
آيت اهللا خاتمى در مؤسسه فرهنگى قدس:

گفتمان نهضت حسينى مقاومت و ايستادگى بر ارزش هاست
 اخبار    عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به بدعهدى آمريكا در 
نقض برجام گفت: آن عده اى كه پس از برجام تيترهاى آمريكاپسند در رسانه هايشان 
مى زدند و به دنبال بزك كردن ســيماى آمريكا بودنــد، امروز مردانه خطاى خود را 
بپذيرند. آيت اهللا سيداحمد خاتمى ظهر دوشنبه در جمع كاركنان مؤسسه فرهنگى 

قدس در مشهد با اشاره به اينكه گفتمان مقاومت، گفتمان نهضت ساالر شهيدان است، 
تأكيد كرد: امروزه شاهد آن هستيم كه دشمن با تمام توانش به دنبال به ذلت كشاندن 
ملت ايران است و آنچه آنان را ناكام خواهد گذاشت فرهنگ «هيهات منا الذله» است.

 ............ صفحه 2وى با بيان اينكه در دو سال اخير دشمنان نهايت دشمنى خود را ...

توليت آستان قدس رضوى 
عنوان كرد

گسترش فعاليت 
شبكه ماهواره اى 

  امام رضا

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
سيامك باقرى

همه پرسى براى استقالل در شرايطى انجام مى شود كه خاورميانه دچار درگيرى 
بزرگى با تروريست ها و داعش است و اين بحران لطمات بسيار زيادى به منطقه 
تحميل كرده اســت. استقالل طلبى در اقليم كردســتان نيز تأثيرات و خسارات 
بسيارى بر جاى خواهد گذاشت و حامل درگيرى هاى بى ثبات كننده اى در آينده 

خواهد بود و مى تواند بحران نوينى را به منطقه تحميل كند...

پيامدهاى استقالل براى اقليم و كشورهاى همسايه

نبرد كالسيك آسيا 
ساعت 19:30 امشب

الهالل مقابل 
پرسپوليس 

زخمى
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 14 ............ صفحه 3
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زمزمه گرانى بنزين 
در سال 97

با طرح هاى توسعه شهرى 
همكارى داريم

سخنگوى كميسيون انرژى مجلس خبر داد تأكيد معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى:
لجاجت بارزانى اقليم كردستان را 

به نقطه بدون بازگشت رساند
لجاجت بارزانى اقليم كردستان را 

به نقطه بدون بازگشت رساند
با طرح هاى توسعه شهرى 5

همكارى داريم

تأكيد معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى:

زمزمه گرانى بنزين 3
در سال 

سخنگوى كميسيون انرژى مجلس خبر داد

7
واكنش هاى جهانى به برگزارى همه پرسى استقالل كردهاى عراق

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

از اميرالمؤمنين سؤال شد: بدبخت ترين مردم چه كسى است؟ فرمود: «كسى كه دين خود را به دنياى ديگرى بفروشد.» / بحار - ج 75- ص 301

و بال دارد اين قافله عزم كرب 
 چهارده   دفاع مقدس در سرزمين ما حماسه عظيم و شورانگيز مردمى بود كه تحمل حضور در اين شماره «چهارده» مى خوانيد

بيگانه را نداشتند و هجوم نامردان را از هر جنس و نژادى تاب نياوردند. نوجوانانى كه در كوچه 
پس كوچه ها پرسه مى زدند و روزها را به بازيگوشى شب مى كردند. به تأسى از مواليشان امام 

حسين(عليه السالم) لباس پوشيدند و به جدال با دشمن رفتند و قصه دالورى ها ...

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

دفاع مقدس به تأسي
 از عاشورا جاودانه شد 

 حجت االسالم محسن تاج لنگرودی
 واعظ و كارشناس معارف اسالمي 

هر كه رفت تكه اي از 
دل ما را با خود برد

 هشت شهیدی كه نوای عاشقی
 آنها در میان رزمندگان زبانزد است 
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صفحه 6صفحه 2

ه هفته 
ژه نام

وي

ع مقدس
دفا گفت وگو با مداحان شناخته شده دوران دفاع مقدس

 كه روحيه رزمندگان با صداي آنها گره خورده بود

وداع با پيكر 
شهيد حججى 
در حرم مطهر 

رضوى
 اخبار   معاون تبليغات آستان قدس 
رضوى گفت: همزمان با پنجم محرم 
الحرام مراســم طواف به دور روضه 
منوره و وداع با پيكر مطهر شــهيد 
محســن حججى در حــرم مطهر 
امام رضا(ع) برگزار مى شــود. حجت 
االســالم سيد جالل حسينى گفت: 
امروز رأس ساعت 16 ويژه برنامه وداع 
با پيكر مطهر شهيد محسن حججى، 
مدافع حرم اهل بيــت(ع) با حضور 
خيل عظيمى از زائران و مجاوران در 
صحن انقالب حرم مطهر امام رضا(ع) 
برگزار خواهد شــد.وى ادامه داد: در 
اين برنامه حجت االسالم والمسلمين 
ســيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضوى سخنرانى خواهد داشت 
و آقايان امير عارف و احمد واعظى به 

 ............ صفحه 2مديحه سرايى...



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سيامك باقرى
 كارشناس ارشد مسائل بين الملل

سخنگوى وزارت خارجه:

همه پرسى در كردستان اقدامى غلط و غيرقانونى است

گزارش خبرى

 سياست/ آرش خليل خانه  سخنگوى وزارت خارجه گفت: 
اعتراض كشورمان به مشكالتى كه مسئوالن آمريكايى در مسير 
اجراى برجام ايجاد كرده اند هم در نشست وزيران خارجه گروه 
1+5 و ايران، هم در ســطح معاونان و نشســت كارشناسى در 
نيويورك مطرح شــد، اما در يك نشست سياسى، غير طبيعى 
است كه بخواهيم در همان جلسه و به فوريت به نتيجه برسيم.

نمايندگان مجلس در جلسه علنى يكشنبه گذشته ابهام هايى 
را درباره اينكــه وزارت خارجه اعتراض ايران به نقض برجام را 
در نشســت وزيران خارجه گروه1+5 و ايران دنبال كرده يا نه، 

مطرح كردند.
بر اين اساس، عليرضا سليمى نماينده مردم محالت در تذكرى 
با اشــاره به اينكه فدريكا موگرينى مسئول سياست خارجى 
اتحاديــه اروپا اعالم كرده كه جمهورى اســالمى ايران و 5+1 
اعتراضى به اجراى برجام نداشته اند، از وزارت خارجه خواست 
تا توضيح دهد آيا در نشســت نيويورك اين موضوع پيگيرى و 

مطرح شده است يا نه.على مطهرى نايب رئيس مجلس نيز در 
همان جلسه از وزارت خارجه خواست تا اعالم كند هيئت ايران 

نسبت به نقض برجام اعتراض كرده است يا خير.
خبرنگار ما ديروز در نشست خبرى سخنگوى وزارت خارجه با 
اشاره به اينكه نشست نيويورك بنابر شكايت ايران به كميسيون 
مشترك در مورد نقض برجام و اعمال تحريم هاى جامع آمريكا 
برگزار شد، اما تحت تأثير موضوع احتمال خروج آمريكا از برجام 
موضوع اصلى آن يعنى پيگيرى اعتراض ايران ظاهراً به حاشيه 
رانده شــد، از وى پرسيد: پاسخ وزارت خارجه به ابهامى كه در 

اين مورد مطرح شده، چيست؟
بهرام قاسمى افزود: ما دو جلسه طوالنى و مفصل در اين حوزه 
با گروه 1+5 در سطح كارشناســى ميان معاونان وزيران و در 
سطح وزيران خارجه داشتيم و تمامى كارشكنى ها، بدعهدى ها 
و مشكالتى را كه توسط آمريكا اتفاق افتاده بود، توسط هيئت 
ايران و شخص آقاى ظريف مطرح شد و با جديت تمامى مسائل 
مورد پيگيرى قــرار گرفت و رايزنى ها و پيگيرى ها حتماً ادامه 

خواهد داشت.
قاســمى تأكيد كرد: ما همواره اقدامات الزم را در كميسيون 
مشــترك داشــته ايم و در دو سال گذشــته عهدشكنى ها و 
كارشــكنى هاى آمريكا را دنبال كرده ايم و از طرفى در شوراى 
عالى نظارت برجام هم تاكنون تصميمات متناسب اتخاذ شده 
و ما به تناسب اقدام كرده ايم و از اين پس هم متناسب با رفتار 
شركايمان در برجام بويژه آمريكايى ها تصميماتى را كه از قبل 

طراحى شده به اجرا خواهيم گذاشت.

 همه پرسى غيرقانونى در كردستان
وى در پاسخ به پرســش ديگرى درباره موضوع ايران در مورد 
همه پرســى كردستان و اقدامات كشورمان در مقابل برگزارى 
اين همه پرســى، گفت: اين همه پرسى در زمان نادرست، به 
شكلى نادرســت و با وجود توصيه هايى كه به دولت اقليم در 
مورد عوارض و پيامدهاى اين اقدام مطرح شده بود، برگزار شد و 
مى تواند دموكراسى نوپا و مبارزه با تروريسم در منطقه را تحت 

تأثير قرار دهد.

 اقدام نظامى ايران در كردستان خبرسازى است
قاسمى همچنين خبر احضار سركنسول ايران در اربيل از سوى 
دولت اقليم را رد كرد و درباره اخبار رسانه هاى منطقه در مورد 
گلوله باران مواضعى در داخل خاك كردستان از سوى ايران با 
بيان اينكه اين خبر نادرســت و ساختگى بود و چنين اتفاقى 
نيفتاده است، افزود: اين جريان يك فضا سازى در آستانه همه 
پرسى اقليم بود كه اهداف مشخصى را دنبال مى كرد تا ايران را 

درگير برخى مسائلى كه مطرح نيست، بكنند.

 تهران و آنكارا، تعامل در فضاى جديد
قاسمى درباره سفر زودهنگام اردوغان به تهران و دستور كار اين 
ديدار هم با بيان اينكه روابط دو كشور روند تكاملى را طى كرده و 
وارد فضا و فازهاى جديدترى شده به استمرار رايزنى ها و ديدارهاى 
سياسى مقامات دو كشور اشاره كرد و گفت: در اين سفر موضوعات 

مختلف دوجانبه، منطقه اى و بين المللى در دستور كار است.

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

 رهبر انقالب در پيامى درگذشت حجت االسالم والمسلمين غروى را تسليت گفتند   Khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى در پيامى درگذشت عالم جليل القدر حجت االسالم والمسلمين غروى 
را تسليت گفتند.در پيام رهبر انقالب اسالمى آمده است: درگذشت عالم جليل القدر مرحوم حجت االسالم والمسلمين آقاى حاج سيدمحمدرضا غروى رضوان اهللا عليه را به بازماندگان معّظم و مكّرم ايشان بخصوص 
آيت اهللا آقاى خرازى و حجت االسالم والمسلمين آقاى حاج سيدمحمد غروى، تسليت عرض مى كنم و علّو درجات آن بزرگوار را كه در طول عمر با بركت خود منشأ آثار خير بوده اند، از خداوند متعال مسئلت مى نمايم.

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

 عضــو هيئــت رئيســه مجلس 
خبــرگان رهبــرى با اشــاره به 
بدعهدى آمريكا در نقض برجام گفت: آن 
عــده اى كــه پــس از برجــام تيترهاى 
آمريكاپسند در رسانه هايشان مى زدند و به 
دنبال بزك كردن ســيماى آمريكا بودند، 

امروز مردانه خطاى خود را بپذيرند.
آيت اهللا سيداحمد خاتمى ظهر دوشنبه در 
جمع كاركنان مؤسسه فرهنگى قدس در 
مشهد با اشاره به اينكه گفتمان مقاومت، 
گفتمان نهضت ساالر شهيدان است، تأكيد 
كرد: امروزه شاهد آن هستيم كه دشمن 
با تمام توانش به دنبال به ذلت كشــاندن 
ملت ايران است و آنچه آنان را ناكام خواهد 
گذاشت فرهنگ «هيهات منا 

الذله» است.
وى با بيان اينكه در دو سال 
اخير دشمنان نهايت دشمنى 
خود را با تحريم هاى گسترده 
و ســنگين نشــان دادند به 
گونــه اى كه اوبامــا رئيس 
آمريكا گفت،  جمهور سابق 
تحريم هاى فعلى عليه ايران 
در 100 سال اخير بى سابقه 
بوده اســت، اظهار داشــت: 
هدف دشمنان نابودى ايران 
اســت چرا كه بعد از نابودى 
بلوك شرق تنها قدرتى كه 
قهرمانانه در برابر اســتكبار 

ايستادگى كرد، ايران اسالمى بود.
وى با اشــاره به بدعهدى آمريكا در برجام 
گفت: مقام معظم رهبرى در ســال 92 و 
پيش از شــروع مذاكرات هسته اى براى 
اينكه بهانه از عده اى گرفته شود، موافقت 
خــود را از مذاكرات اعالم كردند اما همان 
زمان هشــدار دادند كه «چشــمم از اين 

مذاكرات آب نمى خورد».
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى 
با بيــان اينكه پس از دو ســال مذاكرات 
نفســگير و عمل كردن به شرط و شروط 
غربى ها، قرار بر اين شد كه ديگر تحريمى 
عليه كشور ما وضع نشــود، اما دشمنان 
عهدشــكنى كردند، تصريــح كرد: مدت 
هاســت كه آمريكا هم روح و هم جســم 

برجام را زيرپا گذاشــته و ديگر خبرى از 
آنچه به عنوان برجام امضا شد، نيست.

وى خاطرنشــان كرد: آن عده اى كه پس 
از برجام تيترهاى آمريكاپســند در رسانه 
هايشــان مى زدند و به دنبال بزك كردن 
سيماى آمريكا بودند، امروز مردانه خطاى 
خود را بپذيرند.وى ادامه داد: پس از برجام 
هر منتقدى كــه درباره برجام ســخنى 
مى گفت به انواع هتاكى ها و جســارت ها 
مجازات مى شــد و بــه جاى تشــكر از 
منتقدان، انواع فحش هاى رسانه اى نثارش 
مى شد اما اكنون كه موافقان و طرفداران 
برجام عهدشكنى آمريكايى ها را ديدند، بايد 

از اين رفتار خود پشيمان شوند.

 «جذب حداكثرى» 
آيت اهللا خاتمى بــا تأكيد براينكه انقالب 
اســالمى ماندنى اســت، گفت: در هشت 
ســال دفاع مقدس بچه حزب اللهى ها كه 
عده اى اسمشان را اكنون افراطى و تندرو 
مى گذارند، كشور را حفظ كردند و باز هم 
اگر حادثــه اى براى اين كشــور رخ دهد 
همين حزب اللهى ها در برابر دشــمنان و 
متجاوزان ايستادگى مى كنند.وى با بيان 
اينكه حذف حزب اللهى هــا از جامعه به 

نفع كشور نيست، افزود: اگر انتخابات آزاد 
در كشور برگزار شد و كانديدايى روى كار 
آمد، دليل نمى شود كه طرفداران كانديداى 
ديگر از صحنه خدمت و فعاليت در جامعه 
حذف شوند.امام جمعه موقت تهران تأكيد 
كــرد: جريانى در كشــور شــعار «جذب 
حداكثرى» را سر مى دهد اما معنايش اين 
نيســت كه «ابوجهل» ها جذب و «ابوذر» ها 
حذف شــوند؛ اين واكنش تحريف جذب 
حداكثرى است. اين جريان بايد تالش كند 
در كنار جذب ابوذرها، ابوجهل ها را هدايت 
كرده و بعد در بدنه كشور به خدمت بگيرد.

  گفتمان مقاومت
وى يــك بخــش از گفتمان عاشــورا را 
هنجارهايى همچون برپايى عزادارى سرور 
شــهيدان اباعبداهللا الحسين(ع) دانست و 
اظهار كرد: در ايام محــرم و صفر برپايى 
به تبليغات گســترده  مراســم عزادارى 
رســانه اى و فرهنگى نياز ندارد بلكه مردم 
به صورت خودجوش مراسم عزادارى برپا 

مى كنند.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى 
با اشــاره به اينكه نهضت ساالر شهيدان 
نهضتى گفتمان ساز است، افزود: گفتمان 

نهضت حسينى، عزت و سربلندى، دفاع از 
دين، اخالق و انگيزه برپايى حكومت دينى 
اســت.وى ادامه داد: يكى از گفتمان هايى 
كــه امام حســين(ع) با شــهادت خود و 
عزيزانش نهادينــه كرد، گفتمان مقاومت 
و ايســتادگى بر ارزش هاست. گفتمانى 
كه نياز امروز جامعه ماســت و انقالب ما 
در ســايه اين گفتمان از آسيب ها در امان 
مى ماند.وى با اشاره به اينكه از آغاز برپايى 
حكومت اسالمى در زمان پيامبر، دشمنان 
دين به هر طريقى به دنبال براندازى نظام 
و كمرنــگ كــردن اســالم از حكومت با 
سازش رهبر جامعه اسالمى بودند، گفت: 
اين سازش در زمان حضرت على(ع)، امام 

حسن(ع) و امام حسين(ع) نيز بود.
آيت اهللا خاتمى ادامه داد: امام حسين(ع) 
نيز در طول حكومــت خود بخصوص در 
جريان واقعه كربال ذره اى سازش و مذاكره 
با دشمن نداشتند و اگر در كتب تاريخى 
مى بينيم كه امام در شــب عاشورا با عمر 
ســعد گفت و گو مى كند، ايــن گفت و گو 
هيچگونه مذاكره اى نبوده بلكه هدف امام 
حسين(ع) نصيحت عمر سعد بوده تا چشم 
سپاه عمر ســعد را از قرار گرفتن در زمره 

يزيديان باز كند.

آيت اهللا خاتمى در مؤسسه فرهنگى قدس:

گفتمان نهضت حسينى مقاومت و ايستادگى بر ارزش هاست

 دولت با پذيرش داورى آمانو حق بازديد او از ســايت هاى امنيتى را پذيرفته و 
روحانى بازديد از سايت هاى نظامى را ضد امنيتى نمى داند! و موگرينى هرخالف 
آمريكا در برجام را نقض برجام نمى نامد، حال جاى سؤال است كه آمريكا كدام 
حركــت ديگر را بايد انجام دهد تا دولت آن را خروج از برجام بنامد و مگر اصًال 
نقض برجام و خروج از برجام فرق مى كند كه دولت با بازى با كلمات ملت را بازى 

داده  است؟9170002138

  از ساده لوحى و بازى خوردن مسئوالن در برجام همين بس كه آمريكايى ها 
و صهيونيست ها مسئوالن كشورمان را با برجام سرگرم كردند و از آن طرف يك 
بازى خطرناك و بســيار امنيتى را براى كشــورمان و منطقه شروع كردند و آن 
جدايى كردستان عراق به عنوان كشور مستقل است! حاال آقاى ظريف و الريجانى 

و روحانى از كاغذ پاره اى به نام برجام بگويند! 9110006339

  فرا رسيدن ماه محرم ايام سوگوارى امام حسين(ع) تسليت باد، ترامپ ناقص 
العقل با اين حرف هايش دارد دنيا را پر آشــوب مى كند، بخصوص درمورد كره 

شمالى! 9190006557

  آيا آن بحران اتمى كه مى گفتند اگربه توافق اتمى نرسيم پيش مى آيد، از اين 
وضعــى كه آمريكايى ها هر غلطى مى خواهند مى كنند و دولتمردان هيچ كارى 

نمى كنند، بدتر بود؟9190008895 

  آقايان مســئول نگوييد چرا طالق و قتل و سرقت و... زياد است؟ دليل اصلى 
اخراج كارگران است، من رفتگر هر جا رفتم بعد سه ماه اخراج شدم، آخر گناه دو 

تا بچه من چيست؟9370001910

  از شهردارى محترم رامســر تقاضا دارم در راستاى اهداف بلندمدت شوراى 
اســالمى شهر و كمك به رفاه شهروندان، نسبت به آسفالت كردن كوچه درياى 
نهم در بلوار كمربندى شهيد باهنر، روبه روى ساحل خلج، جنب پمپ بنزين اقدام 

كنند. 9220003878

  پيكان مدل 46 هنوز در تهران مسافركشى مى كند، چطور اتومبيل نماينده 
تهران چهار سال كار نمى كند؟ از اين آقا سؤال كنيد آيا قبل از آمدن مى دانستند 
ماشــين يا تبلت چيست؟ اگر اين اتفاق در تهران صورت بگيرد آن وقت منتظر 
تقاضاى 32 استان و كلى شهرستان باشيم؛ واى به حال من گرسنه و فقير ايران 

كه به شخصى رأى دادم كه نتيجه اش اين شد! 9150005635

  آقاى رحمانى فضلى وزير كشور بتازگى به عنوان رئيس كميسيون سياسى 
دفاعى دولت هم منصوب شدند! اگر اين دوشغلى نيست پس چيست؟ نكند اين 

پست جديد را افتخارى قبول كردند! 9010002831

  چرا بايد با هرمناسبت و هر دليلى، مدير بهره بردارى كارى كند كه دعايش 
كنيم؟ چرا عين آدم حقوق ما پيمانكاران را نمى دهد؟ 9150007946

  اين آقايان روحانى و ظريف و عراقچى و صالحى چرا دست از اين خوش باورى 
و ندانم كارى و جهالت و ساده لوحى برنمى دارند؟ از اين برجام با استناد به نقض 
مكرر آن و زياده خواهى شيطان بزرگ به عنوان اعتراض از آن خارج شوند، آمريكا 

و سازمان ملل و اروپا دارند جنگ زرگرى مى كنند. 9150000210

پيامدهاى استقالل براى 
اقليم و كشورهاى همسايه

همه پرسى براى استقالل در شرايطى انجام 
مى شود كه خاورميانه دچار درگيرى بزرگى 
با تروريســت ها و داعش است و اين بحران 
لطمات بســيار زيادى بــه منطقه تحميل 

كرده است.
استقالل طلبى در اقليم كردستان نيز تأثيرات 
و خسارات بسيارى بر جاى خواهد گذاشت 
و حامل درگيرى هاى بى ثبات كننده اى در 
آينده خواهد بود و مى تواند بحران نوينى را به 
منطقه تحميل كند كه خسارات را مضاعف 

خواهد كرد.
نبايد درباره همه پرسى استقالل كردستان 
تحليلى در ســطح فروملى داشت، بلكه بايد 
اين پديده را در ســطح فرامنطقه اى تحليل 
كــرد؛ زيرا اين اســتقالل منفعــت و نگاه 

قدرت هاى بزرگ را به دنبال خواهد داشت.
قدرت هاى بــزرگ فرامنطقه اى براى تأمين 
منافع خودشان به دنبال موزاييكى كردن و 
كوچك سازى كشــورهاى بزرگ منطقه اى 
هستند؛ زيرا هر چه كشــورهاى بزرگ، در 
خاورميانه كوچك تر شوند، تسلط و سيطره 
بر منطقه خاورميانه كه قلب جهان به شمار 

مى آيد، راحت تر است.
موزاييكى كردن خاورميانه در طرح خاورميانه 
بزرگ و جديد آمريكا نيز مؤيد اين مطلب است.

پيامدهاى همه پرســى استقالل كردستان 
براى عــراق و همســايگانش و كل منطقه 

خاورميانه بسيار متعدد و خطرناك است.
1 - از بين رفتن يكپارچگى و تماميت ارضى 
عراق نخستين پيامدى است كه به خود عراق 
برمى گــردد؛ زيرا اين همه پرســى مى تواند 
دليلى باشد براى ســاير اقوامى كه در عراق 
زندگى مى كنند و مى توانند ساز جدايى كوك 
كنند، مانند: اهل سنت، شيعيان، تركمان ها 

و مسيحيان.
2- ايجاد درگيرى هاى مســتمر و بحرانى 
در كل عــراق كه شــكل قومى به خودش 
مى گيــرد درگيــرى كرد وعــرب، كرد و 
تركمن، كرد و شــيعه، شــيعه و سنى و... 
ضمن اينكه مى تواند بى ثباتى هاى مرزى 
در داخل خود عراق ايجاد كند.وقتى مرزى 
براى اقليم كردستان ايجاد شود، عامل بى 

ثباتى و تنش زا خواهد بود.
3- عــالوه بر اين، درگيرى ها بر ســر منابع 
نفتى نيز رخ خواهد داد و شهروندان عراقى 
خودشــان را صاحب منابــع نفتى و معدنى 
عراق يكپارچه مى دانند و استقالل كردستان 
مى تواند به درگيرى ها بــراى منابع نفتى و 

اقتصادى، دامن بزند.
4- استقالل كردستان منجر به محدود شدن 
مرزهاى كردســتان شــده و عامل درگيرى 
مى شــود، درگيرى بين كردهــا براى ايجاد 
داالن و خروج از محدوديت را شكل مى دهد.
5- پيامدهاى اســتقالل اقليم كردســتان 
تأثيرات جدى بر همسايگان خواهد گذاشت 
نخســتين تأثير، تهديد عليــه يكپارچگى 
كشورهاى همسايه است و بدون ترديد اين 
امر منجر به ترويج احساسات جدايى طلبى، 
درگيرى هــاى فرقه اى، بى ثباتى در مرزها و 
قوت يافتن گروه هاى تروريســتى، مشيت 
يافتــن جريان هاى جدايى طلب مســلح از 
جملــه پيامدهاى منفى اين مســئله براى 
كشورهاى همسايه خواهد بود. ضمن اينكه 
مجموعــه اين پيامدها، تمام خاورميانه را به 

سوى يك بحران بزرگ سوق خواهد داد.
بنابراين از چنين پيامدهايى، بيشترين سود 
را رژيم صهيونيستى و نظام سلطه به رهبرى 
آمريكا، خواهد برد، گروه هاى تروريســتى و 
تكفيرى خود را بازتوليد و احيا خواهند كرد.

بنابراين كشورهاى همسايه اقليم كردستان، 
حق دارند نگران پيامدهاى ضد امنيتى و ضد 
منافع ملى خود باشند و براساس منشور ملل 
متحد نيز اين حق بر آن ها مســلم است كه 
اقدام هاى مقتضى براى حفظ امنيت مرزهاى 
خود، حراست از تماميت ارضى، حفاظت از 
يكپارچگى و جلوگيرى از بى ثباتى در داخل 
كشورشان را با تدابير نرم، نيمه سخت و حتى 

سخت انجام دهند.
بــدون ترديد هر كشــورى از جمله آمريكا، 
فرانســه، انگليس و آلمان و ساير كشورهاى 
مســتقل و بزرگ اگر جاى ايــران، تركيه و 
سوريه بودند به هيچ وجه حاضر به پذيرش 
اقدام هاى مسعود بارزانى نمى شدند و به هر 

وسيله اى مانع اين اتفاق مى شدند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبرى

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:
راه سيدالشهدا(ع) امر به معروف است

ايرنا: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
گفت: خط امام حسين(ع) امر به معروف 
و نهى از منكر اســت و هم خط و همراه 
ايشان كسى اســت كه اين فريضه الهى 
را انجــام مى دهد. آيت اهللا ســيد احمد 
علم الهدى ديروز در گردهمايى مديران 
مناطق و نواحى طاليه داران امر به معروف 
و نهى از منكر مشهد، افزود: وابستگى به هر شخص اين است كه در جناح و خط 
او قرار بگيريم در غير اين صورت نمى توانيم خود را به او منتسب كنيم.وى ادامه 
داد: كسى كه امر به معروف نمى كند عزادارى، اشك، سينه زنى و خرجى كه براى 
سيدالشهدا(ع) مى كند برايش ثواب دارد و انسان خوبى شمرده مى شود، اما اين 

فرد حسينى نيست.
امام جمعه مشهد گفت: اگر يك نفر انجام گناه را با چشم خود ببيند اما از كنار 
آن بگذرد نيز هم خط سيدالشــهدا(ع) نيست. امام حسين(ع) گفت راهش راه 
پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع) است و راه آن ها هم امر به معروف و نهى از منكر 
بود.وى افزود: اهميت فريضه امر به معروف روشن است. انجام اين فريضه در هر 
مكان و زمان روش مخصوص به خود را دارد و اجراى آن بايد منبطق با شرايط 

روز باشد تا مورد پذيرش قرار گيرد.

باسخنرانى توليت آستان قدس رضوى انجام مى شود
وداع با پيكر شهيد حججى  در حرم مطهر رضوى

 آستان نيوز: معاون تبليغات آستان قدس 
رضوى گفت: همزمان با پنجم محرم الحرام 
مراسم طواف به دور روضه منوره و وداع با 
پيكر مطهر شهيد محسن حججى در حرم 

مطهر امام رضا(ع) برگزار مى شود.
حجت االسالم سيد جالل حسينى گفت: 
سه شنبه رأس ساعت 16 ويژه برنامه وداع 
با پيكر مطهر شهيد محســن حججى، مدافع حرم اهل بيت(ع) با حضور خيل 
عظيمــى از زائران و مجاوران در صحن انقالب حــرم مطهر امام رضا(ع) برگزار 
خواهد شــد.وى ادامه داد: در اين برنامه حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم 
رئيسى توليت آستان قدس رضوى سخنرانى خواهد داشت و آقايان امير عارف و 
احمد واعظى به مديحه سرايى و روضه خوانى مى پردازند.وى تصريح كرد: پس 
از برنامه وداع، پيكر شهيد حججى به روضه منوره انتقال داده مى شود تا به دور 
ضريح ثامن االئمه(ع) طواف داده شود.خاطرنشــان مى شود پيكر مطهر شهيد 
محسن حججى ساعت 20:30 ديشب از طريق پايگاه هوايى قدر سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى وارد تهران شد.در اين مراسم خانواده شهيد حججى، آحاد مختلف 

مردم و جمعى از مسئوالن كشورى و لشكرى حضور داشتند.

اتباع 8 كشور از سفر به آمريكا منع شدند
فارس: رئيس جمهور آمريكا فرمان جديدى صادر كرد كه سفر اتباع هشت كشور 

به خاك آمريكا را براى مدت زمان نامحدود ممنوع مى كند.
دستور اجرايى جديد ترامپ دامنه گسترده ترى نسبت به دستور قبلى دارد و در 
آن سه كشور ونزوئال، چاد و كره شمالى به فهرست ايران، سوريه، سومالى، ليبى 

و يمن اضافه شده و سودان از آن حذف شده است.

در ايام محرم 
و صفر برپايى 
مراسم عزادارى به 
تبليغات گسترده 
رسانه اى و فرهنگى 
نياز ندارد بلكه 
مردم به صورت 
خودجوش مراسم 
عزادارى 
برپا مى كنند

بــــــــرش

با پيكر مطهر شهيد محســن حججى، مدافع حرم اهل بيت(ع) با حضور خيل 

شماره پيامك: 30004567

بروجردى:
بعد از تذكر رهبرى كار هيئت 

نظارت سرعت گرفته است
مهر: رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس، 
دربــاره گاليه اخير رهبر انقالب از هيئت 
نظارت بر اجــراى برجام گفت: بعد از آن 
زمان، كار هيئت نظارت سرعت بيشترى 
پيدا كــرده اســت.عالءالدين بروجردى 
در پاســخ به اين پرســش كه با توجه به 
گاليه و تذكر چنــدى قبل رهبر انقالب، 
آيا اقدامات هيئت نظارت بر اجراى برجام 
را در مقابل نقــض برجام كافى مى دانيد 
يا خير، اظهارداشــت: بعد از آن زمان، كار 
هيئت سرعت بيشترى پيدا كرده و آقاى 
واليتى هم چندين بار نســبت به مسائل 
اتفاق افتاده، اعالم موضع كرده است.وى در 
عين حال تأكيد كرد: آمريكايى ها به طور 

مستمر در حال مشكل آفرينى هستند.

ميزان: رئيــس قوه قضائيه گفت: اظهارات 
ترامپ از يك سياستمدار تازه كار كاسب كار 
بعيد نيست، اما بهتر است دولتمردان آمريكا 
به ياد داشته باشند كه تهديد در مورد ملت 
آبديده ايران تأثيــرى ندارد.آيت اهللا آملى 
الريجانى در جلسه مسئوالن عالى قضايى 
با اشــاره به اظهارات سخيف دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا در سازمان ملل عليه 
ملت و نظام جمهورى اسالمى ايران تصريح 
كرد: اين ســخنان بى پايــه و غيرمنطقى، 
خارج از تمام ضوابط ديپلماتيك بود و آقاى 
ترامپ، ايــران را به اتهاماتى متهم كرد كه 
همه آن ها دقيقاً متوجه خود آمريكاســت. 
آمريــكا از دهه هاى قبل خــودش در رأس 

بيشتر جنايات در جهان بوده است. 

ايسنا: فرمانده نيروى زمينى سپاه با بيان 
اينكــه هيچ نيروى نظامى بيگانه از خارج 
از منطقه نمى تواند در اين منطقه امنيت 
را برقرار كند، گفت: مردم منطقه در كنار 
نيروهاى مســلح مى توانند در راســتاى 
برقرارى امنيت منطقه نقش به ســزايى 
داشته باشندســردار محمد پاكپور درباره 
محل رزمايش خاطرنشان كرد: اين منطقه 
تا سال 90 نيز تحت اشغال نيروهاى ضد 
انقالب بوده كه با اقداماتى كه اجرا شــده 
اين منطقه از اشغال ضد انقالب خارج شد.
وى افزود: بعضى از عناصر ضد انقالب در 
حواشى و در ارتفاعات اين مناطق حضور 
داشــته و بر اســاس آن اين حمالت در 

منطقه اجرا شده است.

پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه روابط ايران 
و روسيه با پيشبرد طرح هاى در دست اجرا 
بيش از پيش مستحكم خواهد شد، گفت: 
تماميت ارضــى در منطقه و تغيير نكردن 

مرزها براى ايران بسيار حايز اهميت است.
حسن روحانى در گفت وگوى تلفنى با رئيس 
جمهور روسيه، با استقبال از گسترش روابط 
همه جانبه تهران - مسكو با اشاره به نشست 
زودهنگام رئيسان جمهورى ايران، روسيه و 
جمهورى آذربايجان در تهران، گفت: ما براى 
روابط سه جانبه ايران، روسيه و آذربايجان 
اهميت قايل هستيم و در اجالس پيش رو، 
مسائلى را كه مورد توجه سه كشور است، در 

دستور كار قرار خواهيم داد.

رئيس قوه قضائيه:روحانى در گفت و گو با پوتين:سردار پاكپور اعالم كرد
حضور عناصر ضد انقالب در 

حواشى منطقه رزمايش محرم
تغيير نكردن مرزها براى ايران 

حايز اهميت است
اتهامات ترامپ عليه ايران 

دقيقاً متوجه خود آمريكاست

همه پرسى به نام كردها به كام صهيونيست ها!
تســنيم: حمايت اســرائيل از اقدامات بارزانى در همه پرسى استقالل اقليم 
كردستان عراق با نفوذ و اثرگذارى يهوديان ُكردتبار ساكن اسرائيل اتفاق افتاده و 

آن ها هم اكنون حامى جدى اين امر شده اند.  رئيس جمهور لبنان 
ماه آينده به ايران مى آيد

مهر: رئيس جمهور لبنان با تأكيد بر اينكه 
دولت دمشــق به دنبال آشتى ملى و صلح 
جهانى است، گفت: تداوم حضور بشار اسد بر 

مسند قدرت سوريه امرى قطعى است.
ميشــل عون در مصاحبه با نشريه فرانسوى 
زبان «پاريس مچ» گفت: جنگ به زودى تمام 
مى شود و تنها مســئله اى كه باقى مى ماند، 

يافتن راه حلى ديپلماتيك است.
وى تأكيد كرد: با تمركز بر اين ديدگاه است 
كه ماه ميالدى آينده(اكتبر) به ايران مى روم. 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى يادواره شــهيدان هاشــمى  نژاد و جهان  آرا در حرم رضوى   آستان: يادواره شهيدان سيدعبدالكريم هاشــمى  نژاد و سيدمحمدعلى جهان  آرا، امروز ساعت 16 تا 18 در سالن همايش بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى برگزار مى  شود. حجت االسالم والمسلمين سيدجالل حسينى اظهار كرد: در اين برنامه كه با حضور سيدمحمدجواد هاشمى  نژاد و سيدمحمدحسين جهان  آرا فرزندان دو شهيد 

برگزار مى شود، سردار حاج احمدخادم سيدالشهدا و سردار عبدالصاحب عبودزاده به روايتگرى و خاطره  گويى از اين شهداى واال مقام خواهند پرداخت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توليت آستان قدس رضوى در جمع علما و طالب استان اصفهان عنوان كرد

گسترش فعاليت شبكه ماهواره اى امام رضا
آستان: توليــت آســتان قدس 
رضوى گفت: شبكه امام رضا(ع) 
از ابتداى ســال جــارى به طور 
آزمايشــى با اهداف فرهنگى در 
آســتان قدس رضــوى با پخش 
روزانه سه ساعت برنامه آغاز به كار 
كرده و هر روز در حال گسترش و 

افزودن به غناى محتواست.
حجت االسالم و المسلمين سيد 
ابراهيم رئيســى كه براى سفرى 
دوروزه بــه اصفهــان رفتــه، به 

راه اندازى شبكه ماهواره اى امام رضا(ع) در آستان قدس رضوى اشاره كرد و گفت: شبكه 
امام رضا(ع) از ابتداى سال جارى به طور آزمايشى با اهداف فرهنگى در آستان قدس 
رضوى با پخش روزانه سه ساعت برنامه آغاز به كار كرده و هر روز در حال گسترش و 

افزودن به غناى محتواست.
وى گفت: راديو زيارت با همكارى رسانه ملى در حال راه اندازى است كه اميدواريم بتواند 

ارتباط مؤثرى را با مخاطبان در جهت تبيين معارف رضوى ايجاد كند.
وى تالش براى گره گشــايى از مشكالت مردم را وظيفه ذاتى تمام مسئوالن در نظام 
مقدس اســالمى معرفى و عنوان كرد: نهضت خدمت رسانى در آستان قدس رضوى 
آغاز شده كه روز به روز بركاتش را بيشتر مى بينيم و در اين مسير همگان بايد خود را 

مسئول بدانند.

 نياز امروز مشهد پاساژ سازى نيست
حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى همچنين عصر ديروز در همايش اقتصاد 
مقاومتى و محروميت زدايى كه در تاالر شريعتى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان برگزار 
شد، با بيان اينكه مشكل امروز مشهد پاساژ سازى نيست، گفت: ما نياز به بيمارستان 
داريم؛ به وزير بهداشت نيز گفتيم كه مى توانيم كاربرى پاساژ ساخته شده در مجموعه 

را به بيمارستان تبديل كنيم.
توليت آستان قدس رضوى افزود: رويكردهاى آستان قدس رضوى به گونه اى است كه 
هر اقدامى كه صرفاً با هدف سود آورى انجام شود را رعايت نكردن شئونات اين آستان 
مقدس مى دانيم. توليت آستان قدس رضوى با اشاره به اينكه من معتقد به توانمندسازى 
هستم، تصريح كرد: ما با همين ميزان توانايى كه در آستان قدس رضوى موجود بود، 
در خراسان بسيارى از قنات ها را اليروبى كرديم و بخش قابل توجهى مشغول كارشدند.

وى افزود: در اصفهان صنايع دستى وجود دارد بايد از اين ظرفيت استفاده كرد و آستان 
قدس نيز مى تواند كمك كند.

 ديدار با آيت اهللا ناصرى و آيت اهللا مظاهرى
توليت آستان قدس رضوى كه به منظور سفرى دو روزه صبح دوشنبه به اصفهان رفته،  
در ابتداى ورود با آيت اهللا ناصرى، استاد برجسته اخالق حوزه علميه اصفهان ديدار كرد.

حجت االســالم و المسلمين رئيسى ضمن ارائه گزارشى از فعاليت هاى آستان قدس 
رضوى و زائر شــهر رضوى با تجليــل از جايگاه رفيع علمى و معنوى آيت اهللا ناصرى، 
گفت: نصايح نافذ شــما به عنوان استاد برجسته اخالق در تربيت اخالقى نسل جوان 
بســيار تأثيرگذار است. در اين ديدار آيت اهللا ناصرى از تالش هاى آستان قدس رضوى 

قدردانى كرد.
ديدار آيت اهللا مظاهرى ديگر برنامه توليت آستان قدس رضوى در اصفهان بود. 

رئيس حوزه علميه اصفهان در اين ديدار گفت: مسئوليت توليت آستان قدس رضوى، از 
حيث ابعاد معنوى، حساس ترين و با عظمت ترين مسئوليت در نظام جمهورى اسالمى 
اســت. وى با تكريم ياد و نام آيت اهللا واعظ طبسى توليت فقيد آستان قدس رضوى، از 
وى به عنوان يكى از چهره هاى درخشان نظام جمهورى اسالمى ياد كرد. در اين ديدار، 
حجت االسالم والمسلمين رئيسى، گزارشى از برنامه ها و اقدام هاى آستان قدس رضوى 
بويژه فعاليت هاى جديد در عرصه خدمت به زائران حضرت رضا (ع) و نيز جهت گيرى هاى 

توسعه اى در بخش هاى علمى، معرفتى و فرهنگى در اين آستان ارائه كرد.
حضور توليت آســتان قدس رضوى در آسايشگاه جانبازان اصفهان از ديگر برنامه هاى 

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در اصفهان بود.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
 معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى 
گفت: مالكيت اين نهاد مقدس بر امالك و 
اراضى موقوفه واقع در سطح شهر مشهد و 
ساير شهرســتان ها، مطابق قانون و موازين 
شرعى و در راســتاى حفاظت از موقوفات 
است و اين نهاد مقدس، همكارى كاملى با 

طرح هاى توسعه شهرى دارد. 
«غالمرضــا رحمتــى زاده» در گفت وگــو با 
خبرنگار قدس با اشاره به اين مطلب افزود: 
آنچه كه از اراضى و امالك سطح شهر مشهد 
و ساير شهرســتان ها تحت مالكيت آستان 
قدس رضوى قرار دارد، دقيقاً بر اساس نيات 

واقفين و مفاد وقف نامه هاى موجود است.
وى تصريــح كرد: آســتان قــدس رضوى 
بزرگ ترين نهاد موقوفاتى جهان اسالم است و 
وظيفه دارد ضمن مديريت موقوفات در حفظ 

و صيانت از آن ها هم تالش نمايد.
رحمتى زاده ادامه داد: آستان قدس رضوى 
ضمن رعايت نيات واقفين و عمل به وقف 
نامه هاى موجــود، همــواره در تعامل با 
نهادها، ســازمان ها و دستگاه هاى اجرايى 
از جمله شــهردارى، شركت برق، شركت 
گاز، شركت آب و فاضالب، سازمان جهاد 
كشــاورزى، ادارات ثبت اســناد و ساير 
دستگاه هاى خدمات رســان، سعى كرده 
است در پيشبرد طرح هاى شهرى نهايت 

همكارى را داشته باشد.

 تعيين كاربرى اراضى 
به عهده شوراى عالى شهرسازى است

معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى 
اضافه كرد: تعيين نوع كاربرى اراضى به عهده 
كميســيون ماده 5 شوراى عالى شهرسازى 
و معمارى مســتقر در اداره كل مســكن و 
شهرسازى استان هاست و اين نهاد مقدس 
و همچنين ســاير مالكان امــالك و اراضى 

مختلف در اين موضوع نقشى ندارند.
وى گفت: آنچه كه بايد به آن اشاره شود اين 
موضوع است كه مشاوران مربوط كه در تهيه 
طرح هاى جامع و تفصيلى در شهرها فعاليت 
مى كنند با در نظر گرفتن سرانه هاى خدماتى 
و توزيع منطقى استقرار آن در سطح شهرها، 

متناســب با نيازهاى اجتماعى، اقتصادى، 
فرهنگى و... نسبت به تعيين نوع كاربرى ها 

اقدام مى كنند.
رحمتى زاده يادآور شــد: نتايــج حاصل از 
فعاليت مشاوران مزبور در نهادهاى باالدستى 
از جمله شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
و در مواردى نيز در كميسيون موضوع ماده 
5 قانون تأمين شــوراى عالى شهرسازى و 
معمارى مطرح و پس از تصويب به نهادها و 

سازمان هاى مجرى ابالغ مى شود.
معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى 
ابراز داشت: تغيير كاربرى امالك و اراضى، ارائه 
نشدن خدمات شهرى مناسب به ساكنان و 
شهروندان مناطق مختلف و گسترش حاشيه 
نشــينى از حدود اختيارات موقوفات خارج 
و در صالحيت دســتگاه هاى مسئول است؛ 
هرچند كه آســتان قدس رضوى در تعيين 
تكليف ساختمان هاى مسكونى ساخته شده 
در اراضى وقفى گام هاى مثبت و مساعدى 

برداشته است.
وى اضافه كرد: آستان قدس رضوى همواره 
برحســب وظايف شــرعى و قانونى موظف 
به صيانت و حفاظــت از موقوفات حضرت 
رضا(ع) بوده و دراين راستا تا آنجا كه برايش 
ممكن است با طرح ها و ضوابط توسعه شهرى 
همكارى مى كند؛ به طورى كه آستان قدس 

رضوى در شرايط فعلى بيش از سرانه قانونى، 
زمين در اختيار خدمات شهرى و فضاى سبز 

قرار داده است.

 حاشيه نشينى ناشى از 
اجرانشدن صحيح طرح هاى جامع است

معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى 
گفت: در راستاى كمك به ساكنان منازل 
ساخته شده در اراضى موقوفه آستان قدس 
رضوى در حاشيه شهرها؛ پس از موافقت و 
تصويب توليت معزز آستان قدس رضوى، 
مصوبه اى به نام مصوبه مساعدتى در جهت 
سنددار شــدن امالك و منازل مزبور و به 
منظور كمك به ساكنان منازل مورد بحث و 
بهره مندى از خدمات رفاهى و شهرى فوق 
الذكر از سوى آستان قدس رضوى در اواخر 
سال گذشــته ارائه گرديد و براساس آن با 
معافيت 70 درصدى حق التقديمى و اقساط 
10 ســاله به منازل مسكونى اعتبارنامه و 

سند رسمى ارائه مى گردد.
رحمتــى زاده تصريح كرد: آســتان قدس 
رضوى حتــى در واگذارى امالك و اراضى 
موقوفه به متقاضيان همواره به طرح هاى 
جامع شهرى و روستايى توجه داشته و در 
واگذارى هاى مربوط به كاربرى هاى مصوب 
و ضوابط شهرى و روســتايى اعالم شده، 

توجه الزم را مبذول مى دارد.
وى ابراز داشــت: حاشيه نشينى پديده اى 
اســت كه ناشــى از اجرا نشــدن صحيح 
طرح هاى جامع شــهرى و روستايى بوده 

و آســتان قدس رضوى با 
رعايــت ضوابط شــرعى و 
قانونى و در راستاى اهداف 
نهــاد مقدس  ايــن  كالن 
مبنى بر بهره مند ســاختن 
مســتضعفان  و  محرومان 
از موقوفــات موجود در هر 
منطقه(بر حسب گنجايش 
وقف نامه هــا) همواره تالش 
كرده اســت بــا همكارى 
و تعامــل بــا دســتگاه ها 
و  مجــرى  وســازمان هاى 

مسئول در حوزه توسعه قانون مند شهرى، 
نقش بسزايى ايفا نمايد.

معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى 
تأكيد كرد: صاحبان ساختمان هاى ساخته 
شده در اراضى موقوفه آستان قدس رضوى 
براى تعيين  تكليف اراضى وقفى در اختيار 
از ظرفيت منشــور هفتگانه رهبر معظم 
انقالب و نگاه مســاعدتى توليت عظماى 
آســتان قدس رضــوى در مديريت امور 

استفاده نمايند.

تأكيد معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى در گفت و گو با قدس

  بخشى از مكان هاى تاريخى حرم مطهر با طرح هاى توسعه شهرى همكارى داريم
بويژه در اطراف روضه منوره صرفاً در اختيار 
خانم هاست و آقايان هرگز نمى توانند چيزى 
از آن همه زيبايى و اصالت ببينند. بد نيست 
به گونه اى برنامه ريزى شود كه مثالً در قالب 
يك برنامه شيفتى، آقايان هم بتوانند در اين 

مكان ها حضور پيدا كنند. 
09150009150
  همراه بردن كفش داخل رواق ها و نزديك 
ضريح بسيار ناراحت كننده و به دور از شأن 

آن مكان مقدس است. 
09150002360
  نصب تابلوى معرفى شــيخ بهايى اقدام 
مناسبى اســت، اما اگر روى سنگ قبر قرار 

مى گرفت از تمام جهات قابل رؤيت بود.
09150007712

  پس از منطقه شــترگلو تــا تاجرآباد در 
قسمت  جنوبى  بلوار حر،  پارك  رجا و اراضى 
 آستان قدس    است. اين  فاصله  چند كيلومترى 
 هيچ  مغازه  و فروشگاهى  نيست . از شركت  نان 
قدس  رضوى  تقاضا مى شود جنب  پارك  رجا 
يا كنار اراضى آســتان قــدس  يك    دكه  نان 

 رضوى  نصب كنند. 
09360006158

  هيئت هاى مذهبى مشهد تمام مراسم و 
روضه خوانى هاى خود را در دهه اول محرم 
قرار مى دهند. پيشنهاد مى كنم با هماهنگى 
بين هيئت ها مراسم عزا در كل محرم و صفر 

تقسيم شود.
09350002386

  جاى چادرهاى شسته و اتو شده و پرس 
شده كه فقط به زائران خارجى و تركمن داده 

مى شد جداً خالى است.
09150007712

  بهتر است به منظور جلوگيرى از هر گونه 
اتفاق احتمالى و سالم ماندن سنگ هاى كف 
صحن، مسير خاصى براى تردد ماشين هاى 
در حال حركــت در صحن هاى حرم مطهر 

مشخص شود.
09150005537

صداى مردم

 آستان قدس 
رضوى در شرايط 

فعلى بيش از سرانه 
قانونى، زمين در 

اختيار خدمات 
شهرى و فضاى 
سبز قرار داده 

است

بــــــــرش

توليــت آســتان قدس 
رضوى گفت: شبكه امام رضا(ع) 
از ابتداى ســال جــارى به طور 
آزمايشــى با اهداف فرهنگى در 
آســتان قدس رضــوى با پخش 
روزانه سه ساعت برنامه آغاز به كار 
كرده و هر روز در حال گسترش و 

حجت االسالم و المسلمين سيد 
ابراهيم رئيســى كه براى سفرى 
دوروزه بــه اصفهــان رفتــه، به 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

خروج از برجام عكس العمل متناســب ايران را در پى دارد  تســنيم: كاظم جاللى با اشــاره به سخنان دونالد ترامپ درباره خروج از برجام، اظهار داشت: با توجه به اينكه آمريكا تنها طرِف 
توافق هســته اى با ايران نيســت و طرف هاى توافق 6 كشور هستند، سخنان رئيس جمهور آمريكا بى منطق و غيرعقاليى است.اما هرگونه خروج از برجام، عكس العمل متناسب جمهورى اسالمى ايران را 

در پى دارد. وى تصريح كرد: با توجه به اينكه ايران به تعهدات برجامى خود پايبند بوده است، انتظار ايران از مجموعه 1+5 نيز عمل آنها به تعهدات خود است.

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

خبر

غربى ها به دنبال 
اين هستند تا 
براى هميشه توان 
موشكى و دفاعى 
ايران را تعطيل 
كنند

بــــــــرش

توسعه موشكى ما چند برابر شده است 
مهر: فرمانده نيروى هوافضاى ســپاه با 
اشاره به سخنان اخير مقامات آمريكايى 
درباره فعاليت هاى موشــكى كشورمان 
گفــت: آن ها غلط كردنــد و بدانند كه 
توسعه موشكى بعد از انتقادات نامشروع 
آن ها چند برابر شــده و سرعت گرفته 
است. سردار حاجى زاده افزود: ما نه تنها 
نبايد تهديد شويم بلكه فكر اينكه طرح و برنامه اى عليه ما در مخيله دشمن نيز 
بگنجد، نبايد باشد. ما با توسعه اين فعاليت ها بايد كشور را بيمه كنيم تا امنيت 
مردم تضمين شــود. وى در ادامه گفت: طرح هاى جديد موشكى نيز طرح هاى 
بومى و داخلى است و نه كپى. مواد و قطعات موشك هاى ما از خارج نمى آيد و 

داخلى است و نيروهاى ما هر طرحى را كه اراده كنند، انجام مى دهند. 

حضور پرقدرت جنگنده هاى ارتش در مرزهاى غربى 
مهر: هواپيماهاى شكارى- بمب افكن نيروى هوايى ارتش با اجراى عمليات هاى 
هوايى متعدد، حضور پرقدرت خود را در آســمان مرزهاى غربى و شمال غربى 
كشــور به نمايش گذاشــتند.  هواپيماهاى نيروى هوايى ارتش با پشتيبانى از 
يگان هاى عمل كننده و واكنش سريع نيروى زمينى ارتش و سپاه پاسداران انقالب 

اسالمى به اجراى عمليات شناسايى و مانورهاى پروازى پرداختند. 

رفراندوم كردستان؛ كليد آشوب هاى منطقه اى خواهد بود
ميزان: معاون سياســى ســپاه با بيان 
اينكه رفراندوم در كردستان عراق كليد 
رمز آشوب هاى مســتمر منطقه اى در 
آينده اســت، گفت: هنوز بحران داعش 
به صورت كامل به پايان نرسيده كه شاهد 
گشودن جبهه جديدى در برابر مدافعين 

عراقى هستيم. 
سردار ســنايى راد با بيان اينكه يقيناً هماهنگى ايران، تركيه، عراق و سوريه در 
مخالفت با جدايى اقليم كردســتان عراق ادامه خواهد داشت، گفت: جمهورى 
اسالمى ايران به هيچ وجه جدايى اقليم كردستان عراق از دولت مركزى اين كشور 
را به رســميت نخواهد شناخت زيرا معتقديم اين جدايى زمينه ساز آشوب هاى 

آينده خواهد بود. 

ترامپ بايد از ملت ايران و آمريكا عذرخواهى كند 
باشــگاه خبرنگاران: آيت اهللا مجتهدى شبســترى در واكنش به ســخنان 
رئيس جمهور آمريكا در مجمع عمومى سازمان ملل و واردكردن اتهامات بى اساس 
به كشورمان گفت: رفتار دونالد ترامپ ناشى از عصبانيت حكومت آمريكا نسبت 
به اقتدار ايران اســت.  عضو مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: آن ها به خاطر 
شكست هايى كه در عراق و سوريه متحمل شدند، عصبانى هستند زيرا مى دانند 
كه پيروزى هاى جبهه مقاومت با كمك هاى ايران صورت گرفته و بر همين اساس 
ترامپ ســخنانى مى گويد كه مناسب شأن يك رئيس جمهور نيست. وى افزود: 
ترامپ بايد از ملت ايران و آمريكا عذرخواهى كند زيرا ســخنان او دور از شــأن 

آن هاست. 

باقى ماندن نام ايران 
در فهرست ممنوعيت سفر به آمريكا 

ايسنا: رئيس جمهور آمريكا با صدور فرمان مهاجرتى، ورود اتباع 8 كشور از جمله 
ايران را به خاك كشورش ممنوع اعالم كرد. بر اساس دستور جديد دونالد ترامپ، 
شهروندان 8 كشور چاد، ايران، ليبى، كره شمالى، سومالى، سوريه، ونزوئال و يمن 
با محدوديت هاى جديدى بــراى ورود به آمريكا روبه رو خواهند بود. اين قوانين 

جديد از  18 اكتبر(26 مهرماه) عملى خواهد شد. 

اعضاى كميته هسته اى مجلس در گفت و گو با قدس تأكيد كردند

نبايد تهديد شويم بلكه فكر اينكه طرح و برنامه اى عليه ما در مخيله دشمن نيز برجام موشكى  هرگزشكل نخواهد گرفت

سردار ســنايى راد با بيان اينكه يقيناً هماهنگى ايران، تركيه، عراق و سوريه در 

  مرام امام حسين الگويى مناسب براى دفع توطئه دشمنان است 

ايسنا: رئيس سازمان بســيج مستضعفين با بيان اين كه 
جنگ احزاب مدرن عليه ارزش هاى انقالب اسالمى طراحى 
شــده است، گفت: مرام و شــيوه مديريت امام حسين(ع) 
الگوى مناســبى براى دفع توطئه دشمنان در عصر امروز 
است. ســردار غيب پرور تصريح كرد: خواص و كسانى كه 
فقط نصيحت مى كردند، بيشــتر از لشكريان كفر دل امام 

حسين(ع) را در كربال خون كردند. 

وى بــا بيان اينكه امروزه هم انقالب اســالمى با كســانى 
مواجه اســت كه فقط نصيحت مى كنند، خاطرنشان كرد: 
خوشبختانه مردم ايران اسالمى تمام قد و با تمام اراده پاى 

امام خود ايستاده اند. 
وى اظهار كرد: شهداى هشت سال دفاع مقدس دليلى واضح 
هســتند بر ادعايى كه مردم ايران امام و ارزش هاى انقالب 

اسالمى را رها نكردند.

  ايران اجازه نداد سوريه به ليبى دوم تبديل شود 
فارس: رئيس شوراى راهبردى روابط خارجى عامل شكست 
تروريست ها در سوريه و عراق را عمليات نيروهاى زمينى با 
پشتيبانى هوايى روسيه خواند و گفت: ما مظنون هستيم كه 
آمريكايى ها واقعاً قصد مبارزه جدى با نيروهاى تروريستى 
را داشــته باشــند زيرا بنا بر اذغان خانــم كلينتون، خود 

آمريكايى ها بودند كه به شكل گيرى داعش كمك كردند. 
ســيدكمال خرازى تصريح كرد: مســلماً همه بر اين باور 

هستند كه يك ليبى فعالً براى منطقه كافى است و نيازى 
به ليبى دوم نداريم. 

اين درك صحيح كشور ما و سپس روسيه بود كه به كمك 
حكومت سوريه شتافتند و اجازه ندادند اين كشور به ليبى 
دوم تبديل شود. نكته اين است كه در اين فرآيند سياسى 
نبايد حكومت مركزى سست شود زيرا در غير اين صورت، 

احتمال ايجاد يك ليبى دوم بيشتر مى شود. 

افرازه   آزمايش  سياســت/ مينا   
موفقيت آميز موشك «خرمشهر» از سوى 
سپاه پاسداران واكنش كشورهاى مختلف 
دنيا از جمله آمريكا، فرانسه و انگليس را 
در پى داشــت. وزير خارجه انگليس اين 

آزمايش موشــكى را برخالف 
قطعنامه 2231 شوراى امنيت 
دانست. فرانســه نيز خواستار 
توقف اين گونه فعاليت ها شده 
و در هميــن راســتا در تالش 
است تا ديگر كشورهاى اروپايى 
را بــراى اتخاذ موضــع واحد 
براى مقابله با كشورمان همراه 
كند. برخالف ابراز نگرانى ها از 

سوى كشورهاى غربى، مقامات كشورمان 
آزمايش موشك بالستيك «خرمشهر» را 
در راســتاى تقويت و توسعه توان دفاعى 
كشــور دانســتند و گفتند طراحى اين 
موشك ها به گونه اى است كه قابليت حمل 
كالهك هســته اى را ندارد.  ســخنگوى 
وزارت امور خارجه هم گفت: سياست هاى 
دفاعى و بازدارنده ايران را با جديت و قوت 
تمام ادامه خواهيم داد. ديگران در اين باره 
حق ورود، تعيين تكليف و ارائه نظر ندارند. 

بر ســر قدرت دفاعى مذاكره  
نمى كنيم 

امنيت ملى و  ســخنگوى كميســيون 
سياســت خارجى مجلس در واكنش به 
مواضع ضدايرانى كشورهاى اروپايى درباره 
آزمايش موشكى كشورمان گفت: آزمايش 

موشكى بخشــى از قدرت دفاعى كشور 
است و براى پشتيبانى و تقويت اين حوزه، 
جمهورى اسالمى در اين زمينه مذاكره اى 
انجام نخواهد داد. برخالف ادعاهاى فرانسه 
و انگليس، توســعه تــوان دفاعى ايران و 
آزمايش هاى  انجام 
نقــض  موشــكى 
 2231 قطعنامــه 
شــوراى امنيت يا 
مغاير آن نيســت 
زيرا در آن قطعنامه 
ممنوعيــت  بــر 
موشك هاى  حوزه 
بالستيك با قابليت 
حمل كالهك هاى هسته اى تأكيد شده 
و ايــن قطعنامه برخــالف ادعاهاى وزير 
الزام آور  انگليس، براى كشورمان  خارجه 

نيست. 
سيدحسين نقوى 
ادامه  در  حسينى 
داشــت:  اظهــار 
آمريكايى ها تالش 
كــه  مى كننــد 
توان موشــكى ايران را در قالب مذاكره و 
توافقى شبيه برجام تحت كنترل بگيرند. 
جمهورى اسالمى ايران قطعاً در اين زمينه 
بايد تالش هاى ديپلماتيــك انجام دهد 
و مراوداتى با كشــورهاى مختلف داشته 
باشد تا اجازه ندهد چنين اتفاقى صورت 
بگيرد زيرا كشور ما از هيچ تعهد و قانون 

بين المللى سرپيچى نكرده است. 

نماينده مردم تهران تصريح كرد: جمهورى 
اسالمى ايران به جهت استراتژى دفاعى 
كه براى خود در نظر گرفته، بايد بنيه هاى 
دفاعى خود را براى مقابله با تهديدات در 
هر نقطه از جهان تقويت كند و قطعاً در 
سال هاى آينده در اين زمينه موفقيت هاى 

بيشترى را شاهد خواهيم بود. 

غربى ها به دنبــال توقف توان 
موشكى ايران 

ديگــر عضـــــو 
امنيت  كميسيون 
سياســت  و  ملى 
خارجــى مجلس 
در ايــن بــاره به 
«قدس» گفت: برخالف ادعاى فرانسه و 
انگليس كه آزمايش موشك «خرمشهر» 
را متناقــض با قطعنامه 2231 شــوراى 
امنيت ذكــر كردند، وزارت امور خارجه و 
مسئوالن كشورمان از همان ابتداى صدور 
اين قطعنامه به تنظيم سندى پرداختند 
كه در آن آمده است كه جمهورى اسالمى 
در سيســتم دفاعى و آزمايش موشــكى 
خود به دنبال موشك هاى حامل كالهك 
هسته اى نيست، بنابراين آنچه در كشور 
آزمايش موشــك هاى  صورت مى گيرد، 

متعارف است. 
جواد كريمى قدوســى اظهار داشت: در 
قانــون جديد اس 722 كنگــره آمريكا، 
مقامــات آمريكايــى حتى بــا آزمايش 
موشك هايى با برد 200 كيلومتر مقابله 

كردنــد. غربى ها به دنبال اين هســتند 
كه توان موشــكى و دفاعى ايران را براى 
هميشــه تعطيل كنند. از همــان ابتدا 
در كميســيون امنيت ملى اين موضوع 
مطرح شــد كه دولت نبايد در اين مورد 
زير بار تعهدات برود زيرا آزمايش موشكى 
كشــورمان جزو موضوعات مورد مذاكره 
حتى در قطعنامه هاى سازمان ملل نبوده 

است. 
كريمى قدوســى در ادامــه تأكيد كرد: 
اروپايى هــا به صراحت ســخن از برجام 
2 با اولويت تعليق فعاليت هاى موشــكى 
كشــورمان به ميان مى آورند و پس از آن 
به دنبال طرح مسائلى همچون مقاومت 
و يا حتى تغيير قانون اساسى خواهند بود. 
آن ها اين ادعا را مطرح مى كنند كه بايد 
مذاكرات جديدى با ايران براى رفع تمام 
نگرانى ها صورت بگيرد؛ گرچه مواضع نظام 
جمهورى اسالمى، رهبرى و مجلس يك 
موضع واحد مبنى بر ايستادگى كشورمان 
بر سر حقوق و ارزش هاى خود مى باشد. 

توسعه موشكى كشور؛ اقدامى در 
برابر ائتالف اعراب با غربى ها 

 مرتضــى صفارى 
نيز درباره  نطنزى 
آزمايش  حقانيت 
موشــكى ايران و 
عــدم مغايرت آن 
با قطعنامه 2231 شــوراى امنيت گفت: 
قطعنامه 2231 شوراى امنيت بر توسعه 

قابليت حمل  با  موشك هايى 
كالهك هاى هسته اى تصريح 
دارد و تنهــا شــرطى كه در 
قطعنامه شوراى آمده، همين 
مورد است. بنابراين هيچ منعى 
براى توسعه برنامه هاى موشكى 
ايران نيســت زيرا در استراتژى 
دفاعى و موشكى كشور توسعه 
و آزمايش موشك هاى بالستيك 
مد نظر اســت.  اين عضــــــو 
كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى افزود: چــون در منطقه 
پرآشوبى واقع شده ايم و كشورهاى 
عربى نيــز با خريد تســليحات از 
غربى ها منطقه را به انبار تسليحات 
تبديــل كرده انــد و متحــد آن ها 
محسوب مى شوند، نمى توان ائتالف 
دفاعى قدرتمنــدى در منطقه ايجاد 
كرد. بنابراين توسعه توان موشكى و 
دفاعى كشور اقدامى قاطع و مناسب 
در برابر هم پيمانى كشــورهاى عربى 

منطقه با غربى ها مى باشد. 
نماينده مردم نطنــز در ادامه تصريح 
كرد: دولت و دستگاه ديپلماسى بايد 
بــا تقويت برنامه هاى دفاعى كشــور 
پاســخى قاطع به اظهارات و تحركات 

غربى ها در روزهاى اخير بدهد. زيرا دفاع 
از مرزها و امنيت، حق طبيعى هر كشورى 
است و جمهورى اســالمى در قالب اين 
حق قانونى خواسته ها و امكانات دفاعى 

خود را دنبال مى كند.



 بين الملل   رفراندوم غيرالزام آور استقالل 
در كردستان عراق در ميان فشارهاى داخلى 
و خارجــى عليه رهبران كرد شــمال عراق 
برگزار شــد. اين در حالى اســت كه دولت 
هاى تركيه، عراق و ايران بارها و بارها از بروز 
تنش قوميتى خطرناك در اين كشور هشدار 
داده بودنــد. عالوه بر آن تركيه بر تشــديد 
تدابير امنيتى در مرزها به تحريم اين اقليم 
تهديد كرده است. همچنين كشورهايى چون 
انگليس و آمريكا با اعالم مخالفت شان با اين 
همه پرسى نسبت به عواقب آن هشدار دادند.

 واكنش تركيه به همه پرسى استقالل 
كردستان عراق

رجيب طيــب اردوغان رئيس جمهور تركيه 
در كنفرانــس مطبوعاتــى در اســتانبول 
خاطرنشان كرد: همه پرسى استقالل اقليم 
كردستان عراق غيرقانونى است و تركيه آن 
را غيرمشروع مى داند و به هيچ وجه آن را به 
رســميت نخواهد شناخت. از نظر ما وحدت 
و تماميت ارضى عراق بســيار مهم اســت.
اردوغان همچنين از آمادگى كشورش براى 
اعمال تحريم ها عليه كردستان عراق به عنوان 
اقدامى تنبيهى در پاســخ بــه اين رفراندوم 
خبر داد و گفت: مى خواهم بدانيد تركيه در 
سطح سياسى، تجارى و امنيتى هر اقدامى 
الزم باشد اتخاذ خواهد كرد. همين حاال هم 
نيروهاى نظامى ما در مرزهاى شــمال عراق 
مستقر هستند. ايران هم هر آنچه الزم باشد 

انجام مى دهد. نيروهاى نظامى تركيه در حال 
حاضر در آماده باش كامل هستند.

 عمار حكيم: كردهاى عراق پشيمان 
مى شوند

همچنين رئيس حــزب حكمت ملى عراق با 
هشــدار به مردم اقليم كردستان عراق تاكيد 
كــرد كه آنها تنها متضرران اين همه پرســى 
هســتند. عمار حكيم، رئيس حزب حكمت 
ملــى عراق در يكى از مجالس عزادارى محرم 
گفت: بسيار صبر كرده و تالش بسيارى كرديم 
تا رهبران كردها را به بازگشت و عمل به قانون 
اساسى راضى كنيم اما بايد بگويم كه اعمال نظر 
به شــكل فردى هرگز نتيجه اى ندارد و همه 
متوجه خواهند شد كه متضرر بزرگ برگزارى 
همه پرسى خود مردم كردستان عراق هستند.

 دستور العبادى به نيروهاى مسلح عراق 
براى حمايت از شهروندان كردستان

«حيــدر العبــادى» نخســت وزيــر عراق 
به نيروهاى مسلح اين كشور دستور داد؛ براى 
حمايت از شهروندانى كه در منطقه كردستان 
عراق مورد تهديد و اجبار براى شــركت در 
همه پرسى  قرار دارند، وارد عمل شوند. اين 
دســتور العبادى پس از آن صادر شــد كه 
منابع خبرى از تشــديد فشارها بر مخالفان 
همه پرسى در منطقه كردستان عراق خبر 
دادند. ديده بان حقوق بشــر عراق از اخراج 
صدها خانــواده عرب از كركــوك و توقيف 
مدارك شخصى آنها در اين شهر، در صورت 
شركت نكردن در همه پرسى جدايى منطقه 
كردستان عراق خبر داد. به گفته منابع خبرى 
عراق، نيروهاى پيشــمرگه اهالى دو منطقه 

«جلوال» و «قره تپه» در اســتان ديالى (شرق 
عــراق) را تهديد كرده اند كــه اگر در همه 

پرسى شركت نكنند؛ كوچانده خواهند شد.
 

 پاسخ مسعود بارزانى به نگرانى هاى 
تركيه و ايران

رئيس حكومت كردســتان عراق مســعود 
بارزانى، در سخنانى سعى كرد به نگرانى هاى 
ايــران و تركيــه دربــاره حفــظ وحدت و 

يكپارچگى در عراق پاسخ بدهد. 
بارزانــى در گردهمايــى در 
اســتان دهوك گفــت: «ما 
خواهــان بهتريــن روابط با 
همسايگان خود بوده و تمايلى 
به ايجاد هرگونه مشكل بين 
خود و همسايگانمان نداريم. 
بيســت و پنج سال است كه 
ثابت كرده ايــم عاملى براى 
صلح، رفاه و همزيستى بوده 
و تهديــدى عليه هيچكس 
حكومت  رئيس  نيســتيم.» 
كردســتان عــراق در ادامه 
افزود: «اما موردى كه موجب 
تعجبم شده اين است كه اى 

كاش مى فهميديم از چه زمانى شما آن قدر 
نگران تماميــت ارضى، اســتقالل و قانون 
اساسى عراق شده ايد؟ اين مسئله برايم مهم 
اســت كه چگونه اين موارد اين روزها براى 

همسايگان ما مهم شده اند.»

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

مركل در مسير چهارمين دوره صدراعظمى
فــارس: نتايــج اوليــه انتخابات 
از پيروزى حزب  پارلمانى آلمــان 
دموكرات مسيحى به رهبرى «آنگال 
مركل» صــدر اعظم آلمان حكايت 

دارد. 
توانســته اند  مــركل  متحــدان 
32/5درصد آرا را به دســت آوردند 
و در صــدر احزاب شــركت كننده 

در انتخابــات قرار گيرند. در صورت تائيد نهايــى اين نتيجه، حزب دموكرات
 مســيحى 217 كرسى از مجموع 631 كرســى پارلمان را در اختيار خواهد 

داشت. 
با اين نتيجه، هرچند مركل صدرنشين است و احتماالً صدراعظم مى ماند، اما 

براى تشكيل دولت بايد با يكى ديگر از احزاب، ائتالف كند.

چين: همه طرفين در مسئله كره شمالى خويشتندارى 
كنند

فارس: چين از همه طرفين درگير در مسئله كره شمالى خواست خويشتندارى 
نشان دهند .

سخنگوى وزارت خارجه چين گفت، شرايط ميان كره شمالى و دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا پيچيده و حساس است .

ســخنگوى وزارت خارجه چين تأكيد كرد، اين مسئله حياتى است كه تمام 
قطعنامه هاى شــوراى امنيت در خصوص كره شمالى اجرا شوند، ولى طرفين 

نبايد آتش تنش ها را در شبه جزيره كره شعله ورتر كنند. 
وى افزود، همه طرفين بايد خويشــتندارى كنند چراكه افزايش تنش در شبه 

جزيره كره مورد پسند هيچ يك از طرفين نيست.

عامرى: 
بايد با توطئه همه پرسى در شمال عراق مقابله شود

الســومريه نيوز: هادى العامرى 
دبيــركل ســازمان بدر عــراق بر 
ضرورت مقابله با توطئه همه پرسى 

تاكيد كرد.
وى كه به الحويجه سفر كرده است 
گفت: همه پرســى در شمال عراق، 
توطئــه اى بزرگ عليــه وحدت و 

حاكميت عراق است.
دبيركل ســازمان بدر عراق از مردم خواست كه با اين توطئه مقابله كرده و به 

هيچ وجه اجازه عملى شدن آن را ندهند.

ماتيس: 
تهديد كره شمالى براى آزمايش بمب هيدروژنى 

تكان دهنده است
خبرگزارى فرانســه: جيمــز ماتيس وزير دفــاع آمريكا تاكيــد كرد: اين 
بى مسئوليتى تكان دهنده براى كره شمالى خواهد بود كه بخواهد تهديدش در 

خصوص آزمايش بمب هيدروژنى در اقيانوس آرام را اجرا كند.
اظهارات جديد ماتيس پس از جنگ لفظى شديد رهبران آمريكا و كره شمالى 

در روزهاى اخير بوده است.
يك مقام ارشد آمريكايى پيش از اين در سخنانى تاكيد كرد: اين تغيير دهنده 
بازى خواهد بود اگر كره شمالى يك بمب هيدروژنى را در اقيانوس آرام آزمايش 

كند و آمريكا اين تهديد را جدى مى گيرد.

خـــبر

واكنش هاى جهانى به برگزارى همه پرسى استقالل كردهاى عراق

لجاجت بارزانى اقليم كردستان را به نقطه بدون بازگشت رساند
درخواست العبادى براى 

محافظت از شهروندان اقليم 
كردستان

تسنيم: حيدر العبادى نخست وزير عراق از 
نهادهاى امنيتى اين كشــور خواست كه از 
شهروندان ساكن مناطق تحت كنترل اقليم 
كردستان، محافظت كنند.همه پرسى جدايى 
اقليم كردستان عراق صبح روز دوشنبه انجام 
شد. بســيارى از مقامات عراقى و كشورهاى 
منطقه نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند.

هشدار تركيه درباره هدف قرار 
گرفته شدن تركمن ها در عراق

الميادين: مولود چــاووش اوغلو وزير خارجه 
تركيه گفت: در صورتى كه تركمن ها در عراق 
هدف قرار داده شــوند، آنكارا دخالت نظامى 
خواهد كرد.پيش از اين رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهور تركيه گفته بود كه همه پرسى 
جدايى اقليم كردســتان از عراق، غير قانونى 
و غير قابل قبول اســت.وى افــزود: ما هرگز 
كشورى كوچك در شمال سوريه را كه كردها 
در آنجا اقامت داشته باشند، نخواهيم پذيرفت.

نيروهاى ويژه آمريكا 3 مقام 
افغانستانى را كشتند

تسنيم: رئيس جمهور ســابق افغانستان در 
حالى از كشته شــدن 3 مقــام دولتى افغان 
توســط نيروهاى ويژه آمريكايــى خبر داده 
است كه تاكنون هيچ مقام امنيتى در اين باره 
اظهار نظرى نكرده  اســت. «حامد كرزى» در 
توئيتر خود ضمن انتشار خبر كشته شدن اين 
مقامات دولتى و محكوم كردن آن از حكومت 
وحدت ملى خواست تا عمليات نظامى توسط 

نيروهاى خارجى را متوقف كند.

اخبار جهان اسالم 

نخست وزير عراق 
به نيروهاى مسلح 
اين كشور دستور 

داد؛ براى حمايت از 
شهروندانى كه در 
منطقه كردستان 

عراق مورد تهديد و 
اجبار براى شركت در 

همه پرسى  قرار دارند، 
وارد عمل شوند

بــــــــرش

نتايــج اوليــه انتخابات 
از پيروزى حزب  پارلمانى آلمــان 
دموكرات مسيحى به رهبرى «آنگال 
مركل» صــدر اعظم آلمان حكايت 

توانســته اند  مــركل  متحــدان 
درصد آرا را به دســت آوردند 
و در صــدر احزاب شــركت كننده 

هادى العامرى 
دبيــركل ســازمان بدر عــراق بر 
ضرورت مقابله با توطئه همه پرسى 

وى كه به الحويجه سفر كرده است 
گفت: همه پرســى در شمال عراق، 
توطئــه اى بزرگ عليــه وحدت و 

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

وزير خارجه قطر: خواهان گفت وگو هستيم اما درباره حاكميت قطر كوتاه نمى آييم       فارس: «محمد بن عبدالرحمن آل ثانى» وزير خارجه قطر تأكيد كرد كه دوحه خواهان گفت وگوست اما هيچ گونه خدشه به حاكميتش 
را نمى پذيرد.آل ثانى كه در يك سمينار مطبوعاتى در مركز روابط بين الملل فرانسه سخنرانى مى كرد، گفت كه اتخاذ سياست خارجى مستقل قطر باعث شده كه همسايگان آن دوحه را به حمايت از تروريسم متهم 

كنند.وى تصريح كرد كه همسايگان قطر به اين كشور خيانت كرده و آن را از يك شريك به كشورى كه ادعا مى كنند از تروريسم حمايت مى كند، تبديل كرده اند در حاليكه اين ادعاها بى  اساس است.
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موسسه مطالعات امنيتى اسراييل:
 روز 28 ســپتامبر با حضور ســفير 
آلمان نتايج انتخابات اين كشــور را 

بررسى مى كند. 

انديشكده آمريكايى شوراى 
روابط خارجى: 

اســراييل بايد به پايان دادن به مناقشه 
سوريه و مقابله با نفوذ ايران كمك كند.

رئيس فناورى اطالعات كردستان:
 بستن مرزها با كردستان به معنى توقف 
صادرات ميلياردها دالرى تركيه به عراق 

است،ايران اين شكاف را پر مى كند.

وال استريت ژورنال: 
نمايش نيرومند حــزب ملى گرا در 
انتخابات آلمان، نظام سياسى آلمان 

را به لرزه در آورد

فارن افرز: 
خام انديشى است كه شباهت هاى 
بين كره شــمالى و ايــران را ناديده 

بگيريم.

 ديپلماسى توييترى
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روزنامـه صبـح ايـران

نظر موبد زرتشتى در باره شركت در روضه امام حسين    خبرگزارى رضوى: يك موبد زرتشتى گفت: ما جامعه زرتشتى به امام حسين(عليه السالم) احترام مى گذاريم و جايگاه ايشان براى همه ما 
ايرانيان محفوظ است، در واقع برادران زرتشتى در كنار برادران مسلمان خود در روضه امام حسين(عليه السالم) شركت مى كنند. موبد سهراب هنگامى ابراز داشت: ما هم اعتقاد داريم امام حسين(عليه السالم) 
در راه حق و نبرد عليه باطل به شهادت رسيدند. وى گفت: موبدهاى ما در مراسم پيرغالمان در اصفهان شركت كردند و حضور فيزيكى فعال داشتند، حضور آن ها نشان داد، با شما هم عهد و همپيمان هستيم.

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

 انديشه/ جواد حاتمى/ دانشيار دانشگاه 
تربيت مدرس  اخالق، موضوع منحصربه فرد 
وجود آدمى اســت كه ريشه در عقل دارد. هر 
پديده اى كه در جوامع انســانى بخواهد مورد 
بحث قــرار گيرد، يكى از ابعــاد آن الجرم به 
موضوع اخالق مربوط خواهــد بود. اخالق به 
همان اندازه كه مهم و اثرگذار در زيست آدمى 
بوده، به همان اندازه نيز مورد چالش و تعبير و 
تفسيرهاى ملهم از عقالنيت بوده است. برخى 
اخالق قراردادى را مهم مى دانند و برخى ديگر 
به اخالق فرا قراردادى صحه مى گذارند و برخى 
ماننــد «كانت» به جســت وجوى معيار آن در 
وجدان هر فردى مى پردازند (بر كس مپســند 

آنچه تو را نيست پسند).
دانشگاه به مثابه يكى از زيست بوم هاى جوامع 
انســانى يكى از خاســتگاه هاى عقالنى بشر 
بوده اســت و با ادعاى پاسخگويى به نيازهاى 
بخش هاى گوناگون جامعه انسانى پا به عرصه 
وجود نهاده اســت؛ ازاين رو، به همان اندازه كه 
ادعاى عقالنيت دارد، بايد اخالق مدار نيز باشد. 
ولى در اينجا يك نكته بسيار ظريفى وجود دارد، 
اينكه برخى افراد بنا به مصالحى عقل ابزارى را 
جايگزين خرد و حكمت مى كنند و تشخيص 
كار اخالقى و عقالنــى را با امور غيراخالقى و 
غيرعقالنى سخت مى نمايانند؛ به عبارت ديگر، 
سفســطه را جايگزين فلسفه مى كنند. ارسطو 
فلسفه را رسيدن به روشنايى بودن و سفسطه 
را پناه بردن به تاريكى نبودن تفسير مى كند؛ 
ازاين رو، صداقت علمى و شفاف بودن نخستين 
و ضرورى ترين اصل اخالقى در نظام دانشگاهى 

است.
بارزترين مصداق صداقت، كودكان هســتند. 
كــودكان از هيچ گونه صافى يــا فيلترى براى 
گفته ها و شنيده هاى خود استفاده نمى كنند 
و جســت وجوگر واقعى هســتند. كــودكان، 
 (natural scientist) دانشــمندان طبيعى
هســتند و پرســش هاى آن ها ريشه در عالقه 
ناب آن ها بــراى فهميدن و دانســتن دارد و 
خودسانسورى و وارونه جلوه دادن حقايق هيچ 

معنايى براى آن ها ندارد.
بــا رعايت اصــل صداقت و شــفافيت، بخش 
معتنابهى از معضالت اخالقى در 
پژوهش دانشگاهى حل خواهد 
شــد. الزمه نهادينه شدن اين 
اصل، فراهم شدن شرايط درونى 
و بيرونى اســت. شرايط درونى 
به نحوه تربيت و شــخصيت و 
اخالقمدار بودن محقق مربوط 
است، ولى شــرايط بيرونى به 
سازمانى  جو  اجتماعى،  عوامل 
اســتقبال  ميزان  و  دانشــگاه 
مخاطبان و نهادهاى حاكميتى 
از گزارش هاى شفاف پژوهشى 
بويژه در حوزه هاى علوم انسانى 

مربوط است.

  پژوهشگر چگونه بايد باشد
بنابراين، پژوهشگر بايد صداقت 
در ديدار، شنيدار و گفتار داشته 
باشــد. اگر چنين موضوعى محقق شود، آغاز 
پژوهش (ديدن مسئله) با صداقت خواهد بود و 

شبه مسئله به مسئله تعبير نخواهد شد. مسئله، 
ســنگ بناى يك پژوهش است و اگر بدرستى 
تبيين نشــود، ساير مراحل تحقيق نيز به تبع 
آن به خطا خواهد رفت؛ ازاين رو، بســيارى از 
شاخص هاى ناكافى پژوهشى در نظام دانشگاهى 
ايران به همين موضوع معطوف اســت. ظاهراً 
كميــت توليدات علمى رضايت بخش اســت، 
ولى ســهم عمده اى در تعيين روندهاى علمى 
جهانى ندارد. مقــاالت متكثر با ايندكس هاى 
جهانى منتشــر مى شــود، ولى ضريب تأثير 
آن ها نازل است و بيشتر به همين دليل است 
كه شبه مسئله جايگزين مسئله مى شود و در 
اولين مرحله پژوهش (ديدن) صادقانه با موضوع 
برخورد نمى شــود. البته در مورد همه آثار اين 
قضاوت صحيح نيست و برخى ملهم از مسائل 
جدى و واقعى هستند و شايسته تحسين، ولى 

عموميت ندارند.

  اصل صيانت از ايده ها 
صيانت از ايده ها و احترام به ايده هاى متفاوت و 
ناب يكى ديگر از اصول اخالقى پژوهش در نظام 
دانشگاه است. اساساً علم يعنى طرح ايده هاى 
جديد و تجربه و نشــر آن ها. محترم شمردن 
ايده ها و ارجاع صحيح و وفادارانه و امانتدارانه به 
ايده هاى ارائه شده از سوى همكاران و كنشگران 
دانشگاهى يك اصل مهم و حياتى بوده و هست 
و در ارتقاى شــاخص هاى پژوهشى مى تواند 
نقش بسزايى ايفا نمايد. اين موضوع در فرهنگ 
برخى ملل به قدرى اهميت يافته است كه حتى 
در بيان شفاهى وقتى از فردى گفتارى را نقل 
مى كنند با دستان خود به عالمت گيومه اشاره 
مى نمايند؛ متأسفانه اين اصل در نظام دانشگاهى 
ايران خدشه دار اســت. بسيارى از دانشجويان 
هستند كه پس از فراغت از تحصيل، آثارى را 
مستخرج از پژوهِش تحت راهنمايى استادان، 
بدون درج نام آن ها منتشر مى كنند و هستند 
همكاران دانشگاهى كه نقش اثرگذار عضو تيم 
تحقيقاتى را در انتشار آثار ناديده يا حداقل در 
حاشــيه مى بينند. اين در حالى اســت كه در 
دانشگاه هاى مترقى جهان اگر داور يا ناظر يك 
كار تحقيقاتى پيشنهادهاى سازنده هوشمندانه 
(intellectual comment) ارائه دهد، نام او 

را در آثار منتشرشده، ذكر مى كنند.
تمكيــن به شــكل ســازمان يافته و پرهيز از 
جزم انديشــى يكى ديگــر از اصــول اخالقى 
پژوهــش در محيط هاى علمى و دانشــگاهى 
اســت؛ همــان تعبيــرى كــه «دكارت» دارد. 
مى توان گفت، همان گونه كه «كانت» علم را از 
تبعيت كليسا رهانيد، دكارت علم را از جزميت 
رهانيد. احســاس تعلق خاطر به يك رويكرد يا 
گزاره علمى و عدم التفات به ابعاد ســلبى آن، 
محقق را به ورطه جزميت ســوق خواهد داد و 
موجب ركود علم خواهد بود. يك محقق واقعى 
فقط از حقيقت و كشــفيات حمايت مى كند و 
نقــد منصفانه را مى پذيــرد. در نقد پژوهش ها 
و تأليفــات دانشــگاهى در بســيارى از موارد 
تعلق خاطر شــاگردان يك اســتاد يا همكاران 
جوان تر مانع از نقد عالمانه و صريح مى شــود 
و ايــن با روح علم در تعارض و تناقض اســت. 
حضرت على(عليه السالم) مى فرمايند: «التنظروا 
الى من قال بل انظروا الى ما قال». ارســطو هم 
در نقد مكتب ايدئاليســم استاد خود افالطون، 
اظهار داشت، «استادم را دوست دارم، ولى علم و 
حقيقت را بيشتر از استادم»؛ حال آنكه در محيط 
دانشگاهى در برخى موارد شاهد شيفتگى برخى 
پژوهشگران در مورد ديدگاه هاى برخى استادان 
و صاحبان انديشــه  هســتيم كه مانع از ديدن 
آنان است. جالب تر  كاســتى هاى ديدگاه هاى 
اينكه اين گونــه ديدگاه ها را به نوعى احترام به 
پيشكسوتان خود قلمداد كرده و امرى اخالقى 
تعبير مى كنند، حال آنكه امرى غيرهنجارى و 
اتفاقاً به دور از اخالق علمى و حرفه اى اســت و 

مى تواند بسيار آسيب زا باشد.
يكى ديگر از اصول مهــم اخالق در پژوهش، 
داشتن روحيه مسالمت آميز در كارهاى گروهى 
و تيمى است. اساساً كار گروهى بايد از سنين 
نوجوانى آغاز و آموخته شود. در جوامع علمى 
ايران به دليل معضالت زيرســاخت  اجتماعى، 
ميــزان همكارى هاى داخلى و بين المللى (كار 
گروهى) نسبت به ميانگين جهانى كمتر است. 
شمار اعضاى گروه هاى پژوهشى براى اكثريت 
رشته هاى دانشگاهى بسيار كمتر از توده بحرانى 
حد باال (حداكثر اندازه گروه هاى پژوهشى براى 
انجام پژوهش با كيفيت باال) است. وجود نوعى 

حس رقابت ناســالم و حساســيت به تعداد و 
ترتيب اسامى نويســندگان در مقاالت يكى از 
داليل پايين بودن شمار اعضاى پژوهشى است. 
اندازه گروه هاى پژوهشى يكى از عوامل بسيار 
مهمى است كه كيفيت كار پژوهشى را تحت 
تأثير قــرار مى دهد و يك ارتباط خطى تا يك 
حد خاص بين كميت و كيفيت گروه تحقيقاتى 

وجود دارد.

 توجه دنيا 
    به نقش دانشگاه ها در توسعه ملى

بــى توجهــى بــه اين اصــول اخالقــى، در 
شاخص هاى كيفيت پژوهشى اثر سوء مستقيم 
خواهد گذاشت. در جهان كنونى همه كشورها 
در تالشــند نقش دانشگاه ها را در توسعه ملى 
و ارتقاى دانش و توليد علــم مورد توجه قرار 
دهند. انتشــارات به عنوان آينه تمام  ســطح 
دانــش و اطالعات علمى عمل مى كنند كه در 
نظام پيچيده تبــادل اطالعات علمى و دانش 
توليدشده بين جوامع گوناگون نقش زيربنايى 
دارند. حال كه كشور به لحاظ كميت توليدات 
علمى به يك بالندگى درخور تقدير رســيده، 
وقت آن رسيده است، به سنجش كيفيت توليد 

پرداخت و به رشد كيفى آن توجه كرد.
بــا توجه به اينكــه بودجه قابــل توجهى در 
ســازمان ها، مراكز علمــى و تحقيقاتى صرف 
پژوهش مى شــود و پايان نامه ها و رســاله هاى 
زيادى در دانشــگاه ها تدوين مى گردد، اما به 
دليل نبود مقياس هاى ارزيابى كيفيت پژوهش 
از ميزان كاربردى بودن پژوهش ها در جهت رفع 
مشكالت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه، 
اطالع دقيقى در دست نيست. در حال حاضر 
در كشور ما به ارزيابى كيفيت پژوهش خيلى 
پرداخته نمى شــود و نظام تعريف شده اى براى 
سنجش كيفيت پژوهش وجود ندارد؛ بنابراين 
عمدتاً تعدد و كميت هاى پژوهش مورد توجه 

قرار مى گيرند.
ارائه مدل هاى سنجش كيفيت پژوهش مى تواند 
زمينه ساز كشف ميزان اخالقى بودن پژوهش ها 
در محيط هاى علمى ايران باشــد و اميد است 
بزودى با همت واالى پژوهشگران عزيز كشور 

محقق شود.

چند نكته درباره اخالِق پژوهش

اخالق مدارى الزمه عقالنيت است

محرم هست تا تلنگرى بر شور و شعور ما با شد
واقعه عاشورا و حوادث آن يك مجموعه است كه در درون خود همه چيز را با هم 
مى آميزد. درس هاى اباعبداهللا(عليه السالم) از همان زمان كه قصد كربال مى كنند 
آغاز مى شود و در هر قدم نكته اى تازه با خود دارد. بررسى علت هاى اين هجرت 
و مســئله امام حسين(عليه السالم) در نپذيرفتن ظالمى فاسد در منبر و جايگاه 
خالفت و جانشينى رسول گرامى اسالم(صلى اهللا عليه وآله)؛ همراه كردن اهل و 
عيال و همه خويشان و نزديكان خود در مسيرى كه سرنوشت آن برايشان آشكار 

بود و امام مى دانستند كه چه پيش خواهد آمد.
اما امروز پس از گذشــت افزون بر 1400سال از اين واقعه عظيم از هر دو طرف 
چگونه ياد مى شود؟ اين مجموعه عظيم از درس و معرفت احساس و شورى در 

انسان برمى انگيزد. 
در بررســى رواياتى كه به مسئله عاشورا و حوادث آن اشاره دارد نيز هر دو بُعد 
قضيه مورد تأكيد قرار گرفته اســت. از يك ســو با رواياتى روبه رو هستيم كه 
زيارت مرقد اباعبداهللا(عليه الســالم) را با وجود هر سختى تشويق مى كند و آن 
را مســتوجب پاداش و اجرى عظيم مى دانــد و حتى گريه كردن در عزاى امام 
حسين(عليه الســالم) و تظاهر به گريســتن را داراى بهره هاى روحى و فردى و 
آثار اجتماعى مى داند. از جانب ديگر روايات مكررى بر درك پيام عاشورا و فهم 
علل و داليل تصميم امام حسين(عليه الســالم) به جنگ و مبارزه با وجود شمار 
ياران اندك و برترى دشــمن در نفرات و تجهيزات وجود دارد. اين هر دو دسته 
خواستار انتقال يك پيام است؛ و آن چيزى نيست جز زنده نگه داشتن نام و ياد 
عاشــورا و امام حسين(عليه السالم). اين رسالتى است كه در وهله نخست شور 

عاشورايى به وجود مى آورد. 
برپايى هيئت ها و دســته هاى عزادارى و بر افراشــتن بيرق ها و علم ها و صداى 
سينه زنى ها نگاه ها را متوجه خود مى كند و با اولين سؤالى كه در ذهن بيننده 
در پى يافتن علل چرايى و وجود اين چنين شــعائرى مطرح شود، فرصت براى 
شناساندن اسالم واقعى و فهماندن درس هاى عاشورا و معرفت اندوزى ها فراهم 
مى شود. اما نكته مهم اين است كه در اين مسير از افراط و كجروى ها و بدعت ها 
جلوگيرى شود تا خط عاشورا كه مســير كمال است به انحراف كشيده نشود. 
شــيعيان قرن ها از سوى حكومت هاى جور و ظلمى كه حق خالفت را از امامان 
ســلب كردند ضربه خورده اند و مرارت ها كشــيده اند، اكنون روا نيست در عصر 
سياست هاى فريب و تزوير كه دشمنان به كار مى گيرند تا شيعه را در باورهاى 
دينى و اعتقادى آنان دچار تشكيك كنند، با رفتارهاى سبك مغز و ساده لوحانه 

آب به آسياب دشمن بريزند. 
ضرورت هوشــيارى جوانان كه نيــرو و توان فكرى و جســمى بااليى دارند و 
اندوخته اى براى اسالم واقعى و شيعه هستند مى طلبد در جهت فهم حقايق گام 

بردارند و روح حاكم بر عاشورا و محرم را زنده كنند. 
دنباله روى از ظواهر، انسان را به تهى بودن و پوچى مى كشاند و اين همان چيزى 
اســت كه يك جامعه را به اضمحالل و نابودى خواهد كشاند. دختران و پسران 
جوان همان طور كه پيراهن مشكى به تن مى كنند و با حرمت نگه داشتن اين 
ماه از بسيارى ناپاكى ها برى مى جويند، تنها به حضور در هيئت هاى عزادارى و 
فعاليت در مساجد اكتفا نكنند و خدمت خود را به چاشنى تعقل ورزى بيارايند و 
هر شب از اين ماه و اين دهه ها را براى ايجاد يك تغيير جديد در خود قدر بدانند 
و فرصت ســازى كنند.  برخى پيام هايى كه در فضاى مجازى دست به دست 
مى شود مانند اينكه گفته مى شود «عاشورا روز باليدن است نه ناليدن، بساطش 
آموزنده است نه موزه، تمرين خوب نگريستن است نه خوب گريستن، نماد شعور 
مذهبي است نه شــور مذهبى...» سعى دارد توجه و نگاه ها را به بخشى از پيام 
عاشــورا جلب و از بخش ديگر دور كند، اين درحالى است كه شور و هيجان و 
عمق و وســعت عاشورا به حدى است كه در وهله اول اين شور است كه انسان 
را متوجه خود مى كند. اين همان شورى است كه ذهن پرسشگر را به انديشه وا 

مى دارد كه چه بود؟ وچه شد؟ 
چرا در كربال واقعه اى اين چنين روى داد و پسر رسول خدا(صلى اهللا عليه وآله) 
كه بسيار در مورد او سفارش شده بود به ميدان مسلخ كشانده شد و سر از بدن 
جدا و خاندانش به بردگى و اســارت برده شدند و مورد بى مهرى و بى حرمتى 
قرار گرفتند؟ چرا جامعه اســالمى كه ميراث رســول خدا(صلى اهللا عليه وآله) 
بود با گذشــت اندك زمانى پس از رحلت ايشــان چنين دچار انحراف و سست 
ايمانى شدند كه نتوانستند از اهل بيت رسول خدا(صلى اهللا عليه وآله) حمايت 
و پشتيبانى كنند؟ و اين همه به ما مى گويد: باز هم محرم آمده است تا فرصتى 

براى تفكر باشد.

الهيات و نظريه اجتماعى
 فراسوى عقل سكوالر

جان ميلبنك 
مترجم: شهناز مسمى پرست، شهرزاد قانونى

ناشر: ترجمان
شمار صفحه: 874 صفحه

قيمت: 62هزار تومان
وضعيت تأثرآور الهيات مدرن تواضِع كاذب آن است. 
اين امر براى الهيات بايد يك بيمارى مهلك باشــد، 
زيرا به محض آنكه الهيات ادعايش مبنى بر فراگفتار 
بودن را رها كند، ديگر نمى تواند كالم خداى خالق را 
به زبان آورد، بلكه مجبور است به آواى غيبى بتى متناهى، ازجمله دانش پژوهشى 
تاريخى، روان شناسى انســان گرايانه يا فلسفه استعاليى تبديل شود. اگر الهيات 
ديگر در صدد تعيين جايگاه، مشــروط كردن يا انتقاد از گفتارهاى ديگر نباشد، 
آنــگاه ناگزير اين گفتارها جايگاه الهيات را تعيين خواهند كرد، زيرا ضرورت يك 
منطق غايى ســامان دهنده (همان طوركه در بخش چهــارم آمده) ازميان رفتنى 
نيســت. الهياتى كه جايگاهش را عقل ســكوالر تعيين كند، دچار دو شكل ويژه 
محدوديت خواهد شــد؛ يا آن است كه به نحوى شرك آميز شناخت خداوند را با 
حوزه درونى و ذاتى خاصى از شــناخت -«علل غايى» كيهان شناختى يا نيازهاى 
«غايى» روان شناختى و سوبژكتيو- پيوند مى دهد؛ يا در غير اين صورت، منحصر 
مى شود به اشاراتى چند درباب اعتاليى ماوراى تصور، كه بدين  ترتيب كاركرد آن 
تأييد منفى ايده مشكوك يك قلمرو سكوالر مستقل است كه براى فهم عقالنى 
از وضوح كامل برخوردار است. مخاطبان اين كتاب هم نظريه پردازان اجتماعى و 
هم متألهان اند. تالش نويسنده آن است كه به نظريه پردازان اجتماعى امكان ابطال 
شكاكانه نظريه اجتماعى مدرن سكوالر را از چشم اندازى مغاير با آن، در اين مورد 

چشم انداز مسيحيت، نشان دهد.

انگار به يارى حسينش
حسن آمد

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

هيد بَِكربَالء. اهللاُ َعلَيَك يا ُحَسيَن بَْن َعلِىًّ الشَّ
هركــدوم از بنى هاشــم كه روز عاشــورا به 
ميدان مى رفتن، غوغايى توى خيمه گاه به راه 
مى افتاد. مادرها، خواهرها، عمه ها، فاطميات 
و هاشــميات خودشون رو آماده پرپرشدن يه 
عزيز ديگــه مى كردند. اما صحنه ميدان رفتن 
قاسم بن الحسن(عليه ا لسالم) قاعدتاً فرق داره. 
اول اينكه قاسم يادگار امام حسن مجتباست. 
روضه هــاى بابا رو زنده مى كنــه. همه رو ياد 

خاطرات تابوت تيربارون ميندازه:
من برايت پدرم پس تو برايم پسرى

چه مبارك پسرى و چه مبارك پدرى
ياد شب هاى مناجات حسن مى افتم
مى وزد از سر زلف تو نسيم سحرى

از اين گذشته، قاسم نوجوونه. هنوز مويى به 
صورت نداره؛ همون صورتى كه دشمن نوشته 

مثل پاره ماه!
همه گشتيم، ولى نيست به اندازه تو

نه ُكلَه خودى و نه يك زرهى، نه سپرى
من از آنجا كه به موسايى ات ايمان دارم
مى فرستم به سوى قوم، تو را يك نفرى

از همه اين ها هم كه بگذريم، قاسم با اون «اَحلى 
ِمَن الَعَسل» گفتن شب عاشوراش، ولوله اى به راه 
انداخته. همه اهل حرم دارن مى بينن چقدر شوق 
ميدون رفتن داره. اگه اباعبداهللا(عليه السالم) هم 
اول كار بهش اجازه ميدون نمى ده، شــايد براى 
اينه كه همه تاريخ ببينن شوق اين نوجوون رو 
براى شهادت. اون قدر دست و پاى عمو رو بوسيد 

تا سرانجام راضى اش كرد:
بى سبب نيست حرم پشت سرت راه افتاد

نيست ممكن بروى و دل ما را نبرى
قاسمم را به روى زين بگذار عّباسم

قمرى را به روى دست گرفته قمرى... 
(على اكبر لطيفيان)
نوشته  اند موقع وداع، اين عمو و برادرزاده دست 
در گردن هم انداختند، اون قدر گريه كردند كه 

هر دو از حال رفتند:
اين قامت رعنا به حرم كرده قيامت
تكرارِ حسن آمده با هيبت و عزت

پوشيده كفن جاى زره بر قد و قامت
شايد كه بگيرد ز عمو هديه رخصت

سرباز سپاه علِى بت شكن آمد
انگار به يارى حسينش، حسن آمد... 

(محمود ژوليده)
حاال ديگه مادر قاســم نگرانه. آخه توى جواب 
اباعبداهللا(عليه السالم) به قاسم در شب عاشورا، 
يه جمله اى بود كه همه اهل حرم رو به هم ريخته 
بود: «بَعَد اَن تَبُلَو بَِبالءٍ َعظيم.» قاسمم! تو هم فردا 
شهيد مى شى؛ اما قبل از شهادت به بالى بزرگى 
دچار خواهى شد. مادر منتظره ببينه چه بالى 
عظيمى قراره دامن گير قاســمش بشه. اون قدر 
سوار دور و بر قاسم بن الحسن(عليه السالم) بود كه 
وقتى از اسب به زمين افتاد، گرد و خاك به حدى 
بلند شده بود كه گزارش نويس لشكر يزيد صحنه 
رو نديد. نوجوان امام حسن(عليه السالم) زير سم 
اسب ها گرفتار شــد. راوى مى گه وقتى گرد و 
غبار نشســت، ديدم حسين(عليه السالم) باالى 
ســر قاسمه، اين پسربچه هم داره پاهاش رو به 

زمين مى كشه:
عسل سرخ شهادت چقَدر شيرين است

مِى جنت كه خدا گفته به قرآن اين است
ُسم اسبان به روى سينه من سنگين نيست

بــر من امروز غريبى عمو ســنگين اســت... 
(غالمرضا سازگار)

حاال مصيبت اباعبداهللا(عليه الســالم) اينه كه 
بدن پايكوب قاســم رو چه جورى به خيمه ها 

ببره. خدا كنه مادر قاسم نديده باشه:
سينه به سينه رو به حرم مى برم تو را
باشد، به روى زخم پرم مى برم تو را
آن قدر خاطر تو برايم عزيز هست

حتى شده به روى سرم مى برم تو را...
از هم مپاش، كار مرا زارتر نكن

من قول داده ام ببرم، مى برم تو را...
نازك شدى، ز پيرهنت پيرهن ترى

تا نشكنى، تكان نخورم، مى برم تو را... 
(عليرضا شريف)

يك حديث / يك تصوير

معرفى كتاب

احترام به ايده هاى 
متفاوت و ناب، 
از اصول اخالقى 
پژوهش است و در 
فرهنگ برخى ملل 
به قدرى اهميت يافته 
است كه حتى در 
بيان شفاهى وقتى 
از فردى گفتارى 
را نقل مى كنند 
با دستان خود به 
عالمت گيومه اشاره 
مى نمايند

بــــــــرش

احكام عزادارى

به زبان آورد، بلكه مجبور است به آواى غيبى بتى متناهى، ازجمله دانش پژوهشى 
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يادداشت روز

بهاره داداشى

انديشه

 حجت االسالم استاد على اكبر مظاهرى 
پرسيده اند:

زنى 48 ساله ام. 33 سال است، ازدواج  كرده ام و 
سه فرزند دارم. شوهرم براى چيزهايى كوچك، 
چندروز- چنــدروز، قهر مى كند. نمى دانم چه 

كنم؟ راهنمايى ام كنيد.
پاسخ:

كاش همســرتان نيز در اين مشــاوره حضور 
مى داشــتند و ديدگاه هــاى ايشــان را نيــز 
بايــد  مســائل  اين گونــه  در  مى شــنيديم. 
«زوج درمانــى» شــود؛ يعنى هر دو همســر، 
مسائلشان را با مشاورشان مطرح كنند تا مشاور، 
اطالعاتى همه جانبه كســب كند و براى حل 
مسائل، راهكارهاى جامع ارائه دهد؛ اما اكنون 
ما مسئله اى را كه به دو نفر، بلكه يك خانواده 

مربوط است، از زبان يك نفرشان مى شنويم.
اينك بناچار، به همين مقدار كه پرســيده ايد، 

پاسخ مى دهيم. با دقت، همراهى كنيد:
1. قهر كردن همســرانـ  بويژه اگر زياد اتفاق 
بيفتد و طوالنى شودـ  زندگى را تلخ مى كند و 
بر روان همسران و فرزندان، آثارى زيانبار خواهد 

داشت.
2. شما اكنون 33 سال تجربه زندگى مشترك 
داريد و دوران ميانســالى را مى گذرانيد و سه 
فرزند داريد. در اين موقعيت، ديگر زشت است 
كه در زندگى تان قهر كردن وجود داشته باشد. 
از شما و همسرتان با اين سن وسال و اين تجربه 
طوالنى زندگى، انتظار مى رود پختگى كنيد و 

مانند كودكان، قهرو نباشيد.
3. مصلحت زندگى فرزندانتان را در نظر آوريد. 
آنان از شــما الگو مى گيرند. شما كه خواهان 
سعادت ايشــان هستيد، براى خوشبختى شان 
ايثار كنيد و چون گذشــته با شكيبايى، مسير 

زندگى تان را پيش ببريد.
4. كردار خود را واكاوى كنيد. شايد شما نيز در 
قهر كردن شوهرتان مؤثر و مقصر باشيد. خوب 
است به جاى صددرصد مقصر دانستن همسرتان 
(كه از ســؤالتان چنين برمى آيد)، پنجاه درصد 
از تقصيــر را خودتان بر عهده بگيريد؛ البته ما 
درصدد تعيين مقصر نيستيم؛ زيرا نه «مشاوره»، 
«محاكمه» است و نه «مشــاور»، «قاضى»؛ اما از 
باب مشاوره مى گوييم: اگر به جاى محكوم كردن 
همسرتان، در رفتار خود نيز دقيق شويد، بهتر 
مى توانيد به نتيجه برســيد و براى مسئله تان 
راه حل بيابيد؛ اما اگر فقط ايشان را مقصر بدانيد 
و خود را بى تقصير، قضاوتتان اشتباه خواهد شد 
و تنها كارهاى ايشان را خواهيد ديد و به اصالح 

خويش نمى پردازيد.
5. با مشاورى دانا و توانا، مشاوره حضورى انجام 
دهيد. بكوشيد همسرتان را در مشاوره، همراه 

خود كنيد تا «زوج درمانى» انجام گيرد.
6. درباره مسئله تان مطالعه كنيد. كتابى است به 
نام «نبرد بى برنــده». خواندن اين كتاب مى تواند 
آبى بر آتش قهر كردن ها بيفشاند و «قهر»ها را به 
«مهر»ها بدل كند. ان شاءاهللا. شايد بگوييد «شوهرم 
بايد اين كتاب را بخواند». بله! اما شما نيز بخوانيد؛ 

زيرا مسئله تان «دوطرفه» است نه «يكسويه».

ميان ساالن قهرو!

پرسمانعكس نوشت

 رقيه توسلى  اشــك گوهرى است كه 
آدم را به وصال مى رساند... اينجا، هيچ كس 
غريب و غريبه نيست... مى شود از خوان هاى 

دنيا رد شد و سكون گرفت...
مجلــس روضه اباعبــداهللا، وصال اســت... 
خانه ها كه از زيارت عاشــورا و عرض ارادت 
پُــر مى شــود و صاحبخانه ها كــه نوكرى 
سيدالشهدا(عليه السالم) را مى جويند؛ ديگر 

قلب ها ناميرايند...
كاش آشــنا باشــيم... دســت هايمان عطر 
استغفار بدهند... همه روزهاى عالم، خادمى 
كنيم و از يــاد نبريم كه روضه از مس، طال 

مى سازد...
مظلوميت و عشق را بگوييم... عاشورا را ورق 
بزنيم... غفلت نكنيم از مجلس اهل بيت، از 

دوستى با خاندان كربال.
درنگ نكنيد؛ بفرماييد... در مجلس يار، همه 
دلداده اند و ســوگ و گريه، پُــِل مهربان و 
پُررمزى است... ما را با خود از روزگارِ تكرارِى 

تاريك، َرد مى كند.
هيچ كس اينجا غريبه نيست... نّيت كنيد، 
پاپوش هايتــان را برداريد و زيرلبى بخوانيد: 
بسم اهللا آمنُت باهللا توكلت على اهللا... و اِذن 

مهمان شدن بخواهيد.
مجلس عزاى امام حســين(عليه الســالم)، 
شفاســت... برويــد، برويــم... اگــر عالج 
مى خواهيم، نگاهى كه بدرخشــد و دلى كه 
شب ها و روزها سرزنده بتپد؛ زيارت عاشورا 
را در روضه ها ســر بكشــيم... با صلوات... با 
قطره هايى كه روح را شست و شو مى دهد... 
عــزاى  مجلــس  در  اينجــا 
سيدالشهدا(عليه السالم)، هيچ كس بى پناه 
نيســت... همه منقلب اند... نشاِن نوكرى بر 
ســينه دارند... و به توسل و رخصِت عاشقى 

چنگ زده اند...
آخر فرازهاى زيارت و «يا حسين» هاى پياپى 
و چاى روضه را فقط پامنبرى هاى شوريده و 

مفتون مى دانند و بس... 

لختى قرار در روضه ارباب
اينجا هيچ كس غريبه نيست...

روضــه

اســتفاده از آالت موسيقى مثل طبل، سنج، 
نى، ارگ و مانند آنها در مراســم عزادارى چه 

حكمى دارد؟
پاسخ:

آيت اهللا خامنه اى: استفاده از آالت موسيقى، 
مناســب با عزادارى ســاالر شهيدان نيست و 
شايسته است مراسم عزادارى به همان صورت 

متعارفى كه از قديم متداول بوده برگزار شود.
آيت اهللا مكارم شــيرازى: در صورتى كه 
آهنگ مناسب مجالس لهو و فساد نزنند، و به 
گونه اى نباشــد كه باعث ايذاى ديگران گردد 
جايز اســت ولى داخل مساجد و حسينيه ها 

جايز نيست.
آيت اهللا وحيد: اســتفاده از آالت موسيقى 
مثــل ارگ و نى و تار و غيــره مطلقاً چه در 
عزادارى چه غير آن حرام است ولى طبل عزا و 

سنج از آالت موسيقى نيست و اشكالى ندارد.
استفتاى كتبى از دفتر مراجع
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 زمزمه گرانى بنزين در سال 97   تسنيم: سخنگوى كميسيون انرژى مجلس بررسى افزايش نرخ سوخت و احتمال گرانى بنزين از ابتداى 97 را تأييد كرد و گفت: بايد قدرى در اين زمينه تأمل كرد تا دولت 
اليحه بودجه سال 97 كل كشور را به مجلس ارائه كند. اسداهللا قره خانى افزود: صحبت هايى درباره كنترل قيمت حامل هاى انرژى در سال آينده مطرح شده است و ممكن است افزايشى در قيمت بنزين داشته 

باشيم. وى تأكيد كرد: ميانگين مصرف بنزين در كشور روزانه 72 ميليون ليتر است اما  در مواقعى اين مقدار به 100 ميليون ليتر مى رسد كه اين وضعيت بايد مديريت شود.

مهلت يك ماهه به سهامداران بدهكار
وعده نسيه سود سهام عدالت كى نقد مى شود؟

اقتصــاد/ رنــگ آميز: 
خبرگزارى تســنيم گزارش 
داددر حالــى كــه مديران 
سازى  خصوصى  ســازمان 
اصرار بر تقســيم بخشى از 
سود سهام عدالت ميان دو 
دهك اول مشــموالن را تا 
پايان شــهريور و نيز ابتداى 
مهرمــاه داشــتند، اعضاى 

شــوراى اصل 44 قانون اساسى در جلسه خود به تقسيم سود در ابتداى مهرماه 
رأى منفى دادند.

البته از يك ماه پيش بارها مسئوالن سازمان خصوصى سازى تأكيد مى كردند 
كه سود سهام عدالت تا پايان شهريورماه به حساب تعدادى از مشموالن سهام 
عدالت واريز مى شــود كه بعداً اين زمان توسط معاون اين سازمان هفته اول 
مهرماه اعالم شد. بر اين اساس با تشكيل جلسه شوراى اصل 44 قانون اساسى 
ديروز، اعضاى اين شــورا با تمديد مهلت تسويه باقيمانده بدهى سهام عدالت 
توسط مشموالن به مدت يك ماه موافقت كردند و به پرداخت سود اين سهام 

رأى منفى دادند.

 فرصت يك ماهه به مردم 
دراين زمينه هادى قوامى عضو ناظر مجلس در شوراى عالى اصل 44   در گفت 
وگو با خبرنگار ما از مهلت  يك ماهه ســازمان خصوصى سازى به مالكان سهام 

عدالت براى واريز مبلغ 468 هزار تومان سهم خود به حساب خزانه خبر داد.   
وى افزود: در شوراى عالى اصل 44 موضوع سهام عدالت مطرح شد تا به كسانى 
كه سهام عدالت دارند ولى هنوز نتوانستند 50 درصد سهمشان را به حساب دولت 

واريز كنند، يك فرصت يك ماهه تا آبان داده شود.
وى افزود: در اين مهلت خانوارهايى كه داراى برگه سهام عدالت هستند اگر 468 
هزار تومان به حساب سازمان خصوصى واريز كنند و مالك كل سهام شوند 150 
هزار تومان سود به حسابشان واريز مى شود ولى اگر  از واريز اين وجه صرف نظر 

كنند و تنها مالك نصف سهام باشند 75 هزارتومان سود خواهند گرفت.
وى ارزش اين سهام را  دو ميليون تومان ذكر كرد و افزود: ارزش سهام فعلى كه 

به مردم داده شده است، تنها يك ميليون تومان است.

 اصل ماجرا
بررسى ها نشان مى دهد طبق برنامه زمان بندى، سود سهام عدالت دودهك كه 
بدهى به دولت ندارند احتماالً همين مهرماه پرداخت خواهد شد وموضوع تمديد 
مهلت پرداخت بدهى دهك هاى ديگر به ســازمان خصوصى سازى ارتباطى به 

پرداخت سود به اين دودهك ندارد.
درواقع ســود مشــموالن ســه مرحله اى خواهد بود و ابتدا سود مشموالنى كه 
جزو دو دهك پايين جامعه هستند و عمدتاً نيز جزو خانواده هاى تحت پوشش 
سازمان هاى حمايتى هستند پرداخت خواهد شد و سپس روستاييان بيكار و بعد 
ساير روستاييان و مشموالن سهام عدالت سودشان پرداخت خواهد شد بنابراين 

احتمال دارد سود سهام عدالت دهك هاى بدهكار به ماه هاى بعد موكول شود. 
در همين راستا معاون سازمان خصوصى سازى با رد خبر منتفى شدن توزيع سود 
ســهام عدالت در جلسه شوراى اصل 44 قانون اساسى، گفت: در دستور جلسه 

شورا موضوع توزيع سود سهام عدالت وجود نداشته است.
به گزارش فارس برخى رسانه ها با انتشار گزارشى از جلسه شوراى اصل 44 كه 
با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شــد از منتفى شدن توزيع سود سهام 

عدالت در مهر ماه خبر داده اند.
گزارش پايگاه اطالع رسانى دولت مبنى بر تمديد زمان واريز اقساط براى تملك 
كامل ســهام عدالت تا پايان مهرماه اين تصور را ايجاد مى كند كه ســود سهام 
عدالت در مهرماه پرداخت نخواهد شــد تا بعد از پايان زمان تمديد شده درباره 

آن تصميم گيرى شود.

گزارش روز

 اقتصاد/ زهرا طوسى   اصل 44 قانون 
اساسى كه قرار بود، تصديگرى را در دولت 
كاهش و سبب ورود بخش خصوصى به 
بشود، در  اقتصاد  از  ترى  عرصه گسترده 
نان  براى  به حياط خلوت مجريان  عمل 

رساندن به آشنايان تبديل شده است.
آخرين خبر در اين مورد واگذارى شركت 
معروف هپكو اراك است كه از سوى قاضى 
پور نماينده اروميه رونمايى شده است. قبل 
از اين، آلومينيوم هرمزگان و فوالد اهواز و 
برخى پتروشيمى ها هم دچار اين عارضه 
بودند كه با افشاگرى احمد توكلى و برخى 

ديگر متوقف شدند.
هادى قوامى عضو كميســيون ويژه توليد 
ملــى و اجراى اصــل 44 در گفت و گو با 
خبرنگار ما مى گويد: در ارتباط با واگذارى ها 
اگر بخواهيم عملكرد ســازمان خصوصى 
سازى را از ســال 80 تا حاال مرور كنيم، 
از خرداد 80 تا مــرداد 1396 دقيقاً 835 
شركت يعنى  47/4 درصد واگذار شده اند و 
شركت هايى كه ورشكسته، ادغام يا منحل 
شدند 173 شركت يعنى حدود 10 درصد 
هستند به عبارتى 57 درصد شركت ها يا 
واگذار شدند يا منحل، ورشكسته يا ادغام 

شدند.
وى مى افزايد: يك ســرى شركت ها را از 
فهرســت واگذارى خارج كردند كه تعداد 
آن ها 274 شركت يعنى حدود 16 درصد 

شركت ها را شامل مى شود.

 واگذارى سخت 325 شركت
قوامى ادامه مى دهد: 153 شــركت  قرار 
است از فهرست واگذارى خارج شوند، كه 
اين ها حدود 8/7 درصد از كل شــركت ها 
خواهــد بود ولــى در حــال حاضر  325 
شركت  نيز در ليست واگذارى هستند كه 

در مجموع  18/5 درصد هستند.
قوامى تأكيد مى كند:  از 1760 شركتى كه 
فهرست شد مهم  اين 325 شركت است 
كه واگذار كردن آن ها  سخت است، علت 
ســختى واگذارى اين شركت ها به بخش 
خصوصى اين اســت كه اين ها سهامشان 
كنترلى بوده و اكثر سهامشــان در دست 

دولت اســت و چون شركت هاى بزرگ و 
قدرى نيز هستند از طريق مزايده سخت 

مى شود آن ها را واگذار كرد.
وى با بيان اينكه از 1760 شركتى كه اشاره 
كردم حدود 192 بنگاه به شكل غير رقابتى 
واگذار شده اســت، مى افزايد:  براى تعداد 
325 شركتى كه ســهام كنترلى دارند و 
واگذاريشــان سخت است و مثل هپكو به 
چالش مى خورند، بايد يك برنامه جامعى 
براى واگذارى ها داشــته باشيم چون اين 
شــكل واگذارى فعلى تبعــات اجتماعى، 
سياسى، اقتصادى و فرهنگى ايجاد مى كند، 
و ممكن است مثل هپكو كارگران در آن ها  

دست به اعتصاب  بزنند. 
اين عضو كميســيون توليد ملى در پاسخ 
به اينكه چند شــركت مانند هپكو وجود 
دارد كه بعد از واگذارى دچار مشكل شده 
اســت، توضيح مى دهد: قرار است بررسى 
شود كه چند شركت اين وضعيت را دارند، 
واگذارى هايى مثل هپكو موفق نيســت و 
تبعات زيــادى دارد و به جاى حل كردن 

مسئله چالش ايجاد مى كند.
وى مى افزايد:  كســى كه هپكو را گرفته 
در واقع يك شركت ورشكسته را تحويل 
گرفته كــه حدود700 ميليــارد تومان 
بدهى دارد و 1000 ميليارد تومان ارزش 
اين شركت است، بنابراين بايد حتماً يك 
آدم توانمند و قوى باشــد كه بتواند اين 
شــركت را اداره كنــد و ضمن پرداخت 
بدهى،  بتواند بدهــكارى كارگران را به 

روز كرده و بــه تعهداتش نيز عمل كند 
و مثل مدير هپكــو دنبال فروش زمين 
شركت  نباشــد و نيروى انســانى را از 
1200 نفر به 600 نفر تعديل نكند چرا 
كه اين ها همه بر خالف سياســت هاى 
اصــل 44 اســت و انحــراف از اهداف 

محسوب مى شود.
وى مى افزايــد: نوع واگذارى فعلى نه تنها 
مشــكالت شــركت هاى دولتــى  را حل 
نمى كند، بلكه چند مســئله اقتصادى و 
سياســى و امنيتى هم بــه جامعه اضافه 
مى كند. قوامى در پاســخ به اينكه ممكن 
است برخى از شركت ها مانند آنچه درباره 
هپكو گفته شــده، مالكيتــش به دولت 
برگــردد، بيان مى كند: برنامه جامعى قرار 
است تدوين شود كه دربرخى واگذارى ها  
الزم نيست مالكيت هم واگذار شود بلكه 
مديريت را به بخش خصوصى واگذار كنند.

 فسخ قرارداد هپكو
درهمين حال سخنگوى كميسيون ويژه 
حمايت از توليد ملــى و نظارت بر اجراى 
اصل 44 قانون اساسى مجلس عنوان كرد 
كه در اين جلسه عملكرد سازمان خصوصى 

سازى در زمينه واگذارى ها بررسى شد.
نادر قاضى پوربه جلسه كميسيون اصل 44 
قانون اساســى اشاره كرد و گفت: در ادامه 
نشســت بررســى واگذارى شركت توليد 
تجهيزات سنگين - هپكو - توسط سازمان 
خصوصى سازى در دستور كار قرار گرفت و 

متأسفانه به اين نتيجه رسيديم كه به علت 
نبود نظارت بر نحوه واگذارى و عدم اجراى 
كامل قرارداد توسط ســازمان خصوصى 

سازى مشكالت به وجود آمده است.
ايــن نماينده مجلس تأكيــد كرد: هپكو 
براساس شاخص هاى اهليت مالى و اهليت 
تخصصى واگذار نشده است، بلكه به فردى 
واگذار شــده كه بدهى بانكــى، مالياتى و 
تأمين اجتماعى داشته به عبارتى اين فرد 

ممنوع الخروج است.

 واگذارى با 10 ميليون تومان آورده
عضو هيئت رئيسه كميســيون اصل 44 
قانون اساســى با بيان اينكه واگذارى تنها 
با مبلغ 10 ميليون تومان و بدون تضمين 
بانكى صورت گرفته اســت، ادامه داد: در 

ابتداى واگذارى، فرد تالش 
كرده اســت كه بــا فروش 
اموال مــازاد بدهى دولت را 
پرداخت كند كه اين اقدام 

تخلف محسوب مى شود.
وى با اشــاره بــه بندهاى 
گفت:  واگــذارى  قــرارداد 
واگذارى  قــرارداد  طبــق 
هپكو با مبلغ 300 ميليارد 
تومــان و تضميــن بانكى 
150 ميليــارد تومانى بايد 
صــورت مى گرفت كه تنها 
بــا پرداخــت 10 ميليون 
انجام شده  واگذارى  تومان 
اســت، اين مسائل به دليل 
اختالفات در واگذارى ها در 
ســازمان خصوصى سازى 
ايجاد مى شــود كــه دامن 
واگذارى خودرو سازى تبريز 

را نيز گرفته است.
برگزارى  از  پــور،  قاضــى 

نشستى در روز سه شنبه هفته جارى و با 
حضور وزير امور اقتصاد و دارايى  خبرداد 
و گفت كه قرار است هپكو يك طرفه فسخ 
شود و طبق قانون وزارت صنعت، معدن و 
تجارت سرپرستى اين واحد توليدى را بر 

عهده گيرد.

برخى واگذارى ها به بن بست رسيد

ارج و آزمايش احيا مى شوند؟تجديد نظر در شيوه خصوصى سازى
اقتصاد: عباس هاشمى مدير كل دفتر صنايع 
فلزى و لــوازم خانگى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با تأكيد بر قابل احيا بودن دو نام تجارى 
ارج و آزمايــش، روند احياى كارخانه ارج را به 
سبب روشن بودن وضعيت مالكيت حقوقى آن، 
آسان تر از كارخانه آزمايش دانست و گفت: با 
توجه به دولتى بودن شركت ارج، فرايندهاى 
قانونى واگذارى آن بايد سپرى شود. همچنين 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت براى احياى 
آزمايش دو پيشنهاد كاربردى ارائه داده است. 

وزير تكذيب كرد!
خانه ملت: بهروز نعمتى ســخنگوى هيئت 
رئيســه مجلس با اشــاره به انتشار خبرى به 
نقــل از وزير صنعت مبنى بر اينكه 90 درصد 
كاالهاى وارداتى به كشور از طريق قاچاق وارد 
مى شود، گفت: شريعتمدارى در تماسى با بنده 
اعالم كرد كه اين موضوع از اساس كذب است 
و اظهار داشــت كه در مغازه اى حضور يافته و 
مغــازه دار به وى اعالم كــرده كه اين كاالها 

خارجى است.

دوره بازپرداخت تسهيالت 
80 ميليونى مسكن

20 ساله مى شود

اقتصاد: بنا بروعده اى كه داده شده با افزايش 
دوره بازپرداخت تســهيالت وام 80 ميليونى 
وكاهش نرخ ســود تسهيالت بخش مسكن از 
بحران خارج خواهد شد.دراين باره على چگنى، 
مديركل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مســكن 
وزارت راه و شهرســازى گفت: زمان بازپرداخت 
تســهيالت 80 ميليونى خريد مسكن از 12 
سال به 20 سال و نرخ سود تسهيالت يك تا 2 

درصد كاهش مى يابد. 

ذره بين

از خرداد 80 تا 
مرداد 1396 دقيقًا 

835 شركت 
يعنى  47/4 درصد 

واگذار شده اند 
و شركت هايى 
كه ورشكسته، 
ادغام يا منحل 

شدند 173 شركت 
يعنى حدود 10 

درصد هستند به 
عبارتى 57 درصد 
شركت ها يا واگذار 

شدند يا منحل، 
ورشكسته يا ادغام 

شدند

بــــــــرش

اقتصــاد/ رنــگ آميز: 
خبرگزارى تســنيم گزارش 
در حالــى كــه مديران 
سازى  خصوصى  ســازمان 
اصرار بر تقســيم بخشى از 
سود سهام عدالت ميان دو 
دهك اول مشــموالن را تا 
پايان شــهريور و نيز ابتداى 
مهرمــاه داشــتند، اعضاى 

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

 كالن  



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

امام خمينى(ره):
چه  هر  اسالمى،  موازين  با  را  عاشورا  خاطره  بايد  ما  ملت 

شكوهمندتر حفظ نمايد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين
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گزارش از شخص

ژِن خوب واقعه عاشورا
بصيرت «بُرير بن خضير» او را به كربال رساند

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  ... جوان نبود 
كه بگوييم شــوخى و خنده هايش مال انرژى 
جوانى اســت و ريشه در سرخوشى جوانانه اش 
دارد. «بُرير» چند روزى مى شــد كه عوض شده 
بود. قارى سرشــناس كوفه كه تا پيش از اين، 
مردم شهر او را به خاطر تقواپيشگى و عبادت هاى 
مثال زدنى اش، به خاطر جلسات آموزش قرآنش 
و به خاطر متانت و آقايى اش «ســيد القّرا» لقب 
داده بودنــد، حاال انگار آدم ديگرى شــده بود. 
فرصتى گير مى آورد و ســوژه اى، چه در حال 
استراحت، چه روى اسب و در حال حركت، چه 
پس از نماز و... لب باز مى كرد به شيرين گويى و 
خنده هاى از ته دل. از روزى كه به «مكه» آمده و 
رسيده بود، خدمت امام حسين(ع)، ديگر كسى 
نشانه هاى «بُرير» سابق را در او نديده بود. هنوز به 
كربال نرسيده، «بُرير» و نمازهايش هردو كرباليى 

شده بودند انگار!

 دربانان بهشت
وقتى پدر و آبا، اجداد، نژاد و قبيله اش را بررسى 
مى كنيــم به قبيله «هْمدان» مى رســيم كه به 
شجاعت و پاكدامنى ُشهره بودند و مى گويند، 
حضرت على(ع) درباره شان گفته اند: «اگر دربان 
بهشــت باشــم، اجازه ورود به ايشان مى دهم 
و خوشامدشــان خواهم گفــت». نه اينكه فكر 
كنيد، قرار اســت تنها از «ژن خوب» و نقش آن 
در جايــگاه و مقام مادى و معنوى «برير» حرف 
بزنيم ! اصالً شايد «بصيرت» ى كه استاد قرآن و 
آقاى قاريان شهر كوفه را به كربال رساند، ژنتيك 
نباشد. شجاعت و پاكدامنى ممكن است با «ژن» 
منتقل شود، بصيرت را اما شك دارم. «بُرير» هم 
از جمله آن هايى اســت كــه از «ژن خوب» ش 
بهره گرفته بود براى رسيدن به «عشق». عشقى 
كه البته بصيرت آفرين هم هست و به عاشقى 
مثل «بُرير» اجازه مى دهد، همه جايگاه، شهرت 
و پست و مقام هاى دنيايى اش را رها كند و دور 
از چشم جاسوسان كوفه، هرطور هست، خودش 
را با هزار سختى برســاند به مكه و كنار فرزند 

رسول خدا(ص). 

 روضه خوانى
ُزهــد، خلوت گزينــى و بيــزارى از جلوه هاى 
كاذب دنيايــى، ايــن جورى اش خوب اســت. 
«برير» به اين ها هم معروف بود، اما اين شهرت 
به زهد، عبادت و خلوت نشــينى سبب نشد، 
عابد سرشناس شهر كوفه، بيخياِل رخدادهاى 
سياســى و اجتماعى پيرامونش شود. آن همه 
ســير و سياحت در قرآن، آن همه تدريس، آن 
همه خواندن آشــكار و در خلوت قرآن اگر قرار 
باشــد، آدم را از واقعيت هــا دور كند و حجابى 
بشود، برابر چشم هايش تا واقعيت كريه و درد 
آورى مانند«يزيد» و حكومتش و حقيقت نابى 
مانند حسين(ع) را نبيند، پشيزى نخواهد ارزيد. 
اين ها را گفتيم كه يادمان باشد، ياران امام(ع) در 
ماجراى كربال تنها اقوام و خويشان، يا غالمان و 
موالى و يا شخصيت هايى كم نام و نشان نبودند. 
كه يادمان باشــد، وقتى قرار به پاى كار آمدن 
در صحنه هاى دشوار باشد از داشته هاى پيشين، 
جز همان شجاعت و بصيرتى كه با پاكدامنى و 
تالش به دست آمده است، بقيه چيزها به كارمان 
نمى آيد. كه يادمان باشد، اين گزارش از شخص، 
روضه خوانى براى كربال و قهرمانانش شده است. 
كه يادمان باشد، روضه خوانى هميشه به شرح 

زندگينامه، مظلوميت، مقتل خوانى و... نيست.

 يكى از « اندك»ها
 با رسيدن به مكه و رساندن خودش به امام(ع) 
كار تمام نشده. تمام نشده كه بماند، تازه آغاز 
شده بود. همان طور كه سرمستى و حال خوش 
«برير» هم مقدمه «رســيدن» اصلى بود. براى 
همين وقتى امــام(ع) خطبه خوانى اش را آغاز 
مى كرد « برير» ســراپا گوش مى شد. حكايِت 
گفتن و شــنيدن نبود. «بريــر» انگار حرف به 
حرف، كلمه به كلمه و جمله به جمله سخنان 
امام(ع) را مى نوشــيد. مى نوشيد كه سرمت تر 
شود: «... و اما بعد... مردم برده دنيايند، دين بر 

زبانشان است و در پي آنند تا وقتي زندگي شان 
بگذرد. هرگاه با بال آزموده شوند، دينداران اندك 
مي شوند...». «برير» وقتى امامش حرف مى زد، 
مى دانســت، مى ديد كه همين روزها با باليى 
بس سترگ، آزموده مى شود و چه لذتى مى برد، 
چه حالى مى كرد، وقتى كه پيشاپيش، خودش 
را از جمله آن آزموده شــدگانى مى دانست كه 
اندكند. چقدر دوســت داشــت اين «اندك» ها 
را. چقدر دوســت داشــت اين «اندك» بودن 
را. براى همين بود كه شــب دوم محرم وقتى 
مواليش بازهم خطبه خواند، بيعتش را برداشت 
و گفــت كه اينجا- كربال - جاي محنت و رنج 
اســت؛ اينجا محل فرود آمدن ما و مركب هاى 
ما و ريخته شــدن خون مردان ماست...، بُرير 
برخاســت و گفت: « اى فرزند رسول خدا(ص)، 
خداونــد به ما لطف كرد، خــدا به ما حال داد 
كه اجازه پيدا كرديم در ركابت باشيم...كه اين 
بدن هايمان در راه تو، به خاطر تو قطعه قطعه 
شود... كه جّدت شفيع مان باشد...». قارى قرآن 

تا ته ماجرا را خوانده بود.

 آينده شيرين
... و بعد از آن شــب هرچه ته ماجرا نزديك تر 
مى شد «برير» سرحال تر و شوخ طبع تر مى شد. 
جورى كه شــب عاشــورا، وقتى نگرانى چنگ 
انداخته بود به جان اطرافيانش، شــوخى هاى 
«بريــر» انگار حوصلــه «عبدالرحمــن» رفيق 
ديرينه اش را هم ســر برد كه: « مرد! بس كن...
مرا به حال خودم بگذار...اصالً حال مزاح ندارم...

حاال وقت مزاح نيســت». بِرير با همان لبخند و 
شيرينى روزهاى پيش پاسخ داد: كدامتان پيش 
از اين ها، از من شــوخى و مزاح ديده بوديد؟ تو 
ديده بودى عبدالرحمن؟ به خدا قســم آينده ام 

را مى بينم...براى اين آينده شــيرين بى تاب و 
شادمانم... دو قدم ديگر مانده عبدالرحمن...فقط 

دو قدم... حمله و شهادت...».

 نرود ميخ آهنين در سنگ
امام(ع) اجازه داده بود كه با «عمربن سعد» حرف 
بزند؛ شايد ســخنان قارى بزرگ قرآن « سعد» 
را دگرگون كند. بى ســالم وارد شد. بى اجازه 
فرمانده سپاه دشــمن مقابلش نشست، چشم 
در چشــمش دوخت و سخن گفت. اما اشتياق 
و تمناى حكومت بر «رى» آن قدر در چشــمان 
«ســعد» مى درخشــيد كه «برير» دانست، ميخ 
آهنين سخنانش در ســنگ فرو نخواهد رفت. 
نجات «سعد» ممكن نبود. براى نجات خودش 

بازگشت. بازگشت براى برداشتن دو قدم آخر.

 حال شيرين
پا به ميدان گذاشت و رجز خواند. مرد كهنسالى 
كه روشنايى عبادت از چهره اش مى باريد، وسط 
ميدان آن قدر رجز خواند كه «يزيد بن معقل» 
برابرش حاضر شد. خواست با حرف و دليل او را 
از صحنه خارج كند. دروغگويش خواند و «بُرير» 
گفت: حاضرى مباهله كنيم و ببينيم كداممان 
دروغگوست؟ از خدا بخواهيم، دروغگو را لعنت 
كند و راســتگو را بر او پيروز كند...چند دقيقه 
بعد «يزيد» زير ضربه كارى شمشير «برير» جان 
داد تا نوبت به دروغگوهاى بعدى برسد...يك به 
يك... آخرين دروغگو «رضى بن منقذ» بود كه 
وقتى به خاك افتاد، از وحشــت مرگ، ديگران 
را به كمك طلبيد... نيزه اى از پشت سر، ناغافل 
رســيد... «برير» حاال قدم آخر را برداشته بود... 
«آينده شيرين»ى كه ديشب به «عبدالرحمن» 

گفته بود، حاال شده بود «حال شيرين»... .
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 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

طرح عربستان براى مقابله
 با تركيه

شــفاف/«مجتهد» فعــال توييتــرى و 
تحليلگر ســعودى براســاس گمانه زنى 
برخــى شــواهد، مى گويد:  بــر  مبتنى 
عربســتان و امارات با يك بودجه بسيار 
عظيم طرحى براى نفوذ به رســانه هاى 
تركيه، خريدن اصحاب رسانه و مؤسسات 
مطبوعاتى و پايگاه خبرى در اين كشــور 

دارند.

يك شب ناگهان مى آييم
ايسنا/ رئيس جمهــور تركيه در واكنش 
بــه همه پرســى اســتقالل كردســتان 
عــراق گفت:يــك شــب ناگهانــى وارد 
مى شويم. ما اين كار را در عمليات «سپر 
فــرات» در ســوريه انجام داديــم، همه 
گزينه ها در عراق و ســوريه براى ما روى 

ميز است.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/2311/55

22/4123/14 3/594/32

17/2317/55

5/235/56

17/4118/13
حكايت بى ُحرمتى و ادب

1ـ مرزهاى غبارآلود / شخصيت هاى گوناگون، پايبندى هاى گوناگون دارند. گاهى 
در محدوده «شــريعت» تفاهم كرده اند و گاهى به «شيوه ها» نيز رسيده اند. گاهى در 
شيوه ها متفق اند، اما در اصول، تفاوت دارند. به عنوان نمونه، برخى از اصول اخالقى را 
محترم مى دانند، اما دين و مذهب شان متفاوت است. محدوده هاى مشترك، كمترين 

مرزهاى تفاهم آدم ها با هم اند.
2ـ ســتونى از بُتن/ آدم ها در حريم شــخصى نيز (براســاس اعتقاد، تجربه و 
آموخته هايى كه از ديگران ياد گرفته اند)؛ مرزهايى را براى شخصيت و زندگى شان 
تعريف مى كنند. بعضى از آدم ها مرزها را مستحكم و سخت مى سازند و بعضى طرفدار 
مرزهاى شناور و مِتَغيِّراند. وقتى مرزها براســاس «اصول» اعتقادى... درنظرگرفتن 
شيوه ها و بعد، سليقه هاى شخصى تعريف مى شوند؛ با ديوارهايى محكم مواجهيم. 
اين كه درســت اند يا نيستند بحث ديگرى است... اما «محكم»اند چون از چند اليه 

ساخته شده اند.
3ـ  آينه هاى كوچك و بزرگ/ هنگامى كه مرزها براساس اصول تعريف مى شوند 
(حتى اگر با ديگران مشترك نباشند) تكليف آدم ها با حدود اشخاص روشن مى شود. 
كافى است مبناى تعريف مرزها را بشناسيم تا با مرزبندى همراه شويم. دشوارى از 
جايى آغاز مى شود كه مرزها براساس شيوه هاى آدابى اعتقادى تعريف مى شوند. از 
همين نقطه به بعد، اختالف عمل به شــيوه ها، تفاهم را كم مى كند و درگيرى هاى 

خفيف آغاز مى شوند. ماجراى «فرقه»ها و «گروه»ها، از همين جا آغاز مى شود.
4ـ  ديــدار در وقت رفاقت/ مهم ترين اختالف ها كه اغلــب به «جدال» تبديل 
مى شوند؛ از جايى آغاز مى شود كه مرزها و «حدود» براساس «سليقه هاى شخصى» 
شــكل مى گيرند. سليقه ها ريشــه در تربيت هاى گوناگون دارند و به دليل همين 
گوناگونى، رسيدن به تفاهم دشوار و گاهى ناممكن مى شود. كسى با شيوه اى خاص 
در خانواده اى با آداب ويژه تربيت شــده و حدودى را براساس همان تربيت تعريف 
كرده اســت. مقابل او كسى با تفاوتى بسيار، در محيطى ديگر تربيت شده است. به 
همين دليل پيشوايان ما به «دوستان»شان سفارش كرده اند در دوستى ها «ِسِعه َصدر 

(طاقت محترمانه)» داشته باشند و به سليقه هاى متفاوت احترام بگذارند.
5ـ  سنگ بر شيشه/ پيشوايان تأكيد كرده اند خداوند، براى زندگى آدم ها در اين 
دنيا، قاعده هايى را تعريف كرده است... تا تفاهم آدم ها بيشتر و اختالف ها در محدوده 
سليقه ها بمانند. اين قاعده ها، مرزهايى مشخص دارند كه از زبان پيشوايان تعريف و از 
سوى بزرگان، «نمونه سازى» شده است... و تأكيد كرده اند گناه همان شكستن عمدى 

و آگاهانه ُحرمت مرزهاى الهى است.
6ـ  ســنگ و سبو/ بزرگان تأكيد كرده اند، حدود ُحرمت هاى الهى (در «حرام» و 
«حالل») از سوى «پيامبراكرم(ص)» تعريف و به وسيله «اهل بيت(ع)» ايشان، شفاف  
شده اســت... و تأكيد كرده اند كه شكســتن مرزهاى الهى، پيامدهايى گوناگون و 
متناسب با اندازه گناه دارد... و البته پيشوايان نيز فرموده اند كه خداوند توان و دانايى 

آدم ها را در ِعقاب گناه، درنظر خواهد گرفت.
 7 ـ قانون هاى ثابت/ بزرگان تأكيد كرده اند ُحرمت هايى كه در حرام و حالل از 
سوى پيامبر(ص) تعريف شده، تا قيامت، ثابت و بى تغييراند... و باز تأكيد كرده اند هر 
كه با هر اندازه پيشــينه در ديندارى، اگر مرزها را محترم نداند؛ از رحمت خدا دور 
خواهد ماند. پيشــوايان تأكيد كرده اند كه قاعده ها و تعريف هاى الهى، در همه حال 

ثابت اند و شامل «همه» مى شوند.
 8ـ  آداب زائرانه/ پيشوايان تأكيد كرده اند، زائران مزار شريف پيشوايان و بزرگان (با 
زيارتى كه در برنامه زندگى قرار مى دهند)؛ دست پيمانى به صاحبان مزارهاى شريف 
مى دهند. پس از آغاز اين دوستى دوطرفه، شامل «انتظار مواليى» پيشوايان و «توقع 
معنوى» بزرگان مى شوند... مهم ترين وجه آن نيز انتظار پايبندى زائران به قانون هايى 
است كه پيشوايان و بزرگان، عمرشان را در مسير احترام قانون ها گذرانده اند... بر سر 
حفظ ُحرمت قانون هاى الهى، جان گذاشته اند... آزار كشيده و رنج چشيده اند... و در 
شرح و حفظ مرزهاى قانون هاى الهى، تالش كرده و از دنيا رفته اند... اما در زندگى 

خود، هرگز مرزى را مخدوش نكرده يا به آن بى احترامى نكرده اند. 
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از 

شركت «اسوه». صفحه 756. از زيارتنامه «امام حسين(ع)» در روز «َعَرفه»:
َحلَّت ِمنَك الَمحارِم... وانَْتَحَكت فيَك ُحرَمهَ االســالم!)... دور از  ـ (... لََعنَ اهللاُ اُمًَّه اِســتَ
رحمت خدا باشند كســانى كه ُحرمت هاى تو را زير پا گذاشتند... حرمت هايى كه 

محدوده  هاى اسالم بودند.

ايوان ِشفا (69)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

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

 (ادامه دارد)
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