمريكا آن ها را به مرحله اجرا بگذارند. اشــاره كــردم، ما براى مراحل 
مختلف پيش بينى هاى الزم را داريم. بارها سازمان انرژى اتمى و ديگران 
اعالم كرده اند ما اين توان و قدرت را داريم كه خيلى راحت به شــرايط 

پيشين خودمان يا بهتر از گذشته برگرديم.

 يعنى به سرعت فك پلمب انجام مى دهيد؟
اين ها مسائلى است كه در نهايت بايد سازمان انرژى اتمى و شوراى عالى 
نظارت بر برجام در مورد آن ها اعالم موضع كنند. اگر نياز بود، مباحثى 
اســت كه فكر مى كنم نياز به بيان علنى ندارد و اگر الزم باشد آن ها را 
عملى كنند، هيئت عالى نظارت بر برجام آن ها را دنبال خواهد كرد. ولى 
وظايفى به عهده وزارت خارجه گذاشته شد و وظايفى به عهده سازمان 
انرژى اتمى كه آن ها را مدنظر داشــته باشند و در صورت نياز و بهنگام 

اقدام هاى خود را انجام دهند.

 پس اقدام هاى عملى در آن 16 بند نبوده اســت؟ صرفًا 
مواضع ديپلماتيك بوده اند؟

نه اين را نمى توانيم نتيجه گيرى كنيم. به هرحال دســتورعمل هايى 
براى دستگاه هاى مربوط صادر شده است كه آن ها مى تواند همه گونه 
اقداماتى در آن باشــد و اعالم موضع فقط كارى است كه خود هيئت 
نظارت بر برجام مى تواند انجام دهد و خود وزارت خارجه يا ساير مقامات 
هم در اين خصــوص تاكنون اظهار نظر كرده انــد. بى ترديد مى تواند 

ابالغ هاى جدى ترى باشد.

  نكته اى در سخنان اخير رهبر معظم انقالب 
بود و آن تعامل گسترده ما با جهان است.آيا 
به دوره آقاى  ما نسبت  دستگاه ديپلماسى 
احمدى نژاد كه بنا بود با كشورهاى كوچكى 

كه تاكنون ارتباط ويژه اى نداشتيم، ارتباط بگيريم، تغييرى 
كرده است؟ زيرا سياست تعامل با همه جهان در دولت آقاى 
روحانى رفته رفته كمرنگ تر شد، ما با بزرگ ُترين قدرت هاى 
جهان پاى ميز مذاكره نشستيم و به آن بسنده كرديم. اكنون 
با اين تصور كه شــايد برجام روزى منقطع شود،آيا ايران 
دوباره به همان سياســت تعامل گسترده با جهان كه رهبر 

معظم انقالب به آن اشاره كردند، برمى گردد؟
بحثى كه رهبر معظم انقالب مطرح كردند، تاكيد بر منشــى بود كه 
بايــد به عنوان يك ضرورت در مقطع كنونى و در آينده در سياســت 
خارجى دنبال شــود. آنچه در برجام مطرح اســت و مطرح بود، بحث 
هسته اى بود. ما به داليل مختلف نشان داديم توانمند و آماده صحبت 
هستيم و از مذاكره گريزان نيستيم. اما قرار برجام بهبود رابطه ايران و 
آمريكا يا ديگران نبود. ما با اينكه برجام را به نتيجه رســانديم، ولى در 
ساير موضوعات هيچ گاه با آمريكا وارد مذاكره نشديم. مى خواهم تأكيد 
كنم، حتى اگر مشكلى در برجام يا براى برجام اتفاق نيفتد، بدان معنا 
نيست كه ما نياز نداريم و نبايد با تمامى جهان تعامل كنيم. نه. ما تعامل 
با همه جهان و همه كشــورهاى جهان، بجز رژيم اشــغالگر قدس كه 
كامال وضعيتش متفاوت است، مى توانيم داشته باشيم و به تناسب عالقه 
مندى آن ها و آن ميزانى كه آن ها حاضرند با جمهورى اسالمى ايران كار 
كنند، در يك چار چوب احترام متقابل و پرهيز از مداخله در امور داخلى 
يكديگر مى توانيم با همه كشورهاى آمريكاى التين، آفريقا، آسيا، حوزه 
غرب آســيا و خاورميانه و مجموعه همسايگان و كشورهاى پيرامونى 
كار گســترده اى را در حوزه هاى سياسى و اقتصادى و در برخى نقاط 

كه اشتراكاتى هم وجود دارد، همكارى هاى فرهنگى را داشته باشيم.

 وقتى آقاى ظريف به مجلس رفتند، طرحى را مطرح كردند 
كه در آن طرح اين گونه بيان شــده بود، برخى چهره هاى 
غير مسئول و غير متخصص در كشور در خصوص مسائل 
ديپلماتيك و مسائل مهمى كه به مواضع رسمى جمهورى 
اســالمى در مقابل كشورهاى جهان برمى گردد، ورود پيدا 
نكنند. قانوناً اگر اين طرح مصوب شــود، آيا اظهار نظر در 
مورد مسائل ديپلماتيك ممنوع است؟ در چه سطحى ممنوع 
اســت؟ آيا كسى نمى تواند نقدى كند يا اظهار نظرى مبنى 
بر آنچه اتفاق افتاده است داشته باشد؟ اين طرح چيست؟ 

مقدارى درباره جزئيات آن توضيح دهيد. 
ايران يك كشــور باز، آزاد و دموكراتيك است و سخن گفتن در ايران 
بســيار راحت است. بيش از خيلى از كشورهاى جهان،چه مردم و چه 
شخصيت هاى داراى مسئوليت و چه بدون مسئوليت، در مورد خيلى از 
مسائل صحبت مى كنند و سخن مى گويند و طيف هاى مختلفى هم در 
ايران وجود دارد. بى گمان هيچ كس اين بحث را ندارد كه بخواهد سخن 
گفتن و اظهار نظر را ممنوع يا آن را محدود كند و اصوالً هم امكان پذير 
نيســت. بحثى كه احتماالً با سوءتفاهم روبه رو شده است در بيانى كه 
آقاى ظريف داشتند، اين نيست كه در مورد سياست خارجى و مسائل 
ديپلماتيك هيچ كس نبايد اظهار نظر كند. ولى در همه دنيا يكسرى 
اصــول و موازينى وجود دارد، يا خــط قرمزهايى وجود دارد كه حتماً 
رعايت مى شود. حتى در درون كشور آمريكا، حتى در درون كشورهايى 
كه خيلى مدعى هستند، مانند انگلستان كه از 300 سال پيش داراى 
پارلمان است. در هنگام رقابت هاى انتخاباتى هم اگر دقت كنيد و حتماً 
با آن آشنا هستيد، بيشتر «چالش هايى» كه براى رقيب ايجاد مى كنند 
يا درموردش صحبت مى كنند، مسائل داخلى آن كشور است و در حوزه 
سياست خارجى و مسائل خارجى حد و حدودى رعايت مى شود. ببينيد 
مسائل سياست خارجى كه مى تواند متنوع باشد، بخشى از آن مسائل 
ديپلماتيك است، بخشى از مسائل نظامى خارجى، همكارى هاى نظامى 
و مســائل امنيتى است، اين ها در چارچوب امنيت ملى قابل تفسير و 
تعبير اســت بنابراين افشا و بيان آن ها توسط هر كسى مى تواند كيان 
و منافع جمهورى اســالمى ايران را به خطر بيندازد. بحث اين نيست 
كه گفت وگو و صحبت نشــود. ما جايى در كشور داريم، مانند «شوراى 
عالى امنيت ملى» كه در اين مجموعه شخصيت هاى مختلف لشكرى و 
كشورى در سطوح مختلف حضور دارند، در شوراى عالى بعضى مسائل 
مطرح و آنجا هماهنگ مى شــود؛ لذا اين بحث غلطى نيست. از اساس 
درست است. ما گاه شاهديم و طى دهه هاى گذشته هم بعضى بيان ها، 
بعضى گفتارها، بعضى ارائه اطالعات و بعضى پاســخگويى ها به رقيب 
در داخل كشــور سبب شده است دشمن يا عناصر خارجى از آن سود 
ببرند. بنابراين ما بايد در بيان مطالب، عمدتاً در مسائل سياست خارجى 

و مسائلى كه منافع ملى ما بشدت با آن گره خورده است، 
احتياط كنيم.

 خب افرادى كــه تاكنون به اين 
موضوع ورود پيدا كرده اند عمدتاً از 
مسئوالن كشورى يا شخصيت هاى 
افرادى  بوده اند.  شــده  شناخته 

ســخن  و  مى كنند  صحبــت 
معمولى  مــردم  كه  مى گويند 
نيســتند. وقتى يــك مقام 
مسئول در هر سطحى صحبتى 
انجام مى دهد، مورد توجه همه 

رسانه ها و جهان قرار مى گيرد. اين طرح 
دقيقاً در چه سطحى مى خواهد پروتكل هايى را 

ارائه كند؟
من دقيقاً نمى دانــم در مورد اين بحث در چه وضعيتى 
قرار داريم و چگونه پيگيرى شده است. قطعاً مدنظر من 
مردم عادى و غيرمسئول نيستند كه خيلى بحث آن ها 
سنديت ندارد. موضوع بر مى گردد به افرادى كه مسئوليت 
كامل دارند و با ســخنانى كه ممكن است ناپخته يا گاهى 

نابجا باشد، كشور را با مشكالتى روبه رو كنند. پس به افرادى 
برمى گردد كه مسئول هستند، بنابراين اگر صحبتى هم آقاى 

ظريف در اين خصوص داشته اند، برداشت شخصى خودم اين است كه 
اين برمى گردد به افرادى كه در جاهاى مختلف داراى مسئوليت هستند 
و به دليل رقابت هاى داخلى مسائلى را مطرح مى كنند كه در نهايت به 

ضرر و زيان منافع كشور تبديل مى شود.

 پس از مواضع محمدبن ســلمان درخصوص جمهورى 
اسالمى ايران، به نظر مى رسيد رابطه ايران و عربستان در 
سردترين حالت ممكن به سر مى برد. اما هفته هاى اخير بود 
كه در يك عكس خبرى ديديم آقاى دكتر ظريف با «عادل 
الجبير» در يك مالقات سريع كه در راهرو اتفاق افتاده بود، 
مصافحه اى رخ داده بود و با او دســت داده بودند و خوش و 
بشى مى كنند. اين عكس تحليل هاى زيادى را بخصوص در 
رسانه هاى عربى ايجاد كرد. مثالً «چرخش عربستان به سمت 
ايران»، يا «استراتژى محمدبن سلمان درحال تغيير است». 
شما اين را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ آيا يك اتفاق ساده بود 
يا پشــت آن طرح ها و فكرهاى ديگرى از سوى دو كشور 

مى تواند باشد؟
من رابطه با عربســتان را رابطه مطلوبى نمى بينم. البته رابطه سياسى 
نداريم و روابط ديپلماتيك قطع است؛ ولى وضعيت بين ما و عربستان 
بسيار نامطلوب و سرد است و هنوز متأسفانه دولت عربستان نتوانسته 
در يــك محيط خردمندانه و دقيق جايگاه و نقش ايران و واقعيت هاى 
ايران را درك كند. بنابراين ما هنوز در وضعيت گذشته به سر مى بريم. 
آنچه در ذهن شماســت و در رسانه ها مطرح شده و برخى اقدامات يا 
نشانه ها موجب ايجاد برخى شائبه ها شده است، اين همان قدرت رسانه 
هاســت كه امروز وجود دارد. يعنى از يك دست دادن بين آقاى جبير 
و آقاى ظريف تفاســير بسيار زيادى شد كه شــايد در نهايت اتفاقات 
جديدى در شــرف وقوع يا جرياناتى اتفاق افتاده است، ولى در مجامع 
بين المللى و اين گونه نشست ها كه تعداد زيادى از مقامات حضور دارند 
اين برخورد طبيعى است. افراد اتفاقى مى توانند در كنار هم قرار بگيرند، 
ادب ديپلماتيك و آداب حاكم بر اين نوع نشست ها ايجاب مى كند ادب 
اوليه رعايت شــود، دست داده مى شود، ممكن است سالم و صحبت و 
كالمى هم رد و بدل شــود، ولى اين الزاماً هميشه به معناى يك اتفاق 

بزرگ و يك رخداد عجيب قابل تفسير نيست. 

 عربستان بارها درمورد نفوذ ايران در منطقه و كشورهاى 
مسلمان منطقه سخن گفته است. همچنين ما در مقابل نفوذ 
نظامى عربســتان و دخالت نظامى آن در كشورهايى مانند 
يمن و بحرين بارها مواضع خودمان را اعالم كرده ايم. شما 
فكر مى كنيد ضريب نفوذ بين ايران و عربستان در منطقه در 
رقابت است يا اساساً اين چيزى است كه آن ها درمورد ما فكر 

مى كنند و شايد درست نباشد.
عربستان دچار توهم غلطى اســت، بخصوص پس از برجام اين توهم 
تشديد شد و احساس كرد آن محاصره اى كه روى ايران وجود داشت و 
تحريم هايى كه بود، قطعنامه هاى سازمان ملل در مورد ايران، مى تواند 
جمهورى اسالمى را بيشتر ايزوله كند و اين ايرانى كه داراى ظرفيت هاى 
بســيارى در حوزه منابع انســانى، اقتصادى، ثروت هــاى خدادادى و 
ســرزمين است، حاال در يك شرايط جديد مى تواند يك قدرت تهديد 
كننده اى براى عربستان در منطقه باشد. بنابراين مقدار زيادى به اين 
دليل و از طرف ديگرى به دليل مشــكالت داخلى و رقابت هاى داخلى 
كه در درون خانواده سلطنتى وجود داشت، آن ها سعى كردند ايران را 
به عنوان يك دشمن خيلى بزرگ و عجيب مطرح و يك ايران هراسى 
را در منطقه دنبال كنند و به آن شكل بدهند. بنابراين با همين تحليل 
دچار اشتباهات پى در پى و مكرر شدند كه وضعيت را براى خودشان 
پيچيده تر كرد. يعنى ورود نظامى به يمن، ايجاد تنش بيشتر با ايران، 
برخورد با مســائل ســوريه، ناتوانى در ايجاد رابطه با برخى كشورهاى 
همسايه و در نهايت بحرانى را كه در حوزه شوراى همكارى خليج فارس 
و همقطاران خودشان در اين شورا به وجود آوردند؛ آن ها در هيچ كدام 
از اين عرصه ها موفقيتى به دست نياورده اند. آن ها ايران هراسى را دامن 
مى زنند و به دنبال ايجاد هراس و نگرانى در نزد ساير كشورها از ايران 
هستند كه بتوانند جايگاه خودشان را حفظ كنند. همواره توصيه ما به 
آن ها اين بوده است كه به يك محيط منصفانه و عاقالنه برگردند و نگاه 
دقيقى نسبت به ايران و سياست هاى ايران داشته باشند 
و ببينند و بدانند كه ايران نســبت به همسايگان و 
كشورهاى پيرامونى چه مواضعى دارد و چگونه 
عالقــه مند به حفظ ثبــات و امنيت منطقه 
اســت و اين آرامش را به نفع همه مى داند 
و آماده است با همه حاكميت هاى موجود 
در منطقه براى ثبات و امنيت بيشــتر 
و مبارزه با تروريســم همكارى داشته 

باشد.

 پــس از روى كار آمدن بن 
سلمان، آيا ما مستقيم يا غير 
حكومت  از  پيغامى  مســتقيم 

سعودى داشته ايم؟
ما هيچ گونه تماسى با دولت سعودى نداريم.يك توافقى 
از ماه هــاى پيش صورت گرفت بــراى اعزام هيئت هاى 
بازرسى يا بازديد كننده از اماكن ديپلماتيك دو كشور در 
دو پايتخت. در واقع درخواست اوليه توسط عربستان بود، 
مورد موافقت جمهورى اسالمى ايران قرار گرفت و در پى 
اين درخواست ما هم تصميم گرفتيم هيئتى را به عربستان 
اعزام كنيم كه از اماكن ديپلماتيك خودمان كه بعد از قطع 
رابطه از آن ها اطالعى نداشــتيم، بازديد شود. البته در مورد 

حج هم سازمان حج و زيارت مسئول پيگيرى مسائل آن بود و آن ها با 
تالش بسيار و زحمات زياد كار حج را به خوبى سامان دادند. همكارى 
نسبتاً خوبى را از جانب نهادهاى مربوط در عربستان سعودى با زائران و 
حجاج ايرانى ديديم كه البته من تصور مى كنم همان انجام وظيفه ذاتى 
دولت عربستان است كه بايد با تمام حجاج از همه كشورهاى جهان اين 

رفتار مطلوب را داشته باشد.

 يكى از مســائلى كه امروز در منطقــه ما اتفاق افتاده و 
توجه همه دولت ها، چهره هاى مختلف سياسى و رسانه ها 
را به خود جلب كرده، مسئله همه پرسى استقالل كردستان 
عراق است. به نظر مى رسد پس از اينكه داعش دارد از منطقه 
كامالً خارج مى شود، يك فتنه قوميتى در عراق در حال رخ 
دادن است. به نظر مى رسد حمايت هاى رژيم صهيونيستى از 
اصل برگزارى اين همه پرسى، در شرايطى كه ايران و تركيه 
و خود دولت عراق مخالفت جدى خودشــان را با اين همه 
پرسى اعالم كرده اند، موضوع مقدارى بودار است. نظر شما 
چيســت؟ چرا اسرائيل اين قدر از برگزارى اين همه پرسى 

حمايت مى كند؟
اگر اسرائيل رفتار ديگرى داشت بايد تعجب مى كرديم. با شناختى كه 
از رژيم اشــغالگر داريم، اهداف رژيم اشغالگر مشخص است. يعنى طى 
دهه هاى گذشته و امروز دقيقاً ما مى دانيم رژيم اشغالگر قدس چگونه 
منطقه اى مى خواهد، چگونه اسالمى را مى خواهد و چگونه مسلمانانى را 
مى خواهد. او مى خواهد اهداف صهيونيستى خودش را در منطقه دنبال 
كند. او عالقه مند بوده و هست كه تمام كشورهاى قدرتمند اسالمى را 
دچار مشكالت گسترده كند. زيرساخت هاى اساسى آن ها از بين برود و 
آن ها براى ساليان سال نتوانند روى پاى خود بايستند. آن ها خوشحال 
هستند كه ليبى امروز در يك وضعيت آشفته اى قرار دارد. مى بينيد در 

ليبى چه اتفاقى افتاد، در سوريه چه اتفاقاتى افتاد، در يمن چه اتفاقاتى 
افتاد. اين ها كشورهايى بودند كه روزى به عنوان جبهه پايدارى در برابر 
اســرائيل و رژيم اشغالگر يك كمپين جدى با عراق و خود فلسطين و 
سوريه داشتند. امروز سوريه را ببينيد كه پس از پنج- شش سال با چه 
وضعيتى روبه روست. جنگ هاى داخلى، تروريست ها را در آنجا متمركز 
كرده اند تا ساختار حاكميت ملى و تماميت ارضى و منابع ملى سوريه 
را نابود كنند. اين ها چيزهايى اســت كه مورد نظر و خاص اسرائيل و 
رژيم صهيونيستى است. عراق به عنوان كشورى كه به هرحال پس از 
مدت هاى طوالنى از يوغ يك ديكتاتورى خالصى يافت و توانست رفته 
رفته يك دموكراســى نوپا را تجربه كند، بخصوص در روزها و ماه هاى 
اخير توانست بر داعش و نيروهاى تروريست تكفيرى يك پيروزى مهم 
و اساســى به دســت بياورد و در نهايت به سمت يك عراق قدرتمند، 
يكپارچه برود، اما مى بينيم باز كارشكنى ها و مشكالت در درون عراق 
در طيف هاى مختلف به وجود مى آيد. ما با مردم كردستان رابطه بسيار 
خوبى داريم. حتى با سران كرد در اقليم همواره روابط خوبى داشته ايم. 
هم قبل از انقــالب و هم پس از انقــالب. دردوران ديكتاتورى صدام، 
حامــى آن ها ايران بود. در ايران بزرگ شــده اند و زندگى كرده اند و از 
امكانات ايران استفاده كرده اند و ما همواره با آن ها رايزنى و تعامل خوبى 
داشــته ايم. كمك هاى الزم را به آن ها كرده ايم. در زمانى كه داعش تا 
قلب اقليم نفوذ كرده بود و به سمت خود اقليم هجوم برده بود، اين ايران 

بــود كه آن ها را از تهاجم داعش نجات داد و به بقاى 
آن ها كمك كرد. پس نــگاه ما به اقليم و مردم كرد 
عراق مثبت است، همان طور كه به اهل سنت و تشيع 
در عراق فكر مى كنيم، به آن ها هم احترام مى گذاريم 
و خيرخواه آن ها هســتيم و عالقه مند هستيم آن ها 
سرنوشت و زندگى بهترى داشته باشند. ولى اين مهم 
اســت كه تماميت ارضى عراق، حاكميت ملى عراق 
حفظ شــود. اگر قرار باشد حاكميت ملى و تماميت 
ارضى عراق دستخوش فراز و فرود و با صدماتى روبه رو 
شــود، اين اصالً قابل قبول نه توسط ما بلكه توسط 
هيچ كدام از همسايگان عراق نخواهد بود. چون تجزيه 
عراق مى تواند مشكالت و ناامنى و بى ثباتى و تقويت 
مجدد تروريســم و بدخواهان منطقه را فراهم كند. 
بنابراين اعالم همه پرسى توسط برخى رهبران كرد 
اقليم اگرچه در درون خود اقليم هم نظرات متفاوتى 
بين اعضا وجود دارد و اختالف نظرهايى هم در آنجا 
وجود دارد، كارى نسنجيده، ناپخته و خطرناك است 
و به نفع مردم كردستان نيست و مى تواند مشكالتى 

را براى خود مردم كرد در درون عراق به وجود بياورد كه ســاليان سال 
نتوانند آن را جبران كنند و تاوان خسارتى سنگينى را بايد بدهند. پس 
خدمت به مردم كرد اين نيست. ما فكر مى كنيم بايد همان گونه كه طى 
ماه هاى گذشــته تالش كرديم، به تماس هاى بين اربيل و بغداد كمك 
كنيم و اگر مشكالت و اختالف سليقه هايى وجود دارد، بهتر آن است كه 
اقليم در پشت ميز مذاكره با دولت بغداد در اين خصوص مذاكره كند. 

 به نظر شما چرا آمريكا با برگزارى اين همه پرسى مخالفت 
كرده است؟ با اينكه براى آمريكا منافع اسرائيل مهم است.

در اين مخالفت علنى كه دولت آمريكا در مورد همه پرسى داشته است، 
ترديدهايى وجود دارد. بعضى محافل تحليل مى كنند، موضع اعالمى 
و اقدامى آمريكا ممكن اســت متفاوت باشــد و در عرصه عمل اقدام 
ديگرى كند. دولــت آمريكا فكر مى كند اكنون زمان خوبى براى همه 
پرسى نيست، ممكن اســت در اين مقطع اگر اقليم كردستان به اين 
سمت حركت كند، با توجه به پيامدهاى بسيارى كه در منطقه به جا 
خواهد گذاشت، سبب رشد تروريسم داعشى در منطقه شود. اگرچه باز 
مى توانيم اين سؤال را مطرح كنيم كه داعش از كجا به وجود آمد؟ در 
واقع خود آقاى ترامپ و هيئت حاكمه آمريكا در كمپين هاى انتخاباتى 
خــود دولت قبلى آمريكا را متهم و اعالم كرده انــد در ايجاد داعش و 
گروه هاى افراطى و تندرو به كمــك برخى حاميان آمريكا در منطقه 
كمك كردند كه اين گروه هاى تكفيرى به وجود بيايند. ولى فعالً آنچه 
بيان كرده اند، مخالفت است و خيلى از كشورهاى اروپايى و كشورهاى 
منطقه همگى با همه پرسى مخالف هستند. جز رژيم اشغالگر قدس كه 
علناً ساز ديگرى مى زند و اهدافش هم در اين خصوص مشخص است. 

 يكى ديگر از مسائلى كه منطقه چندى پيش پشت سر 
گذاشت، بحرانى بود كه ميان كشورهاى عربى حوزه خليج 
فارس بين قطر و چهار كشور عربى رخ داد. من تحليل هاى 
متنوعى را خواندم. بعضى اين را حاصل سفر ترامپ به رياض 
مى دانند. بعضى اين دعوا را مصلحتى مى دانند و بر اين باورند 
با ميانجيگرى آينده آمريكا يا انگلستان به نفع يكى از دو 
طرف ختم خواهد شد. ولى ســؤال اين است كه ما چقدر 
مى توانســتيم از اين موقعيت استفاده كنيم و آيا استفاده 

كردن از اين موقعيت براى آينده سياسى ما مناسب بود؟ 
سياست جمهورى اســالمى ايران در مورد همسايگانش روشن است. 
همزيستى مسالمت آميز، تالش براى همكارى بيشتر و توسعه و ثبات 
و امنيت. اين سياســت در مورد كشورهاى پيرامونى هم صادق است. 
چون بسيار مى توانند در مسائل همسايگان تاثير گذار باشند. ما قطعاً از 
وضعيتى كه در منطقه خليج فارس به وجود آمد خشنود نبوديم و به 
آن ها هشدار داديم و همواره خواستيم از طريق ميز مذاكره و گفت وگو 
مسائل خود را حل كنند. افزايش تنش در كشورهاى پيرامونى ايران به 
نفع هيچ كس نيست و همه كشورها و ملت هاى منطقه متضرر خواهند 
شد. بنابراين آنچه ما پس از اين بحران پيگيرى و دنبال كرديم اين بود 
كه كمك كنيم به هر شــكل ممكن اين تنش افزايش پيدا نكند.اين 
موضوع قطعاً به ســود قدرت هاى فرامنطقه اى است و معاندان منطقه 
كه به بهانه هاى مختلف در منطقه حضور پيدا كنند و بخواهند اهداف و 
اميال خودشان را دنبال كنند. بنابراين موضع ما در مورد اين بحران يك 

توصيه جدى به طرفين براى حل و فصل مسئله بود.

 قطر پس از آن بحران ســمت ايران آمد؟ يعنى از ايران 
كمك ويژه اى خواست؟

به هرحال با توجه به همسايگى و روابطى كه ما از گذشته با قطر مانند 
ساير كشورها داشــتيم، آن ها نيازها و درخواست هايى داشتند كه آن 
درخواست ها در حدى كه الزم بوده به آن ها داده شده است. تنها راهى 
كه آن ها براى ارتباطات هوايى داشتند استفاده از فضاى ايران بود، عبور 
و مرور هوايى كه در اختيارشان گذاشته شد، به هرحال يكسرى مبادالت 
بين ما از گذشته وجود داشت؛ آن ها هنوز ادامه دارد. اما ما خواهان اين 

هستيم كه اين تنش كاهش پيدا كند.

 يك مسئله ديگر كه توجه همه جهان را به خودش جلب 
كرده، موضوع كشتار مسلمانان ميانمار است. سرانجام همين 
چند روز پيش خانم سوچى پس از هفته ها سكوت و اينكه 
اجازه داد ارتش و بودايى ها با همكارى يكديگر يك مسلمان 
كشى يا به قول كميسارياى عالى سازمان ملل يك «نسل 
كشى هدفمند» را انجام دهند، دراين خصوص صحبت كرد. 
ســوال اين است كه ما چرا زودتر از اين ها به بحران ميانمار 
وارد نشــديم؟ چون همان طور كه خودتان شاهد هستيد، 
بحران ميانمــار همواره در طول تاريخ بين مســلمانان و 
بودايى ها و دولت حاكمه اين كشــور بوده است، 
ولى ايران هيچ گاه به عنوان يك كشورى كه در 
دكترين سياسى خود اعالم كرده، همواره حامى 
حقوق مستضعفين جهان است، ورود جدى به اين 
موضوع نكرده است. شما فكر مى كنيد جا داشت 

ما زودتر از اين ها وارد شويم؟
بحران در ميانمار و بحث مســلمانان آنجا ريشــه دار 
اســت. به هرحال از دوره حضور انگليسى ها در منطقه 
شــكل خاصى گرفته است و پيچيدگى هاى خودش را 
دارد. ولى مقاطعى آرام تر است و مقاطعى شدت عمل 
مى گيرد. بتازگى هم در ابعاد وسيع اين جنايات اتفاق 
افتاد و مى توان به عنوان يك فاجعه بشــرى- انسانى از 
آن نام برد. اكنون بيش از 300 هزار مسلمان ميانمارى 
در بنگالدش پناهنده و آواره هســتند و شمار زيادى با 
مشكالت فراوان در درون ميانمار مواجه هستند. چيزى 
بيش از 1000 نفر در اين درگيرى ها كشته شدند، ولى 
به هرحال ميانمار هم ســاختار خاص خودش را دارد و 
ارتش در آنجا نقش اصلى را ايفا مى كند تا دولت. نقش 
اساســى و كليدى در دست خود ارتش است. ايران در 

مقاطع قبلى هم در مورد ميانمار فعال بوده است. 
ما حدود 10 ماه پيش، در اجالس سازمان همكارى اسالمى نقش بسيار 
فعالى در مالزى ايفا كرديم، با سفرى كه آقاى ظريف به مالزى داشتند 
و سخنانى كه در جمع مقام هاى كشورهاى اسالمى در خصوص بحث 
مسلمانان داشتند، ما ايفاى نقش داشته ايم. در فاجعه اخير هم، شايد 
ما جزو اولين كشــورهايى بوديم كه موضع گيرى كرديم، هم توســط 
ســخنگوى وزارت خارجه، توسط وزير خارجه؛ همچنين 6 ماه پيش، 
آقاى ظريف نامه اى را در اين مورد به دبيركل ســازمان ملل نوشــت. 
دو هفته پيش هم نامه ديگرى را به دبيركل نوشــت و خواهان دخالت 

دبيركل در وضعيت ميانمار شد. 
با دولت ميانمار در تماس بوديم و سعى كرديم هيئتى را به ميانمار اعزام 
كنيم و كمك هاى انسانى را به آنجا بفرستيم، متأسفانه پاسخ مثبتى از 
جانب ميانمار دريافت نكرديم. در نهايت چهارشنبه گذشته سفير ما در 
تايلند توانست موافقت دولت ميانمار را كسب كند و به ميانمار سفر كند. 
در آنجا براســاس دستورعملى كه از تهران براى ايشان صادر شده بود، 
مواضع جمهورى اسالمى ايران را به دولت ميانمار ابالغ كرد. هشدارهاى 
الزم را در ايــن خصوص داد و تأكيد كرد، اين وضعيت نمى تواند ادامه 
پيدا كند و به هرحال جهان اسالم و مسلمانان تا حدى مى توانند تحمل 
كنند و پيامدهاى سنگينى را براى دولت ميانمار به همراه خواهد داشت 
و تقاضا كرديم هيئتى به آنجا برود و در نهايت بتوانيم كمك هايمان را 

به ميانمار برسانيم. 

 ساير كشــورهاى اسالمى در پيمان همكارى كشورهاى 
اسالمى چه اقدام عملى انجام داده اند؟ يعنى اين فرمايش 

رهبر معظم انقالب در خصوص واكنش عملى جهان اسالم كه 
اشاره كردند منظور ما لشكركشى نيست ولى مى توانيم فشار 
سياسى و اقتصادى و فشارهاى ديگرى از اين قبيل بياوريم. 
آيا پس از اين ماجرا اصوالً كشورى بجز ايران پيشقدم شده 
يا اساساً كمپينى شكل گرفته است تا واكنش جدى نشان 

دهند؟
تركيه به عنوان رئيس مقطعى سازمان همكارى اسالمى، موضع گيرى 
كرد و همسر آقاى اردوغان به نمايندگى از سازمان همكارى اسالمى به 
بنگالدش سفر كرد و اقداماتى را انجام دادند. در همان نخستين روزها 
آقــاى ظريف به صورت تلفنى با آقاى چــاووش اوغلو، در مورد كمك 
رســانى و تالش كشورهاى اسالمى بر ايجاد اجماع صحبت كردند،كم 
و بيش برخى از كشورهاى ديگر اسالمى هم اقداماتى را صورت دادند، 
ولى آنچه بايد و شايد و تصور مى رفت سازمان همكارى اسالمى در اين 
حوزه ها ورود پيدا كند، متاســفانه در آن حــد الزم ورود نكرد. من باز 
مجبورم اشاره كنم به اينكه متأسفانه به دليل برخى سياست هاى خاص 
بعضى كشورهايى كه در منطقه وجود دارند، سازمان همكارى اسالمى به 
ابزارى در اختيار آن كشورها تبديل شده است و در جهت سياست هاى 
آن كشــورها بيشتر گام برمى دارد و بايد سعى كنيم سازمان همكارى 
اسالمى به وظايف اصلى و ذاتى خود برگردد. بنابراين نياز است جهان 
اسالم در اين گونه موارد با همبستگى و قدرت و جديت بيشترى وارد 

صحنه شود و كمك هاى خودش را داشته باشد.

 به نيويورك اشاره كرديد. آيا در برنامه آقاى ظريف هست 
كه با آقاى تيلرسون ديدارى داشته باشند؟

ما هيچ برنامه اى براى ديدار دو وزير خارجه نداريم و همواره مذاكراتمان 
با اياالت متحده آمريكا در چارچوب برجام و در اجالس ها و جلســاتى 
بــوده كه در خصوص برجام بوده اســت و در مورد برجام هم صحبت 

كرده ايم. خارج از برجام مذاكراتى با آمريكا نداريم و براى اين سفر و در 
حاشيه آن هم هيچ گونه برنامه ريزى براى ديدار صورت نگرفته است و 
هيچ گونه درخواستى از جانب آن ها دريافت نكرده ايم. اما آقاى ظريف با 
وزيران حاضر از كشورهاى 1+5 حتماً ديدار خواهند كرد. آن كميسيون 

مشترك هم مى تواند تشكيل شود يا نشود. 

 آيا كره شمالى با سوريه ارتباط نظامى مشخصى داشته 
اســت؟ يعنى اين طور كه برخى رسانه هاى جهانى مدعى 
شــده اند، آيا در طول پنج سالى كه در سوريه جنگ بود از 
طرف كره چيزى براى بشار اسد ارسال شد؟ نكته دوم اينكه 
تحليل شما از وضعيت جنوب شرقى آسيا و مناقشه اى كه 
بين كره شمالى و آمريكا به وجود آمده است چيست؟ فكر 
مى كنيد آيا واقعا به درگيرى نظامى بين كشورهاى مشترك 
المنافع آمريكا منجر خواهد شــد يا صرفا تا آستانه جنگ 

ممكن است پيش برود و دوباره فروكش كند؟
در مورد همكارى هاى كره با ســوريه من اطالع خاصى ندارم. مى دانم 
كه ســوريه در پنج- شش سال گذشــته تا حد زيادى به تنهايى و به 
كمك ارتش خودش و كمك هاى مستشارى ايران و در اين اواخر برخى 
كمك هاى نظامى روسيه توانست بر همه افراد مسلحى كه تعدادشان 
هم كم نبود و از سراســر جهان در آنجا گــرد آمده بودند، مبارزه كند 
و تا حد زيادى اين تروريســت ها را سركوب كند و اكنون در وضعيت 

بهترى قرار بگيرد.
در مورد شــبه جزيره كره، مــا تصور مى كنيم جهان به صلح و ثبات و 
امنيت نياز دارد و نگران وضعيت شــبه جزيره هستيم. به هرحال كره 
شمالى توانسته است به يك توانمندى هايى دست پيدا كند. شايد اين 
راه نتيجه اين باشد كه كره احساس كرده است مذاكره نمى تواند نتيجه 
بدهد. يا مذاكراتى كه با آمريكا داشــته نتيجه نداده و لذا به اين سمت 

و سو كشيده است. 
ولى در نهايت امروز كره در جايگاه خاصى قرار دارد و دولت هاى خارجى 
و بخصوص آمريكا نمى توانند و نبايد با زبان ديگرى كه زبان زور و خصم 
اســت، با كره صحبت كنند و بايد بنشــينند در يك فرايند متعادل و 

منصفانه و برابر با هم گفت وگو و به برقرارى صلح كمك كنند.

 به نظر مى رســد هيمنــه آمريكا پــس از تهديد ها و 
آزمايش هاى مكرر موشــكى كره شمالى خيلى خدشه دار 
شده است. آن چيزى كه مســلم است و در افكار عمومى 
خيلى چشمگير نشان داده مى شود، اين است كه آمريكا، 
آمريكاى پنجاه سال پيش نيســت كه كشورها براحتى از 

جلوى راهش كنار بروند. درست است؟
جهان، جهان ديروز نيســت. آمريكا هم آمريكاى ديروز نيست. آمريكا 
در جايگاه بســيار پايين ترى قرار گرفته است و كشورهاى ديگرى در 
جهان در جايگاه بسيار باالترى قرار گرفته اند. منظور من حتى به چين و 
بعضى از كشورهاى اروپايى هم نيست، بلكه حتى كشورهاى كوچك تر 
هم در جهــان امروز از وضعيت مطلوب ترى برخوردار هســتند و در 
نهايت وضعيت جديــد در آمريكا بخصوص در اين دوران دولت جديد 
يك آشفتگى و سرخوردگى و به هم ريختگى را نشان مى دهد كه اگر 
اين وضعيت بخواهد بدين شــكل ادامه پيدا كند، فكر مى كنم آمريكا 
با مشــكالت فراوانى روبه رو خواهد شد كه ما نظير اين وضعيت را در 
آمريكاى دوران قبل هرگز نداشتيم. امروز آمريكا دچار تشنج و تنش هاى 
داخلى وسيعى است و اين مى تواند خودش يك موضوع نگران كننده اى 

باشد، هم براى خود آمريكا و هم براى جهان.

 تصور مى كنيد دولت ترامپ مى تواند به انتها برسد يا در 
ميانه راه استيضاح يا حتى ترور مى شود؟

به هرحال مباحث زيادى در اين باره مطرح است، در درون كاخ سفيد 
و هيئت حاكمه آمريكا مشــكالت زيادى وجود دارد و ســخن برخى 
تحليلگران اين است كه مى تواند ايشان به انتها نرسد، ديگرانى هستند 
كه پيش بينى شــان طور ديگرى است. ولى فكر مى كنم واقعيات كه 
بسيار هم مهم است ســرانجام خودشان را تحميل مى كنند و آمريكا 
نمى تواند استثنا باشد و سرانجام اين واقعيات بر هيئت حاكمه آمريكا 
غلبه خواهد كرد و آن ها را نه صددرصد، ولى با واقعيت هاى بيشترى از 

جهان مطابقت خواهد داد.

هم اعضاى 5+1 
هم ساير كشورها 
حتى تك تك 
كشورهاى اروپايى 
توسط تعهدى كه 
به «UE» و اتحاديه 
اروپا دارند موظفند 
آنچه در برجام 
قيد شده است و 
تسهيالتى كه بايد 
به ايران بدهند را 
انجام دهند

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

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

 بين الملل/ احمد يوسفى صراف   وقتى از دكتر «بهرام قاسمي» مى پرسم كه اگر آمريكا يكطرفه از برجام خارج شود، آيا ايران با اروپا ادامه مى دهد؟ پاسخ مى دهد به اين راحتى نيست كه ترامپ 
بيايد جلوى دوربين ها و يك قرارداد چندجانبه را «پاره پاره» كند. خود آنها بهتراز هركسى مى دانند كه عواقب برهم زدن برجام چه خواهد بود. چيزى كه ما امضا كرده ايم يك قرارداد 2جانبه با 
آمريكا نبوده است. برجام تعهدى ميان ايران و گروه 1+5 و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و سازمان ملل و سازمان انرژى اتمى است. اروپاييان بهتر از هركسى مى دانند كه نه آمريكا و نه غرب توان 
برهم زدن يكطرفه برجام را نخواهند داشت. با تهديدها و رفتار غير منتظره ترامپ، سرنوشت برجام اين روزها به مهمترين مسئله مورد توجه رسانه هاى داخلى و جهانى تبديل شده است. سرنوشت 
برجام، همه پرسى اقليم كردستان عراق، مسلمان كشى در ميانمار، رابطه با عربستان سعودى، نزاع كره شمالى و آمريكا،  طرح ممنوعيت اظهار نظر افراد غير مرتبط ،  كاركرد شوراى عالى نظارت 

بر برجام از مهم ترين محورهاى گفت وگوى ما با ايشان است. 

در گفت وگوى قدس با سخنگوى وزارت امور خارجه بررسى شد

سـرنـوشـت   بـرجـام
كردستان عراق

سرنوشت برجام

رابطه با عربستان
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روزنامـه صبـح ايـران

جريمه ديركرد بانك ها رباست   فارس: آيت اهللا نورى همدانى گفت: ديركرد در اسالم نوعى رباخوارى است، زيرا اسالم تأكيد دارد، در قبال پول پولى داده نشود، اما امروز برخى بانك ها در قبال تأخيرى 
كه در بازگشت سرمايه داده مى شود پول مى گيرند، كه اين رباست. اين مرجع تقليد در ديدار شهردار و مديران شهرى قم افزود: نبايد بابت تأخير زمانى پولى از مردم گرفت، بيشترين نامه هاى مردمى به ما 

در همين خصوص است؛ ديركرد حرام بوده و نوعى رباست؛ ربا در هر مملكتى باشد اقتصاد آن فلج خواهد شد. وى گفت: دومين مسئله در قرآن رباست كه به هر شكلى باشد در اسالم حرام است.

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

 معــارف/ آمنه مســتقيمى  گاهى 
ممكن اســت انســان حتــى در ميدانى 
كه به واسطه عشــق قدم گذاشته پايش 
بلغزد و ناخواســته و به اسم محبت كارى 
كند كه آن عشــق از يكرنگــى درآمده و 
رنگ بگيرد؛ اين كاســتى حتى در رفتار 
عزاداران سيدالشهدا(عليه السالم) نيز امكان 
بــروز دارد، چنان كه بعضــاً مجلس امام 
حسين(عليه السالم) رنگ سادگى باخته و 

رنگ تجمل و تشريفات به خود مى گيرد.
از اين رو و در بررســى برخى آسيب ها در 
سيدالشهدا(عليه الســالم)  عزاى  مجالس 
با حجت االسالم دكتر يحيى جهانگيرى 
ســهروردى، معاون ارتباطــات علمى و 
بين المللى دانشگاه مذاهب اسالمى و مبلغ 
بين المللى به گفــت وگو پرداخته ايم كه 

مشروح آن تقديم مى شود:
 بــا توجه به تغييــرات روزافزون 
اجتماعى، برگزارى مجالس عزادارى 
دچار  نيز  سيدالشهدا(عليه السالم) 
تحول شــده اســت، خروجى اين 

تحوالت چه چيزى مى تواند باشد؟
برخى موارد خلق الســاعه و تازه تأسيس 
رهزنانه درصددند شور حسينى را كم كنند، 
براى مثال بعضاً در همين ســال جارى به 
مجالس عزادارى افزوده شــده اند كه بايد 
شناســايى و رفع شــوند. چنان كه امروز 
در شــبكه هاى اجتماعى مى بينيم شكل 
عزادارى ها با توجه به علل گوناگون در حال 
تغيير اســت و اين تغييرات بعضاً مثبت و 
ناظر بر نيازها و تنوع خرده فرهنگ هاست 
و گاه در شكل عزادارى تغييراتى مى دهد 
كه با روح عزادارى هماهنگ نيست و اتفاقاً 
روح عزادارى را نيز عذاب مى دهد، زيرا روح 

و ظاهر عزادارى با هم هماهنگ نيست.
تشــريفات  اشــكاالت،  ايــن  از  يكــى 
اســت كه اساســاً با روح ديــن در تضاد 
اســت، زيرا اديــان بويژه اســالم و راهى 
كــه امــام حسين(عليه الســالم) و جد 
بزرگوارشــان(صلى اهللا عليه وآله) پيش 
پاى ما گشوده اند بر ســاده زيستى، زهد 
و قناعــت تأكيد دارد، البته ما به برگزارى 
هــر چــه باشــكوه تر جلســات حضرت 
سيدالشهدا(عليه الســالم) 
اين  امــا  معتقد هســتيم، 
شــكوه به معناى تشريفاتى 
و تجمالتــى كردن مجالس 
نيســت. امرى كه متأسفانه 
بــه  و  مى بينيــم  گاهــى 
بهانه باشــكوه بودن، شاهد 
اگر  كه  هســتيم  مجالسى 
روندشــان ادامه و گسترش 
يابــد، آن وقت مجلس امام 
حسين(عليه السالم) از آن ِ از 
ما بهتران خواهد بود! اين اگر 
رخ دهد، بى گمان توطئه اى 
در كار اســت تا از نفوذ امام 
حسين(عليه السالم) كه براى 
هر قشر و سن و جنسيت و 
قوميت و حتى فرامذهب و 
فراعقيده مى تواند تأثيرگذار 
باشــد، بكاهد، زيرا در محرم، حســينيه 
به شــخص و گروهى خاص تعلق ندارد، 
آسيب  گزينشى  بنابراين حســينيه هاى 

رسان است.
شدن  تشــريفاتى  از  منظورتان   

امــام  مجالــس 
حسين(عليه السالم) 
ايــن  چيســت؟ 
چه  در  تشــريفات 
ساحاتى امكان بروز و 

جوالن دارد؟
مجالــس  تشــريفات 
امــام  عــزادارى 

حسين(عليه الســالم) مى توانــد در چند 
ساحت بروز و ظهور كند؛ مثل ارسال كارت 
دعوت براى افرادى معدود و اين يعنى فقط 
اشــخاص خاص مى توانند در آن جلسه 

حاضر شوند! 
دوم بروز چشم و همچشمى ها در برگزارى 
مجالس اســت؛ براى مثــال اين هيئت 
مى خواهــد حليم پُرگوشــت ترى نذرى 
دهــد و هيئت ديگر غــذاى گران قيمت 
ترى مى دهد و همين سبب مى شود، هر 
كسى توان پهن كردن سفره احسان براى 
امام حسين(عليه السالم) را نداشته باشد، 
در حالــى كه بايد هر كس بــه قدر توان 
بتواند چنين كند، مثــالً يك نفر توانش 
دادن آب خنك به عزاداران است و ديگرى 
پلوخورش قيمه و... و هيچ كس هم نبايد 
ادعا داشته باشد، نذرى و خدمات من بهتر 

است.
اما وقتى نذرهاى ما هم رنگ تشــريفات 
بگيرد، ديگر طبقات متوسط و كم درآمد 
نمى توانند در اين رقابت شيرين براى نذرى 

دادن در ايام محرم شركت كنند. 
بنابرايــن به نظر مى آيــد، چنين روندى 
اگر ادامه يابد نه تنها به برگزارى باشــكوه 
عزادارى كمك نمى كنــد، بلكه دامنه آن 
را بــه عده اى خاص محدود مى كند و اين 

آسيب بزرگى است.
از اين رو، وظيفه داريم درِ حسينيه ها اعم 
از خانگى و مستقل را به روى عموم مردم 

باز كنيم.
برخى   گاهى ديده مى شــود، در 
مجالس عزادارى، شركت كنندگان با 
تجمالت ظاهرى و لباس هاى فاخر و 

زينت آالت حاضر مى شوند.
بله متأســفانه، گاهى بويــژه در مجالس 
زنانه رنگ و بوى تجمــل گرايى و تفاخر 

ديده مى شــود كــه با روح 
عزادارى همســو نيست و 
ممكن اســت در بلندمدت 
عزادارى هــاى  ذات  بــه 
بزند،  حســينى هم ضربه 
بنابراين بايد توجه داشــته 
باشــيم كــه بــزرگان ما 
براى زيــارت و عــزادارى 
سيدالشهدا(عليه الســالم) پــاى پياده و 
با لبــاس خاكى مى رفتنــد، يعنى اجازه 
نمى دادند رنگ تفاخر و تجمل ذره اى در 
عمل شان نسبت به حضرت(عليه السالم) 
راه يابــد؛ از اين رو به تعبيرى كســى كه 
بــه مجلس امــام حسين(عليه الســالم) 
مى رود بايد تراب باشــد تا بتواند با فرزند 

ابوتراب(عليه السالم) همدل شود.
 برخى با اين توجيه كه بايد مجلس 
باشكوه  سيدالشهدا(عليه الســالم) 
برگزار شود و ادب مجلس را رعايت 
كرد، به چنين تجمالت و تشريفاتى 
روى مى آورند، آيا اين توجيه از نگاه 
دين و آموزه هــاى روايى پذيرفتنى 

است؟
خير، اساســاً ساحت شكوه و تفاخر با هم 
متفاوت اســت، اينكه چون فالن هيئت 
قيمه نذرى مى دهــد ما بايد كباب نذرى 
دهيم و كم نياوريم، بنرهاى ما بزرگ تر و 
بيشتر باشد، فالن مداح چهره را بياوريم و... 
تفاخر است نه شكوه و مى توان گفت اين 
رفتارها حسينيه را عليه حسينيه تحريك 

مى كند، يعنى فراتر از فرد عليه فرد.
 بعضاً با صنف سازى در عزادارى ها 
با تعابيرى مثــل «مجلس عزادارى 
ورزشــكاران»، «مجلــس عزادارى 
هنرمندان» و... روبه رو مى شــويم، 
آيا اين دســت مجالس نيز مى تواند 
عزادارى سيدالشهدا(عليه السالم) را 

به گروهى خاص محدود كند؟
درســت اســت كه برخى صنوف و اقشار 
مى توانند دور هم جمع شــوند و عزادارى 
كننــد و اين ارزش اســت، اما اينكه روند 
همچون حصار سبب شود ديگران امكان 
حضور در مجالس حســينى را نداشــته 
باشند، صحيح نيست؛ زيرا صنف سازى هاى 

بومى و شغلى از شكوه و تأثير عزادارى ها 
مى كاهد. اساســاً عظمــت مجالس امام 
حسين(عليه السالم) به اين است كه همه 
اقشــار از هر طبقه و صنف كنار يكديگر 
قرار بگيرند و براى حضرت(عليه الســالم) 
سوگوارى كنند، بنابراين نبايد با رفتارمان 

به اين شاهراه آسيب بزنيم.
 گاهى ديده مى شــود مساجد يا 
شان  خاص  كاركردهاى  كه  هيئت ها 
از صدر اســالم تا كنون بر كســى 
پوشيده نيست، براى مثال در خريد 
عالمت هاى چندتيغه اى با هم رقابت 
مى كنند، اين گونه رفتارها چه آثارى 

دارد؟
متأســفانه اگر مديريت نكنيم با پديده اى 
با عنوان «عزادارى عليه عزادارى» روبه رو 
مى شويم كه از درِ تشريفات نفوذ مى كند؛ 
خدمات دهى به عزاداران و كمك به شكوه 
مجالس حســينى خوب است اما نبايد به 

تخريب يكديگر و رقابت ناسالم بينجامد.
رفتارهايى  چنين  بروز  ريشه هاى   
در چيست و چطور پاى تشريفات و 
تفاخر به مجالس حسينى باز مى شود؟
دليل نخست آن است كه ما نتوانسته ايم 
روح عزادارى را با شكل آن هماهنگ كنيم، 
اگرچه بايد شكل عزادارى متعدد، متنوع و 
به روز باشــد، اما هر گونه تغيير در شكل 
بايد ناظر بر روح عزادارى باشد. متأسفانه 
گاهى اَشــكالى را برگزيده ايــم كه با روح 
عزادارى همراه نشد؛ افزون بر اين، اگرچه 
برخى تفاوت هاى اقتصــادى و اجتماعى 
ميان افراد جامعه هست، اما اين تفاوت ها 
بايد در مجالس حسينى رنگ ببازد نه آنكه 
سبب شود ما در عزادارى، خود را از ديگران 
جدا بدانيم و نوع عزادارى و حســينيه و... 

خودمان را متفاوت كنيم.
سوم آنكه شكاف هاى طبقاتى در عزادارى 
هم خود را نشــان مى دهد، در حالى كه 
عدالت اجتماعى اقتضــا مى كند همه به 

تناسب جايگاه شان خدمت كنند.
بنابراين، دستگاه امام حسين(عليه السالم) 
رنگ نمى پذيرد و اين ماييم كه بايد از آن 
رنگ بگيريم نه آنكــه تالش كنيم به آن 

رنگ اشرافيت و تفاخر دهيم.

در گفت وگوى قدس با يك كارشناس مطرح شد

رفتارها و اقدام هايى كه روح عزادارى را عذاب مى دهد

اهميت قيام حسينى در پيچ تاريخى صدر اسالم
هر بخشــى از نهضت اباعبداهللا الحسين(عليه الســالم) را كه بنگريم، سرشــار از 
درس هاى ناب زندگى است؛ چه در عرصه زندگى فردى و چه زندگى اجتماعى و 

مبارزه با ظلم و ستم در مسير برقرارى كلمه «اهللا» در جامعه.
در ماجراى عاشــورا، حضرت مظلومانه اما بــا عزت و افتخار در برابر يك فرهنگ 
منحط جاهلى كه تمام اســالم را به تحريف كشانده بود، ايستاد و با خون مطهر 
خود نگذاشت بدعت هاى جاهلى همچنان در جامعه دينى به جاى سنت هاى نبوى 

مطرح و براحتى از سوى دستگاه طاغوت تبليغ و ترويج شود.
از اين حيث ما معتقديم، اساساً واقعه عاشورا يك تقابل ساده ميان جريان حق و باطل 
نيست، بلكه فراتر از آن، در عاشورا تمام حق در برابر تمام باطل قرار گرفت و همه 

شاخصه ها و مؤلفه هاى اين جدال و درگيرى را مى توان در اين ماجرا مشاهده كرد.
در حقيقت سيدالشهدا(عليه الســالم) وقتى مشــاهده كردنــد فرهنگ ظالمانه، 
اشرافى گرى پادشاهى و تحريف گِر حقايق اسالم، بر همه مقدرات جامعه اسالمى 
آن زمان حكمفرما شده، امام در برابر اين وضع احساس تكليف كرده و در وصيتنامه 
خويش خطاب به برادرشــان محمد حنفيه فرمودند؛ «من براى اصالح امت جدم 
و احياى امر به معروف و نهى از منكر» حركت و قيام مى كنم؛ از اين رو اگر قصه 
تغيير تمام اسالم و تحريف همه حقيقت دين در ميان نبود، شايد عاشورا چنين در 

گستره تاريخ نمى درخشيد و ماندگار نمى شد.
بنابراين مى توان گفت، عاشورا نه تنها بر جريان مكتب و فرهنگ اهل بيت(عليهم السالم) 
و محبان و شيعيان آن، حق بزرگى دارد، بلكه عاشورا به معناى حقيقى كلمه بر همه 
هويت دينى و بر همه طبقات جامعه اســالمى و بلكه جامعه بشرى، حق دارد و از 
اين حيث نبايد آن را صرفاً به جامعه دينى خودمان محدود كنيم، زيرا پيام عاشورا 
فرادينى و فرازبانى است و بايد ما از همه ابزارهاى فرهنگى و رسانه اى موجود استفاده 
كنيم تا روز به روز عمق و دامنه تأثير اين مسئله را به جهانيان نشان دهيم و بگوييم 

كه كشتى نجات حسينى متعلق به همه بشريت است.
به ديگر ســخن، چنانچه قيام سرخ حسينى در آن پيچ مهم تاريخى نبود، تمام 
حقيقت و هويت اســالم از سوى دســتگاه طاغوت اُموى و در رأس آن يزيد بن 
معاويه به تحريف و انحراف كشيده مى شد و از حقيقت اسالم براى نسل هاى بعد 

چيزى باقى نمى ماند.
با توجه به اين همه عظمت و اهميت قيام حســينى، وظيفه ماســت كه اول؛ در 
مســير معرفت افزايى جامعه نســبت به عاشــورا از همه توان و ظرفيت خود به 
شايســتگى اســتفاده كنيم و دوم؛ در بحث عرض ادب به ساحت مقدس سيد و 
ساالر شهيدان و عزادارى در دستگاه سيدالشهدا(عليه السالم) به گونه اى رفتار كنيم 
كه خداى ناكرده نوع رفتار و عملكرد ما، مايه وهن اهل بيت(عليهم السالم) و امام 

حسين(عليه السالم) نباشد.
آنچه مهم است، اينكه ما به موازات افزايش بصيرت و معرفت خود نسبت به عاشورا 
و ماجراى كربال بايد بكوشيم شور حسينى را، در وجودمان با عزادارى ها و برپايى 
مراسم ماتم سيدالشهدا(عليه السالم) حفظ و بلكه تقويت كنيم، البته اين شور و 
شعور بايد با هم تلفيق شود، بدان معنا كه هم در اين قضيه بُعد عقالنيت و تفكر را 

ارتقا دهيم و هم از توجه به بُعد احساس و عاطفه غافل نشويم.

سقوط معنوى چگونه رخ مى دهد؟
*دكتر حميدرضا مظاهرى سيف

پرسش:
سقوط معنوى چگونه رخ مى دهد؟

پاسخ:
معموالً در ســنين نوجوانى از حدود چهارده سالگى به بعد نوعى جاذبه معنوى 
قلب ما را مجذوب مى كند. دخترها زودتر و پسرها كمى ديرتر اين جاذبه را تجربه 

مى كنند و براى افراد مختلف شدت و ضعف متفاوتى دارد.
اما هر چه باشد، پس از مدتى اين جاذبه فرو مى نشيند. براى بعضى شايد يك سال 

دوام بياورد و براى بعضى ديگر چند سال ادامه داشته باشد.
لذت عبادت، احساسات خوش معنوى، عشق به طبيعت، شيفتگى نسبت به بعضى 

از دوستان يا افرادى كه آن ها را عارف مى دانيم، در اين دوره بسيار زياد است.
اما پس از اينكه اين دوره پايان يافت، بتدريج نوعى سقوط معنوى پيش مى آيد، 
كه رنج آور اســت. براى كســى كه آن اوج را تجربه كرده، دشوار است كه لذت و 
شوق معنوى را از دست مى دهد و احساس مى كند در پرتگاهى سقوط كرده است.
اين يك فرايند طبيعى اســت. نه آن اوج معنوى واقعاً اوج بوده و نه اين ســقوط 
واقعاً سقوط است. در واقع خداوند در آغاز نوجوانى گوشه چشمى به قلب ما نشان 
مى دهد و شمه اى از بهره هاى معنوى را مى نماياند، تا ما با راهى كه بايد برويم و به 

جايى كه بايد برسيم، آشنا شويم و بعد...
بعد در جايگاه واقعى خودمان قرارمى گيريم تا اين راه را با اراده و آگاهى طى كنيم. 
بنابراين هيچ سقوطى در كار نيست. بايد راز اين تجربه را بفهميم و يك حركت 
معنوى را آغاز كنيم. مقايسه شرايط بعدى با روزهاى خوش آغازين درست نيست 
و موجب افسردگى معنوى مى شود. اگر بدانيم كجا هستيم و چه راهى پيش روى 

ماست، با اشتياق و انگيزه بهترى به سوى او مى رويم.
وقتى احساس مى كنيم از خدا دوريم و به ما نگاه نمى كند، دردى عاشقانه دل ما 
را فرا مى گيرد كه لطف خودش را دارد و مى تواند به گامى به ســوى خدا تبديل 
شود. وقتى پس از اين فراق، وصالى دست مى دهد و او را نزديك احساس مى كنيم، 
گامى ديگر به سوى او برداشته مى شود. همين جاذبه و دافعه است كه ما را پيش 
مى برد و به نتيجه مى رســاند. مهم اين است كه در هر شرايط بدانيم كه كجاييم 

و چه بايد بكنيم.

در پايتخت فيليپين صورت گرفت
خوشنويسى نام امام حسين  توسط مسيحيان

ايكنا: رايزن فرهنگى ايران در فيليپين اعالم كرد: مســابقه «عاشورا از زبان هنر» 
ديروز در رايزنى فرهنگى ايران در مانيل برگزار شد و در آن دانشجويان مسلمان و 

مسيحى و ديگر عالقه مندان حضور يافتند.
در اين مسابقه سه تن از مسيحيان فيليپين نام مبارك امام حسين(ع) را به زيبايى 

خوشنويسى كردند و در پايان به عنوان آثار برگزيده جوايزى به آنان اهدا شد.

روى جسم اين حسينيه 
حسن افتاده است

احمد عبداله زاده مهنه
بســم اهللا الرحمن الرحيم. َصلَّى اهللاُ َعلَيُكما يا 
ِسبَطْى نَِبىِّ الرَّحَمه، و َسّيَدى َشباِب اَهِل الَْجنَّه. 
َصلَّى اهللاُ َعليَك يا َحَسَن بَْن َعلِىٍّ الُْمجَتبى. َصلَّى 

هيد بَِكربَالء. اهللاُ َعلَيَك يا ُحَسيَن بَْن َعلِىًّ الشَّ
خب، ســفرة كريم اهل بيت(عليهم الســالم) 
هم پهن شــد توى مجالس محرم. امشــب 
و فرداشــب ذكــر كرباليى هاى امام حســن 
مجتباســت. قاســم و عبداهللا و ابوبكر، سه تا 
دسته گل امام حسن(عليه السالم)، توى كربال 
شهيد شدند تا پس از سال ها معناى صلح پدر 
براى همه روشن بشه. كريم به بچه هاش هم 
ياد مى ده كه مثل خودش بزرگوار باشــن و از 

همه چيزشون بگذرن:
طفلى اگر بزرگ شود با كريم ها

يك روز مى شود خودش از ياكريم ها
عبداهللا حسين شدم از قديم ها

دل مى دهند دست عمو ها يتيم ها
طفل حسن شدم بغلت جا كنى مرا

تو هم عمو شدى گرهى وا كنى مرا...
از وقتى شنيده كه قاســم شب عاشورا برات 
شــهادت رو از عمو گرفتــه، دل توى دلش 
نيســت: «پس من چى؟ من چرا جا بمونم؟» 
روز عاشــورا هم از لحظه اى كه شهادت طفل 

شيرخوار رو ديد، ديگه طاقت نياورد:
موجى ز دريا مانده ام، رفتند و تنها مانده ام

اى ساربان قدرى بمان، من غنچه اى جامانده ام
اى سايۀ روى سرم! بى تو كجا من ره برم؟
گويى اگر من كودكم، گويم شبيه اصغرم

عاشوراســت.  صحنه هــاى  آخريــن 
اباعبداهللا(عليه الســالم) ديگــه تنهــا مونده. 
خواست بره ميدان، يه سفارش كرد: «خواهرم! 
مراقب ايــن عبداهللا باش.» راهى شــد. توى 
گودال محاصره ش كــرده بودند. عبداهللا ديد 

بايد يه كارى بكنه:
دستى كريم هست كه نذر خدا شود

وقتى نياز بود، به وقتش جدا شود
از عمه ام بخواه كه دستم رها شود

هركس كه كوچك است، نبايد فدا شود؟

بايد براى خود جگرى دست وپا كنم
با دست كوچكم سپرى دست وپا كنم... 

(على اكبر لطيفيان)
با هزار زحمت، خودش رو از دست عمه رها كرد، 
دوان دوان رسوند به آغوش اباعبداهللا(عليه السالم). 
ديــد يه نانجيبى شمشــيرش رو بــاال آورده به 
حسين(عليه السالم) بزنه. هم غيرت امام حسنى اش 
به جوش اومد، هم كرامت امام حسنى اش. دستش 
رو سپر كرد، شمشير به دستش فرود اومد. دست 

رو به پوست آويزون كرد:
ياس خوشبويى به روى ياسمن افتاده است

باز بين عرشيان ذكر «نزن» افتاده است
رفته تا بوسه دهد بر دست اربابش اگر

روى انگشتر عقيقى از يمن افتاده است
لب دوتا، صورت دوتا، اعضاى اين پيكر دوتا

تيغ در فكر نبرد تن به تن افتاده است
نيزه ها گفتند ديگر نوبت قلب عموست
قلب عبداهللا ديگر از دهن افتاده است

خاك خوشبوى مدينه يا كه عطر كربالست؟
روى جسم اين حسينّيه حسن افتاده است
جيبى و كوچك ولى با خط غمناك حسن

پاره قرآنى كنار پيرهن افتاده است
هنوز در آغوش عموشه. 

هنوز زينب(سالم اهللا عليها) اميدواره عبداهللا 
زنده برگــرده. امــا ناگهان حرملــۀ ملعون 
تيــرش رو پرتاب كــرد و عبــداهللا در دامان 
اباعبداهللا(عليه السالم) به جد بزرگوارش رسيد.

جسم عبداهللا آويزان شده بر جسم تو
حرمله قطعاً به فكر دوختن افتاده است

(مهدى رحيمى)
شايد زينب كبرى(سالم اهللا عليها) به زبان حال 
به اباعبداهللا(عليه الســالم) عرض كرده باشــه: 
«داداش! من امانتت رو خوب نگه داشــتم. اگه 
ديدى خودش رو از دســت من رها كرده، فكر 
نكنى من ســهل انگارى كردم. آخه من امانتدار 
هر دو تا برادرم بودم. حسن(عليه الســالم) هم 
توى مدينه عبداهللا(عليه السالم) رو به من سپرد، 
گفت: «مواظبش باش. يه روز مى آم امانتم رو ازت 
پس مى گيرم.» االن اومد امانتش رو پس گرفت.

برهنه شدن در سينه زنى به شرط اينكه 
نامحرم نباشد، اشكال دارد؟

پاسخ:
شايسته اســت عزادارى به شــيوه مرسوم و 
سنتى كه با لباس انجام مى گرفته برگزار گردد.
سايت آيت اهللا خامنه اى

يك حديث / يك تصوير

پرسمان

رصد

برخى تفاوت هاى 
اقتصادى و اجتماعى 
ميان افراد جامعه 
هست، اما اين 
تفاوت ها بايد در 
مجالس حسينى 
رنگ ببازد نه آنكه 
سبب شود ما در 
عزادارى، خود را از 
ديگران جدا بدانيم 
و نوع عزادارى و 
حسينيه و... خودمان 
را متفاوت كنيم

بــــــــرش

احكام عزادارى

امــام  مجالــس 
حسين(عليه السالم) 
ايــن  چيســت؟ 
چه  در  تشــريفات 
ساحاتى امكان بروز و 

مجالــس  تشــريفات 
امــام  عــزادارى 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت اختصاصى

آيت اهللا عليرضا اعرافى، مدير حوزه هاى علميه كشور

معارف

 ايكنا   استاد فقه و مبانى حقوق اسالمى 
دانشگاه تهران به خطبه امام حسين(ع) در 
منا براى جامعه فقها اشاره و عنوان كرد: امام 
فرمودند شما كسانى هستيد كه ظالمان را 
بر خود محترم شمرديد و كسى كه خواست 
قيام كند را تنها گذاشــتيد. ايــن افراد در 
پــى امنيت فردى خود بودنــد و به امنيت 

اجتماعى نظر نداشتند.
سيدمحمد اصغرى به تبيين ابعاد امنيت از 
منظر قرآن كريــم پرداخت و گفت: امنيت 
همواره در كنــار عدالت معنا مى يابد و اين 
مهم در آيات متعــدد قرآن كريم نيز نمود 
داشته و در قالب بلد امن سخن به ميان آمده 
اســت. وى در تبيين رابطه امنيت و عدالت 
گفت: نســبت امنيت و عدالت جدانشدنى 
است و عموم و خصوص من وجه محسوب 
مى شود. برخى گمان مى كنند امنيت مهم تر 
از عدالت است در صورتى كه وقتى عدالت 
رعايت نشود انسان ها در ناامنى بسر مى برند.

وى با اشــاره به تعابير قرآن كريم از امنيت 
به تبيين آيات ســوره دخان كه در وصف 
اهل بهشــت اســت پرداخت و گفت: تمام 
نعمت هاى بهشت در كنار مؤلفه امن بودن 
معرفى شده اســت؛ در واقع بهشت جايى 

است كه امنيت وجود دارد.
اصغرى با اشاره به آيه 82 سوره مباركه انعام، 
اظهار كــرد: در اين آيه مباركه نيز برقرارى 

ايمان عامل ايجاد امنيت محســوب شــده 
است.  اســتاد فقه و مبانى حقوق اسالمى 
دانشگاه تهران به كالم اميرالمؤمنين على(ع) 
اشــاره و عنوان كرد: مــوال در دعاى صباح 
مى فرمايند: «يا من ارقدنى فى مهاد امنه و 
امانه؛  اى كســى كه مرا به خواب بردى در 
گهواره امن و آرام» يعنى اعتقاد به خداوند و 
توحيد نوعى امنيت، آرامش و اطمينان براى 

انسان به ارمغان مى آورد.
وى در ادامه به ســخنى از رسول اكرم(ص)

كه مى فرمايند: «النعمتان مجهولتان الصحه 
و االمان» اشــاره و عنوان كــرد: دو نعمت 
سالمتى و امنيت به چشم نمى آيند و ديده 
نمى شــوند. انسان ها تا زمانى كه از سالمت 
برخوردار هستند چندان قدردان آن نيستند 
امــا به محض مواجهه با بيمارى به ارزش و 
اعتبار آن پــى مى برند؛ در مورد امنيت نيز 

همين مصداق حكم مى كند. 

استاد فقه و مبانى حقوق اسالمى دانشگاه تهران عنوان كرد
امنيت اجتماعى؛ الزمه امنيت فردى 

خبرعكس نوشت

 رقيه توسلى  چراغ ها روشن است... نواى 
حاج محمــود كريمى به گوش مى رســد... 
عزاداران در رخت سياه مى آيند... پير حسينيه، 
پايى در هيئت و پايى در آبدارخانه مى كشاند... 
چقدر شال ارادت بر دوش عاشقان زيباست... 

شال سبز «لبيك يا حسين»...!
دســت ها بر ســينه مى كوبد و جماعت، با 
مّداح همصدا مى شــود... چقدر پير و جوان 

صلواتشان جاندار و پرشور است... 
سّيد مجلس، اسپند مى چرخاند... پيداست 
كه غبارها دارد از ديده و دل ريخته مى شود... 
آخر اشك ها حرف مى زنند... زيارت عاشورا... 
سينه زدن ها... بر َســر كوفتن ها... از خود 

بى خود شدن ها...
چند شب اســت - پرچم عزا - نقش و نگار 
آبدارخانه شده و سماور كه ُقل ُقل مى گويد 
دســتى با وضو پاى كار مى ايستد... پيمانه 

پيمانه، چاى خشــك در قــورى مى ريزد و 
ذكرى جالدهنده و پياله اى گالب... پيداست 

آنچه كه قربة الى اهللا َدم بشود، دواست...
اســتكان ها در نعلبكى نشســته اند و قندها و 
خرماها... چاى روضه، چه راز و عصاره اى در جان 
خويش دارد! كه هم ســالم است و هم اشك و 

هم مدهوش كننده ترين نوشيدنى عالم...
چاى محفل ارباب و آن حبه هاى شــيرين، 
چشــيدن دارد... بايد هر جرعه را نوشيد و 

محرم زاد شد، فدايى تشنه لبان كربال... 
به ياد ســاالر، تسبيح برداشت و به خدا پناه 
برد. بايد ترسيد. عاشق شــد و ديد از كدام 

دسته ايم؛ حسينى يا...
پير حسينيه راســت مى گويد: چاى روضه، 
نمــك دارد... بســم اهللا الرحمــن الرحيم / 
الســالم عليك يا ابا عبداهللا / السالم عليك 

يابن رسول اهللا...

چراغ ها روشن است

روضــه

ت
اس

ى 
ئين

تز
س 

عك
 امام رضا (ع):

اگر دوســت  دارى كه ثواب شهيدان كربال را داشته باشى، هرگاه به ياد آن حادثه 
افتادى بگو: كاش من  نيز با آنان بودم و با آنان به رستگارى بزرگ مى رسيدم.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

فقط 6 درصد حساب هاى دولتى به بانك مركزى منتقل شده است  تسنيم:مديركل ريالى و نشر بانك مركزى از انتقال 1800 حساب دولتى به بانك مركزى طى پنج ماه گذشته خبر داد و گفت: از 70 
هزار حساب دولتى تاكنون 4200 حساب معادل 6 درصد كل حساب ها به بانك مركزى منتقل شده است. مسعود رحيمى اظهار داشت: پيش از ابالغ رئيس جمهورى مبنى بر انتقال حساب شركت هاى دولتى به بانك 

مركزى كه 6 ماه پيش صادر شد، دولت در برنامه پنجم توسعه مكلف به انتقال همه حساب هاى خود به بانك مركزى بود.

وزارتخانه حامى توليد خود واردكننده است!
اقتصاد: امسال درحالى مسئوالن 
از حمايت ازتوليد ملى دم مى زنند  
كه واردات شتاب گرفته ودرعوض 
ايرانى كاهش  كاالهــاى  صادرات 
بنابه  اينكــه  اســت.بدتر  يافتــه 
اظهارات يك نماينده مجلس يك 
وزارتخانه كــه حامى بخش توليد 
است خود كاال وارد مى كند!دراين 

باره نماينده مردم اســفراين در مجلس خواســتار برگزارى جلسه غيرعلنى 
مجلس براى بررســى وضعيت اقتصادى كشور شد. هادى قوامى در اخطارى 
مستند به اصل 43 قانون اساسى با تأكيد بر ضرورت توجه به حمايت از توليد 
داخل، كاهش واردات و افزايش صادرات اظهار داشت: متأسفانه آمار نيمه اول 
سال 96 حكايت از اين دارد كه واردات حداقل 25 درصد رشد و صادرات 10 
درصد كاهش داشته است و اين منفى شدن تراز تجارى خالف سياست سال 
است. نماينده مردم اســفراين در مجلس يادآور شد: ما كارخانه هايى داريم 
كــه در 6 ماه اول برنامه اى براى توليــد ندارند؛ زيرا وزارت صنعت از چين و 

كشورهاى ديگر كاال مى خرد.
با اين حال شريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت تعادل بين عرضه و تقاضا را 
به عنوان برنامه چهار ماه آينده اين وزارتخانه مطرح كرد و گفت كه ما نمى توانيم 
اجازه دهيم كاالهاى بى رويه وارد كشور شده و توليد داخلى را نابود كند، بنابراين 

بايد تعرفه هاى مؤثر را احيا كرده و با استحكام بيشترى كار انجام شود. 
ســيل واردات كاالهايى خارجى درحالى است كه پيشتر حاجى دليگانى، عضو 
كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس، تأكيد كرده بود كه طرح يك 
فوريتى مجلس درباره ممنوعيت واردات كاالهاى مشابه توليد داخل كه در صحن 

تصويب شده، شامل واردات 800 كاالى غيرضرور نيز مى شود. 

آغاز تفحص از هدفمندى يارانه ها
اقتصاد: رئيس كميسيون اقتصادى 
مجلس از آغاز به كار هيئت تفحص 
از سازمان هدفمندى يارانه ها از روز 

دوشنبه خبر داد.
رئيس  پور ابراهيمــى  محمد رضــا 
كميســيون اقتصــادى مجلس از 
تعيين اعضاى هيئت رئيسه تحقيق و 
تفحص از سازمان هدفمندى يارانه ها 

خبر داد و گفت: حكم  اعضاى هيئت تفحص پس از انتخاب به آن ها ابالغ مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه اعضاى اين هيئت رسماً از امروز (دوشنبه 3 مهر) كار خود را 
آغاز مى كنند، افزود: تالش داريم ظرف مدت 6 ماه جزئيات اطالعات هدفمندى 

يارانه ها را در كشور از زمان اجرا در دولت نهم و دهم تا امروز بررسى كنيم.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد: تخلفات دولت گذشته و دولت 
فعلــى در بحث هدفمندى يارانه ها در قالب گــزارش اين هيئت، تقديم هيئت 
رئيسه مجلس مى شود. به گفته وى هم اكنون 96 درصد از جامعه يارانه دريافت 
مى كنند، در حالى كه مقرر بود ميزان حذف شدگان معادل 30 درصد از كل مبلغ 
پرداخت يارانه نقدى باشــد. پورابراهيمى يادآور شد: به استناد تبصره 14 قانون 
بودجه 96 امسال بايد 33/5 هزار ميليارد تومان مصروف پرداخت يارانه شود و به 
عبارتى 61 ميليون نفر از ايرانيان مى توانند يارانه دريافت كنند. با چنين اوصافى 

حذف دو دهك به صورت كامل، ضرورى است.

خـــبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى   رئيس سازمان 
درصدى   40 افزايش  از  تجارت  توسعه 
ارزش واردات خودرو در 6 ماهه و كاهش 
26 درصدى صادرات آن در 5 ماهه سال 

جارى خبر داد.
مجتبــى خســروتاج كه در نشســتى با 
خبرنگاران ســخن مى گفت، در تشــريح 
جزئيــات اين ارقام اظهار داشــت: در اين 
مدت از نظر ارزشــى حدود يك ميليارد و 
200 ميليون دالر و از نظر شمار 44 هزار 
دستگاه خودرو ترخيص شده كه اين ميزان 
بيانگر رشد 38 درصدى شمار خودروهاى 
سوارى وارد شــده به كشور است، اين در 
حالى است كه آمار 5 ماهه گمرك از رشد 
50 درصدى ارزش واردات خودرو حكايت 

دارد. 
معاون وزيــر صنعت، معــدن و تجارت، 
كاهش قــدرت خريد مــردم خاورميانه، 
نبود ثبات سياسى و اقتصادى در بازارهاى 
سوريه و عراق، مشكالت نقل و انتقال ارز، 
نبود ارتباط بين بانك هاى ايرانى و خارجى 
را از جمله داليل كاهش صادرات خودرو در 

6 ماهه نخست امسال دانست.
وى همچنين به انباشت 7000 دستگاه 
خودرو بدون ثبت ســفارش در گمركات 
اشــاره و اضافــه كرد: با تمــام حرف و 
ثبت ســفارش خودرو  توقف  حديث ها، 
در راســتاى عمل به اقتصــاد مقاومتى، 
هدفمندى واردات، ممانعت از خروج ارز 
از كشــور و توجه به منافع ملى صورت 
گرفتــه و بــه حمايت از خودروســازان 
داخلــى ارتباطى ندارد؛ پــس بى دليل 
برچسب و اتهام نزنيد. به هر حال دولت 
بايد بــراى مواجهه با واردات خودروهاى 
خارجــى بــه عنــوان كاالى لوكس كه 
منابع ارزى را صرف مى كند، راهى بيابد 
و جاى تعجب اســت كه برخى رسانه ها 
در گذشــته منتقد واردات خودرو بودند 
و حاال به خاطر توقف ثبت ســفارش هم 
انتقاد مى كنند! آيا منطقى است برندى 
هر چه خواست با هر شرايطى به بازار ما 
خودرو وارد كند بدون اينكه تأمين قطعه 

و مواردى از اين دست را انجام دهد؟
وى افــزود: برخى برندهــا 10 تا 20 هزار 

خودرو در ســال به بازار ما وارد مى كنند 
كه اين آمار مذاكرات براى توليد مشترك 
و ورود ايران به زنجيره ارزشى توليد برخى 

محصوالت را توجيه مى كند. 
خســروتاج با بيان اينكه ثبت سفارش ها 
6 ماه معتبر اســت، ادامــه داد: آخرين 
ثبت سفارش ها در تيرماه امسال صورت 
گرفته اســت، بنابراين تــا دى ماه براى 

واردات معتبر هستند.

 كاهش صادرات 
معاون وزير صنعت در پاسخ به خبرنگار 
ما با اشــاره بــه كاهش پنــج درصدى 
صادرات، شــيوه هاى دســتيابى به رشد 
21/7 درصدى مندرج در برنامه ششــم 
توســعه را تشريح كرد و گفت: متأسفانه 
تاكنون عزمى در مجلس براى توســعه 
صادرات ديده نشــده و چندين مصوبه 
بــراى دريافــت يارانه هنــوز بالتكليف 
اســت. به هر روى به صورت كوتاه مدت 
و ميان مدت بايــد راهكارهايى از قبيل 
فعال كــردن ظرفيت هاى خالى، كاهش 
ســود بانكى و رفع موانع بانكى، مشوق 
و تســهيالت اعتبارى با هدف توســعه 
صادرات، برقرارى خطوط اعتبارى براى 
كشــورهاى هدف، رعايت ميزان تفاوت 
نرخ تــورم بازار داخلى و خارجى در نرخ 
تســعير ارز، كاهش هزينه هاى ســر راه 

محصــوالت توليــدى صادراتى با هدف 
رقابتى شدن قيمت محصوالت و توسعه 
توافق هاى تجارى دوجانبه و چندجانبه 
با هــدف كاهــش حقــوق گمركى در 
تراز  متوازن ســازى  هدف،  كشــورهاى 
تجــارى با كشــورهاى اروپايى از طريق 
ســرمايه گذارى بــراى توليــد محصول 
مشــترك و صادرات مشــترك و ايجاد 
شركت هاى بزرگ صادراتى و توسعه برند 
و برندســازى براى توسعه صادرات را در 

پيش گرفت.

 خام فروشى پتروشيمى نداريم 
خســروتاج در پاسخ به انتقاداتى مبنى بر 
خام فروشى پتروشيمى گفت: به شخصه 
سال ها در اين بخش كار كرده ام و مى دانم 
كه از زمانى كه گاز به مواد اوليه پتروشيمى 
تبديل مى شود، ارزش افزوده 90 درصدى 
نصيب كشور مى شود، بنابراين اينكه گفته 
شود در پتروشيمى كه ســهم زيادى در 
صادرات ما دارد، خام فروشــى مى شود را 
قبول ندارم، اگر چه در بخش معدن ممكن 

است خام فروشى شود.
خســروتاج افزود: با صادرات 44 ميليارد 
دالرى در سال گذشته توانستيم نيازهاى 
كشور را بدون اتكا به نفت تأمين كنيم كه 
اين امر ارزشمند است و كمتر پيش مى آيد 
كشورى تا اين حد از طريق ظرفيت سازى 

داخلى بتواند نيازهاى خود را مرتفع سازد. 
به گفته معاون وزير صنعت در ســه دهه 
گذشــته صادرات محور توليد نبوده، بلكه 

تأمين نياز داخلى در اولويت بوده است.
وى در خصــوص صــادرات بــه قطر هم 
اظهار داشــت: نيازى به اطالع رســانى در 
برخــى موارد نداريم. مثــالً اينكه در يك 
دوره 6 ماهــه حدود 100 ميليون دالر به 
قطر صادرات داشتيم كه اين عدد معادل 
آمار 10 ماهه ســال قبل است. امروز ما با 
قطرى ها در حال رفت و آمديم تا رويكردها 
در خصــوص محصوالت لبنــى، ميوه و... 

مشخص شود. 
رئيس ســازمان توســعه تجارت با اشاره 
به وجود مشــكالتى در مسير صادرات به 
عراق گفت: بخشــى از مشــكل به خاطر 
بى ثباتى عراق اســت و با اينكه در مرز با 
عراق نمايندگانــى داريم اما گاهى ممكن 
اســت در يك ايســتگاه گمركى تعرفه ها 
تغيير كند. اين مشــكل را با عراقى ها در 
ميان گذاشــته ايم، اگر چه اين تصميمات 
خودسرانه و بدون دخالت دولت عراق است. 
برخى مشكالت هم از نوع بانكى است و به 

نظر مى رسد بانك هاى عراق 
تحت تأثير آمريكا هستند!

كاهــش  رد  ضمــن  وى 
صادرات ايران به عراق اظهار 
داشت: در 6 ماهه اول سال 
گذشــته 3 ميليارد و 100 
ميليون دالر به اين كشــور 
اين  كه  داشــتيم  صادرات 
رقم امســال به 3 ميليارد و 
افزايش  دالر  ميليون   200

يافته است.
خسروتاج همچنين با بيان 
تثبيت  پيشــنهاد  اينكــه 
تعرفه ها را به دولت داده ايم 

ادامه داد: در سال جارى و براى نخستين 
بار در 38 ســال گذشته شــاهد تثبيت 

تعرفه ها بوديم.
گفتنى است اين عضو كارگروه تنظيم بازار 
همچنين در پاســخ به خبرنگارى تأكيد 
كرد: اين ستاد فعالً هيچ تصميمى در مورد 

افزايش قيمت نان نگرفته است.

تراز تجارى خودرو 14 درصد منفى شد

پرداخت 435 هزار ميلياردى راهبرد صادرات خودرو به واردات ختم شد
به 50 نفر!

اقتصاد: مســئوالن بانك مركــزى با تأكيد 
برحمايت  نظــام بانكى از بخش هاى مولد به 
پرداخت تسهيالت 50 هزارميلياردى درسال 
جــارى بارها تأكيد كرده اما نقوى حســينى 
نماينده مجلس  به خانه ملت تأكيد كرد كه در 
جلسه فراكسيون با حضور وزير صنعت، معدن 
و تجارت بيان شد كه 435 هزار ميليارد تومان 
به حدود 50 نفر وام داده شده كه وثيقه هاى 
آن ها نيز اعتبار الزم را ندارد و خواستار برنامه 

وزارت براى توزيع تسهيالت شدند.

شيوه جديد فرارمالياتى 
اقتصاد: نادرى، عضو كميســيون اقتصادى 
مجلس بتازگى تأكيد كرده است شنيده شده 
برخى صنوف، دستگاه هاى كارتخوان را براى 
شانه خالى كردن از پرداخت ماليات، حذف يا 

به اسم شخص ديگر اخذ مى كنند.

مذاكره با بانك هاى خارجى 
براى جذب 60 ميليارد دالر

اول  معــاون  جهانگيرى  اســحاق  فارس: 
رئيس  جمهــور گفت: با بانك هــاى اروپايى 
و آســيايى جهت جذب 60 ميليــارد دالر 
فاينانس مذاكراتى داشته ايم كه قرارداد براى 

جذب 26 ميليارد دالر منعقد شده است.

اليحه رفع ممنوع الخروجى 
مديران بنگاه هاى اقتصادى 

به دولت رفت 
فارس: اليحه رفع ممنوع الخروج و بازداشت 
مديران بنگاه هاى اقتصــادى با امضاى وزير 
صنعــت، معدن و تجارت بــراى معاون اول 

رئيس جمهور ارسال شد.
با تصويب اين اليحه، قانون ممنوعيت خروج 
بدهكاران بانك ها لغو و بالاثر مى گردد وهيچ 
مقام و دستگاهى اعم از دولتى و غيردولتى 
مجاز بــه ممنوع الخدمات،  ممنوع المعامله و 
يا ممنوع الخروج نمودن مديران شركت هاى 
توليدى،   صنعتى و بازرگانى و خدماتى نيست.

ذره بين 

ويترين

  رئيس سازمان 
توسعه تجارت 
از افزايش 40 

درصدى ارزش 
واردات خودرو در 

6 ماهه و كاهش 26 
درصدى صادرات 

آن در 5 ماهه سال 
جارى خبر داد

بــــــــرش

رئيس كميسيون اقتصادى 
مجلس از آغاز به كار هيئت تفحص 
از سازمان هدفمندى يارانه ها از روز 

رئيس  پور ابراهيمــى  محمد رضــا 
كميســيون اقتصــادى مجلس از 
تعيين اعضاى هيئت رئيسه تحقيق و 
تفحص از سازمان هدفمندى يارانه ها 

امسال درحالى مسئوالن 
از حمايت ازتوليد ملى دم مى زنند  
كه واردات شتاب گرفته ودرعوض 
ايرانى كاهش  كاالهــاى  صادرات 
بنابه  اينكــه  اســت.بدتر  يافتــه 
اظهارات يك نماينده مجلس يك 
وزارتخانه كــه حامى بخش توليد 
است خود كاال وارد مى كند!دراين 
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گزارش از شخص

شاهكارهاى «زرين»
شهيد« عبدالرسول زرين» ؛ تك تيراندازى كه بيش از  3 هزار شليك موفق داشت

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  همين دو يا 
سه سال پيش انگار برخى مى خواستند سال ها 
بى توجهى و نديدن «عبدالرسول» را جبران كنند. 
براى همين نام و عكســش را كنار تك تيرانداز 
آمريكايى گذاشــته و «يك ُگردان تك نفره» را 
بــا «كريس كايل» ى مقايســه كردند كه براى 
رسيدن به ركورد 160 هدفگيرى موفق، زنان و 
كودكان عراقى را هم به خاك و خون كشيده بود! 
البته قبول دارم كه «عبدالرسول زرين» زندگى، 
شــهامت و شــاهكارهايش قابليت چند فيلم 
سينمايى درست و حسابى را دارد اما اين دليل 
نمى شود كه براى جبران كم لطفى هايى كه در 
حقش كرده ايم يكباره شــروع به مقايسه، قصه 
سازى و قصه پردازى هاى عجيب و غريب بكنيم 
و از رزمنده شگفتى ســاز دوران دفاع مقدس، 
شــخصيتى هاليوودى و بلكه باليوودى بسازيم.
ملت و ســرزمين قهرماندارى مثل ايران نياز به 
قهرمان سازى هاى كاذب و دروغين ندارد. كافى 
است گاهى داستان رخدادهاى دوران جنگ را 
همان طور كه هست، صادقانه روايت كنيم. آن 
وقت قهرمانان راستين اين عرصه خودبه خود در 

روايت ما خواهند درخشيد.

 عليه قلدرها
ســال 1315 در «قلعــه گل» جايــى اطراف 
گچســاران به دنيا آمده بود. پــدر بزرگش را 
در درگيرى هاى ميان خان ها و خان زاده هاى 
منطقه از دست داده بود و پدر و مادر خودش 
هم وقتى هنوز «عبدالرسول» كودك بود از دنيا 
رفتند. مال و اموال و زمين هاى آن ها را هم گويا 
قلدرهاى آن زمان باال كشيدند. چيزى نزديك 
به 11 يا 12 سال داشت كه به فكر گرفتن حق 
و حقوق خانوادگى اش افتاد. يا «عبدالرســول» 
خيلى با هوش بود و ســر نترســى داشــت يا 
كودك هــاى آن روزگار و تعريف كودكى مثل 
حاال نبود. چون هنوز 11 ســال بيشتر نداشت 
كه به فكر بازپس گيــرى اموال خانوادگى اش 
افتاد و با قلدرها و خانزاده هاى آن زمان درگير 

شــد. ظلم ســتيزى كودك بوير احمدى اما 
چندان موفقيت آميز نبود. جانش به خطر افتاد 

و مجبور به ترك زادگاهش شد.

 7 تا بچه قد و نيم قد
فرزنــدش دكتر «اصغر زرين» مى گويد: « پدر به 
تنهايي در ســن 14 سالگي در اصفهان زندگي 
خوبــي را فراهم مي كنــد و روي پاي خودش 
مي ايستد. ايشان يك مغازه لباس فروشي داشت 
كه بعد از ازدواج با مادرم مغازه چيني فروشي را 
هم همراه لباس فروشي در محله دروازه شيراز 
(خيابان شيخ صدوقي) اصفهان داير مي كند... ». 
بقيه ماجرا هم كه حدس زدنى اســت. نوجوانى 
كه ظلم و ســتم عرصه را بر او تنگ كرده بود، 
در اصفهــان، مرد زندگى مى شــود، خانواده پر 
جمعيت 9 نفره اى را تشكيل مى دهد و مى شود 
كاســب مورد اعتماد و محبوب محله. ارتباط با 
مسجدى ها و هيئتى ها، وصل شدن به كسانى 
كه توى كار انقالب و توزيع اعالميه هاى امام«ره» 
بودند، چند بار جنگ و گريز با ســاواكى هايى 
كه به خاطر پايين آوردن مجسمه شاه دنبالش 
بودند، پيروزى انقالب، ناآرامى هاى كردستان و... 
خالصــه زندگى راحت و آرام و كســب و كار را 
گذاشــت و خودش را رساند به مركز اعزام نيرو. 
مســئول اعزام نگاهش كــرد و گفت: 7 تا بچه 
قد و نيم قد دارى، اســمتو نمى نويســم...برو...
اصرار نكن... نفر بعد! عبدالرســول آرام و محكم 
گفت: مى نويسى خوبم مى نويسى...مسئول اعزام 
مثالً بى محلى كرد: نفر بعد... عبدالرسول گفت: 
حواله ات مى كنم به پيغمبر(ص) مى نويسى يا نه؟

 ُگردان زرين
اعزام به كردستان و آشــنايى با سردار «حسين 
خرازى» آغاز شــاهكارهاى «عبدالرســول» بود. 
شــده بودند مثل پدر و پســر. «زرين» 43 ساله 
كنار دست فرمانده جوانش آنقدر خوب جنگيد 
و توانايى هايش را به رخ كشيد كه «خرازى» بعدها 
و پس از رفتن به جبهه جنوب هم او را از خودش 

جدا نكرد. نبايد هم مى كرد، مردى كه بارها و بارها 
در كردستان گره هاى باز نشدنى جنگ و گريز را 
با دالورى ها و زيركى هايش باز كرده بود، غنيمتى 
به شــمار مى آمــد كه نبايد از دســت مى رفت. 
رزمنده اى كه يك تنه، با زيركى، شــهامت، دقت 
و هدفگيرى هاى بــى نقصش، تپه هاى مهم را از 
اشغال دشــمن خارج كرده بود، براى فرمانده به 
اندازه يك ُگردان بلكه بيشتر مى ارزيد. براى همين 
نه تنها تپه هاى مناطق عملياتى را به نام «زرين» 
نامگذارى كرده بودند، بلكه «خرازى» اســم او را 

گذاشته بود «ُگردان تك نفره»!

 فقط تك تيرانداز نبود
از كم لطفــى هايى كه در حقش كرده ايم يكى 
اينكه او را تنها يك تك تيرانداز معرفى كرده ايم 
كه ركورد هدفگيرى هاى دقيق را شكسته است. 
كمتر گفته يا نگفته ايم كه «زرين» بارها و بارها 
فرماندهى گردان هاى عملياتى را به عهده داشت، 
چند بار در عمليات ها زخم هاى كارى برداشت، 
فرمانده اش او را به خاطر جراحت هاى شــديد، 
معاف از رزم اعالم كرد اما «عبدالرســول» هر بار 
بازگشــت و رفت ســراغ تفنگ دوربين دارش، 
ســراغ نقشه هايش براى دشــمن و سراغ پيدا 
كــردن نقطه ضعف هاى دشــمن. يادمان رفت 
بگوييم شــهيد «خرازى» پيــروزى در مرحله 
دوم كدام عمليات را مرهون تالش هاى شــبانه 
روزى «عبدالرســول»، كانالى كه حفر كرده بود، 
نقشه هاى هوشمندانه اش و تك تيراندازى هايى 

كه كرده بود، اعالم كرد. 

 يك پاتك و يك تك تيرانداز
«عبدالرســول» تــك تيرانداز ماهــرى بود اما 

فرزندش از قول شــهيد «خــرازى» مى گويد: 
شــمار هدفگيرى هاى موفقش نه آن طور كه 
گفته اند 700 مــورد، بلكه بيشــتر از 3000 
مورد بوده اســت؛ يعنى از عملياتى كه 40 نفر 
از فرماندهان و افســران عراقى را در طول سه 
ســاعت به خاك انداخت و پاتكشان را خنثى 
كرد، بگيريد تا عملياتى كــه در طول آن 70 
نفــر از تيربارچى هــاى روى تانك هاى عراقى 
يا خدمه اش را شــكار كــرد! اول تيربار چى را 
مى زد و بعد پريسكوپ تانك را هدف مى گرفت. 
خدمه تانك هراسان بيرون مى آمدند براى فرار، 

اما معموالً جان سالم به در نمى بردند.

 فاتحه دشمن را مى خواند
اصالً قابل مقايسه نيست با قهرمان پوشالى فيلم 
«تك تيرانــداز». نه ركورد 160 شــليك موفق 
آمريكايى به گرد پاى ركورد هاى «زرين» مى رسد 
و نه مرام و مســلكش. تك تيراندازى كه استاد 
اســتتار بود و هدفگيرى و هميشه بعد از زدن 
اهدافش براى آن ها فاتحه مى خواند، پايش كه 
به خط و منطقه درگيرى مى رسيد، عراقى ها از 
تعداد تلفاتى كه مى دادند، مى فهميدند « زرين» 
ســروكله اش پيدا شده است، راديو عراق از او به 
عنوان «شــكارچى خمينى» نام مى برد و... هيچ 
چيزش شــبيه برخى قصه هايى كه درباره اش 
ساخته اند نبود. «زرين» فقط شبيه خودش بود. 
شبيه مرد ســاده و بشدت فروتنى كه هميشه 
لبخند به لب داشت و در سخت ترين تنگناها و 
موقعيت هاى جنگى پا سست نمى كرد. «زرين» 
فقط شبيه خودش بود، شبيه صدها زرين ديگر 
مثل خودش كه كمتر از آن ها گفته و نوشته ايم. 
شبيه «زرين» كه در عمليات «خيبر» آسمانى شد. 

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

داعش عليه شاهزاده بريتانيايى 
داعش  تروريستى  خبرنگاران/گروه  باشگاه 
ويديــو كوتاهى منتشــر و درآن «پرنس هرى 
ولز» نوه ملكه بريتانيا را تهديد كرده كه بزودى 
داعش، او و تمام سربازانش را نابود خواهد كرد.

جشن و پايكوبى سعودى ها 
همزمان با آغاز ماه محرم!

باشگاه خبرنگاران/ عربســتان سعودى در 
اولين روز ماه محرم كه روز تحويل ســال در 
ماه قمرى اســت بدون توجه به شيعيانى كه 
در اين كشــور زندگى مى كنند و در ماه محرم 
به عزادارى اباعبد اهللا الحســين(ع) مى پردازند، 
اقدام به برگزارى يك جشن بزرگ در ورزشگاه 

بين المللى ملك فهد رياض كرد.

سازمان ملل+النه گانگسترها
فرارو/ وزير خارجه كره شمالى گفت: ترامپ 
تالش مى كند سازمان ملل را به النه گانگسترها 
تبديل كند، جايى كه پول حرف آخر را مى زند 

و كشتار و خونريزى برنامه روزانه است.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/2311/56

 22/4123/14 3/584/32

17/2417/57

5/225/55

17/4218/15

سردار! توبه عاشورا مبارك تان...
 ايستگاه/ رقيه توسلى  دل مى بندم... عشــق، ناجى ست... حكايت توبه 
عاشورا را خوانده ام... آنجا كه رخت و رواِن آدميزاد، با عفو جال مى گيرد... سپيد 

مى گردد... ُحّر مى شود... ُحّربن يزيد رياحى.
ســالم... سردار ســالم... از زيارت ناحيه مقدسه مى آيم... آزادمردى و رجعت، 

مبارك تان... راه نجات و كاروان ثاراهللا، مبارك تان...
در كشاكش پيكار، رجزخوانى شمشيرتان را شنيده ام! قصه فرمانده اى كه تيغ 

بر كوفيان پيمان شكن كشيد!
اى اهل بهشــت! من سال هاســت به صبح شــيدايى و شــهامت تــان اقتدا 

كرده ام.

نذر ارباب

 دانستنى

w w w . q u d s o n l i n e . i r
 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

چرا كودكتان از رفتن به مدرسه مى ترسد  ؟
1.  وابستگى شديد به مادر

 2. اعتماد به  نفس پايين كودك
 3. ترس از تنهايى و دورى از خانواده

 4. ترس از درس و مدرسه 
 5. شنيدن خاطرات بد والدين از مدرسه

 پــدر و مادرهايى كه تجربه هاى ناخوشــايند دوران تحصيل و مدرســه خود يا 
اطرافيانشــان (تنبيه ها، توبيخ ها و.... ) را براى كــودكان تعريف مى كنند و از او 
مى خواهند مراقب رفتارهايش باشــد، خواه  ناخواه، بذر ترس از مدرسه را در ذهن 

او مى كارند.

نكات قابل توجه در مورد كالس اولى ها
 بچه ها با حضور در مدرســه بايد در چارچوب يك سرى قوانين و مقررات خاص 
عمل كنند.سر ساعت مشخصى در مدرسه حاضر شوند،در تمام طول ساعت كالس 
در يك جا بنشينند، تكاليف خود را به صورت مرتب انجام دهند و ... كه البته اين 
قوانين و چارچوب ها براى كودكى كه تا پيش از اين، ممكن است قرار گرفتن در 

چارچوب هاى زيادى را تجربه نكرده باشد سخت و اضطراب آور است .
روانشناسان كودك به والدين توصيه مى كنند؛براى حل مشكل چند روز باقيمانده  
تا آغاز مدرسه در خانه قوانين خاصى را وضع كنيد و از كودك بخواهيد در قالب 

آن قوانين رفتار كند .
همچنين بهتر است قبل از آغاز مدرسه فرزندتان با فضاى مدرسه آشنا شود. حتى 
ترتيبى بدهيد كه با معلمان و مسئوالن مدرسه برخورد داشته باشد و چند كلمه اى 
صحبت كنند (چرا كه انعطاف پذيرى معلمان  و اولياى مدرسه در روزهاى  نخست 
نقش مهمى در عالقمندى كودكان به مدرسه دارد) ، همچنين مى توان در صورت 
امكان، وقت گذاشت تا كودك مدتى در حياط و راهروها و كالس ها چرخى بزند و 

بازى كند تا قبل از ورود رسمى به آن محيط با آنجا آشنا شود . 
  البته برخى بچه ها مســأله اضطراب جدايى را به صورت حادترى بروز مى دهند و 
حتى پس از گذشت روزها و هفته ها باز هم نمى توانند خود را با محيط جديد وفق 
دهند. اگر اين راه ها را رفتيم و پس از چند هفته كودك در برابر فضاى بيرون از 
خانه و خانواده و اجتماعى شدن همچنان مقاومت نشان داد، بهتر است والدين با 
مراجعه به روانشناس كودك ،مشاوره هاى خاص ترى دريافت كنند تا كودكشان 
اين مرحله مهم زندگى را با ســالمت روانى طى كرده و بسوى آينده اى روشن و 

درخشان پيش رود .
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