
توليت آستان قدس رضوى در مراسم وداع با پيكر شهيد حججى:

ايران به بركت جوانان عاشورايى شكست ناپذير است
 اخبار    توليت آســتان قدس رضوى با بيان اينكه ايران به بركت جوانان عاشــورايى 
شكست ناپذير است، گفت:  شهيد حججى، حجتى براى دشمن شناسى  شد. حجت االسالم 
والمسلمين سيدابراهيم رئيسى عصر ديروز در مراسم وداع با پيكر مطهر شهيد حججى در 
صحن جامع رضوى كه با حضور پرشور و بى نظير مجاوران و زائران حضرت رضا(ع) همراه 

بود، اظهارداشت: شهيد محسن حججى آرامش عجيبى داشت و دلدادگى و عشق او را 
شاهد بوديد و انتخاب راه وى و پيامش را شاهد بوديد؛ حججى يكى از جلوه هاى عاشوراى 
حسينى است.عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به اينكه عالمى براى امام حسين(ع) 

 ............ صفحه 2اشك مى ريزد، تصريح كرد: امام چهارم 40 سال براى....

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر سيد ياسر جبرائيلى

احيــاى معاونت اقتصادى وزارت خارجه در دولــت دوازدهم، يكى از رويدادهاى 
اميدبخشى اســت كه خبر آن چندى پيش از ســوى دكتر ظريف اعالم شد.در 
حال حاضر، اقتصاد ايران با مشكالت متعددى در حوزه مالى بين الملل و تجارت 

بين الملل مواجه است كه وزارت خارجه...

معاونت اقتصادى وزارت خارجه
بيم ها و اميدها

با انجام طرحى پژوهشى 
بررسى شد

همه مشكالت 
زائران در سفر 

به مشهد
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 3
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قدس خراسان/ وضعيت بحرانى آب در 
خراسان رضوى توجه ويژه دولت را مى طلبد

صحبت از سينماي سفارشي 
يك حرف تاريخ گذشته است

سخنگوى مجمع نمايندگان استان عنوان كرد ميزگردى با  عوامل سازنده  فيلم سينمايي «بيست و يك روز بعد »
خارجى ها در تورهاى مجازى 

ايرانى نيفتاده اند
خارجى ها در تورهاى مجازى 

ايرانى نيفتاده اند
صحبت از سينماي سفارشي 16

يك حرف تاريخ گذشته است

ميزگردى با  عوامل سازنده  فيلم سينمايي «بيست و يك روز بعد »

قدس خراسان/ 10
خراسان رضوى توجه ويژه دولت را مى طلبد

سخنگوى مجمع نمايندگان استان عنوان كرد

4
قدس چرايى رونق نيافتن گردشگرى الكترونيك را بررسى مى كند 

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

امام على  : فرمانبردارى از باالدست، و احترام گذاردن به همتايان، و انصاف با پايين دستان از خردمندى است.     غررالحكم- ص 680

يادداشت استاد 
محمود فرشچيان  

آرزويم شفاعت 
     سيدالشهدا

است
 ............ صفحه 6
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»چــــــاوز«
نماد آرزوهای مردم بود

اســرائیل دوم

بررسیوضعیت
کنونیونزوئال

درگفتوگوبااحمد
سبحانی،سفیرسابق
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  زخمی بر زخم های غرب آسیا

  هرچه صدام از من بخواهد چشم بسته امضا می کنم

  استقالل کردستان  از دیــروز تا امــروز

  بازی بارزانی

با رویای کردها برای رسیدن به آرزوهای خانوادگی

  گروکشی سیاسی

پرونده ویژه درباره
نسل کشی مسلمانان در میانمار

9 چیز که باید درباره مسلمانان روهینگیا بدانید

بن الدن میانمار و خونخوار سریالنکا

Made in USA اسطوره

مـرثیـــــه ای برای حقوق بشر

مروری کوتاه بر  تاریخ راخین و مسلمانان روهینگیا

چیزی نمانده مسلمان ان روهینگیا از نفس کشیدن هم محروم شوند!

اسرائيل دوم
 روايت امروز   حدود يك قرن پس از تنظيم خطوط دراين شماره ويژه نامه «روايت امروز» مى خوانيد

مرزى غرب آسيا و شمال آفريقا توسط اروپايى ها، تالش 
اياالت متحده براى برقرارى نظم نوين در اين منطقه با 
شكست رژيم صهيونيستى از حزب اهللا لبنان در جنگ 

موســوم به 33 روزه، با توقف روبرو شــد و جنين اين 
طرح كه به قول «كاندوليــزا رايس»، وزير امو ر خارجه 
وقت آمريكا براى متولد شدن نياز به ريخته شدن خون 

داشت، امكان زندگى پيدا نكرد. حاال و با ...
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يادداشت روز

دكتر سيد ياسر جبرائيلى

رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش قدس:

قيمت بنزين افزايش نمى يابد

گزارش خبرى

 اقتصاد/ فرزانه غالمى   رئيس سازمان برنامه و بودجه ديروز 
در نشستى حداقل سه ساعته با اصحاب رسانه، عملكرد اقتصادى 
و بودجه اى دولت را تشريح كرد.محمدباقر نوبخت در پاسخ به 
پرســش خبرنگار قدس كه پرسيد با توجه به اينكه از يك سو 
برنامه ششم توسعه رشــد 7/21 درصدى صادرات غيرنفتى را 
تكليف و دولت امسال افزايش 25 درصدى را در بسته صادراتى 
پيش بينى كرده و از ســويى ديگر شاهد كاهش پنج درصدى 
صادرات و منفى شدن تراز تجارى غيرنفتى در نيمه اول امسال 
هستيم، چه برنامه اى براى جبران اين رشد منفى داريد، گفت: 
دو ســال 94 و 95 را با تراز تجــارى غيرنفتى مثبت به پايان 
رسانديم اما در نيمه اول امسال، واردات از صادرات پيشى گرفته 
كه قطعاً براى مهار اين وضعيت برنامه داريم؛ البته نه در مواردى 
ماننــد مواد اوليه و كاالهاى واســطه اى كه نياز ضرورى توليد 
كشــور است، بلكه در واردات كاالهاى مصرفى كه هيچ ارزشى 
براى اقتصاد كشور ندارد، به دنبال اعمال محدوديت هستيم و 

در اين زمينه وزارت صنعت در حال انجام اقدامات الزم است.

  تكذيب افزايش قيمت بنزين 
وى در پاســخ به پرســش ديگر خبرنگار مــا افزايش قيمت 
حامل هــاى انرژى و از جمله بنزين را در ســال آينده تكذيب 
كرد و گفت: افزايش قيمت حامل ها تابع مصوبه مجلس و قانون 
بودجه سنواتى است، اما دولت تا اين لحظه هيچ برنامه اى براى 
افزايش قيمت حامل ها ندارد. اگر چه امسال هم مطابق قانون 
بودجه، امكان افزايش منابع بودجه را تا 48 هزار ميليارد تومان از 

همين محل داشتيم، اما براى كنترل تورم تا اين لحظه از چنين 
امكانى اســتفاده نكرده ايم.به گفته ســخنگوى دولت، افزايش 
قيمت حامل ها اگــر چه مى تواند مصرف انــرژى را كاهش و 
منابع مورد نياز دولت و امكان سرمايه گذارى را افزايش دهد، اما 
براى جلوگيرى از تبعات تورمى، تضعيف روزافزون قشر ضعيف 
و قوى تر شــدن اغنيا دولت تا اين لحظه براى افزايش قيمت 
برنامه اى ندارد.نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگارى ديگر، اعالم 
قطعى نرخ ارز و نفت در بودجه سال آينده را منوط به برگزارى 
جلسه پنجشــنبه هفته جارى ستاد اقتصادى با حضور رئيس 
جمهور دانســت.وى در عين حال بودجه سال آينده را مبتنى 
بر انضباط قوى و تخصيص دقيق، منطبق با اقتصاد مقاومتى، 
عملياتى، بر اساس قيمت تمام شده و عملكرد سازمان ها توصيف 
كرد. معاون رئيس جمهور درباره نرخ مناسب ارز از نگاه دولت 
هم اظهارداشــت: نرخ مبادله اى در حد فعلى منطقى است اما 
براى تك نرخى شــدن، نرخى بين مبادله اى و آزاد و در واقع 
همان نرخ مبادله اى با كمى تغيير مناســب اســت و نرخ هاى 

غيررسمى، واقعى نيست.

 حذف 3/2 ميليون يارانه بگير
وى همچنين به شيوه آزمايش نشده دولت براى غربالگرى استانى 
دريافت كنندگان يارانه(طرح تفويض اختيار حذف غيرنيازمندان 
يارانه بگير به اســتان ها) اشــاره كرد و گفت: 4 ميليون و 200 
هزار غيرنيازمند از فهرست يارانه بگيران حذف شدند اما پس از 

بررسى ها ناگزير شديم يك ميليون نفر را برگردانيم.

وى در پاسخ به پرسشى از تصويب سه طرح در شوراى اقتصاد 
براى اســتفاده از فاينانس با رقــم 2 تا 3 ميليارد دالر خبر داد 
و تأكيد كرد: بخش خصوصى هيچ محدوديتى در اســتفاده از 
فاينانس ندارد و حداكثر توان اســتفاده دولت مانند قبل10 تا 

12 ميليارد دالر است.
ســخنگوى دولت با تأكيد بر اينكه اجازه تشكيل حباب را در 
بــورس نمى دهيم، ادامه داد: ســه وزير، مأمور رســيدگى به 

مشكالت شركت هاى آذراب، هپكو و واگن پارس شده اند.
نوبخت همچنين به شناســايى 5000 ميليارد تومان ماليات 
مخفى در سال گذشته اشاره و درآمد نفتى امسال را در محدوده 
75 تا 80 هزار ميليارد تومان پيش بينى كرد. وى تأكيد كرد: در 
مقابل افزايش 73 درصدى هزينه هاى جارى در دولت يازدهم و 
براساس عملكرد سال هاى 92 تا 95، هزينه هاى عمرانى حدود 

143 درصد افزايش داشته است.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

استقالل كردستان عراق تشنج جديدى ايجاد خواهد كرد   خانه ملت: رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه استقالل كردستان عراق تشنج جديدى ايجاد خواهد كرد، گفت: اين سياست 
صهيونيست هاست كه مى خواهند منطقه را شعبه شعبه كنند. على الريجانى پس از بازديد از نمايشگاه كتاب دفاع مقدس در جمع خبرنگاران در خصوص استقالل كردستان عراق گفت: به دوستانمان در دولت 

عراق اعالم كرديم ما در كنار دولت مركزى هستيم، به هيچ وجه اين رفتار اقليم كردستان را به مصلحت خودشان و به مصلحت منطقه نمى دانيم و تجزيه طلبى در منطقه را نمى پذيريم.

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

تسنيم: توليت آســتان قــدس رضوى با 
بيان اينكه ايران به بركت جوانان عاشورايى 
شكست ناپذير است، گفت:  شهيد حججى، 

حجتى براى دشمن شناسى  شد.
والمسلمين ســيدابراهيم  حجت االســالم 
رئيســى عصر ديروز در مراسم وداع با پيكر 
مطهــر شــهيد حججى در صحــن جامع 
رضــوى كه با حضــور پرشــور و بى نظير 
مجــاوران و زائران حضــرت رضا(ع) همراه 
بود، اظهارداشــت: شهيد محسن حججى 
آرامش عجيبى داشــت و دلدادگى و عشق 
او را شاهد بوديد و انتخاب راه وى و پيامش 
را شــاهد بوديد؛ حججى يكى از جلوه هاى 
عاشوراى حسينى است.عضو 
مجلس خبــرگان رهبرى با 
اشــاره به اينكه عالمى براى 
امام حسين(ع) اشك مى ريزد، 
امــام چهارم  تصريح كــرد: 
40 ســال براى عاشورا اشك 
ريختند و حتى عنوان شــده 
است زمانى كه مى خواستند 
آب بنوشند و يا گوسفندى را 
قربانى كنند اشك مى ريختند، 
امــام باقر(ع) و صــادق(ع) و 
نورانى  صاحب اين مضجــع 
نيز چنين بودنــد؛ بنيانگذار 
عزادارى امام حسين(ع)، امام 

رضا(ع) بودند.

 عاشورا رمز بقاى دين است
وى افزود: نخســتين مجلس عزا را وجود 
مقدس امام زين العابدين(ع) برپا داشتند، 
اما دشمنان تالش كردند عاشورا در عاشورا 
بماند و پيامش به ملت ها و عصرها و نسل ها 
نرسد و خيمه ها را آتش زدند و اسب ها را بر 
بدن هاى مطهر راندند تا نام عاشــورا نماند، 
اما بزرگان دين تالش كردند عاشورا بماند. 
چرا بماند؟ زيرا عاشورا رمز بقاى دين و رمز 

اجراى احكام الهى است.
 حجت االسالم والمسلمين رئيسى با اشاره به 
اينكه هدف نهضت حسين(ع) امر به معروف 
و نهى از منكر بوده است، تأكيد كرد: عاشورا 
براى آن اســت كه ظلم در عالم پا نگيرد و 
ستم و تجاوز در عالم پا نگيرد و براى آنكه 

دلــدادگان به دين اجازه تجــاوز به حريم 
دين و ظالمان و زورگويان ندهند؛ عاشــورا 
براى آن اســت كه تا زمين، زمين است و 
آسمان آسمان، فرياد استغاثه اباعبداهللا سبب 
بيدارى شــود و در اين زمينه زمان و مكان 

محدوديتى ايجاد نمى كند.
وى خاطرنشــان كرد: عاشــورا قلب تپنده 
تاريخ اســالم و تشــيع و خاســتگاه تولد 
جهاد و شــهادت است، عاشــورا و مكتب 
امام حسين(ع)، مكتب الهام بخش به همه 
آزادمردان و آزادزنان اســت. وجود مقدس 
اباعبداهللا بــراى مبارزه با جاهليت جان داد 
و امروز جاهليت مدرن دنبال نابودســازى 
مظاهــر انســانيت اســت و در مقابل آن 

خون هاى مطهر، بيدارگرى مى كند.

 مردم مسلمان هويت خود را بازيافته اند
توليت آســتان قدس رضوى با اشــاره به 
اينكه انقالب اسالمى جلوه اى از خون امام 
حسين(ع) بود، افزود: امروز آنچه در سوريه 
و يمن مى بينيد محصول اين خون است و 
مردم مســلمان هويت خود را بازيافته اند و 
بيدار شده اند اما زورگويان دنبال آن هستند 
كه اين اخالق و افكار و عمل جاهلى را بر عالم 
ديكتــه كنند و عده اى را به عنوان داعش و 

القاعده علم مى كنند. عضو مجلس خبرگان با 
اشاره به اينكه مستكبران مى خواهند صدايى 
از اسالم و انســانيت نباشد و بسيار توطئه 
كردند، اظهارداشــت: اگر شهيد حججى ها 
و شــهداى مدافع حرم و تالش مسلمانان 
سوريه نبود، بايد امروز در كرمانشاه و مهران 
مقابل تكفيرى ها مى جنگيديم، اما مقتداى 
بصيرت آفرين ما تدبيرى كردند كه داعش 
زمينگير شود و شنيديد كه حلب و موصل 
آزاد شدند و ان شاء اهللا روزى خواهيم شنيد 
كــه گروه هاى تكفيرى بــه زباله دان تاريخ 
پيوســته اند. رهبر معظم انقالب فرمودند 

شهيد حججى، حجت خدا بر ما شد.
توليت آســتان قدس رضوى گفت: شهيد 
حججــى حجتى براى دشمن شناســى ما 
شد، بايد دشمن را شناخت، شهيد حججى 
حجت خدا براى زمان شناسانه عمل كردن 
ما و حجت خدا براى زدودن باطل و امتداد 

جريان عاشوراست.
 

 شهيد حججى رمز وحدت شد
 حجــت االســالم والمســلمين رئيســى 
خاطرنشــان كرد: شــهيد حججى، بازى 
دشمن را خوب به هم زد، ايشان و يارانش 
نماينده همه شــهدا در مجلس و محفل ما 

هســتند، عطر بهشتى شهادت را در كشور 
و در بين مردم عزيز جارى كردند. شــهيد 
حججى رمز وحدت شد و همه وى را مورد 
ســتايش قرار مى دهنــد و يك توفان ملى 
توأم با وحدت با ورود اين شــهيد به كشور 
ايجاد شد. شهيد حججى به همه تعلق دارد 
و رمز وحدت در جامعه شــد.وى بيان كرد: 
شهيد حججى به حضرت زهرا(س) متوسل 
شد و خواست عاشورايى و حسينى شود و 
ســرش در راه خدا برود؛ امروز بچه هاى ما 
در عالم افتخار آفريدنــد و اثبات كردند از 
چيزى هــراس ندارند و اين ســند را ثبت 
كردند كه ايران به بركت جوانان عاشورايى 
شكست ناپذير است.وى افزود: با اين همه 
جوانان برومند و با اين اخالص و شكوه تمام 
گره ها و مشــكالت اقتصادى و فرهنگى به 
دســت تواناى جوانان قابل باز شدن است 
و گشــايش ها به دســت اين مردم صورت 
مى گيرد، آنچه گره گشاست دست تواناى 
همين مردم اســت.در خبر ديگرى معاون 
امنيتــى و انتظامى فرمانــدار تهران ديروز 
گفت: 9 صبح امروز هموطنان تهرانى پيكر 
مطهر شــهيد حججى را روى دوش خود 
از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان شهداى 
تهران به طول پنج كيلومتر تشييع مى كنند.

توليت آستان قدس رضوى در مراسم وداع با پيكر شهيد حججى:

ايران به بركت جوانان عاشورايى شكست ناپذير است

  آقايان شوراى شهر تهران هنگام انتخابات مى گفتند هدف خدمت است! واقعاً 
معنى خدمت را مردم فهميدند با خريدهاى اول كارشان! 9350000304

  مملكتى كه در آن انقالب اســالمى شــده و هزاران شــهيد و جانباز داده و 
مردمش به رشد فكرى رسيده اند بايد رئيس جمهورى و دولتمردانى داشته باشد 
همچون مالك اشتر كه زيبنده اين ملت انقالبى باشد، نه كسانى كه فقط به فكر 
پركردن جيب خود و اقوام، و وزيران و عده اى نجومى بگير و دو تابعيتى باشند! 

9350007054
  تشــييع شهيد محسن حججى در آســتانه ماه محرم، يك پيام الهى مهم و 
يك نشــانه مبارك كرباليى اســت، او تا به ابد يك سرباز واقعى است كه آتش 
به خرمن برباد رفته دشــمنان خدا و پيغمبر(ص) و ارزش هاى واالى انسانى زد. 

9140009915
  بنده به عنوان يك ايرانى گمان مى كنم بعد از انتخاب آقاى روحانى در سمت 
رياســت جمهورى و انتخاب نشدن فرد رقيب، رفتار شما با آنچه امام(ره) درباره 

حفظ وحدت بين دولت و ملت مى فرمودند، بسيار منافات دارد. 9150008863
  بنابر اعالم مسئوالن مربوط! مصرف سيگار در بين دختران جوان در پنج سال 
گذشته دو برابر شده است؛ بايد به دولتمردان اشرافى و نجومى بگير بابت اين رشد 
بى سابقه تبريك گفت و به كسانى كه با وجود مشاهده تمام خلف وعده هاى رونق 
اقتصادى، رفع تحريم ها، خروج از ركود و... دوباره به تكرار حضور نجومى بگيران 

غربگرا رأى اعتماد دادند هم تسليت گفت. 9150001495
  آقاى رئيس جمهور كه مطالب كتاب هاى آموزشى كشور را مربوط به گذشته 
دانسته و به نظر مى رســد هنوز از ابطال سند آموزشى 2030 ناراحت هستيد، 
بايد خدمت شما و همفكرانتان يادآورى شود كه همان سيستم آموزشى در كنار 
آموزهاى دينى، بزرگ مردانى چون شهيد حججى، همت، دوران و صياد شيرازى 
را پرورش داده كه با رشــادت و جانفشــانى خود امنيت امثال شما را تأمين و 
از بركت وجودشــان صاحب جايگاه فعلى شده ايد! پرورش يافتگان مكتب غرب 
همان هايى هستند كه با رانت خوارى به ثروت هاى باد آورده دست يافته و وقيحانه 
خود را قشر برتر مى دانند و در صورت احساس خطر به آغوش كدخدايشان پناه 

خواهند برد. 9150001496
  درمورد دانستنى هايى براى رفتن به مدرسه! يك نكته مانده و آن هم ترس پدر 

و مادرها از هزينه زياد مدرسه است، چه دولتى و چه خصوصى! 9360005660
  پس از ســه ماه از انتخابات رياســت جمهورى به جاى چاره انديشــى اداره 
صادقانــه مملكت و اجراى فرمان هاى مقام معظم رهبــرى، دنياطلبان در فكر 

انتخابات 1400 به سر مى برند! 9150007215
  غرب مى خواهد با حفظ تحريم ها و گرفتن فرصت اجازه ندهد ملت به قدرت 
هســته اى قبلى برگردد و در سال آخرى كه وعده برداشتن قطعنامه و تحريم ها 
را داده با فشــار بر آژانس براى بازديد از سايت هاى نظامى، ايران را وادار كند كه 
يا مقابل غرب تســليم شود و يا به نقض برجام محكوم شده منتظر عواقب شوم 
ديگر باشــد و درخواســت از انگليس براى جلوگيرى از نشر و بازشدن برجام به 
خاطر جلوگيرى از آگاهى ملت از تله اى است كه برجام براى ملت رقم زده است. 

9170002138
  آقاى روحانى ببخشيد! ما بازنشسته هايى كه هميشه زير خط فقر بوديم منتظر 

يكسان سازى حقوق  هستيم. 9160002805

معاونت اقتصادى 
وزارت خارجه؛  بيم ها و اميدها

احياى معاونــت اقتصــادى وزارت خارجه 
در دولــت دوازدهــم، يكــى از رويدادهاى 
اميدبخشى است كه خبر آن چندى پيش از 

سوى دكتر ظريف اعالم شد.
در حــال حاضر، اقتصاد ايران با مشــكالت 
متعددى در حوزه مالى بين الملل و تجارت 
بين الملل مواجه اســت كــه وزارت خارجه 
ظرفيت قابل توجهى براى رفع اين مشكالت 
دارد، امــا تاكنون از ايــن ظرفيت ها غفلت 

شده است.
يادداشت حاضر به بررسى دو حوزه فرصت و 
يك ناحيه تهديد پرداخته است كه در نتيجه 
تشــكيل اين معاونت ممكن اســت متوجه 

اقتصاد ايران شود:
1- نخستين فرصت مربوط به حوزه تجارت 
بين الملل و به طور مشــخص «گســترش 
بــراى توليدات غيرنفتى  بازار»  جغرافيايى 
ايرانى اســت. موفقيت توليد ايرانى در گام 
نخست مســتلزم «صيانت از بازار ايران» در 
برابر هجوم كاالى خارجى اســت تا كاالى 
ايرانى بتواند تحت حمايت، هدايت و نظارت 
دولت به مزيت رقابتى دست يابد؛ اما هنگامى 
كــه اين توليد قــدرت و ظرفيت حضور در 
بازارهاى بين المللى را يافت، دولت بايد از همه 
ابزارهاى خود براى شــكل دهى به بازارهاى 

جديد براى آن استفاده كند. 
ادبيــات علمى متنوعــى دربــاره اهميت 
«دسترسى به بازار» و نقش آن در پيشرفت 
كشورها توليد شده اســت. مورفى، شليفر و 
ويشــنى، درمقاله اى كه سال 1989 منتشر 
كردند، مى نويســند: «عمالً هر كشورى كه 
در 200 سال اخير رشد سريع قدرت توليد 
و استانداردهاى زندگى را تجربه كرده است، 
از طريق صنعتى شدن بوده و اندازه بازار در 
جهش و صعود صنعتى نقش اساسى داشته 

است».
رابرت گيلپيــن متخصص شــهير اقتصاد 
سياسى بين الملل نيز شايد دقيق ترين سخن 
را در اين زمينه گفته باشــد: «جهش علمى 
قرون 17 و 18 كه اســاس و پايه صنعت و 
تكنولوژى جديد را بنــا نهاد نمى توان تنها 
ناشى از عملكرد انگيزه هاى اقتصادى دانست. 
علم ناشى از كنجكاوى بشر و جست  وجوى 
او براى درك هستى است؛ اما بدون تقاضاى 
بازار براى كارايى بيشتر و محصوالت جديدتر، 
انگيزه بهره گيرى از علم و توسعه نوآورى و 
تكنولوژى نمى توانست چندان قابل مالحظه 
باشــد. اگرچه پيشــرفت علم، عرضه بالقوه 
صنايع جديد و تكنولوژى را افزايش مى دهد، 
اما اين بازار اســت كه تقاضاى الزم را براى 

به وجود آوردن تكنولوژى فراهم مى سازد».
اين اســت كه بايد گفت، مهم ترين وظيفه 
معاونت اقتصادى وزارت خارجه، شكل دهى 
به بازارهــاى جديد با اســتفاده از ظرفيت 
ســفارتخانه  هاى جمهــورى اســالمى در 
كشورهاى هدف صادراتى است كه در بند 4 
ماده 10 سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى بر 

آن تصريح شده است.
پيشتر در يادداشــتى با عنوان «مدلى براى 
توســعه صادرات بــا تمركز بــر واردكننده 
مقصد»، در اين باره بحث كرده ايم كه رايزنان 
بازرگانى مســتقر در ســفارتخانه ها چگونه 
مى توانند به توســعه بازار براى كاالى ايرانى 

كمك كنند. 
2- حوزه دوم فرصت ناشى از تشكيل معانت 
اقتصــادى وزارت خارجه، مربــوط به ماليه 
بين الملل است. شايد در حوزه تجارت بين 
الملل، دســتگاه هاى دولتى از جمله وزارت 
خارجه فقط يك نقش تسهيل كننده را براى 
ارتباط بخش خصوصى داخلى با بازار خارجى 
ايفا كنند، اما حــوزه روابط مالى خارجى كه 
در واقع يكى از زيرساخت هاى اساسى توسعه 
صادرات است، كامالً يك امر حاكميتى است 
و به طور مســتقيم به روابط دولت ها مربوط 
مى شــود. دوســتان دولت بيش از هر كس 
ديگرى مطلع هســتند كه پــس از برجام 
مشكالت مبادالت مالى كشور حل نشده است. 
يك مسير انحرافى در دولت يازدهم در رابطه 
با اين مشكالت طى شــد و آن اين بود كه 
دولت تصميم گرفت به قيمت خودتحريمى 
شــخصيت هاى حقيقى و حقوقى باقيمانده 
در فهرســت تحريم آمريكا اين مشكالت را 
برطــرف كند. اين بود كــه حاضر به اجراى 
استانداردهاىFATF و شفاف سازى مبادالت 
داخلــى بــراى بيگانگان شــد. اين خطاى 
راهبردى كه ناشى از اين جمع بندى اشتباه 
بود كه مى توان چند قدم ديگر عقب رفت و 
با امضاى يــك «برجام مالى» عوايد «برجام 
هســته اى» را ديد، باعث شد ساز و كارهاى 
قبلــى براى دور زدن تحريم ها به نوعى كنار 
گذاشته شده و ساز و كار جديد نيز طراحى 
نشود. رصد راهبردهاى آمريكا در قبال ايران 
به ما مى گويد واشنگتن ابزار تحريم مالى را 
به عنوان يــك گزينه جايگزين جنگ عليه 
كشــورمان به كار گرفته است و با توجه به 
ســيطره اى كه بر نظام مالى متعارف جهان 
دارد، بر اين باور است كه ادغام هرچه بيشتر 
سه كشور ايران، چين و روسيه در اين نظام، 
ضريب آسيب پذيرى آن ها در قبال حمالت 

اقتصادى آمريكا را افزايش خواهد داد...
ادامه در صفحه 4

صداى مردم   

خبــــــر

دادستان تهران خبر داد
ارسال پرونده حقوق هاى نجومى به دادگاه

ايسنا: دادســتان تهران اعالم كرد: عليه 
مديريت تلگرام اعالم جرم شــده و اين 
پرونده به ناحيه  امور بين الملل دادسراى 

تهران ارجاع شده  است. 
عباس جعفرى دولت آبادى در يازدهمين 
نشست شوراى معاونان دادستانى تهران، 
درباره چند پرونده مهم دادسراى تهران در 
هفته اخير اطالع رسانى كرد كه از جمله محاكمه اعضاى يك باند فساد به رهبرى 
مردى 74 ساله بود كه با برگزارى مراسم مختلط و به صورت نيمه عريان، استفاده 
از مواد مخدر، مشروبات الكلى، تهيه عكس  و فيلم از زنان و دختران، نسبت به آزار 

و اذيت جنسى و ارتباط نامشروع با زنان اقدام مى كردند.
وى درباره وضعيت اين پرونده اظهارداشت: رهبر اين باند فساد به اعدام محكوم 

شده و پرونده به لحاظ فرجام خواهى به ديوان عالى كشور ارسال شده است.
عبــاس جعفرى دولت آبادى از ضابطان مربوط به حوزه فضاى مجازى خواســت 
در كنترل اين فضا از بعد اخالقى فعال شــوند و افزود: اكنون برخى خانواده ها از 
دسترسى فرزندان به فضاى مجازى و تهديدهاى اخالقى موجود در اين فضا اظهار 
نگرانى مى كنند، بنابراين كنترل فضاى مجازى توسط پليس اين نگرانى  را كاهش 
خواهد داد.دادستان تهران از صدور كيفرخواست در پرونده هاى حقوق هاى نجومى 
خبر داد و اعالم داشــت: اين پرونده ها در هفته جارى جهت رســيدگى به دادگاه 
ارسال خواهد شد. در خصوص پرونده هاى مرتبط با پزشكان و استادان هنوز اتخاذ 
تصميم نشــده، اما در مورد ســاير متهمان دريافت حقوق نجومى شامل مديران 
شــركت هاى بزرگ دولتى، مديران بيمه ها و بانك ها، كيفرخواست صادر گرديده 

است و در مورد پرونده هاى مفتوح گروه اخير نيز اتخاذ تصميم خواهد شد.
دادستان تهران اعالم كرد: عليه مديريت تلگرام اعالم جرم شده و اين پرونده به 
ناحيه  امور بين الملل دادسراى تهران ارجاع شده است. جعفرى دولت آبادى افزود: 
اينكه شبكه تلگرام خود را تابع قوانين غربى  مى داند، مانع از رسيدگى به اين اعالم 
جرم نخواهد بود. به موجب اين اعالم جرم، شــبكه تلگرام عالوه بر ارائه خدمات 
به گروه هاى تروريستى از جمله گروه داعش، به بستر مناسب براى فعاليت ساير 
گروه هاى مجرمانه سازمان يافته تبديل شده و ارتكاب جرايم هرزه نگارى كودكان، 

قاچاق انسان و مواد مخدر را ترويج و تسهيل كرده است.
وى درباره مهدى خزعلى اظهارداشت: نامبرده از سالمت جسمى برخوردار است 

و شنبه هفته جارى با همسرش مالقات داشته است.
جعفرى دولت آبــادى همچنين از محكوميت به حبس تعزيرى و مجازات هاى 
تكميلى هفت نفر از محكومان مرتبط با جريان فتنه كه بتازگى در دادگاه انقالب 

اسالمى تهران محاكمه شده اند، خبر داد.

شئ نورانى در آسمان بجنورد 
كپسول موشك ماهواره بر بوده است

مهر: فرمانده انتظامى شهرستان بجنورد گفت:  شئ نورانى ديده  شده در آسمان 
بجنورد، كپسول موشك هاى ماهواره بر است كه پس از استفاده جدا مى شود.

ســرهنگ على پاكدل افزود: در ســاعت 19 شامگاه سه شنبه  شيئى نورانى در 
آسمان بجنورد و برخى از شهرهاى شمالى از جمله مشهد مشاهده شد.

وى افزود: برابر اعالم پايگاه هوايى شــهرآباد اين  شــئ نورانى در منطقه گيفان 
ناپديدشده و جاى نگرانى براى شهروندان نيست.

 12M-RS در همين حال، روسيه اعالم كرد كه با موفقيت موشك قاره پيما توپول
را آزمايش كرده  است. اين موشك از آستراخان در حاشيه شمالى ساحل درياى 

خزر شليك شده و در منطقه تعيين شده در قزاقستان فرود آمده است.

شهيد حججى 
حجتى براى 
دشمن شناسى ما 
شد، بايد دشمن 
را شناخت، شهيد 
حججى حجت خدا 
براى زمان شناسانه 
عمل كردن ما و 
حجت خدا براى 
زدودن باطل و 
امتداد جريان 
عاشوراست

بــــــــرش

هفته اخير اطالع رسانى كرد كه از جمله محاكمه اعضاى يك باند فساد به رهبرى 

شماره پيامك: 30004567

خطاب به مسئوالن اقليم كردستان
اردوغان: اسرائيل 

شما را نمى تواند نجات دهد
مهر: رئيس جمهور تركيه با اشــاره به 
حمايت رژيم صهيونيستى از همه پرسى 
اقليم كردستان، آن را براى مقامات اقليم 
نجات دهنده ندانست.به گزارش حريت، 
رجب طيب اردوغان با اعالن هشــدار به 
اقليم كردستان عراق درباره برگزارى همه 
پرسى، تأكيد كرد: تركيه تمام گزينه هاى 
اقتصادى و نظامى عليه اقليم كردستان را 
روى ميز دارد. اردوغان در ادامه انتقادهاى 
خودخطاب با مقامات اقليم كردستان عراق 
گفت: چى كسى اســتقالل شما را تأييد 
مى كند؟ اسرائيل؟ همه دنيا كه اسرائيل 
نيســت. پرچم اســرائيل شــما را نجات 
نمى دهد بايد بدانيد كه تشويق اسرائيلى 

ها شما را نجات نمى دهد.

فارس: اميــر حاتمى گفت: ايــران با هر 
اقدامــى كــه منجر بــه تغييــر مرزهاى 
جغرافيايى و تجزيه كشورهاى منطقه شود 
مخالف اســت و اميدوارم مسئوالن اقليم 
پيام الزم را از انسداد مرزهاى هوايى ايران 
با منطقه كردستان به خوبى دريافت كرده 
باشند. امير حاتمى در ديدار«هاكان تكين» 
ســفير تركيه افزود: اقدام اقليم كردستان 
عراق در برگزارى همه پرسى در حالى كه 
دولت و ملت رشيد عراق در حال مبارزه با 
بقاياى داعش هستند به مثابه بازى در زمين 
تروريست هاى داعشى و حاميان منطقه اى و 
بين المللى آنان بوده و اين مسئله موجب 
ايجاد مشكالت براى منطقه، مردم عراق و 

بويژه كردستان عراق خواهد شد.

گفت:  خارجــه  وزارت  ســخنگوى  مهر: 
مشكالتى در بازگشت پول صدور محصوالت 
پتروشــيمى ايران به چين ايجاد شــد كه 
خوشبختانه هم اكنون موانع براى بازگشت 
منابع مالى برطرف شده است.بهرام قاسمى 
در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه مواردى 
مطرح شده بود كه چين به دليل تحريم ها 
و قوانين وضع شــده از ســوى آمريكا پول 
محصوالت پتروشــيمى را پرداخت نكرده، 
مذاكرات در ايــن زمينه چه روندى را طى 
مى كند، گفت: مشــكالتى بــه علت تغيير 
مقررات در سيستم بانكى چين به وجود آمد، 
همچنين برخى تعلل ها و كندى ها در كار 
بانكى ما صورت گرفت، اما هيئت هاى ايرانى 
مذاكرات مفصلى را با طرف چينى انجام دادند.

ايسنا: فرمانده نيــروى دريايى راهبردى 
ارتش دربــاره تجهيز ناوهــاى ارتش به 
سوخت هسته اى خاطرنشان كرد: ساخت 

ناو هسته اى در مرحله تحقيقات است.
دريادار حبيب اهللا ســيارى با بيان اينكه 
ناوهــاى ايــران مى توانند به ســوخت 
هســته اى مجهز شوند، افزود: اين ها در 
مراحــل تحقيقاتى اســت كه در همان 
مراكــز تحقيقاتى مربــوط روى آن كار 
مى شــود. كشــتى هايى كه از سوخت 
هسته اى استفاده مى كنند، قطعاً نياز به 
تجديد سوخت كمترى دارند، مى توانند 
بيشتر دريانوردى كنند و امكان حضور 
بيشــتر و طوالنى ترى را در درياى آزاد 

دارند.

وزير دفاع در ديدار سفير تركيه:فرمانده نيروى دريايى ارتش:سخنگوى وزارت خارجه:
مشكلى در بازگشت پول صادرات 

پتروشيمى به چين نداريم
ساخت ناو هسته اى 

در مرحله تحقيقات است
اقليم كردستان پيام انسداد 

مرزهاى ايران را دريافت كند

خبر ورزشى

اين بار خبرى از بازگشت نبود
شكست كابوس وار پرسپوليس مقابل الهالل

امير محمد سلطانپور: پرسپوليس با شكست سنگين 4 بر صفر مقابل الهالل 
عربستان، كار خود را براى صعود به فينال تقريبا تمام شده، مى بيند.

شروع مثبت پرسپوليس در بازى اميدها را بيشتر از قبل كرد اما ضعف خط دفاع 
از همان ابتدا بشــدت مشــهود بود. پرسپوليس با خوش شانسى چند موقعيت 
خطرناك عربستانى ها را از بيخ گوش گذراند اما قرار نبود كه تا هميشه اين خوش 
اقبالى ادامه داشته باشد تا باالخره تا دقيقه 31 الهالل به اولين گل خود دست پيدا 
كرد. روحيه پايين و ازهم گسيختگى قرمزپوشان بعد از اين گل تازه شكل واقعى 
خود را به بينندگان و تيم الهالل نشان داد تا آن ها با دل و جرئت بيشترى سمت 
دروازه حريف يورش ببرند و گل دوم پيش از پايان نيمه اول كار را بسيار سخت 
تر كند. طرفداران پرسپوليس در نيمه دوم منتظر هنرنمايى سرمربى شان بودند، 
اما نه او و نه حتى 10 نفره شدن الهالل تأثيرى در اين نتيجه نداشت كه شرايط 
را براى قرمزپوشــان بدتر نيز كرد. الهالل دو گل خورده ديگر نيز به داشته هاى 
خود اضافه كرد تا جبران شكســت 4-0 در بازى برگشت در روز 25 مهرماه در 

حد يك معجزه باقى بماند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى همايش «احلى من العسل» در حرم رضوى   آستان: اجتماع عظيم دانش آموزان با عنوان «احلى من العسل» در حرم امام رضا(ع) برگزار مى شود. اين اجتماع با سخنرانى حجت االسالم والمسلمين 
سرلك آغاز شده و پس از آن مرثيه سرايان نوجوان موسوى، عقدايى، اردالن، عباس زاده به اجراى برنامه خواهند پرداخت. اجتماع عظيم دانش آموزان با عنوان «احلى من العسل» چهارشنبه پنج مهرماه ساعت 9 تا 

10در رواق امام خمينى(ره) حرم رضوى برگزار خواهد شد.اين مراسم چند سال است با حضور هزاران دانش آموز عزادار حسينى از نواحى مختلف آموزش و پرورش در مشهد مقدس برگزار مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توليت آستان قدس در اصفهان: 

از كشورى كه داراى قدرت مادى و معنوى است 
نبايد امواج ضعف صادر شود

آستان: توليت آستان قدس گفت: ازكشورى كه داراى منابع مادى و معنوى قدرت 
است نبايد امواج ضعف صادر شود. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى 
كه شامگاه يكشنبه در هيئت رزمندگان اصفهان سخن مى گفت، افزود: اگر با ارسال 
امواج ضعف از كشور، دشمن دچار خطاى محاسباتى بشود، گام به گام جلو مى آيد 
و دشمنى اش را افزايش مى دهد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
انديشه و عمل انقالبى رمز مصون سازى كشور در برابر همه نفوذهاى فكرى، اخالقى، 
فرهنگى و سياسى است، افزود: با وجود چنين ملت متحد و منسجمى جايى براى 

احساس ضعف و ابراز آن باقى نمى ماند.

  نياز امروز كشور، مديران جهادى با روحيه «ما مى توانيم» است
حجت االســالم و المسلمين رئيسى همچنين روز گذشته در ديدار با دانشجويان و 
استادان دانشگاه هاى اصفهان در دانشگاه علوم پزشكى اين شهر، گفت: توانمندى هاى 
داخلى مى تواند كشور را از فقر، بيكارى، فساد اقتصادى و ادارى مصون كند؛ بايد بر 
توانمندى هاى داخلى تكيه كرد و بدانيم بيگانگان گرهى از كشور ما نخواهند گشود.

توليت آستان قدس رضوى تأكيد كرد: امروز كشور به مديران فرهيخته جهادى با 
روحيه «ما مى توانيم» نيازمند است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
اينكه در سايه دانش، فناورى و تالش مى توان تهديدات را به فرصت تبديل كرد، افزود: 

درآمد برخى كشورها از فضاى مجازى بيش از درآمد نفتى كشور ماست.
توليت آستان قدس رضوى همچنين با خانواده شهداى مدافع حرم «جواد محمدى» و 
«مهدى اسحاقيان» ديدار كرد. ديدار با آيت اهللا طباطبايى نماينده ولى فقيه در استان 

اصفهان ديگر برنامه توليت آستان قدس در سفر به اين شهر بود.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در بازديد از نمايشگاه هفته دفاع مقدس:
فرهنگ شهادت در جوانان ايران اسالمي متبلور است

آســتان: قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى گفت:هشت سال دفاع 
مقدس حاوي آموزه هاي عظيمي بود 
و فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت تا به 
امروز در جامعه جوانان ايران اسالمي 

تبلور يافته است.
ســيد مرتضى بختيارى در حاشيه 
بازديد از نمايشگاه دفاع مقدس كه به 

همت پايگاه بســيج آستان قدس رضوى در سازمان مركزى اين آستان مقدس برپا 
شده به تقارن هفته دفاع مقدس با ايام اندوه اهل بيت(ع) اشاره كرد و گفت: در اين 
ايام ويژه به شــهداى هشت سال دفاع مقدس و شــهداى مظلوم مدافع حرم درود 
مى فرستيم و ياد و خاطره آن عزيزان را گرامى مى داريم. وى خاطرنشان كرد: هفته 
دفاع مقدس يادآور «كل يوم عاشــورا و كل االرض كربال» براى مردم ايران اسالمى 
است. نمايشگاه هفته دفاع مقدس تا هشت مهرماه ميزبان زائران و مجاوران بارگاه 

منور امام رضا(ع) در سازمان مركزي آستان قدس رضوي در چهارراه شهداست.

 برگزارى آيين سوگوارى اباعبداهللا الحسين
در كتابخانه و موزه ملى ملك

آستان: به ســنت هر ساله مؤسســه كتابخانه و موزه ملى ملك، آيين سوگوارى 
اباعبداهللا الحســين(ع) از هفتم تا يازدهم محرم الحرام 1439 قمرى در اين موقوفه 
فرهنگى در تهران برگزار مى شود. با توجه به برگزارى اين آيين وقفنامه اى، از روزهاى 
پنجشــنبه تا دوشنبه، ششم تا دهم مهر 1396، ارائه خدمات كتابخانه و موزه ملى 
ملك، متوقف شده و مراسم عزادارى سيد و ساالر شهيدان، امام حسين(ع) با حضور 

كاركنان در اين موقوفه وابسته به آستان قدس رضوى برپا خواهد شد.
آيين وقفنامه اى سوگوارى سيد و ساالر شهيدان كربال(ع) به سفارش حاج حسين آقا 
ملك؛ واقف و بنيانگذار كتابخانه و موزه ملى ملك به مدت پنج روز برگزار مى شود كه 

امسال سه روز آن(از هفتم تا نهم مهرماه) تعطيل رسمى است. 

حمايت شركت فرش آستان قدس رضوى 
از توسعه كارآفرينى

آستان: مديرعامــل شــركت فرش 
آســتان قدس رضوى از حمايت اين 
شركت از توسعه كارآفرينى به عنوان 
يكــى از اقدام هاى مهم در راســتاى 
سياســت هاى اقتصــاد مقاومتى ياد 
كرد. غالمرضا باغشــنى با اشــاره به 
توسط  قالى  بافندگان  توانمندسازى 
اين شركت گفت: اين اقدام به منظور 

حمايت از نيروى كار و حفظ هنر ســنتى قاليبافى در كشــور صورت گرفته است. 
وى ادامه داد: همچنين تالش شده تا از يارانه هاى دولتى تخصيص داده شده براى 
بافندگان فرش دستباف، بيشترين استفاده صورت بگيرد. باغشنى، افزايش توليد فرش 
دستباف نفيس به منظور كاهش وابستگى به فرش هاى توليد شده در ساير كشورها 
را يكى ديگر از برنامه هاى حال حاضر شركت فرش آستان قدس رضوى عنوان كرد.

خـــبر

قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى گفت:هشت سال دفاع 
مقدس حاوي آموزه هاي عظيمي بود 
و فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت تا به 
امروز در جامعه جوانان ايران اسالمي 

ســيد مرتضى بختيارى در حاشيه 
بازديد از نمايشگاه دفاع مقدس كه به 

مديرعامــل شــركت فرش 
آســتان قدس رضوى از حمايت اين 
شركت از توسعه كارآفرينى به عنوان 
يكــى از اقدام هاى مهم در راســتاى 
سياســت هاى اقتصــاد مقاومتى ياد 
كرد. غالمرضا باغشــنى با اشــاره به 
توسط  قالى  بافندگان  توانمندسازى 
اين شركت گفت: اين اقدام به منظور 

مشكالت 
اسكان

تراكم سفرها در مناسبت هاى مذهبى و دينى، ايام عيد نوروز، فصل تابستان و... يكى از مهمترين مشكالت 
زائران است. هزينه هاى اسكان نيز مشكل ديگرى است كه زائران در بسيارى از ايام سال و مخصوصاً در روزهاى 

خاص و ويژه با آن مواجه هستند. 
26 درصد از مشــكالت زائران به موارد مربوط به اسكان برمى گردد. مطابق نتايج بدست آمده، كمبود اماكن 
اقامتى ارزان قيمت (45/6 درصد)، گرانى اسكان (28 درصد،) نداشتن حداقل امكانات رفاهى (10/5 درصد)، 
دورى محل اسكان از حرم مطهر(8/1 درصد)، مشكالت اقامتگاه هاى بين راهى (كمبود بهداشت 3/7 درصد) 

و... از جمله مهمترين مشكالت زائران در زمينه اسكان به شمار مى آيد.

%26

45/6%كمبود اماكن اقامتى ارزان قيمت

28%گرانى اسكان

10/5%نداشتن حداقل امكانات رفاهى

8/1%دورى محل اسكان از حرم مطهر

3/7% مشكالت اقامتگاه هاى بين راهى

مشكالت 
حمل و نقل

به علت توزيع نامناسب زمانى، قسمت عمده سفرهاى زيارتى در چند محدوده زمانى خاص و ويژه صورت مى گيرد كه اين 
تراكم سفر، سبب افزايش قيمت حمل و نقل از يك سو و كاهش كيفيت خدمات ارائه شده از سوى ديگر مى شود.  حدود 20 
درصد از مشكالت زائران (نمونه آمارى مورد نظر) به اين موضوع برمى گردد بگونه اى كه مشكالت حمل و نقل درون شهرى 
(30/4 درصد)، مشكالت پاركينگ (26/1 درصد)، ترافيك (25/2 درصد)، مشكالت سفر با هواپيما (11/1 درصد)، مشكالت 

سفر با قطار (8/1 درصد) و... به ترتيب مهمترين مشكالت زائران در اين زمينه مى باشد.

%20

30/4%مشكالت حمل و نقل درون شهرى

26/1%مشكالت  پاركينگ

25/2%ترافيك

11/1%مشكالت سفر با هواپيما

8/1%مشكالت سفر با قطار

مشكالت 
اطالع رسانى 
و رفاهى 
در مشهد

طبق يافته هاى بدســت آمده از اين پيمايش، حدود 2 درصد از نمونه آمارى در اين طرح پژوهشى با مشكالت اطالع 
رســانى و ارتباطى مواجه بوده اند. مشكالت مســيريابى (47/6 درصد)، اطالع رسانى نامناسب (23/8 درصد)، كمبود 
كيوسك هاى تلفن (9/5 درصد) و... از جمله نتايج بدست آمده در اين طرح مى باشد. مشكالت مربوط به امكانات رفاهى 
شهر مشهد از ديگر موضوعاتى است كه در اين طرح از سوى زائران مطرح شده است. مطابق اين طرح پژوهشى ،حدود 
2 درصد از زائران از امكانات رفاهى شهر مشهد گاليه مند بوده و همچنين كمتر از يك درصد از آنان نيزاز برخى مشكالت 

خاص (نظير سرقت اموال و لوازم) اظهارناراحتى نموده اند.

%(2+2)  مشكالت مسيريابى

كمبود كيوسك هاى تلفن

مشكالت امكانات رفاهى مشهد

%47/6

23/8% اطالع رسانى نامناسب

%9/5

%2

كمتر از  1% مشكالت خاص (نظير سرقت و...)

مشكالت 
راهى بين 

مشكالت بين راهى دومين مشكل بيان شده از سوى زائرين با فراوانى 21 درصد است. خستگى راه و طوالنى 
بودن مسافت (49 درصد)، بيمارى در حين سفر (19/1 درصد)، خراب شدن وسيله نقليه در راه (14/5 درصد)، 
نامطلوب بودن كيفيت جاده ها (7/5 درصد)، امدادرســانى نامناسب بين راهى (4/6 درصد)، مناسب نبودن 
بهداشت محيطى (1/2 درصد)، گرانى خدمات بين راهى (1/2 درصد) و... به ترتيب مهمترين مشكالت بازگو 

شده از سوى زائرين در اين طرح پژوهشى در زمينه مشكالت بين راهى است.

%21

خستگى راه و طوالنى بودن مسافت%49

بيمارى در حين سفر%19/1

خراب شدن وسيله نقليه در راه%14/5

نامطلوب بودن كيفيت جاده ها%7/5
 امدادرسانى نامناسب بين راهى%4/6

مناسب نبودن بهداشت محيطى%1/2

گرانى خدمات بين راهى%1/2

ساير 
مشكالت

برخى از مشكالت بيان شده از سوى زائران در اين پيمايش در هيچ گروه و مقوله خاصى قرار نگرفته و تحت 
عنوان ساير مشكالت طبقه بندى شده اند كه حدود 21 درصد از مشكالت زائران را شامل مى شود. مشكالت 
مالى (50 درصد) باال بودن هزينه هاى ســفر (17/3 درصد)، شــرايط جوى نامناسب (14 درصد)، باال بودن 
هزينه هاى اياب و ذهاب بين شهرى (10 درصد)، گرانى اجناس و كاال (8 درصد) و... از جمله موارد مطرح شده  

از سوى زائران در اين زمينه است.

مشكالت مالى

شرايط جوى نامناسب

% 50
17/3% باال بودن هزينه هاى سفر

%14

باال بودن هزينه هاى اياب و ذهاب بين شهرى %10
گرانى اجناس و كاال %8

%21

مشكالت 
فرهنگى

توجه به فرهنگ ميزبانى و مهمان نوازى از جمله موارد مهمى اســت كه در جذب و ايجاد رضايت مندى در 
بين زائران و مهمانان حرم مطهر امام هشتم(ع) مؤثر است. حدود يك درصد از نتايج بدست آمده از اين طرح 
به برخى از مشكالت فرهنگى از جمله وضعيت نامطلوب رانندگى در خيابانهاى مشهد، و آدرس دهى بى دقت 

مشهدى ها بازمى گردد كه بايد به آنها توجه اساسى شود.
%1

با انجام طرحى پژوهشى توسط مديريت پژوهش 
و برنامه ريزى آستان قدس رضوى بررسى شد

همه مشكالت زائران 
در سفر به مشهد

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  شهرمقدس مشهد به عنوان پايتخت معنوى ايران اسالمى و دومين كالن شهرمذهبى جهان اسالم، ساالنه 
پذيراى حدود 27 تا 30 ميليون نفر از زائران،عاشقان و دلباختگان بارگاه ملكوتى امام رئوف حضرت اباالحسن الرضا(ع) مى باشد و در اين ميان توجه 
به ظرفيت ها و زيرساخت هاى فرهنگى، اجتماعى، عمرانى، اقتصادى و... در اين كالن شهر در جهت ارائه خدمات شايسته و بهتر به زائران و مهمانان 

حرم مطهر رضوى از اهميت بسزايى برخوردار است.
مديريت پژوهش و برنامه ريزى آستان قدس رضوى در راستاى شناسايى مشكالت سفر زائران بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع)، اقدام 
به انجام يك طرح پژوهشى از زائران حرم مطهر رضوى در يك بازه زمانى شش ماهه نمود. با انجام يك پيمايش از زائران بارگاه 
منور حضرت رضا(ع) در بازه زمانى 26 مردادماه سال 1395 لغايت 15 بهمن ماه سال گذشته،حدود 5500 نفراززائران آستان 
مقدس رضوى بعنوان نمونه آمارى انتخاب شدند و مشكالت سفر زيارتى آنان به شهر مقدس مشهد مورد بررسى قرار گرفت. 
تجزيه و تحليل نتايج اين پژوهش توسط «شاپور زردموى اوردكلو» كارشناس واحد پژوهش و نظرسنجى اين مديريت انجام شده 
است. در اين نظرسنجى، 82 درصد از زائران (از نمونه آمارى 5500 نفرى) مشكل خاصى در سفر زيارتى به مشهد مقدس نداشته 

و تنها 18 درصد باقيمانده، مشكالت متعددى را در طول سفر زيارتى به مشهد مقدس و مدت حضور در اين شهر بيان كردند.

رانندگى بد مردم مشهد

آدرس دهى بى دقت مشهدى ها

%58/3

%41/7
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

در حوزه امنيتى و دفاعى هيچ گامى به عقب برنمى داريم  فارس: ســيدكمال خرازى رئيس شــوراى راهبردى روابط خارجى درباره شــبهه افكنى هاى غرب در خصوص برنامه موشكى ايران 
اظهار داشــت: اين يكى از مســائلى اســت كه اروپايى ها بايد دقت كنند كه مخالفت با برنامه موشــكى ايران راه به جايى نخواهد برد. ما بر سر مسائل امنيتى و دفاعى حاضر نيستيم هيچ گامى به عقب 

برداريم، بلكه  دنيا شاهد خواهد بود كه همچنان در برنامه دفاعى و موشكى خودمان پيش خواهيم رفت، چرا كه در منطقه خطرناكى هستيم و بايد بتوانيم از خودمان دفاع كنيم.

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

اعتراف عاجزانه به ظهور 
يك قدرت مهارناپذير

مهر: سردار سالمى با بيان اينكه امروزاسالم 
به يك ضلع از اضالع هندسه قدرت جهان 
تبديل شــده است، گفت:  نظام اسالمى ما 
امــروز به اولويت اول جهانى تبديل شــده 
است، اينكه رئيس جمهور آمريكا در اجالس 
عمومى ســازمان ملل متحــد منفعالنه از 
قدرت نظام ما ســخن گفت،نه تنها ادبيات 
او تهديدآميز نبود، بلكه اعتراف عاجزانه اى به 

ظهور يك قدرت مهارناپذير بود.

«مسعود بارزانى» 
دالل صهيونيست هاست

تسنيم: عضــو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: جمهورى اسالمى ايران همواره 
از تماميت ارضى كشورهاى منطقه حمايت 
كرده است. در همين راستا 6 سال است كه 
جمهورى اســالمى ايران در مقابل تجزيه 
سوريه ايستاده است. على اكبر  واليتى گفت: 
بارزانى دالل صهيونيســت ها براى تجزيه 
كشــورهاى اسالمى اســت و با عنايت به 
تجربه اى كه ملت هاى مسلمان از تجربه تلخ 
فلسطين دارند اجازه نخواهند داد اسرائيل 
دوم تشــكيل شــود. بارزانى در سراشيبى 

سقوط قرار دارد. 

اعزام تجهيزات جديد 
موشكى به غرب كشور

ميزان: امير سرتيپ دوم «عليرضا الهامى» 
معــاون عمليات قــرارگاه پدافنــد هوايى 
خاتم االنبيا (ص) اظهاركرد: قرارگاه پدافند 
هوايــى خاتم االنبيــا (ص) برابر وظايف و 
ماموريت هاى ذاتى خود پوشــش پدافندى 
جديد و الزم را براى رزمايش ها و تمرينات 
نظامى نيروهاى ارتش و ســپاه در غرب و 

شمال غرب كشور فراهم كرده است.

خبر

ادامه يادداشت

وزارت خارجه؛  بيم ها و اميدها
  دكتر سيد ياسر جبرائيلي  

ادامه از صفحه 2
بنابراين بايد گفت دنياي آينده، دنياي جنگ هاي مالي است و براي موفقيت در اين 
جنگ، اولين اقدام اين است كه نبايد خود را در ميدان ديد و در تيررس دشمن قرار 
داد. اقدامي كه در حوزه مأموريت هاي معاونت اقتصادي وزارت خارجه قرار مي گيرد، 
بهره گيري از ديپلماســي اقتصادي و انجام رايزني هــاي ديپلماتيك براي ايجاد 
مكانيسم هاي جايگزين براي مبادالت مالي است. بند پنج ماده 10 سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي، براي حل مشكالت مبادالتي، ناظر به استفاده از ساز و كار 
مبادالت تهاتري است كه در ماده 4 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه، در قالب 
انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه به دولت ابالغ شد؛ و متأسفانه نه تنها تاكنون 
هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته، بلكه برخي منابع مي گويند دولت آقاي 

روحاني حتي پيشنهاد برخي كشورها براي انعقاد پيمان پولي را رد كرده است.  
3- اما تهديدي كه ممكن است از ناحيه تشكيل معاونت اقتصادي وزارت خارجه 
متوجه اقتصاد كشــور شود، اين است كه دو مأموريت پيش گفته فراموش شود و 
اين معاونت، مسئول مذاكرات ادغام اقتصاد ايران در نظام تجاري و مالي بين الملل و 
در نتيجه گشايش دروازه هاي اقتصاد ايران به روي بنگاه هاي خارجي باشد. شنيدن 
اين موضع از آقاي ظريف براي اين قلم بســيار شيرين بود كه توسعه صادرات را 
راهي براي وابسته شدن ديگران به كاالي ايراني و در نتيجه افزايش ضريب امنيت 
اقتصادي كشور دانستند. اما افرادي مانند آقاي نهاونديان و بالتبع تيم مؤثر اقتصادي 
دولت، دقيقاً در نقطه مقابل اين تفكر قرار دارند و واگذاري بازار توليد به بيگانگان 
را راهــكار افزايش ضريب امنيت مي دانند، يعني به جاي صادرات براي امنيت، به 

واردات براي امنيت مي انديشند. 
اگر بخواهيم اندكي صريح تر سخن بگوئيم، نگراني ما اين است كه معاونت اقتصادي 
وزارت خارجه، دغدغه اي جز پيوستن به سازمان تجارت جهاني(WTO) نداشته 
باشد؛ در حالي كه اين سازمان سال هاي آخر عمر خود را طي مي كند و در ادبيات 
آكادميك يك «پارادايم شيفت» در حوزه تجارت بين الملل و عقب نشيني از تجارت 
 WTO آزاد توسط كشــورهاي غربي، از جمله ايده پرداز و حامي اصلي تشكيل
يعني آمريكا، ديده مي شود. اينكه برخي حمايت گرايي آمريكايي را به شخصيت 
دونالد ترامپ نسبت مي دهند، كامالً خطاست. در سند استراتژي امنيت ملي آمريكا 
براي قرن 21 كه ســال 2001-يعني 15 سال پيش از رياست جمهوري ترامپ- 
منتشر شد، تصريح شده است كه آمريكا تا سال 2025 به حمايت گرايي كامل روي 

آورده و اساسنامه سازمان تجارت جهاني را كنار خواهد گذاشت.
در نهايت اينكه رهبر حكيم انقالب، درباره پيوســتن به WTO منع صريح دارند 
و با اســتداللي روشن و منطقي، پيوستن به اين سازمان در شرايط كنوني را سم 
مهلك براي كشور مي دانند: «پيوستن به سازمان تجارت جهاني از نظر من كاري 
اســت مثبت، اما هنگامي كه ما زيرساخت هاي الزم را براي اين كار داشته باشيم، 
كه آالن اين را نداريم. آالن برداشتن تعرفه ها و رفتن داخل سازمان تجارت جهاني، 
يعني هضم شدن در يك اقتصاد برتر، بدون امكان رقابت؛ يعني گم شدن و غرق 
شــدن؛ يعني همين توليد داخلي را هم كه تــا امروز با زحمت و خون دل فراهم 
شــده، از دست دادن و نابود كردن. بله؛ سازمان تجارت جهاني ميدان گسترده اي 
براي فّعاليت است؛ اما بايد قدرت شنا داشته باشيم... ما بايد آمادگي را فراهم كنيم 
و عّجله هم نداشــته باشيم. پنج سال ديگر شد، 10 سال ديگر شد، دير نمي شود. 
اّول بايد زيرســاخت هاي اقتصادي مستحكم شود و ما خاطر جمع شويم، بعد با 
خيال راحت و با ميل وارد صحنه شــويم». ايشان بتازگي نيز درباره ادغام كشور 
در اقتصاد جهاني هشدارهاي جدي دادند. به هر صورت، معاونت اقتصادي وزارت 
خارجه بايد با در نظر گرفتن كار ويژه رفع مشــكالت كشور در دو حوزه تجارت و 
مالي بين الملل كار خود را آغاز كند كه ساز و كار آن در سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي و سياســت هاي كلي برنامه ششم توســعه مشخص شده است. راه حل 
مشــكالت اقتصادي كشــور، از ادغام ايران در نظام اقتصادي تحت سلطه آمريكا 
نمي  گذرد و ترديد نبايد كرد كه طي شدن اين مسير، بر مشكالت ما خواهد افزود. 
وزارت خارجه و مجموعه اقتصادي دولت چنانچه بخواهد بر خالف سياســت هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي عمل كند و اين مســير اخير غلط را در پيش بگيرد، بدون 
ترديد وظيفه مجمع تشــخيص مصلحت نظــام به عنوان ناظر حســن اجراي 

سياست هاي كلي اين است كه جلوي اين اتفاق را بگيرد.

آمريكا 2 سال است كه در حال كارشكنى و نقض برجام است

هيئت نظارت فقط نظاره گر برجام است

 سياســت/ آرش خليل خانه  رئيس 
كميسيون امنيت  ملى و سياست خارجى 
مجلس مى گويــد كه پس از گاليه و تذكر 
مقام معظم رهبرى در مورد عملكرد هيئت 
عالى نظارت بر برجام، كار اين هيئت سرعت 

بيشترى يافته است. 
موضع گيرى هاى  بروجــردى  آقاى  ظاهراً 
رســانه اى على اكبر واليتى (از اعضاى اين 
هيئت) در روزها و هفته هاى اخير را دال بر 
فعال تر شدن اين هيئت دانسته اند اما آنچه 
در عمل مشهود است، هيئت مذكور حكم 
مفّرى براى مسئوالن دولتى و 
وزارت خارجه را دارد كه همه 
سؤال ها  عالمت  و  مطالبه ها 
و انتقادهــا را در مورد اقدام 
متقابــل و واكنش به نقض 
توافق هســته اى از ســوى 
آمريكا بــه اين هيئت حواله 
بدهند و از پاسخگويى شانه 

خالى كنند. 
پس از آن بود كه بــا تصويب تحريم هاى 
جامع آمريــكا عليه ايران، اين هيئت اوايل 
شــهريور اعالم كــرد كــه 16 تصميم را 
براى اقدام متقابــل در برابر نقض برجام از 
ســوى آمريكا اتخاذ كرده كه به گفته على 
الريجانــى، رئيس جمهور مأمور ابالغ آن ها 
شد؛ 16 تصميمى كه هنوز محتوا و ساختار 

آن اعالم و علنى نشده است. 
اگر چه ســخنگوى وزارت امــور خارجه 

چندى پيش از ابالغ اين تصميمات از سوى 
رئيس جمهور خبر داد اما گفت كه اين 16 
دستور متناســب با اقدامات آمريكايى ها و 
نقــض برجام به صورت گام بــه گام اجرايى 
خواهند شد. اين در حالى است كه رئيس 
مجلس كه خود عضو هيئت عالى نظارت 
بر برجام اســت، گفته بود كه از نظر ما در 
هيئت نظارت هسته اى، نقض برجام توسط 
آمريكايى ها با توجه به اســتنادات روشن 
اســت. الريجانى همچنين از تصميم اين 
هيئت براى شــكايت ايــران از آمريكا به 
كميسيون نظارت بر برجام و اجرايى شدن 
آن خبــر داده و گفت كه  قرار اســت اين 
موضوع در نشســت وزراى خارجه 1+5 و 
ايران كه چند روز پيش در نيويورك برگزار 

شد، پيگيرى گردد. 

دست خالى از نيويورك 
شايد دولت روحانى منتظر بود تا ببيند در 
نشســت وزراى خارجه گروه 1+5 و ايران 
در نيويورك مى تواند بر چالشى كه دولت 
آمريكا براى توافق هسته اى رقم زده، فائق 
آيد يا نه. اما فضا سازى ترامپ پيش از مجمع 
عمومى ســازمان  ملل و حضور روحانى و 
ظريف در نيويورك همه اين برنامه ها را به 
هم ريخت.  تهديد ترامپ به خروج از برجام 
و طرح موضوع ضرورت بازبينى در اين توافق 
به واقع موضوع اصلى نشست وزراى خارجه 
7 كشور در نيويورك كه همانا شكايت ايران 

از آمريكا به دليل تصويب تحريم هاى جديد 
و نقض برجام بود را به حاشيه راند.  با اين 
حال نه موضوع اول به نتيجه روشنى رسيد 
و نه دستور كار دوم. نمايندگان مجلس هم 
البته به اين موضوع واكنش نشان دادند و 
خواستار توضيح وزارت خارجه درباره اينكه 
اساساً شكايت ايران را در اين نشست مطرح 

كرده يا نه، شدند. 
در  بعيدى نــژاد  كــه حميــد  آن گونــه 
اينستاگرامش بر خروجى نشست نيويورك 
صحه گذاشت، به گفته فدريكا موگرينى در 
اين جلســه همه پذيرفته اند كه تا به حال 
همه اعضاى برجام تعهدات خود را به طور 
كامل اجرا كرده اند. اين جمله بدان معناست 
كه ايران هم اجراى تعهدات آمريكا را تأييد 

كرده است. 
در موضــوع دوم يعنى تهديــد آمريكا به 
خروج از برجام هم چيزى جز توصيه هاى 
كشــورهاى ديگــر حاصل نشــده و حاال 
ترامــپ محكم تر از قبــل از احتمال عدم 
تأييد پايبندى ايران بــه برجام و واگذارى 
تصميم گيرى در مورد خروج از اين توافق 

به كنگره سخن مى گويد. 

واكنش هيئت عالى، شايد وقتى ديگر 
شــايد بى حاصلى نشســت نيويــورك و 
مواضع تند و ضدايرانى ترامپ در ســازمان  
ملل سبب شــد كه على اكبر واليتى اعالم 
كند كه پس از بازگشــت روحانى نشست 

هيئت نظارت بر برجام براى تصميم گيرى 
تشكيل خواهد شد. اما االن حدود يك هفته 
از بازگشت روحانى گذشته و خبرى از اين 
نشست نشده است. رئيس كميته هسته اى 
مجلس نهم در گفت وگو با «قدس» ضمن 
انتقاد از عملكرد هيئت نظارت بر برجام، با 
اشــاره به اينكه مقام معظم رهبرى اجازه 
اجراى برجام را با 29 شــرط شامل فرمان 
9 ماده اى خودشــان و مصوبات مجلس و 
شوراى عالى امنيت ملى صادر كردند، اظهار 
داشت: رهبرى در همان فرمان هيئت عالى 
نظــارت بر برجام را مأمور نظارت بر اجراى 
اين شــروط كرده و تأكيــد كردند برجام 
نقاط مبهم و ضعف هاى ساختارى فراوانى 
دارد كه براى جلوگيرى از خســارت ديدن 
كشور، رصد لحظه  به لحظه هيئت نظارت را 
مى طلبد. ابراهيم كارخانه اى با اشاره به انتقاد 
و گاليه مقام معظم رهبرى از سطح واكنش 
اين هيئت به نقض عهد هاى مكرر آمريكا 
از زمــان اجراى برجام، تصريح كرد: اگر بنا 
بر نظر رهبرى و 29 شــرط اجراى برجام، 
هيئت نظارت از همان اولين كارشــكنى و 
نقض توافق واكنش عملى نشــان مى داد و 
ماه ها سكوت نمى كرد و طبق بند 3 مصوبه 
مجلــس اجراى تعهدات ايــران را متوقف 
مى كرد،  امروز شاهد چنين وضعيتى نبوديم. 
وى با بيان اينكه در تركيب هيئت نظارت 
بــر برجام دولتى ها اكثريت را دارند و عمًال 
مذاكره كننــده ، مجرى و ناظر يكى شــده 
اســت، گفت: اين هيئــت كارى به پيش 
نمى برد و آنچه رخ مى دهد اين اســت كه 
وزارت خارجه و دولــت گزارش ها را براى 
هيئت نظارت تهيــه مى كنند و در اختيار 
آن قرار مى دهند كه اين يك نقيصه است و 
باعث مى شود اين هيئت بر مبناى برداشت 

دولت تصميم گيرى كند. 
كارخانه اى افزود: اين وضعيت، در كنار علنى 
از  اتخاذشده  و اجرايى نشــدن تصميمات 
سوى اين هيئت و بيانيه درمانى هاى دولت، 
سبب شده كه آمريكايى ها با اين برداشت 
كه واكنش هاى كالمــى در ايران مصرف 
داخلى دارد، هر روز گام هاى بلندترى براى 

نقض برجام بردارند. 

اگر هيئت نظارت 
از همان اولين 
نقض توافق واكنش 
عملى نشان مى داد 
امروز شاهد چنين 
وضعيتى نبوديم

بــــــــرش



 بين الملل   افشاى استفاده «جرالد كوشنر» 
داماد و مشاور ارشد رئيس جمهور آمريكا، از 
ايميل هاى شــخصى براى امور كارى، بيش 
از هر كــس موجب خوشــحالى «هيالرى 
كلينتون»، نامزد شكســت خــورده حزب 
دموكرات در انتخابات رياست جمهورى سال 
2016 شد. كلينتون مدت طوالنى با رسوايى 
استفاده از ايميل هاى شخصى براى امور ادارى 
در دوره تصــدى وزارت امور خارجه آمريكا، 
دست به گريبان بود. «دونالد ترامپ»، رئيس 
جمهور آمريكا، در كارزار انتخاباتى بارها از اين 
موضوع براى ضربه زدن به كلينتون استفاده 
كــرد و او را به دليل بى توجهى به مســائل 
امنيت داخلى، فردى ناشايست براى رياست 
جمهورى آمريكا دانست. ترامپ حتى وعده 
داد اگر رئيس جمهور آمريكا شود، كلينتون 
را به دليل استفاده از ايميل هاى شخصى براى 
امور ادارى، به زندان مى فرستد؛ موضوعى كه 
بعدها از آن صرف نظر كرد و گفت از زندانى 

كردن رقيب سابقش چشمپوشى مى كند.

  حفره هاى امنيتى دولت ترامپ بيشتر شد
رسانه ها در آمريكا اعالم كردند، حداقل 6 تن 
از مشاوران و دستياران رئيس جمهور آمريكا، 
از جمله ايوانكا ترامپ و جرالد كوشنر، دختر و 
داماد ترامپ در ارتباط ايميلى با برخى اعضاى 
دولت از سرورهاى شخصى استفاده كرده اند. 
توسل به چنين شيوه هايى، مكاتبات ادارى 

و بعضاً محرمانــه دولت آمريكا را در معرض 
خطر هك و افشــا قرار مى دهد. بر اســاس 
قوانين فدرال، مقام هاى رسمى دولت آمريكا 
حق ندارند براى مكاتبات ادارى از سرورهاى 
شــخصى اســتفاده كنند.  البته به اذعان 
هيالرى كلينتون، ارســال ايميل هاى ادارى 
با استفاده از سرورهاى شخصى بارها توسط 
مقام هاى آمريكايى انجام شده است. به عنوان 
مثال، زمانى كه هيالرى كلينتون در دوران 
رقابت هاى انتخابات رياست جمهورى سال 
گذشته با اتهام مشــابهى روبه رو شد، اعالم 
كرد، مادليــن آلبرايت و كالين پاول، وزيران 
خارجه پيشين نيز به جاى استفاده از سرور 
دولتى و امن، از سرورهاى شخصى استفاده 
كرده بودند كه دسترســى و كار با آن ها در 

مقايسه با سرورهاى دولتى راحت تر است. 
با اين حال، چنين استدالل هايى سبب نشد 

كلينتون به دليل بى توجهى به هشدارهاى 
امنيتى و بــه خطر انداختــن امنيت ملى 
زير حمالت تنــد رقيــب انتخاباتى خود، 
دونالد ترامپ قرار نگيــرد. ترامپ در خالل 
رقابت هاى انتخاباتى همواره كلينتون را به 
خاطر اهمال در نحوه مكاتبات ادارى، مورد 
انتقاد قرار مى داد و وى را فريبكار و دروغگو 
مى خواند. حتى اداره تحقيقات فدرال آمريكا 
«اف بى آى» نيز به خاطر چنين اهمال كارى، 
ساعت ها كلينتون را بازجويى كرد و انتشار 
اخبــار اين موضوع در روزهــاى منتهى به 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى شانس 

پيروزى وى را كاهش داد. 

 قربانى بعدى براى بقاى ترامپ كيست؟
اكنــون و پس از ماه ها حمالت لفظى بى امان 
دونالد ترامپ به هيالرى كلينتون، اخبار فاش 

شــده از درون كاخ ســفيد از آن حكايت دارد 
كه ســهل انگارى، اهمال و به خطر انداختن 
امنيت ملى به يــك دولت خاص يا يك مقام 
خاص محدود نيست و به موضوعى فراگير در 
اين كشور تبديل شده است. اين موضوع از اين 
جهت حائز اهميت است كه به نظر مى رسيد 
پس از رسوايى ايميل هاى كلينتون، مقام هاى 
كنونى، آن هم در دولت ترامپ احتياط بيشترى 

بــه خرج دهند و اشــتباهات 
گذشــته را تكــرار نكنند. به 
همين دليــل پيامدهاى اين 
موضوع حداقــل در نزد افكار 
عمومــى و براى رســانه هاى 
منتقد دولت از اهميت بيشترى 
برخوردار مى شود؛ بويژه اينكه 
نزديكان رئيس جمهور كنونى 
آمريكا از جمله جرالد كوشنر 
احتمالى  پرونده دخالــت  در 
انتخابات رياست  روســيه در 
جمهورى اخير آمريكا در مظان 
اتهام قــرار دارد و بى توجهى 
آنان به هشدارهاى امنيتى در 
خصوص نحوه مكاتبات دولتى 

مى تواند فشارها را بر كاخ سفيد و شخص دونالد 
ترامپ افزايش دهد تا جايى كه براى رهايى از 
چنين مخمصه اى، يكى ديگر از مشاوران خود را 
از دست دهد حتى اگر آن مشاور، دختر يا داماد 

رئيس جمهور آمريكا باشد.

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

وقوع انفجارى در يكى از ايستگاه هاى متروى لندن
فارس: مقامات پليس لندن اعالم 
كردند، شاهدان از وقوع انفجار يك 
بسته داخل كيفى در متروى لندن 
خبــر دادند كه موجب وحشــت و 

نگرانى حاضران شد. 
پليس لنــدن همچنين اعالم كرد، 
نيروهاى پليس به محل اعزام شدند 

و ايستگاه را بستند. 
بريتانيا، در ماه هاى اخير با افزايش حمالت تروريستى روبه رو بوده است.

پيشــتر نيز در 15 سپتامبر 2017، يك محفظه سفيد رنگ با ماده اى نامعلوم 
داخــل آن، در يكى از واگن هاى مترو لندن منفجر شــد و درپى آن چند نفر 

زخمى شدند.

تيراندازى در نزديكى ساختمان رياست جمهورى 
فيليپين

هندوستان تايمز: سخنگوى رودريگو دوترته رئيس جمهور فيليپين خبر داد، 
در نزديكى ساختمان رياست جمهورى تيراندازى صورت گرفته است. 

در نزديكى محل ساختمان رئيس جمهور تيراندازى صورت گرفته، اما دوترته 
در محل حضور نداشت.

حادثه تيراندازى دقيقاً در پارك ماالســانانگ صورت گرفت كه محل استقرار 
گارد رئيس جمهور و نزديك به ساختمان وى است. 

استيوبنن: خدا را شاكر باشيد كه دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا است
جنجال هــا  ادامــه  در  فــارس: 
درباره حمــالت «دونالــد ترامپ» 
برخى  بــه  آمريكا  رئيس جمهــور 
بازيكنان ليگ فوتبال آمريكايى به 
دليل «بى احترامى به پرچم و سرود 
ملى»، يك چهره جنجالى ســابق 
دولت كنونى به اين بازيكنان گفته 
كه «خدا را شــكر كنيد كه دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا است». 

«زانو زدن» برخى بازيكنان عمدتاً سياهپوســت ليگ ملى فوتبال آمريكايى كه 
در ابتدا در اعتراض به خشونت هاى نژادپرستانه نيروهاى پليس آمريكا صورت 
گرفت، بــا دخالت و اظهارنظر دونالد ترامپ بــه موضوعى جنجالى در فضاى 

سياسى و ورزشى اين كشور بدل شد.

سفارت اسپانيا در مسكو به دنبال تهديد به 
بمب گذارى تخليه شد

نيروهاى  مقامــات  از  يكى  تاس: 
امــدادى اعــالم كرد كه ســفارت 
اسپانيا به دنبال يك تماس تلفنى 

ناشناس در حال تخليه است. 
كاركنان سفارت اسپانيا ساختمان 
و  كردنــد  تخليــه  را  ســفارت 
كارشناسان و ســگ هاى بمب ياب 

نيز به محل اعزام شدند. 
ديروز اعالم شــده بود، 20 ســاختمان بمب گذارى شــده اند، امــا هيچ ماده 

منفجره اى در اين مكان ها پيدا نشد.

خـــبر

معضل ايميل ها اين بار براى دولت ترامپ

قطر: آماده گفت وگوى خانواده اى، عليه امنيت ملى آمريكا
مستقيم براى حل اختالفات 

هستيم

فارس: «سلطان بن سعد المريخى» در نشست 
وزراى كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد كه 
در حاشيه نشست هاى مجمع عمومى سازمان 
ملل در نيويورك برگزار شد، گفت كه دوحه 
براى گفت وگوى مســتقيم و سازنده درباره 
ادعاهاى مطرح شــده عليه قطر آماده است.
اين مقام قطرى افزود كه واقعيت  بين المللى 
ثابت كرد كه انجام اقدام هاى يكجانبه به يكى 
از چالش هــاى خطرناك براى صلح و امنيت 
منطقــه اى و تهديدى بــراى امنيت جمعى 
تبديل شده است. المريخى اظهار داشت كه 
خطرات اين اقدام ها اين اســت كه به ايجاد 
فضاى بى ثبات كمك كــرده و درگيرى ها را 
شــعله ور مى كند و به گروه هاى تروريستى 

براى تحقق اهداف غيرقانونى كمك مى كند.

كشته شدن 3 نظامى 
اسرائيلى در عمليات يك 

جوان فلسطينى
مهر: طى عمليات يك جوان فلســطينى در 
ورودى شــهرك «هار ادار» واقع در شــمال 
غرب قدس اشــغالى ســه نظامى اسرائيلى 
كشته شــدند. براســاس گزارش كانال 10 
رژيم صهيونيستى، چندين نظامى ديگر نيز 
در اين عمليات كه با ســالح گرم انجام شد، 
زخمى شده اند. اين جوان فلسطينى به ضرب 
گلوله نظاميان صهيونيست به شهادت رسيد. 
«معاريو» اعالم كرد، عامل عمليات در پوشش 
كارگران فلسطينى به ورودى شهرك مذكور 
آمده بوده و به محض رسيدن به اين ورودى، 
نســبت به تيرانــدازى به ســمت نيروهاى 

اسرائيلى اقدام كرده است.

اخبار جهان اسالم

حداقل 6 تن از 
مشاوران و دستياران 
رئيس جمهور آمريكا، 
از جمله ايوانكا ترامپ 

و جرالد كوشنر، 
دختر و داماد ترامپ 
در ارتباط ايميلى با 

برخى اعضاى دولت 
از سرورهاى شخصى 

استفاده كرده اند

بــــــــرش

 مقامات پليس لندن اعالم 
كردند، شاهدان از وقوع انفجار يك 
بسته داخل كيفى در متروى لندن 
خبــر دادند كه موجب وحشــت و 

پليس لنــدن همچنين اعالم كرد، 
نيروهاى پليس به محل اعزام شدند 

نيروهاى  مقامــات  از  يكى 
امــدادى اعــالم كرد كه ســفارت 
اسپانيا به دنبال يك تماس تلفنى 

كاركنان سفارت اسپانيا ساختمان 
و  كردنــد  تخليــه  را  ســفارت 
كارشناسان و ســگ هاى بمب ياب 

رئيس جمهور آمريكا است
جنجال هــا  ادامــه  در 
درباره حمــالت «دونالــد ترامپ» 
برخى  بــه  آمريكا  رئيس جمهــور 
بازيكنان ليگ فوتبال آمريكايى به 
دليل «بى احترامى به پرچم و سرود 
ملى»، يك چهره جنجالى ســابق 
دولت كنونى به اين بازيكنان گفته 
كه «خدا را شــكر كنيد كه دونالد 

هستيم

فارس: 

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

اردوغان: جلوى صادرات نفت كردستان عراق را كه بگيريم، كار تمام مى شود       الجزيره: رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه در سخنانى با بيان اينكه آنكارا اجازه جدايى شمال عراق از دولت مركزى 
بغداد را نمى دهد، گفت: همه پرسى جدايى طلبى، تهديدكننده وحدت ارضى تركيه است. وى تهديد كرد، زمانى كه آنكارا صادرات نفت كردستان را متوقف سازد، كار تمام مى شود. وى گفت: كردهاى عراقى 
نمى دانند، چگونه دولت مستقل تشكيل دهند.  رئيس جمهورى تركيه افزود: زمانى كه تمامى كاميون هاى حامل مواد مختلف از رفتن به شمال عراق منع شوند، كردهاى اين كشور از گرسنگى جان مى دهند.
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نروژ:  پناهجويان  شوراى  رئيس 
غيرقانونــى  پناهجــوى  كــودكان 
افغانستانى اغلب از كشورهاى شمال 
اروپا اخراج مى شوند، اما در ايران از 

اولين روز مدرسه لذت مى برند!

برايان كلس: وقتى ترامپ اطالعات 
خود را به جاى دستگاه هاى اطالعاتى 
از برنامه هاى «فاكس نيوز و سريال ها» 
و پاسخ هاى توييتر دريافت كند، اين 

اتفاق هم روى مى دهد.

فاكس نيوز: فيلم پرتاب موشــك 
جديد ايــران مربوط به حدود هفت 
ماه پيش است. موشك خرمشهر در 
جريان رژه نيروهاى مسلح به نمايش 

در آمد.

امنيت ملى  مك مستر مشــاور 
آمريكا: مســئله كليــدى پيش رو 
مســدود كردن تمام مسيرهاى ايران 
به سمت سالح هسته اى و رويارويى با 

رفتار بى ثبات كننده آن است.

نشــريه فارن پاليسى: جهان به 
تماشا نشسته است و ميانمار در حال 

پاكسازى قومى روهينگيا است.

 ديپلماسى توييترى
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روزنامـه صبـح ايـران

هيئت انديشه ورز خبرگان گفتمان سازى كند   رسا: نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه علل و عوامل توقف يا عقب نشينى احتمالى در اهداف انقالب بايد 
بررسى و مشكالت ترميم شود، گفت: از اين رو خبرگان در راستاى رسيدن به اهداف انقالب بايد گفتمان سازى كند. آيت اهللا محسن حيدرى، مطالبه اخير رهبر معظم انقالب مبنى بر تشكيل هيئت 

انديشه ورز را بسيار مهم و اساسى دانست و افزود: بايد يك هيئت انديشه ورز و اتاق فكر از سوى خبرگان تشكيل شود تا اهداف انقالب را رصد كند.

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

 معارف/ آمنه مســتقيمى  با مرور 
فصــل احســاس و هيجــان در كتاب 
تاريخ ســاز عاشورا و رســيدن به فصل 
تعقــل و تأمل بويژه در ريشــه ها، علل 
و آرمان هاى اين قيــام در مى يابيم كه 
واجب فراموش شــده «امــر به معروف 
و نهــى از منكــر» كه بســيارى از ما با 
بهانه هاى روشــنفكرانه مثل «احترام به 
حريم خصوصــى افراد» از زيــر بار آن 
شانه خالى مى كنيم، از اصلى ترين داليل 
وقوع عاشوراى حسينى بوده است چنان 
السالم)  كه حضرت سيدالشــهدا(عليه 
فرموده اند: «اِنّما َخَرجُت لطلب االصالِح 
فى اُمِه جــّدى، اُِريُد اَن آُمَر بالمعروِف و 

اَنهى َعِن الُمنَكِر...»
از اين رو و در آستانه عاشوراى حسينى 
در گفــت وگو با دكتر مجيــد معارف، 
رئيس دانشكده الهيات و معارف اسالمى 
دانشــگاه تهران درباره ايــن فريضه در 
آيــات و روايات بويژه ســيره رضوى به 
بحث و بررســى پرداخته ايم كه مشروح 

آن به حضورتان تقديم مى شود:
 در فلسفه قيام عاشوراى حسينى 
از «امر بــه معروف و نهى از منكر» 
ياد  اصلى  اهداف  از  به عنوان يكى 
شده است، اين فريضه در اسالم چه 
جايگاهى دارد كه زمينه ساز چنين 

واقعه تاريخ سازى شده است؟
امر به معــروف و نهى از منكر به عنوان 
يكى از دستورهاى الهى از جايگاه مهمى 
در قــرآن و روايات اهــل بيت(عليهم 
السالم) برخوردار است، چنان كه آيات 
متعددى دربــاره اين واجــب الهى در 
ســوره هايى همچون آل عمران، مائده، 
توبه و اعراف وارد شــده كه به برخى از 
آن ها به عنوان نمونه اشاره مى شود. براى 
مثال در ســوره مباركه اعراف، آيه157 
خداى متعال وقتى اوصاف پيامبر(صلى 
اهللا عليه وآله) را بيــان مى كند، امر به 
معــروف و نهى از منكر را از جمله آن ها 
برمى شمارد و چه كسى است كه نداند 
ايشــان با بزرگ ترين منكر زمانه يعنى 
شرك و بت پرستى، مبارزه و بزرگ ترين 

معروف يعنى توحيد را اقامه كردند.
تعالى  و  تبــارك  خــداى 
بهترين  نيز  را  مســلمانان 
البته  امت معرفى مى كند، 
به شــرط آنكه ســنت امر 
به معــروف و نهى از منكر 
باشد،  در دستور كار آن ها 
«ُكْنُتْم  مى فرمايــد:  چون 
ــٍة أُْخِرَجْت لِلَنّاِس  َخْيَر أَُمّ
َوتَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  تَْأُمُروَن 

َعِن الُْمْنَكِر».
هرچند ممكن اســت اين سنت شرط 
باشــد، يعنى به اين شرط يا مادامى كه 
چنين مى كنيد و نيز در سوره آل عمران 
ٌة يَْدُعوَن إِلَي  مى فرمايد: «َولَْتُكْن ِمْنُكْم أَُمّ
الَْخْيــِر َو يَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يَْنَهْوَن َعِن 
الُْمْنَكِر» يعنى بايد از بين شــما كسانى 
باشــند كه امر به معروف و نهى از منكر 
كنند و چه بسا از اين آيه بتوان وجوب 

كفايى اين واجب را استنباط كرد.
افــزون بر ايــن، در برخى آيــات قرآن 
رويكرد سلبى نيز نسبت به اين فريضه 
مى بينيــم، بدين معنا كــه قرآن برخى 
گروه ها و اقوام را به دليل فراموش كردن 
ســنت امر به معروف و نهــى از منكر 
سرزنش مى كند، مثل قوم بنى اسرائيل 
كه در ســوره مباركه مائده، مى فرمايد: 
«لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني إِْسَرائِيَل َعلَى 

لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى بِْن 
َعَصْوا  بَِما  َذلِــَك  َمْريََم 
َكانُوا  يَْعَتــُدوَن  َوَكانُوا 
َال يََتَناَهــْوَن َعْن ُمْنَكٍر 
َكانُوا  َما  لَِبْئــَس  َفَعُلوُه 

يَْفَعُلوَن». 
همچنيــن در ســوره 
خداى  توبــه،  مباركه 

تبارك و تعالــى بين مؤمنان و منافقان 
مقايســه مى كند و دربــاره مؤمنان به 
فريضــه امر به معــروف و نهى از منكر 
اشاره دارد و درباره منافقان عكس آن را 
برمى شمارد، يعنى از معروف باز مى دارند 

و به كارهاى زشت فرمان مى دهند!
بنابراين، در قرآن آيــات متعدد به اين 
فريضه، حتى در قالب يك واجب كفايى 

اشاره دارد.
از  نهــى  و  معــروف  بــه  امر   
منكر در ســيره نظــرى و عملى 
معصومان(عليهم السالم) بويژه امام 
رضا(عليه الســالم) چه جايگاهى 
دارد و در ايــن باره چه تصريحاتى 

دارند؟
افــزون بــر آيــات، روايات از شــخص 
پيامبر(صلى اهللا عليه وآله) تا ائمه(عليهم 
السالم) قوالً يا فعًال درباره امر به معروف 
و نهى از منكر آموزه هاى بسيارى وجود 

دارد.
البته پيش از ســخن درباره روايات بايد 
بگويم از نظر برخى گروه هاى اســالمى 
اصــل امر به معروف و نهى از منكر جزو 
اصول دين اســت، در حالى كه در فقه 
شــيعه اين فريضه جزو فروع دين است 
و در رديــف نماز، روزه، حــج و زكات، 
تولــى و تبرى اين فريضه قرار مى گيرد، 
به عبارت بهتر در ســاختار جهان بينى 
شــيعه امر به معروف و نهــى از منكر، 
موضوعى فقهى اســت و در زمره فروع 
دين قــرار مى گيرد؛ اما برخى فرقه هاى 
اســالمى مانند معتزله اين فريضه را به 
عنوان مسئله اى كالمى در نظر گرفته اند 
و در جهان بينى آن ها جزو اصول دينى 
است، يعنى معتزله مى گويد: اصول دين 
عبارتند از توحيد، نبوت، امر به معروف و 

نهى از منكر و....
 امام رضا(عليه السالم) درباره امر 
به معروف و نهى از منكر چه تصريح 

و تأكيدى دارند؟
ايشــان دربــاره امر به معــروف و نهى 
از منكــر روايتــى دارند كــه اصل آن 

امــام  اميرالمؤمنيــن  از 
در  الســالم)  على(عليــه 
نامــه 45 نهــج البالغــه 
اســت  وصيتى  و  آمــده 
بــه امــام حســن و امام 
لســالم)  ا حسين(عليهما
پــس از آنكه ابــن ملجم 
نماز  ايشان در محراب  به 
ضربه زد و حضرت امير(عليه الســالم) 
مى فرماينــد: «اهللا اهللا، امر به معروف و 
نهى از منكر را ترك نكنيد، چون پيامد 
ترك اين فريضه آن است كه اشرار شما 
بر شــما مسلط مى شــود و اگر دعا هم 
كنيد خداوند دعايتان را اجابت نخواهد 

كرد.»
روايت نزديــك به هميــن مضمون از 
امام رضا(عليه الســالم) هم وارد شــده 
كه فرمودند: «بايســتى كــه به معروف 
امــر و از منكر نهى كنيــد كه [اگر اين 
كار نكرديــد] افــراد بد كردار بر شــما 
مسلط خواهند شد و خوب هايتان دعا 

مى كنند، اما مستجاب نمى  شوند.»
امــام رضا(عليه الســالم) همچنين در 
حديثى به نقل از رســول خدا(صلي اهللا 
عليه و آلــه) آورده اند: «هرگاه اّمت من 
از انجام امر به معــروف و نهى از منكر 
سرپيچى و آن را به يكديگر واگذار كنند، 

گويا با خـداوند اعـالن جنگ داده اند.»
در نهــج البالغه ســخن ديگرى هم در 
اين باره آمده اســت كه سيدرضى(ره) 
نقل مى كند، طبرى در تاريخ خود آورده 
حضرت امير(عليه السالم) درباره امر به 
معروف و نهى از منكر سخنى دارند و اين 
فريضه را به سه مرحله تقسيم مى كند: 
نخســت مرحله قلبى است، يعنى ما در 
جامعه اســالمى وقتى شــاهد منكرات 
هســتيم و قدرتى بر تغيير آن نداريم و 
حتــى از طريق زبــان و قلم نمى توانيم 
آن هــا را تقبيح كنيــم، از آن منكرات 
متنفر باشيم و قلباً سنن و كارهاى نيكو 
را دوســت بداريم؛ مرحله دوم: اقدام به 
زبان اســت، يعنى با زبــان خود امر به 
معروف و نهى از منكر كنيم، براى مثال 
كافى است ببينيم كسى غيبت مى كند 
و زباناً آن سخن را متوقف و آن شخص 
را منع كنيم؛ مرتبه سوم امر به معروف و 
نهى از منكر در عمل است، يعنى انسان 
زمانى قيام كند براى براندازى يك منكر، 
البته وقتى شرايط مهيا باشد، چنان كه 
وقتى وصيتنامه امام حسين(عليه السالم) 

خطاب بــه برادرشــان محمدحنفيه را 
قيام  فلســفه  مرور مى كنيم، مى بينيم 
شــان را امر به معــروف و نهى از منكر 
و عمل به ســيره جد و پدرشان معرفى 
مى كنند، نه قدرت طلبى: «اِنّما َخَرجُت 
ى، اُِريُد اَن  لطلب االصالِح فى اُمِه جــدّ
آُمَر بالمعــروِف و اَنهى َعِن الُمنَكِر» زيرا 
در زمان ايشان، يزيد و حكومتش منكر 
اجتماعى بوده اســت بويژه آنكه متوقع 
بود حضرت سيدالشهدا(عليه السالم) با 

اين منكر بيعت هم بكنند!
اما... متأسفانه، گاهى ما نسبت به امر به 
معروف و نهــى از منكر محافظه كارى 
مى كنيــم، در حالى كــه غافليم ترك 
اين فريضــه، پيامد خطرناكــى دارد و 
مى تواند دامنگير خود ما نيز شود؛ چنان 
كه زمانى كه شــخص فاسدى بر جامعه 
مسلط مى شود و بعد همه را به دردسر 
بينــدازد و وقتى دعا كنيــم، دعايمان 

سودى نخواهد داشت.
 آيا بــا توجه به تصريــح امام 
رضا(عليه السالم) به پيامدهاى سوء 
ترك امر به معروف و نهى از منكر 
مى توان ريشه بسيارى از مشكالت 
بويژه ِشكوه هايى كه  امروز جامعه 
در باب استجابت نشدن دعا و رفع 
نشدن مشكالت وجود دارد را پيامد 

فراموشى اين فريضه دانست؟
در تحليل مسائل نمى توان و نبايد تك 
علتى برخــورد كرد، زيرا در يك جامعه 
اسالمى چه ايران باشد چه جز آن، اگر 
مشكالتى وجود دارد اينكه بگوييم صرفاً 
نتيجه تعطيلى ســنت امر به معروف و 

نهى از منكر است، صحيح نيست.
اما مى توان گفــت، قطعاً تعطيل كردن 
اين سنت، آثار و پيامدهاى بدى دارد كه 
يكى از آن ها مستجاب نشدن دعاهاست؛ 
اگر بخواهيم نسبت به اين پديده بررسى 
علمى داشــته باشــيم، مى توان داليل 
متعددى يافت كه ممكن است برخى از 
آن علل، فردى باشد؛ مثل خوردن لقمه 
حــرام، دروغ گفتن، ضايــع كردن حق 
ديگرى و... كه اگرچه ممكن است كسى 
هم متوجه نشــود، اما عواقبش دامنگير 
انسان مى شود. همچنين و بنابر فرموده 
امام رضا(عليه السالم) ترك و فراموشى 
ســنت امر به معروف و نهــى از منكر 
مثل هر گناه و زير پا گذاشــتن واجب 
الهى مى تواند مانعى باشــد بر استجابت 

دعاهايمان.

رئيس دانشكده الهيات دانشگاه تهران در گفت وگو با قدس مطرح كرد

 سّر مستجاب نشدن دعاها در كالم امام رضا

آرزويم شفاعت سيدالشهدا   است
خيلى ها تصور مى كنند نوشتن و حرف زدن درباره سيدالشهدا(عليه السالم) خيلى 
ساده است و در تصور برخى ديگر هم كار كردن براى ايشان چندان دشوار به نظر 
نمى رسد، ولى براى من كه سال هاى زندگى ام به قلمزنى درباره اهل بيت عصمت 

و طهارت(عليهم السالم) گذشته همه اين ها دشوار است.
آخر ما كجا و اين انوار مطهر كجا؟ فرشــچيان كمترين بنده خداست كه در برابر 
عظمت امام حسين(عليه السالم) ذره اى ناچيز هم نيست، اما آقا خودشان توفيق 

دادند كه دست من براى قلمزنى ضريحشان به حركت دربيايد.
اساســاً در تمام هســتى هيچ اتفاق خوبى بــدون اذن خــدا و عنايت چهارده 
معصوم(عليهم الســالم)  محقق نمى شود و من خودم را نوكر و خادم اين خاندان 

نورانى مى دانم.
فرشچيان از خود چيزى ندارد كه به آن فخر و مباهات كند، هر چه هست به بركت 
محبت اين انفاس زكيه است. من از كودكى دل به محبت امام حسين(عليه السالم)  
دارم؛ يادم هســت دو بار در كودكى به پابوسى ايشان مشرف شدم و اين همه به 
خاطر اهتمام و عالقه مادرم به زيارت بود و ايشان مهر و محبت حسينى را بر دل 

من و همه اهل خانه كاشتند.
اگر چه آن روزها زيارت كربال بسيارســخت بود، اما بسيار به دل من نشست و از 
آن روز خواستم هر طور شده عرض ارادتى كوچك به محضر ايشان داشته باشم، 
تا اينكه سال 85 توفيق نصيب حال اين بنده كوچك خدا شد تا طراحى ضريح را 
به دست بگيرم، همان اول كه دست به قلم شدم، از آقا خواستم اين ضريح همان 

عرض ارادت كوچك من باشد كه به عنايت خودشان كار پيش رفت.
من همواره اشك هاى مادرم را كه هميشه با شنيدن نام سيدالشهدا(عليه السالم)  بر 
چهره اش جارى مى شد، در طراحى ضريح مرور كرده ام، خدايش رحمت كناد كه 

همين گريه هاى ايشان من را در اين مسير قرار داد.
امروز هر چه دارم به بركت اهل بيت(عليهم الســالم) است و آرزوى من شفاعت 
سيدالشهدا(عليه الســالم) است؛ اگر آقا من را اليق بدانند و شفاعت كنند، ديگر 
بهشت معنايى ندارد، چون ايشان فردوس برينى است كه در هيچ يك از بهشت ها 

قابل تصور نيست.
من از ايشان مى خواهم تا آخرين لحظه زندگى و حياتم خادم ايشان و ساير حضرات 
معصومين(عليهم السالم) باشم،  از ايشان مى خواهم، طعم زيباى حسينى شدن و 

حسينى زندگى كردن را به من و همه دوستداران و محبان خويش بچشانند.

آيت اهللا سيد احمد خاتمى:
دين ما را در برابر بيگانگان بيمه مى كند 

ايرنا: عضو هيئت رئيســه مجلس 
خبــرگان رهبرى گفــت: وظيفه 
حكومت دينــى، صاف كردن جاده 
بهشت اســت و نمى شود حكومت 
دينى، سكوالر و بيگانه از دين باشد.
آيــت اهللا ســيداحمد خاتمى در 
همايش «ياران خراســانى واليت» 
در مشــهد افزود: امام راحل معتقد 
بودند، بيشترين ضربه را كسانى به 

اسالم زدند كه اين دين را يكجانبه نگاه كردند.
وى ادامه داد: در اسالم هر دو جنبه مهر، محبت و قول نرم در كنار اجراى حدود 

و تازيانه وجود دارد.
آيت اهللا خاتمى با اشــاره به همه پرســى در اقليم كردســتان عراق اظهار كرد: 
منطقه، آبســتن حوادث است، اما يقين داريم، دشمنان در ايران كه پايتخت اهل 
بيت(عليهم السالم) و كشور سيدالشهدا(عليه السالم) است، راه به جايى نمى برند. 

وى گفت: هدف دشمنان ايجاد اسرائيل جديد در منطقه است و در مخالفت با اين 
موضوع همگرايى خوبى بين ايران، تركيه، عراق و سوريه ايجاد شده است.

وى با بيان اينكه تكفيرى ها نفس هاى آخر خود را مى كشند و هنوز اين مسئله تمام 
نشده، موضوع اقليم كردستان مطرح شده، افزود: استقالل كردستان ناامنى بسيارى 

به دنبال دارد كه منطقه را تهديد مى كند.
آيــت اهللا خاتمى ادامه داد: چيزى كه ما را در برابر بيگانگان بيمه مى كند، دين و 
ارزش هاى دينى است و بسيج ادارات بايد هر چه هنر، قدرت و تدبير دارد براى نشر 

فرهنگ دينى در مراكز كار و فعاليت خود به كار گيرد.
شايان ذكر اســت، همايش يكروزه «ياران خراسانى واليت» با حضور 300 نفر از 

بسيجيان ادارات مشهد در مجتمع فرهنگى آفتاب واليت برگزار شد.

آماده سازى بطرى هاى «بگو يا حسين» در كاليفرنيا
معــارف: كمپين جهانــى «بگو 
يا حســين» در حال آماده ســازى 
بطرى هاى آب آشاميدنى با برچسب 
هشتگ #Sayyahussein (بگو يا 
حسين) براى توزيع به ياد تشنگى 
سيدالشهدا(عليه الســالم) در شهر 

كاليفرنياى آمريكاست.
شبكه هاى اجتماعى گزارش مى دهند، مجموعه مردم نهاد «عاشورا» كه چند ماهى 
اســت فعاليت خود را با هدف معرفى صادقانه واقعه عاشــورا و رساندن پيام امام 
حسين(عليه الســالم) به مردم جهان شروع كرده، در راستاى معرفى ويژگى هاى 
شــخصيتى و هدايت كننده امام حسين(عليه الســالم) به مردم سراسر جهان، 

كمپينى را با نام «بگو يا حسين» راه اندازى كرده است. 
وب سايت Ashura.info از عالقه مندان به امام حسين(عليه السالم) درخواست 
كرده با شــركت در اين كمپين، به روشــى نوين و به صورت غيرمستقيم، امام 

حسين(عليه السالم) را به مردم جهان معرفى كنند. 
در فراخوان از آنان خواســته شده، تصويرى از خود به همراه كاغذى كه روى آن 
 SayYaHussain# جمالت تعيين شده، براى شــركت در كمپين با هشتگ

وجود دارد را در شبكه هاى اجتماعى خود منتشر كنند . 
از اهداف بلند مدت اين مجموعه، جلوگيرى از اســالم هراسى و معرفى صادقانه 
واقعه عاشوراســت كه با استفاده از تخصص متخصصان خود در حوزه وب سايت 
و فضاى مجازى، تصويرى واقعى از عاشورا و شيعيان امام حسين(عليه السالم) در 
نتايج تصويرى جســت  وجوى انگليسى واژه «Ashura» در موتور جست  وجوگر 

گوگل، به نمايش بگذارد.

حسين من! شهيد كوچكت كو؟
احمد عبداله زاده مهنه

بســم اهللا الرحمن الرحيم. الّســالم عليك يا 
اباعبداهللا.

روضۀ شب هفتم با ذكر عطش شروع مى شه:
حرم آب ندارد

على خواب ندارد...
از روز هفتم، ديگه:

از آب هم مضايقه كردند كوفيان
خوش داشتند حرمت مهمان كربال

امشــب ديگه روضه نمى خــواد بخونم برات. 
خودت تصور كن. روضۀ شيرخواره مى تونه همۀ 
آدم هاى دنيا رو گريه كن اباعبداهللا(عليه السالم) 
كنه. كافيه فقط تصور كنى، طفل شيرخواره اى 

بهش آب نرسه. به مادرش آب نرسه:

ـ... گرمى بوس آخر ْ أستغفُرال
ـ.... زلف سياه دلبر ِ أعوُذ ب

بِسِم... يه چين دامن بلندت
ـ.... دستاى كيمياگر ِ اَلحمُد ل

ما هم شديم شبيه روضه خونا
مرثيه گوى كشته هاى بى سر...

پرت نشم از اون چيزى كه مى گفتم
داشتم مى گفتم از على اصغر

از اون شهيد ماوراى پاكى
مجاهد تشنۀ شير مادر
از بچۀ بهونه گير معراج

كه با دوتا فرشته رفته دردر
روضۀ على اصغر گفتنى نيســت، تصويريه. فقط 
همين قدر بگم: بعضى مقاتل نوشته اند از قرارگرفتن 
اين طفل بى گناه توى آغوش پدر تا شهادتش چند 
لحظه هم طول نكشيد. اباعبداهللا(عليه السالم) اومد 
با طفل شــيرخوارش وداع كنه. هنوز لبش رو به 
لب ها و گونه هاى على اصغر رسونده يا نرسونده، تير 
حرملۀ ملعون سررسيد. ديگه بقيه اش رو خودت 

با شعر گريه كن:
از اون نهاِل نزده جوونه

از عطش و يه مرگ عاشقونه
گردهمايى كوير و دريا

زير لواى عشق و تازيونه
از انتظار مادراى تب دار
تشنگى عشقاى بچگونه
پرنده هاى زخمى رهايى

گذشته از لذت آب و دونه...
اگه كسى به طفل شــيرخوارى آب برسونه، 
هيچ كس نمى گــه: «آفرين! چقدر جوانمردى 
به خــرج داد!» ولــى اگه جماعتى تشــنگى 
شــيرخوارى رو ببينن و دســت روى دست 

بذارن، همۀ مردم دنيا لعنتشون مى كنن:
يه قطره لطف و اين همه هياهو؟

قيمت آب اينجا چقدر گرونه!
تير سه شعبه و گلوى اصغر؟
خاك تو سِر مردم اون زمونه

مقتل نوشــته وقتى تير سه شــعبه رســيد، 
«َفَذبََحُه»: همون دم ســر على اصغر رو از بدن 
جدا كرد. اباعبداهللا(عليه الســالم) كوه صبره. 
اهل بيتش هم بهترين اهل بيت اند به شهادت 

خود آقا. اما با دل داغدار مادر چه بايد كرد:
خدا كند برسد خيمه تاب داشته باشد

براى مادر اصغر جواب داشته باشد
گمان نمى كنم از اين به بعد، مادر تنها

بدون كودك و گهواره خواب داشته باشد...
به خيمه اى ببريدش رباب را كه در آنجا

نه شيرخواره ببيند، نه آب داشته باشد... 
(على زمانيان)

بميرم براى دل سوختۀ حسين(عليه السالم):
زخمى من! صداى كودكت كو؟

سياهى زلف عروسكت كو؟
كى تو رو برده دل سپرده بازى؟

حسين من! شهيد كوچكت كو؟
باغ قشنگ يادگارى ياس

قرمزى گالى ميخكت كو؟
با توام  اى حضرت سبز سيمرغ

صداى بى تابى مرغكت كو؟
كى تن دريايى  تو زخمى كرده؟

ماهى تشنه، بگو پولكت كو؟
سروِ بلند دشت بى نيازى

گواه معصومى پيچكت كو؟... 
(محمدرضا پاكزاديان)

آيا قمه زدن به طور مخفى حالل اســت 
اينكه فتواى شــريف حضرت عالى  يا 

عموميت دارد؟
ج: قمــه زنى عالوه بر اينكــه از نظر عرفى از 
مظاهر حزن و اندوه محســوب نمى شــود و 
سابقه اى در عصر ائمه(عليهم السالم) و زمان 
هاى بعد از آن ندارد و تأييدى هم به شــكل 
خاص يا عام از معصوم(عليه الســالم) در مورد 
آن نرسيده است، در زمان حاضر موجب وهن 
و بدنام شدن مذهب مى شــود، بنا بر اين در 

هيچ حالتى جايز نيست.
استفتا از حضرت آيت اهللا خامنه اى

يك حديث / يك تصوير

خبر

قرآن برخى گروه ها 
و اقوام را به دليل 
فراموش كردن سنت 
امر به معروف و 
نهى از منكر سرزنش 
مى كند

بــــــــرش

تقديم به مدافعى كه در ُمحّرم از حرم، بازگشت

رسيدن بخير سرباز...

عكس نوشت

 رقيه توسلى  ســوگواِر محرم هستيم و 
شكرگويان شهادت...

رســيدن بخيــر ســرباز... رزِق دلدادگى و 
خادمى، گواراى وجود...

كيســت كه نداند ســفر خوب است... سفر 
عاشــقانه... از آن ها كه اجابت شدن دارد... 
تاج دارد... ســرخ است... كيست كه چهارده 
قــرن، عطش كربــال را ســوخته و نباريده 

باشد...
بايــد آمد. بايد از شــما پرســيد در پايان 
ســجده هايت چندبار زمزمه كردى «لبيك 
يا حسين»... و در روشنايى كدام زيارتنامه، 
اشك هايت را شســتى، آقاى حججى...! در 

طلوع كدام ساعت...!
عاقبت بخيرشدن را بايد از شما پرسيد... از 
مدافعى كه در ُمحّرم از حرم، بازگشت... كه 
حكايت مرام شما، شــنيدن دارد... راِز رزِق 

بزرگ تان...
باران مى بارد در شهر، در باديه، در روضه، در 

قلب هايمان... ُمحرم الحرام است... 
چهارده قرن اســت مى خوانيم اهل عاشقى 

و شــهادتيم... اهِل لبيــك... و «يا ارباب» و 
«يــا زينب»، تا اوِج ســالم، مى بــرد ما را... 
اما... اما اى حّجت بى ســر! شما، از صحراى 
سوزان بگو... از خنجر... از يَمين... از صراط 
مستقيم... شما، تازيانه هاى شام و مويه هاى 

باد در گوش آسمان را برايمان بگو...

رسيدن بخير دالور... با ما حرف بزن... اينكه 
از كدام نقطه آغاز مى شــود سرمستى و چه 
اندازه لبيك؛ داغ و شيرين و شاهانه است... 
از َمسلخ بگو... از شمرزاده ها... ُمحرمى را كه 

ِرزق ات نوشتند؛ مجنوِن بى سر.
بايد آمد. با پاى ســر دويد تا مسافرى كه 

پدر اســت... «على» جانى دارد كه 6 ماهه 
نيست، اما وارث غيرت شيعه است... ادامه 

آزادگى...
چقدر در گلويمان دلتنگى و ُحزن و شادى 
و ســالم، موج برمى دارد! چقدر ســرافراز 
و ســردرگريبان ايم! دلمان، چه بى اندازه 
دعاى فــرج مى خواهد! زيــارت امين اهللا! 
چقــدر آرام و شــوريده ســريم! و كربال و 
خراسان و قم برزبان مى آوريم و اسب هاى 
رميــده خونين يال در ســينه مان، دور و 

نزديك مى شوند. 
ُمحرم است. زيِر باران، عزم ديدار كرده ايم... 
براى عرض ادب به ســاحت شــهيد مدافع 

حرم شال و كاله مى كنيم.
آتِش مالقات داريم. بايد چشــم در چشــِم 
دلداده اهل بيت - از نو - بنا شــويم. دوباره 
بغض را دســت به سر كنيم و حاِل اشك را 

بپرسيم... اوج را... نگاه مصمم مؤمنانه را... 
وقت تنگ است، بايد برويم از جوان باوفاى 
شيعه، نشــانى گلســتان و ُمحرم را طلب 

كنيم. رداى عّزت و تاج شهادت را...

احكام

لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى بِْن 
َعَصْوا  بَِما  َذلِــَك  َمْريََم 
َكانُوا  يَْعَتــُدوَن  َوَكانُوا 
َال يََتَناَهــْوَن َعْن ُمْنَكٍر 
َكانُوا  َما  لَِبْئــَس  َفَعُلوُه 
َال يََتَناَهــْوَن َعْن ُمْنَكٍر 
َكانُوا  َما  لَِبْئــَس  َفَعُلوُه 
َال يََتَناَهــْوَن َعْن ُمْنَكٍر 

همچنيــن در ســوره 
خداى  توبــه،  مباركه 

بهش آب نرسه. به مادرش آب نرسه:

ـ... گرمى بوس آخر ْ أستغفُرال

 عضو هيئت رئيســه مجلس 
خبــرگان رهبرى گفــت: وظيفه 
حكومت دينــى، صاف كردن جاده 
بهشت اســت و نمى شود حكومت 

آيــت اهللا ســيداحمد خاتمى در 
همايش «ياران خراســانى واليت» 
در مشــهد افزود: امام راحل معتقد 
بودند، بيشترين ضربه را كسانى به 

 كمپين جهانــى «بگو 
يا حســين» در حال آماده ســازى 
بطرى هاى آب آشاميدنى با برچسب 
 (بگو يا 
حسين) براى توزيع به ياد تشنگى 
سيدالشهدا(عليه الســالم) در شهر 

شبكه هاى اجتماعى گزارش مى دهند، مجموعه مردم نهاد «عاشورا» كه چند ماهى 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

علت افزايش قيمت كاالهاى اساسى بررسى مى شود  مهر: وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر لزوم پاسخگويى سريع به درخواست رئيس جمهور مبنى بر رسيدگى به كاالهاى با بيش از 20 درصد 
افزايش قيمت، گفت: بايد به تنظيم بازار محصول برنج توجه جدى كنيم. محمد شريعتمدارى اصالح روش هاى توزيع كاال و نظارت بر بازار را از جمله موارد مورد تأكيد در سياست هاى ابالغى اقتصاد مقاومتى دانست 

و تصريح كرد از بانك مركزى انتظار دارم در بررسى علت افزايش قيمت اقالم ضرورى كه دولت مسئوليت تنظيم بازار آن ها را بر عهده دارد، همكارى هاى الزم را انجام دهد.

گزارش قدس از صعود نرخ ها بعد از يك دوره تنفس
نوسان قيمت در بازار نفت، طال، سكه و ارز

اقتصاد- فرزانه غالمى: بازار طال و 
ارز پس از فروكش كردن هيجان ماه 
هاى اخير، اوايل مهرماه روزهاى آرامى 
راســپرى كرد اما دوباره دركنار بازار 

نفت درمسير صعودى قرار گرفت.
بررسى قيمت سكه تمام طرح جديد 
در ششــمين ماه ســال جارى نشان 
مى دهد كه اين نوع ســكه در اين بازه 

زمانى حدود 64 هزار تومان نوســان قيمت پيدا كرده است.اما درطى چند روز 30 
هزارتومانى كاهش يافت ودوباره روند صعودى به خودگرفت.

بنابراين گزارش قيمت سكه تمام درشهريورماه به بيش از1274 هزار تومان صعود 
كرد، هرگرم ســكه طالى 18 عيار نيز با 6 هزار تومان افزايش به گرمى 126 هزار 
تومان رسيد ودالر نيز از مرز 3925 تومان گذشت البته با تخليه هيجانات ناشى از 
كاهش نرخ ســود بانكى وفروكش كردن بحران كره شــمالى و آمريكا دو بازار فوق 
روزهاى آرامى راسپرى كرد اما دوباره درمسير گرانى گام برداشت. ديروز نيز و پس 
از آنكه قيمت سكه تمام از ابتداى مهرماه كاهشى شده بود، بار ديگر افزايش نسبتاً 
قابل توجهى پيدا كرده و سكه تمام با 8000 تومان افزايش به يك ميليون و 247 
هزار تومان رســيده است.از سوى ديگر اونس طال 17 دالر گران شده و 1308 دالر 

و 10 سنت فروخته شد.
عامل مهم گرانى طال وسكه دربازار ايران افزايش 17دالرى اونس طال بوده است.

شــنيده ها از بازار ارز هم حكايت از رشد نسبى در مقايسه با هفته هاى پيش دارد 
و نرخ 3910 تومان رابراى خود ثبت كرده اســت؛ يورو هم با رشدى 12 تومانى به 

4710 تومان و پوند هم با رشدى 16 تومانى به 5272 تومان رسيد.
اندر حكايت اين روزهاى بازار ســرمايه هم اين نكته قابل تأمل اســت كه اين بازار، 
پاييز را با افت شاخص شروع كرده است حال آنكه بنا به اعالم تسنيم «در محاسبه 
بازدهى شاخص هاى بورس منطقه خاورميانه نسبت به پايان هفته گذشته، شاخص 
بورس تهران در هفته پايانى تابســتان با رشد 2/8 درصدى، بيشترين بازدهى را به 
خود اختصاص داده است». ناگفته نماند شاخص بورس در نيمه اول امسال، رشدى 

10/7 درصدى را تجربه كرد. 

 داليل فروكش كردن التهاب دو بازار
رئيــس اتحاديه طال و جواهر تهران در تحليل وضعيت و داليل آرام تر شــدن 
بازار به خبرنگار ما گفت: اين روند كاهشى نزديك به يك ماه است كه در اونس 
جهانى شروع شده و حدوداً 22 دالر اين نرخ را كاهش داده است؛ بنابراين طبعا 
شــاهد تأثيرپذيرى بازار داخل هستيم. محمد كشتى آراى افزود: البته با توجه 
به ايام محرم، معامالت در بازار كمتر شــده كه اين عامل هم در كنار تأثير بين 
المللى نرخ، در مقايسه با دو سه روز آخر تابستان حدود 30 هزار تومان از قيمت 

سكه كاسته است.
بــه گفته اين فعال اتحاديه طال و جواهر در پى وقوع برخى اتفاقات ديپلماتيك 
تنش زا، توفان در برخى مناطق و كاهش نرخ دالر، قيمت جهانى طال به باالترين 
ميزان در پنج ســال گذشته رسيد؛ بنابراين با آرام شــدن اوضاع از حدود يك 
ماه پيش به اين ســو، نرخ جهانى طال كاهش يافــت و امروز به كمتر از 1300 
دالر رســيده است و بازار داخلى هم كاهشى شده است. وى بار ديگر تأثير نرخ 
سودهاى جديد را بر تالطم هاى بازار طال، سكه و ارز رد كرد. كشتى آراى خاطر 
نشان ســاخت: تالطم هاى بين المللى و رشد جهانى قيمت طال قيمت هر گرم 
طالى 18 عيار را پس از پنج سال به باالى 120 هزار تومان رسانده است و پيش 

بينى آينده اين بازار غيرممكن است.

 جهش 3 دالرى نفت
قيمت جهانى نفت هم طى 24 ساعت گذشته روندى صعودى داشته و با بيش از 3 
دالر افزايش به بشكه 59 دالر افزايش يافته است.تهديد كره شمالى مبنى بر سرنگون 
كردن جنگنده هاى آمريكايى در خارج از حريم هوايى اين كشور عامل اصلى جهش 

3 دالرى قيمت نفت از روز گذشته اعالم شده است. 

گزارش روز

بنابر  شهرآبادى   مهدى  اقتصاد/   
ساالنه  مركزى  بانك  مسئوالن  اعالم 
تسهيالت  تومان  ميليارد  هزار  چند صد 
اقتصادى  مختلف  بخش هاى  به  بانكى 
كشور پرداخت مى شود. اما كارشناسان 
اقتصادى معتقدند بخش عظيمى از اين 
منابع در قالب قراردادهاى صورى به هدر 
رفته وبه جايگاه اصلى خود كه به منظور 
توسعه كشور تعريف شده نمى رسد و يا 
نبود  وتبانى بخصوص  تخلفات  از طريق 
نظارت هاى صحيح، هرز مى رود. به ويژه 
بر اساس گزارش مركز پژوهش مجلس 
85 درصد قراردادهاى بانكى صورى بوده 

است.

 معضل قراردادهاى صورى
 تسهيالت وسپرده گذارى 

در اين خصوص يك كارشــناس مسائل 
بانكى درمــورد بروز تخلفــات در عقود 
به خبرنــگار ما گفت: اصــوالً زمانى كه 
سيستم هاى نظارتى داخل كار نكنند و يا 
سيستم ها به قوانين پايبند نباشند تبانى 
وتخلف صورت مى گيرد كه سيستم بانكى 

نيز از اين مسئله مستثنا نبوده است.
دوســت حســينى افزود: در يك مقطع 
زمانى، يكــى از نمايندگان مجلس اعالم 
كرد كه بانك ها بيش از توليد خودرو در 
كشور وام خودرو داده اند كه برخى ها در 
همان زمان پيش فاكتــور تهيه كرده و 
سپس چك خودرو را نقد وجاى ديگرى 

به كار مى گرفتند.
وى با بيان اين كه معضــل قراردادهاى 
دارد،  وجــود  بانك هــا  در  صــورى 
اظهارداشــت: به عنوان مثال هم اكنون 
بانك ها موظف شــده اند كه سود سپرده 
را بــه 15درصــد تقليل بدهنــد كه در 
حال حاضر بسيارى از بانك ها از شيوه ها 
ومكانيزم هايى براى دور زدن اين قانون 
اســتفاده مى كنند چرا كه اگر بخواهند 
تسهيالت با نرخ ســود 18درصد بدهند 
با مشــكل مواجه مى شوند واين موضوع 
نشان مى دهد كه يك جاى كار مى لنگد.

وى با بيان اين كه به همين علت بخشى 
از قراردادهــا به صورت صــورى اعمال 
مى شــود، خاطرنشــان كرد: هم اكنون 
در بخــش ارائــه تســهيالت وقراردادها 
نظارت هاى قبل، حيــن وبعد از اجرا نيز 
بدرستى انجام نمى شــود كه اين مسئله 
منجر به بروز تخلفــات وتبانى در برخى 

قراردادها مى شود.
دوســت حســينى با اشــاره به اين كه 
نظارت بر اختصاص صحيح اين تسهيالت 
بايد عالوه بر بخــش خصوصى وافراد بر 
اعمال  نيــز  شــركت هاى بزرگ دولتى 
شود، اظهار داشت: به طور قطع بانك ها 
انحرافاتى از مصوبات وبرنامه هاى شوراى 
پول واعتبــار دارند كه بايــد به صورت 

آمارى و مقايسه اى بررسى شود.
اين كارشــناس مســائل بانكى ضعف در 
سيستم بانكى را مشــهود دانست وگفت: 
اصــوالً بانك مركزى وبانك ها بــراى ارائه 
تسهيالت شيوه نامه ها و ابالغيه هايى دارند 
اما بانك ها آن را اجرا نمى كنند كه به عنوان 
مثال در سال گذشته موردى وجود داشت 
كه فرد ســرمايه بانك را به خارج برده ودر 
آنجا آپارتمان سازى وتجارت كرده بود.وى 
اظهار داشت: از سويى هم اكنون مى بينيم 
كه بانك هــا بيش از منابع خــود از بانك 
مركزى پول گرفته اند وبه اين بانك بدهكار 

شده اند كه بانك مركزى هم به جاى تنبيه 
بانك ها به آن ها اعالم كرده، تسهيالت ارزان 
در اختيارشــان قرار دهد تا اضافه برداشت 
آنان را جبران كند كه اين تشــويق تخلف 
است. وى افزود: اگر سيستم بانكى به همين 
منوال پيش برود بانك ها نيز به تخلفات خود 

در بحث منابع ادامه مى دهند.
وى دربــاره ايــن كه چــرا بانك ها طى 
ســال هاى اخير به ســمت قراردادهاى 
صــورى تمايل دارند، خاطرنشــان كرد: 
تسهيالت بانكى بايد به مسائل اولويت دار 
كشور اختصاص يابد در حالى كه بانك ها 
به فكر سود خودشان هستند وهم راستا 
با قوانين باالدستى حركت نمى كنند كه 
به همين دليل نيز طى ســال هاى اخير 
شــاهد اختالس هاى مختلف در سيستم 
بانكى بوديم كه بسيارى از اين اختالس ها 
نيز نتيجه تبانى، ضعــف نظارتى، وعدم 

برخورد جدى با متخلفان بوده است.

 عقود شرعى 
در بانك ها جايگاهى ندارد

عضو شوراى فقهى بورس هم اظهارداشت: 
در قانون بانكــدارى بدون ربا و بانكدارى 
اسالمى صاحبنظران بيان كردند كه بانك 
به جــاى دادن قرض و بهره ربوى، عقود 
شرعى را جايگزين ربا كند ولى متأسفانه 

اكنون عقود شــرعى آن طور كه بايد در 
بانك ها جايگاهى ندارد و علت اصلى آن 
هم مسئله اى به نام صورى منعقد شدن 

عقود شرعى در شعب بانك هاست.

 آمار 85 درصدى
معصومى نيا خاطرنشــان كرد: اين بدان 
معناســت كه عقود شــرعى در بانك ها 
فقط در حد حرف است و در ظاهر ديده 
مى شــود كه عقود شرعى اتفاق مى افتد 
اما در عمل عقود شــرعى بدرستى اجرا 
نمى شود و شبهه ربا را به وجود مى آورد.
به گزارش تسنيم وى تصريح كرد: اكنون 
مراكزى هســتند كه علنا فاكتور صورى 
بــراى تهيه وام عرضــه مى كنند و مثًال 
اگــر مى خواهيد وام فروش اقســاطى از 
بانك بگيريد اين مراكز فاكتور صورى در 
اختيار شــما قرار مى  دهند تا بتوانيد وام 
دريافت كنيد و بانك هــم با اينكه اكثر 
اوقات از اين تقلب اطالع كافى دارد ولى 
توجهى به آن ندارد چون هدفش دريافت 

بهره و ســود اســت. وى 
گزارش  در  اظهارداشــت: 
مركز پژوهش هاى مجلس 
بانكى تصريح  درباره عقود 
شــده كه اكثر عقود بانكى 
غير  و  در شــعب، صورى 
و  مى شــود  منعقد  واقعى 
درهمين خصوص تحقيقى 
كــه به مدت دو ســال در 
چند بانــك مختلف انجام 
شد مشخص شد كه حدود 
85 درصــد قراردادهــاى 

بانكى غيرواقعى است و مطابق با موازين 
عقود شرعى نيست.

وى افزود: عقود شرعى مى بايست كامًال 
بر اساس موازين اسالم منعقد شود و اال 
سبب ورود ربا و يا باطل شدن معامالت 

مى شود. 
اين كارشناســان معتقدنــد اصالح نظام 
بانكــى و نظارت درســت بانك مركزى 

تخلفات بانكى را كاهش خواهد داد.

بر اساس گزارش مركز پژوهش هاى مجلس  

افزايش نرخ بيكارى 85 درصد قراردادهاى بانكى صورى است
در اكثر استان هاى كشور

فارس: بررســى تغييــرات بازار كار نشــان 
مى دهد كه نرخ بيكارى در اكثر اســتان هاى 
كشــور در مدت بهــار 95 تا بهار ســال 96 
مثل البرز، آذربايجان شــرقى وغربى،اصفهان 
وخوزستان روند افزايشــى دارد به طورى كه 
در اســتان البرز اختالف بسيار بااليى در نرخ 
بيــكارى وجود دارد و اين اســتان با افزايش 
6/2 درصــدى نــرخ بيكارى اكنــون در رقم 
20/4 درصــدى قــرار دارد و مى توان گفت 
كه بيشــترين ميزان بيكارى در اين اســتان 
رقم خورده اســت. در اين ميان استان تهران 
با كاهش نرخ بيــكارى از رقم 13/5 درصدى 
در بهار سال 95 به 11/2 درصد رسيده است. 

پيشنهاد ايران براى افزايش 
امنيت بورس هاى دنيا

مهر:احمد ســحرخيز، رئيس مركــز نظارت بر 
امنيت اطالعات بازار ســرمايه از ارائه طرح ويژه 
ايران بــراى افزايش امنيــت بورس هاى دنيابه 
ســازمان بين المللى كميسيون هاى اوراق بهادار 
خبر داد و گفــت: اين طرح با هدايت و راهبرى 

ايران پيگيرى خواهد شد. 

عرضه گلكسى نوت 8 
با تخفيف هاى ويژه

قصد  الكترونيكس  سامسونگ  اقتصاد:شركت 
دارد در برنامه اى ويژه به تعدادى از نخســتين 
خريداران گلكســى نوت 8 خــود تخفيف هاى 
ويژه و متنوع هديه كند. اين مراسم با نام «فرش 
آبى» روز دوشنبه 17 مهرماه در چهار فروشگاه 

منتخب سامسونگ برگزار خواهد  شد. 

افزايش قيمت قبل از ابالغ 
رسمى ممنوع

اقتصاد: غالمرضا كاوه، ســخنگوى سازمان 
حمايــت مصرف كننــدگان و توليدكنندگان 
گفت: هرگونــه افزايش قيمت كاال و خدمات 
قبل از ابالغ رسمى رئيس كارگروه تنظيم بازار 

غير قانونى است.

ذره بين

در تحقيقى كه به 
مدت دو سال در 

چند بانك مختلف 
انجام شد مشخص 
شد كه حدود 85 

درصد قراردادهاى 
بانكى غيرواقعى 

است 

بــــــــرش

بازار طال و 
ارز پس از فروكش كردن هيجان ماه 
هاى اخير، اوايل مهرماه روزهاى آرامى 
راســپرى كرد اما دوباره دركنار بازار 

بررسى قيمت سكه تمام طرح جديد 
در ششــمين ماه ســال جارى نشان 
مى دهد كه اين نوع ســكه در اين بازه 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
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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):
اولياى  سرور  و  شهيدان  سيد  بزرگ  نهضت  ماه  محرم 
خداست كه با قيام خود در مقابل طاغوت، تعليم سازندگى 

و كوبندگى به بشر داد.

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)  
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گزارش از شخص

شاعر هيئتى
«حميد رضا برقعى» همه هيئتى ها را شاعر مى داند

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   ناگهان 
چشــم باز كرد و خودش را شــاعر ديد! جاى 
حيــرت نــدارد، «حميد رضا برقعــى» از دل 
هيئت هاى عزادارى شــاعر شده است. وقتى، 
كســى سال هاى ســال در فضاى پر از شور و 
شــعر هيئت و حسينيه نفس كشيده باشد، با 
نوحه خوان دم گرفته باشد، سينه زده باشد، 
زمزمه كرده باشــد و... بــه قول خودش: « در 
حســينيه و هيئت، همه چيز دست به دست 
هم مى دهد تا آدم شــاعر شود... شك نكنيد 
هيئتى ها همه شــاعرند، منتها خودشان بايد 

بخواهند». 
ســوژه شــدن «برقعى» براى گزارش از شخص 
امروز هم چيزى مثل شاعر شدنش است. يعنى 
وقتى حال و هواى اين روزها و شب هاى همه ما، 
حسينى و حسينيه اى است، از آسمان و زمين 
نوحه مى بارد و فضا عطر آگين شــده از حضور 
شهيدان مدافع حرم، ناگهان چشم باز مى كنيم 
و مى بينيم شاعر آيينى و هيئتى، ميهمان مطلب 

امروزمان است.

 هيئت، حسينيه، روضه
شاعر 34 ســاله، اهل «قم» اســت و ميل به 
شاعرى را 15 سالگى در خودش كشف كرده 
است. با زمزمه ها و «چيزى شبيه شعر» هايى 
كه البته حاال معتقد اســت نمى شود آن ها را 
جدى گرفت و شــعر ناميد. به جز پدر بزرگى 
كه شاعر مسلك بود، اشعار «سهراب سپهرى» 
كه جســته گريخته آن را ديده و خوانده بود 
و «قيصر اميــن پور» كه شــايد دليل بزرگ 
شــاعرى اش بود، بقيه داســتان شاعر شدن 
«برقعى» بر مى گردد به هيئت ها، حسينيه ها، 
مجالــس روضه و محرم و صفرهايى كه درك 
كرده بود و همان ماجراى «ناگهان چشــم باز 
كردن و خود را شــاعر ديدن». البته دو سال 
طلبگى در قم و بعدها دانشگاه، دانشجويى و 
رشــته ادبيات هم هست كه نمى دانيم چقدر 

در اتفاق شاعرى اش دخيل بوده اند؟

 اى َشِه تشنه لب
رد پاى اين شاعر شدن ناگهانى و رشد و باليدن 
اشعارش در روضه ها و هيئت ها را چه در اشعار 
گذشــته و چه در شــعرهاى امــروز «برقعى » 
مى توان ديد: پيرزن هر دوشــنبه بعد از ظهر / 
منتظر بود در زدن ها را / َدم در مى نشســت و با 
لبخند / جفت مى كرد آمدن ها را... روضه خوان 
محله مى آمد / ميرزا با دوچرخه آهســته / مثل 
هر هفته باز خيلى دير / مثل هر هفته سينه اش 
خسته... «اى شه تشــنه لب سالم عليك» / اى 
شه تشــنه لب...چه آوازى / زير و بم هاى گوشه 
دشتى / شعرهاى وصال شيرازى... مى نشستيم 
گوشه مجلس / با همان شــور و اشتياقى كه / 
چقدر خوب ياد من مانده / در و ديوار آن اتاقى 
كه... يك طرف جمله «خوش آمده ايد / به عزاى 
حسين» بر ديوار / آن طرف عكس كعبه مى گردد 

/ دور تا دور اين اتاق انگار...

  تفريح شاعرانه
ســال 88 وقتى هنوز چهار سالى با 30 سالگى 
فاصله داشت در باره خودش و جدى شدن حس 
شــاعرى گفته بود: « يكي از دوستان مي گفت 
شاعران كالسيك، همه دغدغه زندگي شان شعر 
بود. اما شــاعران امروز، اگر شعر را فقط تفريح 
زندگي شان قرار دهند، موفق مي شوند. من هم 
تقريباً پنج سالي است كه شعر تفريح زندگي ام 
شده است! ولي شروع اصلي كارم از هيئت بود. 
براي نوحه و ســرود مداح ها شعر مي گفتم. به 
همين بهانه بود كه بيشــتر به شــعر پرداختم. 
مطالعه ام بيشتر شد و در جلسات شعر متعددي 
شركت كردم. اما عامل اصلي، نخستين كنگره 
اي بود كه در آن شــركت كردم و مقام آوردم، 
وقتي جايزه گرفتم؛ احســاس كردم يك شاعر 

رسمي هستم».

 اول بايد دچارش بشوى
«برقعى» منكر اين نيســت كه تولد يك شعر و 
ظهور و بروز حس شــاعرانگى در شاعر لوازمى 

دارد. منظورش البته قلم، كاغذ، چاى و ســيگار 
نيست كه برخى به شوخى يا جدى آن ها را لوازم 
شعر و شاعر دانسته اند، بلكه معتقد است: «دچار 
شــدن» يكي از الزمه هاي شعر است. اگر كسي 
كه واقعاً عاشــق اســت، بخواهد شعري بگويد، 
مطمئناً اگر كه دچار عشق باشد، بهتر مي تواند 
درباره آن صحبت كند. «گريه » هم يكي از لوازم 
شاعرانگي است. يك شاعر عاشق با بارش اشك، 
بارش شعرش نيز آغاز مي شود. يك بچه هيئتي 
هميشــه با اين فضا روبه روست. هميشه وقتي 
از هيئت بيرون مي آمدم، دلم مي خواسته شعر 
بگويم. دليلش چيست، نمي دانم و شايد توانايي 
انتقال آن را به شــما ندارم. بارها هم شــده كه 
داخل هيئت نشسته بودم و همان لحظه حس 

مي كردم كه اي كاش قلم و كاغذ پيشم بود.

 آيينى... هيئتى
بدون شك «برقعى» شاعر آيينى است. اين را با 
توجه به تعريفى كه اين ســال ها از شعر آيينى 
شــده اســت، مى گوييم. شــعر آيينى گستره 
وســيعى از مفاهيم را دربر مى گيرد و مى توان 
اشعار ستايشى، نيايشى، اشعارى كه مربوط به 
اهل بيت(ع) است، اشعار دفاع مقدس و... را در 
اين گســتره ديد. با اين تعريف است كه بعدها 
مفهومى به نام «شــعر هيئتى» هم در دل شعر 
آيينى شــكل مى گيرد. شعرى كه كارشناسان 
معتقدند افق آن، افقى فروتر از شعر آيينى است. 
اين افق فروتر كه مى گوييم به اين معناست كه 
شعرهايى از اين دست مخاطب عام ترى دارند 
و بايد ســاده و همه فهم باشند. نمونه اوليه اش 
هم نوحه ها هســتند كه مخاطب عام حاضر در 

مجالس و هيئت هاى عزادارى به آســانى با آن 
ارتباط برقرار مى كنــد. از اين ديدگاه «برقعى» 
البته پيش از آيينى بودن بــه اعتراف خودش 
«شاعرهيئتى» است با اين تفاوت كه سال هاست 
تالش دارد شعر هيئتى را به جايگاه رفيع ترى 
برســاند. يعنى اشــعارش ضمن برخوردارى از 
ســادگى، صراحت، شور و... محكم و اصولى نيز 
هست و تا آنجا كه مى شود از برخى بى ادبى ها و 
هنجار شكنى هاى ناشيانه نسبت به مفهوم امامت 

و عاشورا و... فاصله گرفته است.

 مدرن و پُست مدرن 
خوبى شــعر «برقعى» اين اســت كه اگر چه از 
دل هيئت، نوحه، روضه و حسينيه برمى خيزد، 
اما هميشــه در محدوده مخاطبــان عام باقى 
نمى ماند و درجــا نمى زند. همان طور كه خود 
شاعر، خودش را به تجربه هاى پيشينيان و ذوق 
و شــوق خدادادى اش محدود نمى كند. با اين 
مقدمه خواســتم بگويم « برقعى» شعر هيئتى 
را گاهى «مدرن» مى پســندد و دوست دارد هم 
حرف دل مخاطب عام و هيئتى ها را در شعرش 
بزند و هم هواى ذائقه هاى نوپسند را داشته باشد. 
«شكارسرى» در نقد اشعار «برقعى» مى گويد: «در 
شعرهايي كه نشانه هاي شعر مدرن را دارد، شاعر 
عالوه بر اينكه با صراحت مخاطب را تحت تأثير 
قرار مي دهد، شخصيت خود را نيز بروز مي دهد، 
زماني كه شاعر شخصيت خود را بروز مي دهد در 
واقع شعر را به سوي شعر مدرن هدايت مي كند... 
شاعر با استفاده از تكنيكى پست مدرن حوادث 
و اتفاق هــاي روز را به اتفاق هاي مذهبي ارتباط 

مي دهد». 
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«كركوك» پايتخت مى شود!
فرارو/پيش از انجام همه پرسى جدايى اقليم 
كردستان عراق، مقام هاى اين منطقه نشستى 
سرى تشكيل داده و شهر كركوك را به عنوان 
پايتخت قرار داده اند. همچنين تشكيل ارتش 
مشــترك و برداشــتن مرز ميان دو منطقه 
كردنشــين عراق و ســوريه و صدور گذرنامه 

يكسان را تصويب كرده اند.

سوء قصد به جان 
يك پزشك مسلمان 

ميزان/ناصــر كــردى، يك جــراح ارتوپد و 
شــخصيت مذهبى مســلمان، در منچستر 
انگليس، مورد اصابت ضربه چاقو از سوى يك 
فرد ناشــناس قرار گرفت. پليس اين حادثه را 

يك «جرم ناشى از نفرت» عنوان داشته.

افغانستان سالم ترين
 كشور جهان

فرارو/ نتايج يك مطالعــه آمارى در رابطه با 
مصرف مواد الكلى، دخانيات و شــيوع چاقى 
نشان مى دهد، كشورهاى شرق اروپا ناسالم ترين 
مناطق جهان به حســاب مى آيند كه در صدر 
آن ها جمهورى چك قــرار دارد همچنين بر 
اساس اين مطالعه افغانستان سالم ترين كشور 

جهان است.

به كره اعالن جنگ نكرديم
فرارو/پس از سخنان وزير خارجه كره شمالى 
مبنى بر اعالن جنگ آمريكا عليه اين كشور، 
سخنگوى كاخ سفيد گفت: اين حرف مزخرفى 
اســت، اظهارات دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا در مجمع عمومى سازمان ملل متحد 
درباره كره شمالى به هيچ وجه به معناى اعالن 

جنگ عليه پيونگ يانگ نبوده است.

نماينده آمريكا از جدايى 
كردستان حمايت كرد

فارس/ «اليوت اِنــِگل» نايب رئيس دموكرات 
كميته روابــط خارجى مجلــس نمايندگان 
آمريكا با انتشار بيانيه اى از همه پرسى جدايى 

كردستان از عراق حمايت كرد.

توهين وزير مهاجرت دانمارك 
به پيامبر

باشگاه خبرنگاران/ وزير مهاجرت دانمارك، 
عكســى از صفحه آى پد خــود كه تصويرى 
توهين آميز درباره پيامبر اسالم(ص) بود را در 
فيس بوك خود بازنشر كرد و نوشت: دانمارك 
يك كشــور با آزادى بيان است كه حتى حق 

انتقاد از اديان نيز در آن وجود دارد!

هراس از موشك هاى 
پيونگ يانگ

باشگاه خبرنگاران/ مقام هاى ايالت كاليفرنيا 
با انتشار گزارشى كه در آن خطرات احتمالى 
حمله هسته اى ذكر شده بود، نسبت به حمله 
هســته اى احتمالى كره شمالى هشدار دادند 
و اعالم كردند:پيامدهاى حمله هســته اى به 

جنوب كاليفرنيا فاجعه آميز است.

بانك فرانسوى بهانه گرفت
عصر ايران / بانــك «بى  پى آى فرانس» اعالم 
كرد، به دليل آزمايش موشــك خرمشهر، در 
تصميم خود مبنى بر كمك به شــركت هاى 
فرانســوى صادركننده به ايــران تجديد نظر 

مى كند!

اسرائيل فروش سالح به 
ميانمار را متوقف نمى كند

عصر ايران / روزنامه صهيونيســتى هاآرتص 
روز سه شنبه نوشــت كه با وجود درخواست 
دادگاه عالــى براى توقف صادرات ســالح به 
ميانمار، تل آويو فروش سالح به ارتش ميانمار 

را متوقف نمى كند.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/2211/55

22/4123/14 4/004/33

17/2117/54

5/245/57

17/3918/12

حافظ پرقدرت تاريخ
كجا بودى، اى عزيز؟

كجا بودى، اى عزيز دوستدار «طاووس واليت»؟
كه هزار خفاش دشمن وطن 

با هزار خنجر كبود- سياه چشم گرگى
ماهى، كه مى خواست بر زمين راه برود را، تعقيب كردند

تا، يك خنجر زهرآلود گرگى را 
بر پشت صداقت نورافشانش، فرو كنند.
كجا بودى، اى عزيز خاك ايران زمين

كجا بودى، اى نوازشگر اشك ريزان «طاووس واال واليت» كه هزار دژخيم خشمناك 
خشم آور بر روح ده روزه قدسى مى خواستند، برسينه مظلوميت خاك گسترده سرود 

سروساران مراسم «طاووس» كشى، قرائت كنند؟ 
اما، صدا مى آيد 

اما، هنگامه صداى همگان مى آمد
و آسمان وطن، شيهه شورش ده روزه «هويت» مى كشيد

و آنگاه: لشكر زمزمه ترس، از اعماق خاك سر برون مى كرد و ظاهر مى شد.
و مى ديدى كه: «خشمناكان مهاجم» از ترس، «خشم» مى گذارند و از سرزمين تاريخ، 

مى گريزند!
و اين چكامه مدافعان دوستدار تاريخ انديشه آن بانويى است كه از كوه اقتدار «ذوالفقار» 
در آن شكوه باران كه باال مى رفت بر پشت ناپيداى سرنوشت مظلومان نوشت: فقط 

و فقط، يك «كلمه» مى بينم: «زيبايى» و در جنگ هميشه با خشمناكان ضد وطن.
مدد از اين «ذوالفقار» زيبايى كه اينك به «نينوا» آمده مى رسد و اكنون، هنگامه صداى 

دوستداران تاريخ زيبايى است.
آرى، اكنون: زمانه حاكميت جهانى يك كلمه اســت كه از هنگامه توفانى شدگان 
صداى همگان تاريخ زمين و آسمان بلند مى شود. هنگامه و همهمه و اشك و فرياد 
يگانه در يگانه شدگى زمانه كه حضرت «روح القدس» با هزار ملك زمزمه گر: پريشان 

وار مى آيند و مى گويند: «يا حسين» «يا قتيل اهللا» 
و چنين است كه: سرزمين مادرى شيداى هميشه «محرم» است.

و چنين اســت كه: جوانان ســرزمين مــادرى، در ميدان هر ســاله خونين محرم 
زيبايى ها، سرنوشت خاك مظلومان را، بازسازى مى كنند و در اين بازسازى پرفروزش 
شــكوهمندانه، «سر خويش» تقديم خاك وطن مى كنند، تا همزمان «سلطان» «سر 

بريده جهان بشريت» شوند.
و چنين است كه: پر طاووس واليت

سوار بر شهاب شيدايى سينه ها
حافظ پرقدرت امروزه تاريخ 

و فردا و فرداها ، مى شود

نذر ارباب

دانشگاه كلمبيا - توييتر
ايستگاه/ بخش انرژى دانشگاه كلمبياى آمريكا، در توييتى از تالش دونالد 
ترامپ براى متقاعد كردن همپيمانان كشور خود براى نخريدن نفت از ايران 
خبر مى دهد. در اين توييت كه با تصويرى از خليج فارس و قايق هاى تندروى 
نظامى ايران در نزديكى يك نفتكش همراه اســت اشاره شده كه قرار است 

اخبار واوضاع اقتصادى ايران را به زمان پيش از توافق هسته اى برگردانند.

هادى كاظمى - اينستاگرام
ايســتگاه/ اين بازيگر تلويزيون كه معموالً او را با سريال هاى ساخت 
مهران مديرى مى شناسيم، در سالگرد فوت مادرش، با انتشار عكسى از 

خود روى مزار او، دل نوشته اى تأثيرگذار به ياد او نوشته است.

يك

دو

شبكه گردى

داالس مورنينگ نيوز
اين روزنامه چاپ شهر داالس در ايالت تگزاس، به موضوع داغ اين روزهاى 
آمريكا پيرامون احترام نگذاشتن بازيكنان سياه پوست رشته فوتبال آمريكايى 
به پخش ســرود ملى اين كشور پيش از آغاز بازى هايشان، در اعتراض به 
بى عدالتــى عليه هم نژادهاى خود مى پــردازد. موضوعى كه واكنش تند 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا را نيز در پى داشت و از مديران اين باشگاه ها 
خواست كه چنين بازيكنانى را جريمه كنند. اما نه تنها مديران چنين كارى 
را نكرده اند، بلكه مالك باشگاه داالس كابويز به همراه سرمربى تيم، دست در 

دست بازيكنان سياه پوستش موقع سرود به زمين نشستند.

اكونوميست
هفته نامه اكونوميســت چاپ انگليس روى جلد تازه ترين شــماره اش را به 
اوج گيرى شخصيت سياسى اين كشــور يعنى «جرمى كوربين» اختصاص 
داده و او را در مقابل «ساختمان شماره 10 خيابان داونينگ» كه مختص به 
نخست وزير بريتانياست طراحى كرده است. اين مجله با تيتر «مرد احتمالى» 
مى گويد با اينكه تا دو ســال پيش خود كوربين هم فكر نمى كرد كه حتى 
بتواند رهبر حزبش شــود، اما اكنون احتمال نخست وزيرى وى در آينده اى 

نزديك، باالتر از هر شخصيت سياسى ديگرى در اين كشور است.

االخبار
روزنامه االخبار با بررسى همه پرسى استقالل منطقه كردستان عراق، مسعود 
بارزانى رهبر اين منطقه را با «داويد بن گوريون» اولين نخست وزير اسرائيل 
مقايســه كرده اســت. اين روزنامه همچنين از تالش آمريكا و عربستان 
بــراى به وجود آوردن اتحاد دوباره براى ائتالف «14 مارس» در لبنان براى 
مقابله احتمالى با حزب اهللا خبر مى دهد. االخبار گزارشى نيز در خصوص 
صحبت هاى اخير وزير خارجه قطر در پاسخ به انتقاد چهار كشور عربى به 
اين كشور براى نزديكى به ايران منتشر كرده است. محمد بن عبدالرحمان 
مى گويد اين چهار كشور عربى نبايد از نزديكى قطر به ايران تعجب كنند، 

چون رفتارهاى آن ها مانند هديه اى، قطر را به ايران تقديم كرده است.

اين روزنامه چاپ شهر داالس در ايالت تگزاس، به موضوع داغ اين روزهاى 
آمريكا پيرامون احترام نگذاشتن بازيكنان سياه پوست رشته فوتبال آمريكايى 
به پخش ســرود ملى اين كشور پيش از آغاز بازى هايشان، در اعتراض به 
بى عدالتــى عليه هم نژادهاى خود مى پــردازد. موضوعى كه واكنش تند 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا را نيز در پى داشت و از مديران اين باشگاه ها 
خواست كه چنين بازيكنانى را جريمه كنند. اما نه تنها مديران چنين كارى 
را نكرده اند، بلكه مالك باشگاه داالس كابويز به همراه سرمربى تيم، دست در 

هفته نامه اكونوميســت چاپ انگليس روى جلد تازه ترين شــماره اش را به 
اوج گيرى شخصيت سياسى اين كشــور يعنى «جرمى كوربين» اختصاص 
 خيابان داونينگ» كه مختص به 
نخست وزير بريتانياست طراحى كرده است. اين مجله با تيتر «مرد احتمالى» 
مى گويد با اينكه تا دو ســال پيش خود كوربين هم فكر نمى كرد كه حتى 
بتواند رهبر حزبش شــود، اما اكنون احتمال نخست وزيرى وى در آينده اى 

روزنامه االخبار با بررسى همه پرسى استقالل منطقه كردستان عراق، مسعود 
بارزانى رهبر اين منطقه را با «داويد بن گوريون» اولين نخست وزير اسرائيل 
مقايســه كرده اســت. اين روزنامه همچنين از تالش آمريكا و عربستان 
 مارس» در لبنان براى 
مقابله احتمالى با حزب اهللا خبر مى دهد. االخبار گزارشى نيز در خصوص 
صحبت هاى اخير وزير خارجه قطر در پاسخ به انتقاد چهار كشور عربى به 
اين كشور براى نزديكى به ايران منتشر كرده است. محمد بن عبدالرحمان 
مى گويد اين چهار كشور عربى نبايد از نزديكى قطر به ايران تعجب كنند، 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد

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

عشق را مديون كرده ايد...
 ايستگاه/رقيه توسلى  مادرِ باب الحوائج را كه نمى شود بى هروله و بسم اهللا و «يا 
حسين» نوشت...! بى ياِد َمشك و دست...! كه علمدار، تمام اسم ها و رسم ها را زيرو رو 

كرده است، تمام وفا و حياى عالم را...
حضرت پارســا! با وضو نامتان را نوشته ام، با دهانى كه گالب نوشيده است... با قلمى 
كه زخم هاى ناسورِ جفا را اشك مى ريزد و مى نويسد كربال، عمو مى بيند... مى نويسد 
پرچمدار، ابالفضل مى بيند... مى نويسد برادر، سّقا مى بيند... مى نويسد پشت و پناه، پسِر 
 ام البنين مى بيند... اهللا اكبر... شما چه بى پايان عشق را مديون كرده ايد...! اين را من 
نمى گويم... سِر رخشاِن قمر بر نيزه مى گويد... سرهاى مطّهِر عبداهللا، جعفر، عثمان... 

بانوجان! كاش به مريدى و پا در ركابى خويش بپذيريد قلب هاى مجنون را. 
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