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 بررسى آثار گريه بر مصائب سيدالشهدا 
در گفت وگو با حجت االسالم ميرباقرى
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آيين عزا 
 در بارگاه رضا

آيين عزا 
در بارگاه رضا 
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برنامه هاى سوگوارى تاسوعا و عاشوراى حسينى 
در حرم مطهر رضوى

يادداشت اختصاصى آيت اهللا مكارم شيرازى
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فرا رسيدن سالروز شهادت سرور و ساالر شهيدان، حضرت اباعبداهللا الحسين و ياران با وفايش را تسليت مى گوييم

مراسم تشييع شهيد حججى 
با حضور عزاداران حسينى برگزار  شد
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اين اشك 
نجات بخش عالم است
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يادداشت روز

احمد يوسفى صراف

ضرورت توقف خروج سرمايه از كشور

پول ايرانى خرج خانه هاى خارجى مى شود

گزارش خبرى

 اقتصاد/ فرزانه غالمى   فعاالن اقتصادى معتقدند تك نرخى 
سازى ارز در محدوده نرخ مبادله اى، غيرممكن و ناپايدار است 
و با اين نرخ، بانك مركزى قادر به تأمين بهينه نياز بازار نيست.

اين تحليل هــا در حالى صورت مى گيرد كــه نوبخت رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه، نرخ غيررسمى ارز را غيرواقعى و نرخ 
مطلوب و مناســب از نظر دولت را در محــدوده ارز مبادله اى 
دانست، اما فعاالن اقتصادى بر اين عقيده اند كه اظهارات نوبخت 
بيشتر به شوخى شبيه است تا واقعيتى كه گوياى حال امروز 

اقتصاد كشور باشد.

 مشكل تأمين ارز 
رئيس كميسيون توســعه صادرات اتاق بازرگانى ايران در اين 
خصوص بــه خبرنگار ما گفت: اگر دولــت خواهان توفيق در 

تك نرخى ســازى ارز اســت، اتفاقاً بايد نرخ آزاد را به رسميت 
بشناسد؛ زيرا نرخ مناسب ارز بين 3900 تا 4000 تومان است 
در غير اين صورت، صادرات راكد مى شود و قطعاً بانك مركزى 

قادر به تأمين نياز بازار با نرخى كمتر از اين عدد نيست.
اسداهللا عسگراوالدى خاطرنشان كرد: سه سال است كه رئيس 
كل بانك مركزى در خصوص تك نرخى سازى صحبت مى كند 
امــا عمل نمى كند؛ زيرا واقعيت اين اســت كه براى مصلحت 
اقتصاد كشور و با توجه به واقعيت ها بايد نرخ آزاد را به رسميت 
شــناخت و امروز بجز رديف هاى دارويــى و خوراك دام، هيچ 
گروهى در عمل موفق بــه دريافت ارز مبادله اى(حدود 3400 

تومان) بانك مركزى نمى شود.

 جلوگيرى از فرار سرمايه 
رئيس سابق كميســيون واردات اتاق ايران هم به خبرنگار ما 
گفت: تك نرخى شــدن ارز يك ضرورت و خواســته اى به حق 
اســت، اما زمان اجراى اين سياســت و ايجاد پيش زمينه ها و 
آمادگى بانك مركزى از آن مهم تر اســت و بايد منابع الزم در 
كشــور وجود داشته باشد تا بتوان هر تنش احتمالى را در بازار 
كنترل كرد.مجيدرضا حريرى با بيان اينكه روند دو ســه سال 
اخير نشــان داده منابع الزم در كشــور وجود ندارد، ادامه داد: 
بايــد نرخ پايين تر(مبادله اى) را حذف كرد و اجازه داد نرخ آزاد 

به صورت شــناور مديريت شده اعمال شود آنگاه براى كاهش 
نرخ مى توان پلكانى عمل كرد. به باور نايب  رئيس اتاق مشترك 
ايران و چين يكى از پيش زمينه هاى تك نرخى ســازى، توقف 
خروج غيرقانونى ارز و سرمايه از كشور، شفاف سازى مبادالت 
ارزى، برچيدن بساط فروش غيرقانونى ارز در خيابان فردوسى و 

سپردن آن به بانك ها و صرافى هاى مجاز دانست.
حريــرى افزود: به طور متوســط و از محل صــادرات نفتى و 
غيرنفتى، كشور ساالنه به حدود 90 ميليارد دالر ارز دسترسى 
دارد و نياز ارزى كشــور هم به ترتيــب براى واردات حدود 50 
ميليارد دالر، بيماران و دانشجويان هم بين 17 تا 18 ميليارد 
دالر اســت، قاچاق 12 ميليــارد دالر و در اين بين حدود 10 

ميليارد دالر از منابع ارزى كشوربه خارج مى رود. 
به گفته اين فعال اقتصادى، اين پديده شــوم به مراتب بدتر از 
ارزى است كه صرف قاچاق مى شود زيرا كاالى قاچاق حداقل به 
كشور وارد مى شود اما در خروج سرمايه، دالرهاى ما به راحتى از 
طريق صرافى ها و بدون محدوديت عازم بازار ملك اسپانيا، تركيه 

و كانادا و از چرخه ثروت ملى خارج مى شود.
رئيس سابق كميســيون واردات اتاق ايران ادامه داد: متأسفانه 
به اين دليل كه بيشتر اقتصاد ما سياه و رانتى است، تك نرخى 
شدن ارز در اين شرايط به مصلحت كشور نيست و البته به نظر 
مى رسد بانك مركزى هم دقيقاً به همين دليل تاكنون براى تك 

نرخى سازى تعلّل كرده است.

به دليل برگزارى همه پرسىروحانى در جلسه هيئت دولت:
پارلمان عراق خواستار محاكمه «بارزانى»  شدفرهنگ عاشورا نجات بخش جامعه انسانى است

جمهورى:  رياست  رسانى  اطالع  پايگاه 
رئيس جمهور گفت: عاشــوراى حســينى، 
رويدادى كامالً ممتاز است و سراسر زندگى 
امام حسين (ع) و فرهنگ عاشورا براى جامعه 
انسانى نجات بخش از هر گونه مسير انحرافى 

به مسير حق است.
روحانــى ديــروز در جلســه هيئت دولت 
و در آســتانه عاشوراى حســينى با بيان 
اينكه عشــق به امام حسين(ع) و كربال و 
فرهنگ عاشــورا شفابخش اســت، افزود: 

عاشــورا تجلى مبارزه حق در برابر باطل، 
با آن شــكوه بزرگ تاريخى بــود كه امام 
حســين(ع) را تبديل به مظهر استقامت، 
ايســتادگى، شهامت و شــجاعت در برابر 

قدرت هاى ستمگر كرد.
روحانــى، امام حســين (ع) را مظهر ايثار و 
فداكارى توأم با مظلوميت معرفى كرد و اظهار 
داشت: هم فداكارى امام حسين(ع) در تاريخ 
بى نظير اســت و هم مظلوميت امام(ع). بايد 
همه ابعاد فرهنگ عاشورا و كربال براى مردم 

تبيين شود.
روحانى تصريح كرد: مكتب عاشــورا بود كه 
تبديل به مكتب الگو براى جهانيان شد. عاشورا 
تنها براى شيعيان نيست، فرهنگ عاشورا تنها 
براى مسلمانان جهان نيست، فرهنگ عاشورا 

براى همه آزادگان جهان است.

فارس: دادستان كل عراق درخواست اتخاذ 
تدابير قانونى عليه مســئوالن همه پرسى 
در منطقه كردســتان را به دادگاه مركزى 
تحقيق ارجاع داد و پارلمان عراق نيز اعالم 
كــرد: از محاكمه مســعود بارزانى حمايت 
سخنگوى  البيرقدار»  مى  كند.«عبدالســتار 
شــوراى عالى قضايى عــراق در بيانيه  اى 
اعالم كرد: «دادستانى كل درخواست اتخاذ 
تدابير قانونى عليه مســئوالن همه پرسى 
در منطقه كردســتان كه خــالف تصميم 
دادگاه فدرال عراق برگزار كردند، به دادگاه 
مركزى تحقيق ارجــاع دادند.» به گزارش 
پايگاه خبرى بغداد اليــوم، وى افزود: اين 
اقدام دادستانى بنا به دستور شوراى امنيت 

ملى مورد موافقت پارلمان صورت گرفت.
پارلمان عراق ديروز اعالم كرد: از محاكمه 

مسئوالن برگزارى همه پرسى «غير قانونى» 
در منطقه كردســتان از جمله «مســعود 
بارزانــى» حمايت مى كنــد. پارلمان عراق 
همچنيــن از حيدر العبادى نخســت وزير 
عراق خواســت تا بــراى حمايت از وحدت 
عــراق همه تدابيــر حقوقــى و قانونى را 
از فرمانده كل  اتخاذ كند.نمايندگان عراقى 
نيروهاى مســلح عراق همچنين خواســتار 
استقرار نيروهاى امنيتى اين كشور در شهر 

مورد مناقشه كركوك شدند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

مقاومت ملت ما به بركت عاشوراست خبرگزارى بسيج: فرمانده كل سپاه گفت: ايثارگرى، ايستادگى و مقاومت ملت ما به بركت عاشوراست. سرلشكر جعفرى در همايش فرماندهان سپاه خوزستان در دوران 
دفاع مقدس كه ديروز در اهواز برگزار شد، اظهارداشت: امروز جمهورى اسالمى ايران به يك قدرت بزرگ منطقه اى تبديل شده است كه اين از دستاوردهاى دوران دفاع مقدس است.وى با تجليل از رشادت هاى شهداى 
مدافع حرم بويژه شهيد محسن حججى، افزود: ايثارگرى، ايستادگى و مقاومت ملت ما به بركت عاشوراست، شهيد حججى  و شهداى گرانقدر تجلى ازخودگذشتگى مردم سرفرازمان اند؛ اين شهدا داراى جايگاه وااليى هستند.

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

قدس: تشييع پيكر مطهر سردار بى سر 
اسالم و ايران، شهيد محسن حججى صبح 

ديروز در تهران برگزار شد.
شــهيد سر جدا بعد از 14 قرن، پرده اى از 
صحنه عاشــورا، رشادِت علمدار بى دست 
حضرت ابالفضل و جســم پرپِر شده على 
اكبِر حســين(ع) را پيش چشــمان ملت 

ايران قرار داد. 
حججى يادآورى كــرد كه هنوز فرزندان 
خمينى كبير، بى ســرو ســاماِن حسين 
هستند و براى اسالم، انقالب و اين مرز و 
بوم، تا پاى جان ايســتاده اند و ملت ايران 
قدر قهرمانان خــود را مى داند و جانانه از 
آنان اســتقبال مى كند.پيكر مدافع حرم، 
سردار بى سر، شهيد سرافراز 
محســن حججى، ديروز در 
ميــان جمعيــت انبوهى از 
عزاداران  و  قدرشناس  مردم 
حسينى در تهران، از ميدان 
امام حسين تا ميدان شهدا 
تشييع شــد.خانواده معظم 
بلندپايه  مســئوالن  شهدا، 
كشــورى و لشكرى و اقشار 
مختلــف مــردم تهــران و 
شــهرهاى اطــراف در اين 

مراسم، حضور داشتند.
الريجانى  آملــى  آيــت اهللا 
رئيــس قوه قضائيــه، على 
مجلس،  رئيــس  الريجانى 
محسن رضايى دبير مجمع 
نظام،  مصلحت  تشــخيص 
سردار پاكپور فرمانده نيروى 
زمينى ســپاه، علــى اكبر ناطــق نورى، 
محســنى اژه اى ســخنگوى قوه قضائيه، 
محمدحسن ابوترابى فرد، شهيدى محالتى 
رئيس بنياد شــهيد، سردار جاللى رئيس 
ســازمان پدافند غيرعامل، سردار فدوى 
فرمانده نيروى دريايى ســپاه، محمدرضا 
باهنر، على سعيدى نماينده ولى فقيه در 
سپاه، سيد مجتبى خامنه اى و جمعى از 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى از جمله 
مسئوالن و شــخصيت هاى حاضر در اين 

مراسم بودند.
يك بالگــرد و چند دســتگاه كوادكوپتر 
فيلمبــردارى نيز تصاويــر هوايى يكى از 
بزرگ تريــن تجمع هاى ســال هاى اخير 
در تهران را ثبت كردنــد.در ادامه برنامه، 
صــادق آهنگران بــه مداحى درخصوص 
ساالر شهيدان اباعبداهللا الحسين پرداخت 
و عليرضــا پناهيــان نيز در اين مراســم 
سخنرانى كرد.بعد از سخنرانى پناهيان و 
همزمان با مداحى سعيد حداديان، تشييع 

پيكر شــهيد حججى شروع شد در حالى 
كه خودروى حامل پيكر به دليل ازدحام 
جمعيت، با ســرعت بسيار ُكند به سمت 

ميدان شهدا حركت مى كرد.

 خون حججى ملت را استوارتر ساخت
مشــاور عالى رهبر انقــالب گفت: خون 
شهيد حججى رودخانه اى از روحيه ظلم 
ستيزى را در جامعه جارى و ملت ما را در 
ايستادگى در جبهه حق و مقاومت اسالمى 

استوارتر كرد.
سردار سرلشكر پاسدار سيد يحيى رحيم 
صفوى عصر ديروز در مراسم ويژه استقبال 
از پيكر شــهيد حججى در ميــدان امام 
خمينى(ره) اصفهان، اظهارداشت: دشمنان 

احمق، نادان و ضعيــف ملت ايران تصور 
مى كردند با بريدن سر شهيد حججى ملت 
ما مى ترســد و از اعزام فرزندان خود براى 

مستشارى نظامى پاعقب مى كشد.
صفوى تأكيد كرد: شــهيد حججى نماد 
نســل دوم انقالب اســالمى و نمونه اى از 
هزاران جوان مؤمن، شجاع و انقالبى مردم 
شجاع ايران هستند كه در برابر تهديدها 
و خطرات همچــون كوه پرصالبت، آرام و 

شجاع تا لحظه شهادت ايستاده اند بودند.
وى گفت: شهيد حججى محصول و ثمره 
پيوند مكتب ســرخ عاشورا و مكتب سبز 
مهدويت است، شهادت اين شهيد مدافع 
حرم حجت خدا در برابر چشــم همگان 
اســت.وى افزود: به بركت مجاهدت ها و 

خون پاك شهيد حججى و ساير شهداى 
مدافع حرم از شــهداى حــزب اهللا لبنان 
گرفته تا شهداى پاكستانى و افغانستانى، 
بســاط جبهه داعش در ســوريه و عراق 
برچيده شد و اكنون نوبت به حاميان اصلى 

آن ها رسيده است.

 بازتاب تشييع پيكرشهيد حججى
رســانه هاى جهان ديروز به حضور خيل 
عظيم مردم در مراسم تشييع پيكر مطهر 
شهيد پاسدار محسن حججى اشاره كردند.
خبرگزارى فرانسه نوشت: «خيل عظيمى 
از جمعيت ديروز در مركز تهران در مراسم 
سوگوارى سربازى كه به نماد مبارزه عليه 

داعش تبديل شده، شركت كردند. 
خبرگزارى آسوشــيتدپرس هم نوشــت: 
رهبر عالى قدر ايران و هزاران نفر ديگر روز 
چهارشــنبه در مراسم تشييع يك نيروى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى كه توسط 

داعش سر بريده شد، شركت كردند. 
خبرگزارى آسوشيتدپرس نوشت: تصوير 
حججى الهام بخش حس ميهن پرستى در 
ميان ايرانى ها شــد. اين رسانه اضافه كرد: 
شهادت وى، موجب يك وحدت بى سابقه 
در ميان طيف هاى مختلف سياســى در 
اين كشــور شد. شبكه خبرى رودا هم در 
پوشــش اين خبر به حضــور ايرانيان در 
مراسم تشييع پيكر شهيد حججى اشاره 
كرد. روزنامه هاى ديلى ميل، ســان ديلى، 
واشنگتن پست، «سانفرانسيسكو كرونيكل» 
و پايگاه ميدل ايست آى هم اين خبر را به 
نقل از خبرگزارى هاى آسوشــيتدپرس و 

خبرگزارى فرانسه پوشش دادند.

مراسم تشييع شهيد حججى با حضور عزاداران حسينى برگزار شد

غوغـاى وداع

 حق قانونى ما مــردم از درآمد هدفمندى يارانه ها براى هر نفر ماهى 90 
هزار تومان است، دولت نصف آن را به ما مى دهد، بقيه را چكار مى كند و به 
جيب چه كســانى مى ريزد؟ خدا مى داند! مردم كه دسترسى به خزانه و بيت 
المال ندارند و دولت و وزيران دسترســى دارند. اگر ما دولت انتخاب كرديم، 

چرا اين دولت از ترفندهاى انگليس تبعيت مى كند؟9350007054  
 آقاى رئيس جمهور! كاهش سن مديران مشكلى از اين مردم ستم كشيده 
دوا نمى كند! هر وقت توانستيد دست دولتمردان، آقازاده ها، نجومى بگيران، 
دوتابعيتى هــا، اقوام و وزيران خود را از بيت المال مســلمين قطع كنيد، كار 
مثبتى انجــام داده ايد وگرنه ايــن تصميم ها دردى از مــردم دوا نمى كند! 

9350007154
  برادران عزيز! شما كه همه كارهاى اين دولت را مى دانيد چرا به اطالعشان 

نمى رسانيد، دست از كارهاى خرابشان بردارند! 9330003967
  آقــاى ظريف يا پير شــدى يا خودت را به ندانــم كارى مى زنيد! ترامپ 
سياست آمريكاست؛ اگر هيالرى كلينتون هم رئيس جمهور مى شد، قطعاً از 

ترامپ بدتر مى كرد. دمكرات ها با پنبه سر مى برند. 9110006820
  وقتى انسان، على الريجانى كه سال هاست با اعتماد ملت به پايبندى وى به 
اصولگرايى، بر كرسى رياست مجلس تكيه زده را در كنار فردى كه بيشتر وزيران 
دولتش اكنون در خارج مشغول توطئه چينى عليه انقالب اسالمى و همكارى با 
دشمنان نظام و دفاع از فتنه گران هستند مشاهده مى كند، وسوسه قدرت را كامًال 
درك مى كند، ضمن اينكه ايشان در ماجراى تصويب فورى برجام بى خاصيت 
در مجلس تالش زيادى كرده و در از دست رفتن دستاوردهاى هسته اى با دولت 

كنسرت و كرسنت شريك است! 9150001495
  نمى دونــم چرا و تا كى مســئوالن ما مى خواهند خودشــان را به خواب 
بزنند و بيدار نشــوند؟ چرا و تا كى ما بايــد جهت اقتصاد مقاومتى خودمان 
را با ســختى وفق بدهيم و هزار چيز ديگر كه نتيجه اش نگه داشــتن ارز در 
كشــور باشد؟ ولى در صورتى كه خيلى شيك داريم پول و ارز مملكت را دو 
دستى توجيب كشورهاى ديگر مى كنيم! نمونه اش واردات بى رويه ماشين و 
گوشى هاى لوكس خارجى است، آن وقت مى گويند: اقتصاد مقاومتى و خريد 

كاالى ايرانى! 9350002524
  تاكنــون چندين مرتبه اعالم كردند هر كــس 468 هزار تومان پرداخت 
كند صاحب 2 ميليون سهام مى شــود و150 هزار تومان خواهد گرفت؛ اگر 
مردم پول داشتند همان مرتبه اول كافى بود، حاال شما اين مورد را بهانه قرار 
داديــد تا يك ماه دير پرداخــت كنيد! پول به نفع چه افرادى در بانك بلوكه 

مى شود؟ 9150005635
  از روز انتخابات به مردم گفتند ســهام عدالت پرداخت مى شــود! همين 
هفته هم گفتند پرداخت مى شــود! اما من به مردم مى گويم اين رفت جاى 
يكســان سازى حقوق بازنشسته ها كه براى هميشه چهار درجه زير خط فقر 

هستند! 9160002805
  اتوبوسرانى همان طور كه مأمور داخل اتوبوس ها براى كنترل من كارت ها 
دارد! پس چرا مأمور نامحســوس براى رفع مشــكالت نمى گــذارد؟ به نفع 

سازمان نيست؟9150005864
  اينكــه روحانى مثًال انتقاد كرده كه مدارس از زمانشــان عقب هســتند، 
آيا حذف آموزش تخصصى دروس اســالمى براى جلو افتادن از زمان اســت 
يا رو كردن باطن سرتاســر مادى و غير روحانى بعضى مســئوالن اســت؟ 

9190008895

عواقب يك همه پرسى لجوجانه 
حاال ديگر مسعود بارزانى، اقليم كردستان 
عــراق را به جايى رســاند كــه به تحليل 
بســيارى از كارشناســان، نقطه بازگشتى 

براى آن نمانده است. 
همه پرســى لجاجت آميز اقليم كردستان 
همــان طور كــه از قبل هــم پيش بينى 
با تهييج احساســات قومى مردم  مى شد 
كرد با نتيجه مثبت برگزار شــد. اما سؤال 
اينجاســت كه وقتى تمام مرزهاى زمينى 
و هوايى به روى يك كشــور تازه تأسيس 
بسته باشــد، وقتى تنها درآمد ميسر يك 
كشــور تازه تأســيس(نفت) را نه بتوانيد 
بفروشــيد و نــه حتى قاچــاق كنيد! اين 
اســتقالل به چه قيمتى ارزشمند است؟ 
شعله ور شــدن آتش جنگ هاى قوميتى، 
جــوالن تروريســت ها و تشــديد فضاى 
امنيتى تنها بخشــى از ميراث بارزانى در 
همه پرسى جدايى طلبى منطقه كردستان 

عراق است.
همه پرسى در كردســتان عراق در سايه 
مخالفت هاى عراق، ايران و ساير بازيگران 
منطقه اى در حالى برگزار شد كه در بغداد 
هنوز گروه تروريستى داعش به طور كامل 

ريشه كن نشده است.
لجاجت و شــايد مأموريت مسعود بارزانى 
در برگزارى اين همه پرســى حاال منطقه 
را به مســيرى كشانده اســت كه ديگر نه 
كردهاى اقليم دســت از استقالل رؤيايى 
خود مى كشــند و نه در عمــل اين اقليم 
مى تواند دولت قدرتمند و ارتش و ســاير 
ارگان هاى مورد نيازش را تشكيل دهد؛ آن 
هم در شرايطى كه دولت قانونى عراق تنها 
تا روز جمعه به بارزانى مهلت داده اســت 
تــا از تصميم خود بازگــردد، زيرا «حيدر 
العبادى» نخســت وزير عــراق از مقامات 
كردســتان خواســت نتيجه  همه پرســى 
جدايى را لغو كنند و خود را ملزم به قانون 

اساسى عراق بدانند.
العبادى در جلسه پارلمان اين كشور حاضر 
شــد و در مقايســه با چند روز گذشته، با 
لحن قاطعانه ترى عليه اربيل سخن گفت. 
در اين جلســه كه وزيران دفاع،  كشــور و 
مشــاور امنيت ملى دولت عــراق و 166 
نماينــده پارلمان حضور داشــتند، حيدر 
همه پرسى  نتيجه  لغو  خواســتار  العبادى 
كردستان شــد. او كه پيشتر، همه پرسى 
را خالف قانون اساســى عراق دانسته بود، 
اعالم كرد كه كردستان هم ملزم به رعايت 

قانون اساسى عراق است. 
همچنين روز ســه شــنبه اردوغان رسماً 
تهديد كرد كه نفت كردها را نخواهد خريد 
و اجازه صادرات آن را نيز نخواهد داد. اين 
در شــرايطى اســت كه مرزهاى هوايى و 
زمينى اقليم كردســتان عــراق بالفاصله 
پس از آغاز همه پرسى از طرف سه كشور 
تركيه، عراق و ايران به دليل حفظ امنيت 
بيشــتر كامًال بسته شد. بيشتر كشورهاى 
منطقه هم پروازهاى كشورشان به سمت 

اربيل را لغو كردند. 
البته اين همه مشــكل اقليم كردســتان 
نيســت، عامــل پيچيدگى اوضــاع فقط 
مخالفت هاى خارجى با اســتقالل كردها 
نيســت، بلكه بحران هــاى داخلى منطقه 
كردســتان نيز در آن نقــش دارد. بحران 
تبليغات  سياســى گســترده اى كــه در 
حمايت از همه پرســى و همچنين در روز 
رأى گيرى آشكار شــد، در حال عميق تر 

شدن است.
از مدت ها پيش منطقه كردســتان صحنه 
دودستگى سياســى بين حزب دموكرات 
به رهبــرى بارزانى و اتحاديــه ميهنى به 
رهبرى جالل طالبانى اســت. اين تنش ها 
بتازگى با تمديد دوره رياســت بارزانى بر 

منطقه كردستان افزايش يافت. 
حزب دموكرات كردســتان كــه در اربيل 
مستقر است، اصرار دارد زمان آن است كه 
كردها بعد از ســال ها تحمل ظلم و ستم 
به دســت صدام و ديگران، اداره امور خود 
را به دســت بگيرند، در حالى كه اتحاديه 
ميهنى معتقد است تشكيل كشور مستقل 
كرد كــه بتواند روى پاى خود بايســتد، 
رؤيايــى به دور از واقعيت اســت. اين دو 
دســتگى در ميزان شركت در همه پرسى 
نمايان شــد، به طورى كه برخى ساكنان 
سليمانيه برعكس ســاكنان اربيل از رأى 
دادن خــوددارى كردنــد و ترجيح دادند، 

احتياط كنند. 
برخى محافل و شخصيت هاى سياسى در 
عراق سرنوشــت «مســعود بارزانى» را كه 
به دليل رفتارهــا و عملكردهاى ديكتاتور 
مآبانه اش در عمل در مسير انتحار سياسى 
گام برداشــته، شــبيه سرنوشــت صدام، 

ديكتاتور عراق ارزيابى كرده اند.
اقدامــات غيرقانونــى مســعود بارزانــى 
مخاطــرات و تبعاتــى را بــراى كردهاى 
عراق در پــى دارد. افزايش فضاى امنيتى 
در منطقه كردســتان عــراق و نيز فراهم 
آوردن شرايط به اصطالح فوق العاده براى 
ادامه رياســت بر اين منطقه كه موعد آن 
مدت هاســت به سر آمده، از جمله اهداف 
«مســعود بارزانى» از بازى خطرناكى است 

كه در عراق آغاز كرده است.

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبرى

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى:
ايران با تكيه بر جهاد و مقاومت 

در برابر دشمنان ايستاده است
سياست - محمود يوسف پور: آيت اهللا 
سيد احمد علم الهدى گفت: ايران اسالمى 
تاكنون با تكيه بر اصــل ايمان، جهاد و 

مقاومت در برابر دشمنان ايستاده است.
نماينــده ولى فقيه در خراســان رضوى 
ديــروز در مراســم صبحگاه مشــترك 
نيروهاى مسلح در مشهد مقدس، افزود: 

جهاد در راه خدا با جنگ و رويارويى با دشمن، متفاوت است.
امام جمعه مشهد مقدس با بيان اينكه شكست حصر آبادان در دفاع مقدس 
فقط با جهاد در راه خدا ممكن شد، ادامه داد: حصر آبادان با دالورمردى هاى 
لشكر 77 پيروز ثامن االئمه شكسته شد و مقدمه اى براى پيروزى هاى ديگر 
در مقابل رژيم بعثى صدام بود.عضو مجلس خبرگان با تأكيد بر اينكه بيشتر 
جنگ هاى دنيا براى رسيدن عده اى به قدرت است، گفت: اين نگاه در اسالم 
وجــود ندارد و فــداكارى و مجاهدت در جبهه هاى جنگ براى رســيدن به 

اهدافى متعالى و خدايى است.
وى تصريح كرد: در عمليات شكست حصر آبادان، ملت ايران با داشتن كمترين 
امكانات در برابر ارتش بعثى كه دنيا پشتيبانش بود به پيروزى رسيد و اجازه نداد 

يك وجب از خاك كشورش تصرف شود.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى تأكيد كرد: ايران اسالمى امروز هم در مقابل 
دنيا با تكيه بر اصول، جهاد و مقاومت ايستاده است و ذره اى از اهداف الهى خود 
كوتــاه نخواهد آمد.آيت اهللا علم الهدى با تأكيد بر اينكه اين يك واقعيت اســت 
كه جهاد در راه خدا، لشــكر اسالم را در همه مواقع در برابر موازنه دشمن پيروز 
مى گرداند، افزود: امروز نيز در برابر دنيا با همين ادبيات جنگ و مبارزه ايستاده ايم 

و در برابر قدرت هاى استكبارى جهان مقاومت مى كنيم.

210 نماينده مجلس اقدام تجزيه طلبانه
 اقليم كردستان را محكوم كردند

خانه ملت: 210 نماينده مجلس با صــدور بيانيه اى اقدام تجزيه طلبانه اقليم 
كردستان را محكوم و از دولت مركزى عراق حمايت كردند.

در جلسه علنى ديروز بيانيه اى با امضاى 210 نماينده مجلس شوراى اسالمى در 
محكوميت برگزارى همه پرسى غيرقانونى استقالل كردستان عراق قرائت شد.

در اين بيانيه آمده است: با توجه به مواضع دولت و مجلس عراق كه با صراحت 
همه پرســى اقليم كردســتان عراق را غيرقانونى اعالم كردند و همچنين با 
توجه به نظر سازمان ملل، ما نمايندگان مجلس اوالً ايجاد بحران در عراق را 
به ضرر مســير دموكراتيك عراق دانسته و ثانياً هر گونه اقدام تجزيه طلبانه 
را مضــر به حال ملت عــراق و كل منطقه مى دانيم و اين اقدام كردســتان 
عــراق را محكــوم و از اقدامات دولت و مجلس عــراق حمايت مى كنيم و از 
دولت مى خواهيم مطابق درخواســت دولت مركزى عراق تمهيدات الزم در 
همــكارى با دولت عراق را به عمل آورده و به هيچ وجه اجازه ماجراجويى به 

صهيونيست ها در عراق ندهند.

ديوانه   چو  ديوانه ببيند خوشش آيد
تسنيم: رئيس جمهور آمريكا كه مواضع اش موجب شده تا حتى از سوى برخى 
مقامات ســابق اياالت متحده از جمله لئون پانتا وزير دفاع اسبق، ديوانه خطاب 
شود، در كمال تعجب از برجام به عنوان توافقى شرم آور ياد كرده و براى چندمين 

بار به صورت تلويحى تهديد كرد كه واشنگتن از آن خارج مى شود. 

شهيد حججى 
نماد نسل دوم 
انقالب اسالمى و 
نمونه اى از هزاران 
جوان مؤمن، 
شجاع و انقالبى 
مردم شجاع ايران 
هستند كه در 
برابر تهديدها و 
خطرات همچون 
كوه پرصالبت، آرام 
و شجاع تا لحظه 
شهادت 
ايستاده بودند

بــــــــرش

جهاد در راه خدا با جنگ و رويارويى با دشمن، متفاوت است.

شماره پيامك: 30004567

خبر
رهبر انقالب خطاب به خانواده شهيد:

خداوند شهيد حججى را عزيز كرده است
Khamenei.ir: حضــرت آيت اهللا 
خامنــه اى خطاب به خانواده شــهيد 
حججى فرمودند: خدا شــهيد شما را 
عزيز كــرده، ببينيد چــه غوغايى در 
كشــور به خاطر شهادت اين جوان به 

راه افتاده است.
رهبر معظم انقالب صبــح ديروز و در 
حاشيه مراســم قرائت فاتحه بر تابوت 
شهيد محسن حججى در مسجد امام 
حســين(ع) خطاب به خانواده شهيد 
حججى فرمودند: خدا شــهيد شما را 

عزيز كــرده، ببينيد چــه غوغايى در 
كشور به خاطر شــهادت اين جوان به 
راه افتاده است.ايشان افزودند: همه شهدا 
پيش خداوند متعال عزيزند؛ لكن يك 
خصوصيتى در اين جوان وجود داشته، 
خداوند هيچ وقت كارش بدون حكمت 
نيســت.رهبر معظم انقــالب فرمودند: 
اخالص، نيت پــاك و به موقع حركت 
كردن اين جوان و نياز جامعه به اين گونه 
شهادت، موجب شده خداوند متعال نام 

شهيد شما را بلند گرداند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

آيين مقتل خوانى در بارگاه منور رضوى    آستان: آيين سنتى- مذهبى مقتل خوانى با حضور هزاران عزادار حسينى در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود. اين مراسم در روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسينى 
و در دو نوبت توسط حجج اسالم و المسلمين كاردان و واعظ موسوى در رواق امام خينى(ره) برگزار خواهد شد. هر ساله همزمان با روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسينى آيين مقتل خوانى در حرم مطهر در حال برگزارى 

است كه در اين مراسم فرازهايى از زيارت ناحيه مقدسه كه از زيارت هاى صادره از امام عصر(عج) براى امام حسين(ع) است، قرائت مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مزار شهداى عاشوراى رضوى غبارروبى مى شود
آستان: رئيــس اداره پاسخگويى 
به ســؤاالت دينى آســتان قدس 
رضــوى گفت: همزمــان با هفته 
دفاع مقدس و در آستانه عاشوراى 
مدفون  شــهداى  مزار  حســينى 
در حــرم مطهر رضــوى از جمله 
شهداى عاشوراى رضوى غبارروبى 

و عطر افشانى مى شود.
حجت االسالم مهدى حسن زاده با بيان اين خبر گفت: اين مراسم با تجمع خانواده 
شهدا در رواق دارالهدايه برگزار، سپس زائران و خانواده معزز شهدا به سمت بهشت 

ثامن االئمه(ع) واقع در صحن آزادى حركت مى كنند.
وى افزود: اين مراسم پنجشنبه ششم مهرماه از ساعت 16 تا 18 انجام خواهد شد. 

همايش «دفاع مقدس، تجلى شور و شعور حسينى» در حرم رضوى
در آستانه تاسوعا و عاشوراى حسينى و همزمان با هفته دفاع مقدس همايش «دفاع 
مقدس، تجلى شور و شعور حسينى» در جوار حرم مطهر رضوى برگزار مى شود. 
اين مراســم با حضور خانواده شهداى آرميده در حرم مطهر رضوى و با سخنرانى 
ســردار حاج احمد خادم سيدالشهدا؛ فرمانده قرارگاه كربال و سردار عبدالصاحب 
عبودزاده؛ دبير كنگره شهداى خرمشهر از ساعت 18 تا 20 در مركز نمايشگاه ها و 

همايش هاى آستان قدس رضوى برگزار مى شود.

ايستگاه فرهنگى «كافه محرم» پذيراى عزاداران حسينى
آستان: ايستگاه فرهنگى«كافه محرم» وابسته به هيئت دانش آموزى محبان اهل 

بيت(ع) مدارس امام رضا(ع) پذيراى عزاداران حسينى است.
اين ايستگاه فرهنگى با هدف تبيين فلسفه قيام حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) و 
گفتمان مقابله با زور با حضور استادان مطرح حوزه و دانشگاه در جوار مسجد قبا 

بلوار خيام مشهد برپا شده است.
در اين ايســتگاه كه ميزبان جوانان و نوجوانان عاشورايى است با طرح مسائل روز 
جامعه توســط كارشناســان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه، بحث و گفت وگو با 

جوانان و نوجوانان به بيان ديدگاه و نظرات افراد مختلف پرداخته مى شود.
كافه محرم به مدت پنج شب با اجراى برنامه هاى فرهنگى و معنوى از ساعت 18 
الى 20:30 در محل مسجد قبا واقع در خيام جنوبى 21 پس از اقامه نماز مغرب و 

عشا به مديحه سرايى، عزادارى و پذيرايى از عزاداران حسينى مى پردازد.

 امضاى تفاهمنامه علمى بين دانشگاه امام رضا
و مؤسسه عالى اهل بيت  افغانستان

علمــى،  تفاهمنامــه  آســتان: 
فرهنگــى و پژوهشــى دانشــگاه 
بين المللى امام رضا(ع) با مؤسسه 
بيت(ع)  اهــل  عالى  تحصيــالت 

كشور افغانستان امضا شد.
اين تفاهمنامه در سفر هيئت رئيسه 
به  امام رضا(ع)  دانشگاه بين المللى 
كشور افغانستان در راستاى ايجاد و 

توســعه همكارى هاى بين المللى مشترك در عرصه هاى مختلف علمى، فرهنگى 
و پژوهشــى ميان دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) و مؤسسه تحصيالت عالى اهل 
بيت(ع) افغانستان منعقد شد. اين تفاهمنامه دو جانبه، با حضور دكتر رضا سعيدى؛ 
رئيس دانشــگاه بين المللى امام رضا(ع) و دكتر ســيد حبيب اهللا طاهرى؛ رئيس 

مؤسسه تحصيالت عالى اهل بيت(ع) به امضا رسيد.
ايجاد و توســعه بستر همكارى هاى علمى، پژوهشــى و فرهنگى ميان دانشگاه 
بين المللى امام رضا(ع) و مؤسسه تحصيالت عالى اهل بيت(ع) با استفاده از امكانات 

موجود از جمله اهداف اين تفاهمنامه است.

خـــبر

آستان  اسالمى  تبليغات  معاون   آستان  
قدس رضوى با بيان اينكه حرم مطهر رضوى 
در ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى ميزبان 
هزاران زائرى است كه براى عرض تسليت 
به محضر حضرت رضا(ع) مشرف مى شوند، 
برنامه هاى  ويژه  مناسبت  همين  به  گفت: 
عاشوراى  و  تاسوعا  عزادارى  و  سخنرانى 
با حضور عزاداران در حرم مطهر  حسينى 

رضوى برگزار مى شود.

 تاسوعاى حسينى
المســلمين سيدجالل  و  حجت االســالم 
حســينى در تشــريح برنامه هاى تاسوعا و 
عاشوراى حســينى در حرم مطهر رضوى 
گفت: ويژه برنامه شب تاسوعا، جمعه هفتم 
مهرماه پس از نماز مغرب و عشــاء با حضور 
زائران عزادار در رواق امام خمينى(ره) برگزار 
مى شــود. وى با بيان اينكه شروع اين ويژه  
برنامه عزادارى با قرائت زيارت هاى امين اهللا و 
عاشوراست، افزود: آيت اهللا سيداحمد خاتمى 
و حجت االســالم و المسلمين سيدابراهيم 
رئيسى سخنرانان ويژه برنامه شب تاسوعاى 
حســينى در حرم مطهر حضــرت رضا(ع) 
هســتند. وى مرثيه ســرايى على مالئكه، 
اميــر عارف و كاظم غالمشــاهى را از ديگر 
برنامه هاى شب تاسوعاى حسينى در حرم 

مطهر رضوى ذكر كرد.
حجت االســالم حســينى ادامــه داد: ويژه 

برنامه هــاى عــزادارى و ذكــر مصيبت در 
روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسينى از اذان 
صبح تا بعــد از نماز ظهر و عصر و با حضور 
عزادارانى كه براى عرض تســليت به حرم 
مطهر رضوى مشرف مى شوند، تدارك ديده 
شده است. وى قرائت زيارت هاى امين اهللا و 
عاشورا، سخنرانى حجت االسالم و المسلمين 
على سرلك و مرثيه سرايى كاظم ذوقيان و 
محمود گالبگير را از برنامه هاى بعد از اذان 

صبح تا ساعت 6 عنوان كرد.
معاون تبليغات آستان قدس رضوى در توضيح 
بخش دوم برنامه هاى عزادارى روز تاســوعا 
گفت: بخش دوم ويژه برنامه هاى عزادارى از 
ساعت 8 صبح و با مرثيه سرايى سيدمصطفى 
حســينى و رضا آتشــبار آغاز مى شود. وى 

افزود: در ويژه برنامه تاسوعاى حسينى حرم 
مطهر رضوى، آيت اهللا سيداحمد علم الهدى 
و حجت االسالم و المســلمين على برادران 

سخنرانى خواهند كرد.
به گفته حجت االســالم حسينى، ويژه 
برنامه شب عاشورا حســينى نيز شنبه، 
هشتم مهرماه پس از نماز مغرب و عشاء 
در رواق امام خمينى(ره) ميزبان عزاداران 
حســينى اســت و در اين برنامه آيت اهللا 
ســيد احمد خاتمى و حجت االسالم و 
پژمان فر ســخنرانى خواهند  المسلمين 
كــرد. وى اظهار كرد: اميــر عارف، على 
مالئكــه و كاظم غالمشــاهى مداحانى 
هستند كه در اين مراسم به مرثيه سرايى 

و ذكر مصيبت مى پردازند.

 عاشوراى حسينى
معاون تبليغات آســتان قــدس رضوى در 
تشــريح برنامه هاى روز عاشــورا گفت: اين 
مراسم بعد از نماز صبح و با قرائت زيارت هاى 
امين اهللا و عاشــورا برگــزار و در اين برنامه 
حجت االســالم و المســلمين على سرلك 

سخنرانى خواهد كرد.
وى افزود: بخش دوم ويژه برنامه هاى عزادارى 
روز عاشورا نيز با مديحه سرايى رضا آتشبار و 
سيد مصطفى حسينى آغاز و در اين مراسم 

نيز مقتل روز عاشورا توسط 
حجج اســالم و المسلمين 
كاردان و واعــظ موســوى 
خوانده مى شــود. وى گفت: 
سخنرانى آيت اهللا سيداحمد 
علم الهــدى و قرائت زيارت 
عاشورا به صورت كامل با صد 
سالم پس از نماز ظهر و عصر 
از ديگر برنامه هاى عزادارى 

روز عاشورااست.
وى برگزارى اجتماع عزاداران 
تاسوعا  روزهاى  در  حسينى 
و عاشــورا پس از نماز ظهر 

و عصــر در صحن جامع رضــوى را از ديگر 
برنامه هاى حرم مطهر رضوى برشمرد و افزود: 
احمد واعظى، امير عارف، امير كردى، جعفر 
مالئكه و ابراهيم احمــدى مداحان اجتماع 

بزرگ عزاداران حسينى حرم مطهر هستند.

برنامه هاى سوگوارى تاسوعا و عاشوراى حسينى در حرم مطهر رضوى

 در ميهمانســراى غدير، لطفاً قســمت آيين عزا در بارگاه رضا  
خروجى همكف كه خدام غذا را ميل مى كنند 
به مكان ديگرى منتقل شود يا مسير خروجى 
عزيزانى كه در طبقات ديگر غذا مى خورند در 

كنار عزيزان خدام نباشد.
09150009978

  مســئوالن آســتان قدس! به خاطر امام 
رضا(ع) هم كه شــده سيستم صوت صحن 
جامع رضوى را درست كنيد. با اين سيستم 
ضعيف صوت  در محرم فقط اعصاب زائران 

را خرد مى كنيد.
09150003660

  تقاضا مى شــود فكرى  به حال  پاركينگ  
زيرگــذر نواب صفوى بشــود؛ بســيارى  از 
خودروهــا در ورودى  آن  پــارك  مى كنند تا 

شايد زمانى درش  باز شود.
09360006158

  در نوســازى بافت اطــراف حرم مطهر، 
جاى خيابان ها و كوچه ها معلوم نيست؛ فقط 
هتل هاى مرتفع و ساختمان هاى بزرگ است 
بدون فضاى ســبز، بدون درختكارى، بدون 
فضاى ورزشى روباز، بدون فضاى بازى براى 
كودكان و بدون اورژانس و بهدارى و پاسگاه 
و ساير امكانات شهرى. بايد زمين براى اين 

اماكن در نظر بگيرند.
09150007417

  چراخبرى ازدسته دسته كبوترهاى حرم 
نيســت؟ چرا فقط به خاطــر زحمت تميز 
كردن فضوالت كبوترها، آن ها را جمع آورى 

كرده اند؟
09390006522

  آســتان قدس رضوى باغ هايى در مشهد 
دارد كه براى مشــهد حكم ريــه را دارد. در 
ميدان فردوســى يك باغ بــزرگ بود كه 6 
سال قبل درخت هاى آن قطع شد. از آستان 
قدس تقاضا داريم اين بــاغ را دوباره احيا و 

درختكارى نمايد.
09300002598

  بــرق مصرفــى حــرم را چــرا از انرژى 
خورشيدى نمى گيريد؟

09360008790

صداى مردم

ويژه برنامه هاى 
عزادارى و ذكر 

مصيبت در روزهاى 
تاسوعا و عاشوراى 

حسينى از اذان 
صبح تا بعد از 

نماز ظهر و عصر 
و با حضور زائران 

رضوى ، تدارك 
ديده شده است

بــــــــرش

علمــى،  تفاهمنامــه 
فرهنگــى و پژوهشــى دانشــگاه 
بين المللى امام رضا(ع) با مؤسسه 
بيت(ع)  اهــل  عالى  تحصيــالت 

اين تفاهمنامه در سفر هيئت رئيسه 
به  امام رضا(ع)  دانشگاه بين المللى 
كشور افغانستان در راستاى ايجاد و 

رئيــس اداره پاسخگويى 
به ســؤاالت دينى آســتان قدس 
رضــوى گفت: همزمــان با هفته 
دفاع مقدس و در آستانه عاشوراى 
مدفون  شــهداى  مزار  حســينى 
در حــرم مطهر رضــوى از جمله 
شهداى عاشوراى رضوى غبارروبى 
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مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى خبر داد
افزايش سهميه ثبت نام دانش آموزان در مناطق كم برخوردار مدارس امام رضا

خبر

آستان: مديــر عامل بنياد فرهنگى رضوى از افزايش سهميه 35 
درصدى ثبت نام دانش آموزان مناطق كم برخوردار در مدارس امام 
رضا(ع) خبر داد. محمدتقى فخريان با اعالم اين خبر گفت: با توجه 
به توصيه هاى توليت آستان قدس رضوى مبنى بر توجه به مناطق 
محروم و كم برخوردار، بنياد فرهنگى رضوى در راســتاى توسعه 
ارائه خدمات در اين مناطق 35 درصد ورودى دانش آموزان محروم 

مدارس امام رضا(ع) را افزايش داده است.
وى بــا بيان اينكه اين اقدام در تاريخ فعاليت بنياد فرهنگى رضوى 

بى سابقه است، افزود: هزينه تحصيل دانش آموزان مناطق محروم در 
مدارس امام رضا(ع) رايگان است؛ اما هزينه تحصيلى دانش آموزان 
مناطق برخوردار در اين مدارس بر اســاس نرخ تعيين شده توسط 
وزارت آموزش و پرورش محاسبه مى شود. فخريان، افزود: امسال بيش 
از 7000 دانش آموز سال تحصيلى 97-96 را در 238 كالس درس 
آغاز كردند و بيش از 900 همكار فرهنگى به صورت رسمى، پيمانى 
و قراردادى با بنياد فرهنگى رضوى همكارى مى كنند. مدير عامل 
بنياد فرهنگى رضوى اضافه كرد: مدرسه سازى، مديريت و گسترش 

واحدهاى آموزشى با كيفيت و مراكزى اسوه در تربيت انسان هايى بر 
اساس فرهنگ اسالم يكى از اقدام هاى ماندگار توليت فقيد آستان 
قدس رضوى در مناطق نيازمند مشــهد اســت و خوشبختانه اين 
رويكرد در حال حاضر توسط حجت االسالم والمسلمين رئيسى دنبال 
مى شود. گفتنى است؛ 50 درصد از مدارس امام رضا(ع) در مناطق 
محروم و 50 درصد آن ها در مناطق برخوردار مشهد قرار گرفته اند 
كه امسال 3000 دانش آموز در مدارس مناطق محروم و 4000 نفر 

در مدارس مناطق برخوردار تحصيل مى كنند.
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معارف
روزنامـه صبـح ايـران

شيعه با عزادارى زنده است  رسا: رئيس حوزه علميه اصفهان با بيان اينكه شيعه با عزادارى زنده است، گفت: عزادارى بويژه به شيوه سنتى بسيار نتيجه بخش است و مى تواند جوانان ما را از شبهات دينى كه دامنگير جامعه شده است، حفظ كند. آيت اهللا حسين مظاهرى با بيان اينكه 
عزادارى ُمراد و مطلوب خداوند و اهل بيت(عليهم السالم) است و موجب فراهم آمدن خير در دنيا و آخرت مى شود؛ در يك كالم عزادارى مداوم سبب عاقبت بخيرى است، افزود: عزادارى براى امام حسين(عليه السالم) زندگى انسان را بيمه مى كند. وى با بيان اين كه عزادارى براى رفع 

حاجات بسيار مؤثر است، اذعان كرد: عزادارى ها حاجات بسيار زيادى از شيعيان را برطرف كرده است و اگر بگويم شيعه با همين عزادارى ها زنده است، اغراق نكرده ايم.

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

 معارف/ جواد رســتمى  تاســوعا در فرهنگ 
عزادارى شيعه با نام ابوالفضل العباس(عليه السالم) 
عجين شده كه مردم با بيان دالورى ها و  رشادت هاى 
ايشــان در كنار برادرش حسين(عليه الســالم) به 
ســوگوارى مى پردازنــد. از ادب و وفا و شــجاعت 
عباس بن على(عليهماالســالم) بارها شنيده ايم، اما 
در اين گفت و گو حجت االســالم حسين عباسى، 
مســئول روابط عمومى اتاق تبليغ خراسان و استاد 
حوزه و دانشگاه، پيرامون شخصيت ايشان در كالم 
معصوم(عليه الســالم) با ما سخن گفت كه در ادامه 

تقديم مى شود:

العباس  ابالفضــل  از شــخصيت حضرت   
(عليه الســالم) در محافل و مجالس كم گفته 
شده و هميشه اين بخش در سايه فداكارى روز 
عاشورا و ادب ايشان پنهان مانده، درست است؟

امــام صادق(عليه الســالم) همــواره از عمويــش 
عباس(عليه السالم) تجليل به عمل مى آورد و با درود 
و ســتايش هاى عطرآگين فراوان از او ياد مى كرد و 
مواضع قهرمانانه اش در روز عاشورا را بزرگ مى داشت. 
امام درباره قمر بنى هاشم(عليه السالم) 
فرموده است: «عمويم عباس بن على 
بصيرتى نافذ و ايمانى محكم داشت. 
همراه برادرش حسين جهاد كرد، به 
خوبى از بوته آزمايــش بيرون آمد و 

شهيد از دنيا رفت.»
امــام صادق(عليه الســالم) از برترين 
صفات مجســم در عمويش كه مورد 
شگفتى اوســت نام مى برد كه يكى 
از آن هــا تيزبينى اســت. تيزبينى، 
دســتاورد اســتوارى رأى و اصالــت 
فكر است و كســى بدان دست پيدا 
نمى كند مگر پــس از پالودگى روان، 
خلوص نيــت و از خــود راندن غرور 
و هواهاى نفســانى، بنابراين بصيرت 
ايشــان حاصل پاكى روان و تسلط او 
بر بدى ها و زشتى هاســت.از تيزبينى 
و تفكر عميق بود كه ايشــان به تبعيت از امام خود 
امام حسين(عليه السالم) برخاسته و بدين گونه به قله 
شــرف و كرامت دســت يافت و خود را بر صفحات 
تاريخ جاودانه ساخت. چنان كه هرجا نامى از حسين 
به ميان مى آيد، به دنبال آن از ايشان هم ياد مى شود.

پس تا وقتى ارزش هاى انسانى پايدار است و انسان 
آن ها را بزرگ مى شمارد، در برابر شخصيتى بى مانند 
همچون عباس بن على(عليهماالسالم) كه بر قله  بلند 
انسانيت رسيده، همه مدعيان ارزش و كرامت انسانى 

سر بر زمين مى سايند و كرنش مى كنند.

 امام صادق دربــاره ايمان محكم حضرت 
عباس(عليه السالم) هم فرموده بودند.

بلــه؛ يكى ديگر از صفات برجســته حضرت، ايمان 
استوار و پوالدين ايشان است. از نشانه هاى استوارى 
ايمان حضرت، جهاد در كنار برادرش با هدف جلب 
رضايت پــروردگار متعال بود و همــان طور كه در 
رجزهايش در روز عاشورا بيان داشت از اين جانبازى 
كمترين انگيزه مادى نداشت و همين دليلى گوياست 
بر ايمان استوار حضرت كه امام صادق(عليه السالم) از 

آن ياد مى كنند.
ايمان اســتوار از اعتقاد و يقينى استوار سرچشمه 
مى گيرد، فرزند برومند على بن ابى طالب(عليه السالم) 
با اعتقاد و يقين قلبى به خدا و رسولش، امام حسين 
را كــه از پدر بــا او يكى بود، امام حــق و هدايتگر 
مى دانست، بنابراين به او و راه و هدف او ايمان محكم 
داشت كه بر اين اساس تسليم اوامر و فرامين ايشان 
هم بود و همين ايمان استوار او را مصمم بر جانبازى 
در ركاب او و حمايــت از او كــرد كه به اين جايگاه 

عظيم دست يافت.
فضيلت ديگرى كه امام صادق(عليه الســالم) براى 
عباس بن على(عليهماالســالم) نــام مى برد، جهاد 
تحت فرماندهى ســاالر شهيدان است. جهاد در راه 
آرمان برادر، بزرگ تريــن فضيلتى بود كه حضرت 

ابوالفضل(عليه السالم) بدان دست يافت.
علمدارى سپاه و رسيدگى به خاندان نبوت، حفاظت 
از برادر مظلوم و اهل بيتش با خون خود، كوشــش 
براى رســاندن آب به خيمه هــا و تندى و غضب با 
دشــمن وقتى كه به وى پيشنهاد امان داد، در كنار 

ادب و حيا و وفاى عباس در برخورد با حســين بن 
على(عليهماالسالم)، زينب كبرى و بقيه اهل بيت همه 
از اخالص وى در جهاد و يقين قلبى و ايمان محكم 
او حكايــت دارد كه در نهايت به فرموده امام صادق

(عليه السالم) در همين راه به شهادت رسيد.

على  امام  خوانى هــاى  كيفيت خطبــه   
(عليه السالم) براى شيعه بارها بازگو شده، اما 
گويا غير از حضرت زينب و امام سجاد كه به 
پيروى از زبان بُّران و بيان گوياى علوى با خطبه 
خوانى به دشمن شــجاعانه حمله ور شدند، 
عباس بن على هم پيش از آن ها خطبه اى غرا 

خوانده است.
بله؛ پيش از حركت كاروان حسينى از مكه به سمت 
كوفه، عباس بن على(عليه الســالم) پس از حمد و 
سپاس خداوند متعال، خطبه شجاعانه و روشنگرانه 
خود را چنين آغاز كرد كه «اى ناسپاسان گناهكار، 
آيا راه بيت(كعبه) را بر امام نيكوكاران مى بنديد؟ چه 
كسى سزاوارتر به اين بيت است از ديگر موجودات؟ 
و چه كســى نزديك ترين به اين خانه است؟ و اگر 
حكمت هــاى خداوند بلند مرتبه نبود و اســرار باال 
و امتحانــات موجودات نبود، همانا بيت به ســوى 
ايشان(حسين) پرواز مى كرد؛ قبل از اينكه مردم حجر 
را لمس كنند، حجر دستانش(حســين) را استالم 
مى كند و اگر خواســِت موالى من خواست خداوند 
رحمان نبود، هر آينه بر سر شما مانند بازِ شكارى كه 

بر گنجشكان فرود مى آيد، نازل مى شدم.»
ايشــان بعد تهديد دشــمن، ادامــه داد: «آيا قومى

(بنى هاشــم) را كــه مرگ را در كودكــى به بازى 
مى گرفتنــد مى ترســانيد، در حالى كــه االن در 
مردانگــى قرار دارند. همه جانــم فداى آقا و موالى 
همه موجودات كه برترين اســت. هيهات؛ بنگريد 
به كسى(يزيد) كه شــراب مى نوشد و به كسى كه 
صاحب حوض كوثر است؛ و به كسى(امام حسين) 
كه در خانه وحى و قرآن است. بنگريد به كسى(يزيد) 
كه در بيتش اسباب لهو و نجاست است و به كسى 

كه در خانه اش نزول آيات و تطهير و پاكى است.
حضرت عباس پس از اين مقايســه چنين گفت كه 
«شــما در غلطى واقع شديد كه قريش واقع شدند، 
زيرا اراده قتل پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) را كردند 
و شما اراده قتل پسر دختر پيامبرتان را و اين حيله 
براى كشتن پيامبر تا وقتى اميرالمؤمنين(عليه السالم) 
زنده بود ممكن نشد. پس چگونه ممكن است كشتن 
اباعبداهللا الحسين(عليه السالم) تا وقتى كه من زنده ام...
اين خطبه عباس بن على بن ابى طالب(عليهم السالم) 
بود كه شجاعانه و با بصيرت و ايمان محكم در حمايت 
از حسين بن على(عليهماالسالم) در برابر دشمنان او 
قرائت شــد خطبه اى كه دوستان را به وجد مى آورد 
و دشــمنان را به لرزه، خطبــه اى كه از بزرگى روش 

و منش ابوالفضل العباس(عليه السالم) حكايت دارد.

 در منابع تاريخــى در باره حضرت عباس 
(عليه السالم) و بيانات ايشان مواردى محدود 
را مى يابيم، اما همان هم از كمال، شجاعت و 
دالورى ايشان حكايت دارد، پيرامون اين زاويه 

از زندگى ابالفضل(عليه السالم) بفرماييد.

عباس نخستين  فرزند حضرت على (عليه السالم) از
 ام البنين  است ، امام على (عليه السالم) در مورد علت  
ازدواج  خود بــا ام البنين  مى فرمايد: «مى خواهم  كه  
برايم  پسرى شجاع  و اسب سوارى رزمجو به  دنيا آورد 
تا در كربال ياور فرزندم  حسين  باشد». صاحب  كتاب 
«تنقيح  المقال » در مورد آن  حضرت  مى گويد «وكان  
شجاعاً فارساً و سيماً جسيماً يركب  الفرس  المطّهم  
ورجاله  تخطان  االرض . آن  حضرت ، شــجاع ، اسب  
سوار، خوش  سيما و تنومند بود، درحالى  كه  براسب  

سوار مى شد پاهايش  بر زمين  كشيده  مى شد.»
بله متأسفانه  سخنان  اين  رادمرد بزرگ  تاريخ  در حق  
موال و مقتدا و برادرش  حسين  به طور كامل  به  ثبت  
نرسيده  است ، مگر سخنانى  كه  در لحظات  حساس  و 

سرنوشت ساز از آن  حضرت  نقل  شده  است .
يكى  از آن  مواقع  حســاس  وقتى  اســت  كه  شمر از 
هم  طايفه  بودن خود با ام البنين  ســوء استفاده  كرد 
و خواســت  با دادن  امان  نامه  عبيداهللا به  فرزندان  ام 
البنين  بر زخم  دل  عزيز زهرا نمك  بپاشد، اما  اين جا 
عباس(عليه الســالم)  غيرت  و مردانگــى  خود را به  
نمايش  گذاشــت  و نه  تنها از امان  نامه  او خوشحال  
نشــد، كه  حتى  از او خشمگين  شد و فرمود: « تبت  
يداك ... دستانت  بريده  باد و لعنت  بر آن  امانى  كه  براى  
ما آورده اى !  اى دشمن  خدا! به  ما پيشنهاد مى كنى  
كه  برادر و آقاى  خود حســين  فرزند فاطمه(س) را 
رها كنيم  و تحت  فرمان  ملعونين  و فرزندان  ملعونين  
درآييــم ؟»و يكــى  ديگر از حســاس ترين  لحظاتى  
كــه  عباس  با ســخنان  خود بر قــوت  دل  برادرش  
حســين  افزود، شب  عاشــورا بود كه  پس از خطبه  
ابى  عبداهللا(عليه الســالم) به  نمايندگى  از اهل  بيت 

(عليهم السالم)، امام  را مخاطب  ساخت  و عرض  كرد: 
« هرگــز تو را ترك  نخواهيم  كرد. آيا پس  از تو زنده  

بمانيم ؟ خداوند هرگز چنين  روزى  را نياورد».
يكى  ديگر از فرازهاى  تاريخ  كه  بيانگر ارادت  صميمانه  
و وفاى  ابوالفضل (عليه الســالم) نســبت  به  برادرش  
حسين (عليه السالم) است ،  لحظه اى  است  كه  عباس  
تنهايى  برادرش  را مشاهده  كرد، نزد آن  حضرت  آمد 
و عــرض  كرد آيا مرا رخصــت  مى دهى  تا به  ميدان  
بروم ؟ امام (عليه السالم) گريه  شديدى  كرد و فرمود: 
«اى  بــرادر تو صاحب  پرچم  و علمدار من  هســتى ! 
عبــاس  گفت : «اى  برادر! ســينه ام  تنگ  و از زندگى  
خسته  شده ام  و مى خواهم  از اين  منافقان  خونخواهى  
كنم». امام (عليه الســالم) فرمود: «براى  اين  كودكانم  
كمى  آب  تهيه  كن». عباس (عليه الســالم) وقتى  به  
شريعه  فرات  رسيد، ياد عطش  حسين  و اهل  بيتش،  
او را از نوشيدن  آب  بازداشت  و ابياتى  را سرود كه  در 
آن  ابيات  زندگى  بعد از امام  حسين (عليه الســالم) را 

خوارى  و ذلت  مى داند.

 معارف/ مليحه پژمان هميشــه زبان، مترجم 
عقل بوده، ولي ترجمان عشق، چشم است. آنجا 
كه اشكي از روي احساس و درد و سوز مي ريزد، 
عشــق حضور دارد، ولي آنجا كه زبان با گردش 
منظم خود جمله هاي منطقي مي ســازد، عقل 
حاضر است. بنابراين همان طور كه استدالل هاى 
منطقي و كوبنده مي تواند، همبستگي گوينده را 
با اهداف رهبران مكتب آشــكار سازد، قطره هاى 
اشــك نيز مي تواند، اعالن جنگ عاطفي برضد 

دشمنان مكتب، محسوب شود.
از اين رو گريه حضرت زينب(عليها سالم) بر اهل 
بيت(عليهم الّســالم) گريــه عاطفي و گريه پيام 
آور و يك نوع نهي از منكر و شــعار شورانگيز و 

سوزاننده و رسواگر طاغوتيان و ستمگران بود. 
بــر همين اســاس اســت كــه پيامبــر اكرم و 
امامان(عليهم الّسالم) كسي را كه آمادگي گريه 
كردن نــدارد به تباكي (خود را به شــكل گريه 
درآوردن) دعــوت كرده اند تا ياد امام حســين
(عليه السالم) در همه قرون و اعصار در خاطره ها 

زنده بماند.
اين روزها در ايام حــزن و اندوه خاندان عترت 
قرار داريم؛ ايام ســالگرد شهادت سرور و ساالر 
شهيدان و همه ياران عاشورايى اش. بارها درباره 
آثار و بركات اشك بر سيدالشهدا(عليه السالم) 
شــنيده ايم، اما بى مناسبت نبود در اين ايام كه 
ذهن ها و دل ها آمادگى بيشــترى براى شنيدن 
كالم حق دارد، به بررســى آثار اشــك بر امام 

حسين(عليه السالم)بپردازيم.
حجت االسالم والمسلمين سيدمهدى ميرباقرى 
در اين گفت وگو به بررسى آثار و فوايد اشك بر 
شهادت ساالر كربال پرداخته است. اين گفت وگو 

را مى خوانيد:

 جناب ميرباقرى! يكى از مسائلى كه در 
عزادارى امام حســين(عليه السالم) به آن 
توصيه مؤكد شده، اشك بر مظلوميت اين 
امام شهيد اســت،  در باب اين مسئله چه 

نكاتى قابل طرح است؟
اشــك براى امام حسين(عليه السالم)منشأ خير 
و بركات براى عزادار ايشــان اســت، اما اشــك 
حقيقى اشــكى اســت كه منشــأ آن حزن امام 
باشد، امام حســين(عليه السالم) با تباكى و بكا 
از همه مردم جز دو گروه، دســتگيرى مى كند و 
همه اهل جهنم را جز معاندين كه هميشــه در 
آتش  هســتند؛ از جهنم نجات مى دهد. اشك بر 
امام حســين(عليه السالم) باب نجات عالم است. 
البته طهارت نفس انســان به خضــوع در برابر 

خداوند متعال و بازگشت به وادى والية اهللا منجر 
مى شود.

در روايات معصومين(عليهم السالم) براى بكاء بر 
سيدالشهدا(عليه السالم) آثارى ذكر شده كه يكى 
از اين آثار، همراهى با معصومين(عليهم السالم)
به گونه اى اســت كه بين ما و معصوم، حجاب و 
فاصله اى نباشــد كه فرمود: «َمَعَنا فِــي َدَرَجِتَنا» 
و يكــى از راه هايى كه ما را بــه اين همراهى با 
امام مى رساند، اشك بر سيدالشهدا(عليه السالم) 
اســت. البته رسيدن به اين همراهى پس از سير 
خاصى اســت كه پــس از ورود به وادى اشــك 
بــر مظلوميت سيدالشهدا(عليه الســالم) و درك 
مصيبت ايشان، اين سير براى او حاصل مى شود. 
در زيارت عاشورا از آن صحبت شده است و اين 
ســير به همراهى با ايشان مى رسد كه در زيارت 
نَْيا  عاشــورا مى خوانيم: «أَْن يَْجَعلَِني َمَعُكْم فِي الدُّ
َو اْآلِخَرِة َو أَْن يَُثبَِّت لِــي ِعْنَدُكْم َقَدَم ِصْدٍق فِي 
نَْيا َو اْآلِخَرة» معيت جامع ترى نيز وجود دارد  الدُّ
كه در ســجده زيارت عاشورا از آن صحبت شده 
اســت كه در آن مى خوانيم: «ثَبِّْت لِي َقَدَم ِصْدٍق 

ِعْنَدَك َمَع الُْحَسْين».
اما دومين اثرى كه براى اشك بر اين امام مظلوم 

بيان شده، طهارت نفس انسان است.

 بر اســاس روايات تاريخى، تولى و تبرى 
هم ماحصل اشــك بر مصيبت كربالست، 

درست است؟
بله همين طور اســت و آنكه براى امام حســين

(عليه الســالم) و مصائب كربال گريه مى كند در 
حقيقت به وادى تولى و تبرى پا گذاشــته و اگر 
كســى به واليت معصومين(عليهم السالم)تولى 
داشــت -كه واليت آنان، والية اهللا اســت- و از 
دشمنان آنان تبرى جست، از صفات رذيله، پاك 

مى شود و با تولى به صفات حميده مى رسد. 
توجه به اين نكته، حيات قلب عزادار حسينى را 
توســعه مى دهد تا در روزى كه دل ها مى ميرد، 
دلش به ياد امام حسين(عليه السالم) زنده، روشن 
و مطمئن بماند زيــرا در قرآن از امام معصوم به 
عنوان حيات طيبه ياد شده است. اين اتصال به 
امام، موجب رســيدن به حيات طيبه مى شود و 
اگر كســى بر سيدالشــهدا(عليه السالم) اشك 
ريخــت، اين بكا او را ســير مى دهد تا جايى كه 
ٍد  ٍد َو آِل ُمَحمَّ «اللَُّهــمَّ اْجَعْل َمْحَياَي َمْحَيــا ُمَحمَّ
د» حيات و  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ َو َمَماتِــي َمَماَت ُمَحمَّ
ممات او شــعاعى از حيات و ممــات نبى اكرم 
و اهــل بيت(عليهم الســالم) مى شــود. بنابراين 

رســيدن به حيات طيبه هم اثــرى از آثار بكا بر 
سيدالشهدا(عليه السالم) است. 

روزى كه همه چشــم ها گريه مى كند، چشــم 
كسى كه بر امام حسين(عليه السالم) گريه كرده 
است، اشــك نمى ريزد. ناامنى در قيامت، ناامنى 
گسترده اى اســت كه جز خواص، همه اسير آن 
مى شــوند. در كامل الزيارات آمده اســت كه در 
روز قيامت -كه قيامت صحنه هاى سنگين دارد 
و در آيات و روايات بيان شــده است- عزادارهاى 
امام حسين(عليه السالم) در محفلى گرد حضرت 
جمع مى شــوند و آن قدر كرامــت الهى بر اين 
محفل نازل مى شود كه وقوف آنان طوالنى شده 
و حوريان از بهشــت به آنان پيغام مى دهند، اما 

آنان نمى روند. 
اگر امنيت انســان در قيامت مستند به اين است 
كه نسبت به ائمه(عليهم السالم) به مقام معرفت 
و محبت برسد و از دشمنانشان تبرى پيدا كند و 
همچنين اگر ناامنى در قيامت و سختى هاى آن 
ناشــى از دورى از اهل بيت(عليهم السالم) و رو 
كردن به دشمنان آنان باشد؛ اشك بر سيدالشهدا 
سرآغاز توجه به اهل بيت(عليهم السالم) و دورى 

از دشمنان آنان است. 

 به اين نكته اشــاره كرديــد كه بكاى 
اهل  از حــزن  گرفتــه  نشــأت  حقيقى 
بيت(عليهم الســالم)  اســت، الزمه شكل 
گيرى اين حزن در قلــب محبان خاندان 

عترت چيست؟

 حزن اهل بيت(عليهم السالم) انسان را محزون 
مى كند و همين حزن تبديل به اشــك مى شود، 
اگر غصه اى كــه در دل امام زمان(عج اهللا تعالى 
فرجــه) اســت وارد دل مؤمن شــود و به خاطر 
حزن امام، غصه دار شود و گريه كند، اين گريه، 
گريه اى حقيقى اســت. مؤمن مرتبط با ســاير 
مؤمنين است به همين خاطر مى شود كه با غصه 
امام، ما نيز غصه دار شويم. چنانكه شخصى گفت 
يابن رسول اهللا گاهى اوقات اندوهگين مى شوم، 
اما ريشــه آن را پيدا نمى كنم. علت آن چيست؟ 
حضرت فرمود: ريشــه اش در اين است كه برادر 
مؤمن شما غصه دار است و غصه او به شما منتقل 
مى شود زيرا شما با هم مرتبط هستيد. حزن امام،  
غصه بسيار رفيعى است زيرا براى خداست چون 
او در مقام عصمت اســت و شــادى و غمش نيز 

براى خداست. 

سيدالشهدا(عليه السالم)  بر  گريه  يعنى   
منوط به محبت ايشان است؟

بلــه حتمــاً. مقاماتى از بــكا و تباكــى همين 
گونــه اســت. انســانى كــه دوســت دارد بــر 

سيدالشهدا(عليه السالم) گريه كند 
و به همين خاطر سعى مى كند با 
زور از خودش گريــه بگيرد، اين 
نيز ناشى از حّب است و اين گريه 
جز از ايمان ناشــى نمى شــود و 
غيرمؤمن نمى تواند، گريه كند. به 
همين خاطــر در برخى از روايات 
اين گونه تعبير شــده اســت كه 
اگر شخصى به اندازه بال مگسى 
گريه  سيدالشهدا(عليه السالم)  بر 
مى شود،  آمرزيده  گناهانش  كند، 
هرچند همچون كــف روى دريا 
باشد. كه شايد معناى اين تشبيه 
اين اســت كــه مؤمــن باطنش 
متصل بــه امام اســت و ممكن 
است، ظاهرش به گناه آلوده شود 
و اين گناه كف روى ايمانش باشد. 
هنگامى كه مؤمن گريه مى كند، 
اين كف به ســاحل شــيطان بر 

مى گــردد و از بين مى رود. پس ممكن اســت، 
كسى قائل به اين شود كه آثار بكا براى اهِل بكا 
اســت و اهل بكا محبين هستند. اگر كسى اهل 
محبت نشود، اهل بكا نمى شود. بنابراين اشك بر 
امام حســين(عليه السالم) كيمياى جان هاست 
و هركــه دل در گرو محبت اين امام همام دارد، 

قطعاً به فالح و رستگارى مى رسد.

عضو اتاق تبليغ خراسان از صفات برجسته حضرت ابوالفضل العباس  مى گويد

اسـوه بصـيرت و ادب
بررسى آثار گريه بر مصائب سيد الشهدا  در گفت وگوى قدس با حجت االسالم والمسلمين ميرباقرى

اين اشـك نجات بخش عاَلم است

كوچك و بزرگ آمده اند با مژگانى تَر

اى تير خطا كن

عكس نوشت

رقيه توسلى/ تا چشــم كار مى كند، مادر به 
حســينيه آمده است و شــيرخوار... كودكانى 

كفن پوش، سبزپوش، سرخ پوش...
رباب جان! به دنيا نگاه كن. كربال، تنها نيست. 
ســربندها حرف مى زنند. تكاياى روشــن، پُر 
از رمز و رازند. به اشــك هاى بــى پايان زنانى 
كه گهــواره تكان مى دهنــد و مويه مى كنند: 

«اى تير خطا كن». 
عاشقان آمده اند. كوچك و بزرگ. با مژگانى تَر. 
تب دار. بى وقفه بر ســر و ســينه مى كوبند از 

عطش. از گلوى نازك غرق در تير.
َحرمله، به خيال خويش تير در كمان گذاشته 
است... اما ببين سه شعبه ها چه جور دنيا را فتح 
كرده اند و باب الحوائج چه اندازه مريد و ميهمان 

دارد، رباب جان!
همــه طفــالن و شــيرخواران شــهر، روضه 
على اصغر ســر داده اند. ســرباز شده اند. كفن 
پوش، گــرد گهواره خالى عاشــورا از لبيك و 

ثاراهللا مى گويند.
آخر كدام سه شعبه اى، حق را در خاك مدفون 
مى كنــد...؟ كه پاى فــراق و حنجره و عظمت 

درميان اســت... پــاى تاريخ و كفــر و ايمان... 
آخر كدام ســه شعبه اى آسمان را مى شكافد و 
نمى داند او، صاحب تقديرهاســت...!؟ آفريدگار 

نيكان و سيه رويان...
بانــوى صبــور محــرم! مــا قرن هاســت كه 
فهميده ايــم، آتش و خــون بــه حرمله ها باز 

مى گردد! اين داغ هاى گران!
و عطش، شش ماهه را شهيد نمى كند! تيرهاى 
ســه شعبه شــهيد نمى كند! ُهرم كربال شهيد 
نمى كند! آشوب و شــيون شهيد نمى كند! كه 
رسوالن آزادگى را قســاوت و بى وفايى شهيد 

مى كند.

از تيزبينى و تفكر 
عميق بود كه 
حضرت ابالفضل
(عليه السالم) 
به تبعيت از 
امام خود، امام 
حسين(عليه السالم) 
برخاسته و بدين 
گونه به قله شرف و 
كرامت دست يافت 
و خود را بر صفحات 
تاريخ جاودانه 
ساخت
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روزنامـه صبـح ايـرانمعارف

مجالس عزادارى اهل بيت(عليهم الســالم) كالس معرفت افزايى اســت    رســا: اســتاد درس خارج حوزه علميه، مجالس عزادارى اهل بيت(عليهم السالم) را كالس معرفت افزايى دانست و بر اســتفاده مبلغان از اين مجالس براى افزايش معرفت جامعه تأكيد كرد.آيت اهللا 
محمدحســين احمدى فقيه يزدى عنوان كرد: برپايى مراســم عزادارى و ســوگوارى حضرت اباعبداهللا الحســين(عليه السالم) يكى از راه هاى كسب معرفت دينى است. در هر برنامه دينى، عمده ترين موضوعى كه بايد دنبال آن باشيم معرفت الهى است و كسب اين معرفت در زمان و مكان هاى 

گوناگون متفاوت است. وى تصريح كرد: يكى از راه هاى مهم رسيدن به معرفت الهى، مجالس عزادارى و ذكر اهل بيت(عليهم السالم) و بويژه امام حسين(عليه السالم) است.

يك حديث / يك تصوير

رصد

از نوشته هاى شما

يكى از راه هايى 
كه ما را به 

همراهى با امام 
مى رساند، اشك بر 

سيدالشهداست. 
البته رسيدن به 

اين همراهى پس 
از سير خاصى 

است كه پس از 
ورود به وادى 

اشك بر مظلوميت 
سيدالشهدا  درك 

مصيبت ايشان، اين 
سير براى او حاصل 

مى شود

بــــــــرش

تكيه و هيئت ثاراهللا 
محلى براى همه 
اقليت هاى دينى 
است كه در كنار 
خواهران و برادران 
مسلمان خود براى 
سيدالشهدا
(عليه السالم) 
عزادارى مى كنند 
و البته هر سال هم، 
به عنايت
امام حسين
(عليه السالم)، 
بر شمار آن ها 
افزوده مى شود

بــــــــرش

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

آقايان مظلوم
  معارف  دكتر على احمد اكبرهاشمى از مسلمانان 
افغانســتانى و از خواننــدگان «قدس» اســت. 
او اين شعر را به ياد شهيدان مظلوم كشورش در 
عاشوراي خونين 1384شهر هرات نوشته و براى 

ما فرستاده است:
نگر برحال آقايان مظلوم                  

چه عاشورا دل ما ساخت مغموم
گليم غم بما افراشت دايم                  

ز كينه اسب قوم زشت و بد شوم
درآن روزي كه عالم در هياهوست        

عدو در آن جماعت بار محكوم
دل ما بي نوايت دل نباشد                 

چو گر با مهراحمد گشته مرقوم
زقول مصطفي برحال حيدر              

نوا كردن ثوابي است معلوم
مالئك انس و جن نالند يكسر              

به حال قطره هاي خون حلقوم
عدو را چشم بادا كور از كي                 

ز رحمت تا ابد گردند محروم
وجود ما چو يك گوهر نه ذات است              

عدو گردد الهي محو و معدوم

با آيه چشمان خود 
پيغمبرى كن باز

روضــه

 احمد عبداله زاده مهنه  بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين.

انگار اين دِم آخر، روضه هاى على اكبر(عليه السالم) 
هم روزِى شــهيد محســن حججى بوده. روزهاى 
تشــييع و وداع بــا پيكر مطهرش همزمان شــده 
بــا روضه هاى جــوون اباعبداهللا(عليه الســالم). به 
خواســتنى  بشــى،  وصل  حسين(عليه الســالم) 
مى شــى. خريدار پيدا مى كنى. شهيد مى شى. رمز 
شــهادت اينه. فيض شــهادت رو بايــد از مجراى 
اباعبداهللا(عليه السالم) تفسير كرد. خيلى ها نماز شب 
مى خونن. خيلى ها اهل كار خيرن. خيلى ها احترام 
پدر و مادرشون رو دارن. ولى فقط بعضى ها شهيد 
مى شن. اذن شهادت رو بايد اباعبداهللا(عليه السالم) 
صادر كنه. به اين راحتى ها هم به كسى اذن نمى ده. 
بايد التماسش كنى. بايد به پاش بيفتى. حتى روز 
عاشورا كه به همه وعده شهادت داده بود، باز موقع 
ميدان فرستادن، اين پا و اون پا مى كرد. فقط به يه 

نفر فــوراً اجازه ميــدان داد؛ اون هم جوان خودش 
على اكبر(عليه السالم):

آرام كن اهل حرم را با قدم هايت
با آيه چشمان خود پيغمبرى كن باز

لب باز كن، حرفى بزن با من على اكبر!
با لحن شيرينت برايم دلبرى كن باز...

آخــه على اكبر(عليه الســالم) خيلى خواســتنيه. 
هــم صورتــش شــبيه پيامبــره، هم اخــالق و 
رفتــارش. اباعبداهللا(عليه الســالم) فرمــود: «خدايا 
تو شــاهد باش. من جوانى رو بــه جنگ اين مردم 
مى فرســتم كــه ما هروقــت دلمون بــراى ديدار 
پيامبر(صلى اهللا عليه وآله) تنگ مى شــد، به چهره او 
نگاه مى كرديم.» حسين(عليه السالم) داره قاب عكس 

پيامبر(صلى اهللا عليه وآله) رو به ميدان مى فرسته:
ديدى خدا! در عشقت از اكبر گذشتم من

دل كندن از اين نور حق الحق كه مشكل بود
مى دانى از حس پدربودن نمى گويم

عشق است در پرده، تمامش قصه دل بود... (قاسم صرافان)
حاال وقتى اين جوان رعنا به زمين مى افته، بايد هم 
اباعبداهللا(عليه السالم) بفرمايد: «بعد از تو خاك بر سر 

اين دنيا!» بايد هم دست به كمر بگيره و صدا بزنه:
جوانان بنى هاشم بياييد

على را بر در خيمه رسانيد
خدا داند كه من طاقت ندارم

على را بر در خيمه رسانم

 لبانم را مبادا تر كند مشك!
هميشه شب تاسوعا ســرگردونم. با اين همه شعر 
و روضــه، نمى دونم از كجا شــروع كنم. نمى دونم 
كدوم روضه اباالفضل العباس(عليه السالم) رو بخونم. 
نمى دونم از كــدوم صحنه فداكارى اش بگم. بايد از 

خود ارباب كمك بخوام:
بايد حسين دم بزند از فضائلت

وقتى حسينى است تمام خصائلت

تعبيرهاى ما همه محدود و نارساست
در شرح بيكرانِى اوصاف كاملت

بى شك در آن به غير جمال حسين نيست
آيينه اى اگر بگذارى مقابلت

اى كاشف الكروب عزيزان فاطمه
غم مى برى ز قلب همه با شمائلت... (يوسف رحيمى)
بذار بريم صحنه وداع اين دو برادر. يكى از جاهايى 
كه اباعبداهللا(عليه الســالم) هاى هــاى گريه كرد 
در كربــال، همين جا بود. اباعبداهللا(عليه الســالم) 
مى دونه كه بدون عباس(عليه الســالم) ديگه كار 
تمومه. ولى اباالفضل(عليه الســالم) خوشحاله كه 
حسين(عليه الســالم) انتخابش كرده براى سقايى 

بچه ها:
برادر با برادر دست مى داد
براى بار آخر دست مى داد

چه احساس قشنگى ظهر آن روز
به عباس دالور دست مى داد

اگه از آب فرات هم نوشيده بود، باز دوستش داشتيم. 
بازهم براش به ســر و ســينه مى زديم. ولى با اون 
شاهكارى كه توى علقمه نشون داد، ديگه مى ميريم 

براش:
كربال كعبه عشق است و من اندر احرام
شد در اين كعبه عشاق دو تا تقصيرم:

دست من خورد به آبى كه نصيب تو نشد
چشم من داد از آن آب روان تصويرم

بايد اين ديده و اين دست دهم قربانى
تا كه تكميل شود حج من و تقديرم... (حسان)

 حاال ديگه همه آرزوش اينه كه آب رو برســونه به 
خيمه ها:

بگو بغض مرا پرپر كند مشك
غم دست مرا باور كند مشك

به دندان مى برم اما خدايا
لبانم را مبادا تر كند مشك!

تير به چشمش هم بخوره، بازهم غمش نيست. فقط 

آب به خيمه ها برســه. ولى تيرى كه مشك خورد، 
قبلش اميد ابالفضل(ع) رو پاره پاره كرد:

تو احساس مرا درياب اى رود
لبم را تر نكن از آب اى رود

تو كه دستى ندارى تا بيفتد
به سوى خيمه ها بشتاب اى رود

تا ناله عباس(عليه الســالم) رو شــنيد، خودش رو 
دوون دوون رسوند به معركه:

به آن گل هاى پرپر بوسه مى زد
به روى سينه با هر بوسه، مى زد

   
رها مانده ست بر شن ها چه دستى!

جدا از پيكر سقا، چه دستى!
عموى ماه! بعد از دست هايت

بگيرد دست بابا را چه دستى؟
به ياد سرپناه خود بيفتد
كنار خيمه گاه خود بيفتد

متاب اى ماه بر دستان زينب
مبادا ياد ماه خود بيفتد

 (سيدحبيب نظارى)

 در آن سو حرمله فكر شكار است
شب آخره. شب اتمام حجت. شب وداع. شب امتحان 
نهايى. شب آزمون ورودى جنةالحسين(عليه السالم). 
شــبى كه يه طــرف، ُحر دل آشــوبه. يه طرف هم 
عاقبت به خيرى  براى  داره  اباعبداهللا(عليه الســالم) 
حر دعــا مى كنه. حسين(عليه الســالم) اصحاب و 
اهل بيت(عليهم السالم) رو جمع كرده براى آخرين 

صحبت ها:
گفت: اى گروه هركه ندارد هواى ما
سر گيرد و برون رود از كربالى ما

ناداده تن به خوارى و ناكرده ترك سر
نتوان نهاد پاى به خلوت سراى ما... (نّير تبريزى)

زينب كبرى(عليهاســالم) متوجــه اين وضعيت 

اضطرارى شد. توى خيمه با برادر درددل مى كرد: 
«داداش! اصحابــت رو امتحــان كردى يا نه؟ من 
نگرانم همون باليى كه سر بابامون اميرالمؤمنين 
و برادرمون حسن(عليهماالســالم) آوردند، سر ما 

هم بيارن.» 
حبيب بن مظاهــر اين جمله ها رو شــنيد. رفت 
اصحاب رو جمع كرد: «دختر زهرا(عليهاســالم) 
دل نگرونه. بايد بريم دلش رو قرص كنيم. پيشش 
قسم بخوريم كه تا آخر پاى حسين(عليه السالم) 
مى مونيم.» بنى هاشــم با شــنيدن اين صداها از 

خيمه ها بيرون اومدند. 
حبيب عرض كرد: «با شما كارى نداريم. بفرماييد. 
كارى هست كه خودمون بايد انجام بديم.» رفتند 
ســراغ زينب كبرى(عليهاســالم) و ابراز ارادت و 
آروم  زينب(عليهاسالم)  كردند. حضرت  وفادارى 
شــد. دعاشــون كرد. بى بى جان! شب عاشورا ما 

رو هم دعا كن.

شب است و خيمه ها از تاب رفته
به پشت ابرها مهتاب رفته

صداى پاى عباس است اينجا
كه چشم كودكان در خواب رفته

   
در اين سو آسمان مهتاب بار است

در آن سو آسمانى تار تار است
در اين سو مادرى بى تاب فرزند

در آن سو حرمله فكر شكار است
   

شب است و گفت كم كم خواهرش را
وصيت هاى زهرا مادرش را

ز طرز خنده هاى شمر پيداست
كه امشب تيز كرده خنجرش را (على كبيرى)

بمونــه تا روز عاشــورا كــه باز بــراى همين يك 
جمله ســاعت ها گريــه كنيم و به ســينه بزنيم: 

مُر جالٌِس َعلى َصدرِه...» «و الشِّ

خانواده، محورى مهم در واقعه كربال
نهضت سترگ عاشورا با گذشت قرن ها از شهادت 
امام حسين(عليه السالم) بركات بى شمارى را پيش 
روى همه بشريت قرار داده است. بركاتى كه امروز 
از آموزه هاى منبعث از ســبك زندگى حســينى 
نصيب اّمت اسالم شده و مى شود بر كسى پوشيده 
نيست. آثار فرهنگى و تربيتى وآموزشى نهضت امام 
حسين(عليه السالم) آن قدر زياد است كه قسمت 
اعظم فرهنگ شيعى به طور مستقيم يا غيرمستقيم 

از آن تأثير مى پذيرد.
اين گونه اســت كه مجالس عزاى امام حســين
(عليه السالم) مجالس تحّول روحى و مركز تربيت 
دينى وخود ســازى اســت؛ زيرا در اين مجالس، 
مردم در واقع زمينه تطبيق اعمال و كردار خويش 
و همرنگى و ســنخّيت خود را با سيره عملى آن 

حضرت فراهم مى سازند.
در حال حاضر ضرورت بهره گيرى از سبك زندگى 
عاشــورايى در جامعه اسالمى به گونه اى است كه 
امام صادق(عليه السالم) وقتى شعراى اهل بيت كه 
به محضر ايشــان مى رسيدند، آن حضرت از آنان 
مى خواست در رثاى حسين بن على(عليه السالم) 
اشعارى بخوانند و در مواردى امام(عليه السالم) به 
خانواده خويش مى فرمود: پشت پرده بنشينند و 

آن اشعار را بشنوند.
عبداّهللا بن غالب مى گويد: به محضر امام صادق(عليه 
السالم) شرفياب شدم و در حضور آن حضرت مرثيه 
اى در باره امام حسين خواندم. هنگامى كه به يك 
بيت حّساس از آن مرثيه رسيدم، صداى بانويى را 
از پشت پرده شنيدم كه با گريه فرياد زد: «يا ابتاه؛ 

پدرجان!».
همان طــور كه مى دانيد؛ نهاد خانواده در اســالم 
جايگاه مخصوصى دارد، بويژه در نهضت حسينى، 
اهتمام به نهــاد خانواده از اهميت بااليى برخوردار 
است، بنابراين مرحوم سيد بن طاووس نقل مى كند 
در حوادث عصر تاسوعا حسين(عليه السالم) زنان را 
دلدارى مى دهد، بدين نحو كه آن حضرت ام كلثوم، 
زينب، رقيه، فاطمه و رباب را مورد خطاب قرار داد 

و آن ها را به صبر و بردبارى دعوت كرد.
همچنين شــكوه تعامل گرايى امام بــا فرزندان 
و خاندان آن حضرت را مى توان در شــب عاشورا 
مشــاهده كرد، آنجا كه ابوحمزه ثمالى در روايتى 
از امام سّجاد(عليه السالم) ماجراى وفادارى ياران 
و خاندان حضرت را در شــب عاشــورا بازگو مى 
كند، در آن هنگام كه قاســم بن حســن به امام
(عليه السالم) عرض كرد: «أَنَا فِي َمْن يُْقَتْل؟؛ آيا من 

هم فردا در شمار شهيدان خواهم بود؟
امام(عليه السالم) با مهربانى و عطوفت فرمود: «يا 
بَُنىَّ َكْيَف الَْمْوُت ِعْنــَدَك؟؛ فرزندم! مرگ در نزد 
تو چگونه اســت؟». عرض كرد: «يــا َعمِّ أَْحلى ِمَن 

الَْعَسِل؛عموجان! از عسل شيرين تر!».
تكــرار بــى حــد وحصــر واژه هايــى از قبيل 
ــَك؛ عمويت بــه فداى تو بــاد! » از  « فِــداَك َعمُّ
ســوى امام(عليه الســالم) خطــاب بــه حضرت 
قاسم(عليه السالم) و نيز سفارش و توصيه ايشان به 
خواهرش ام كلثوم كه فرمود:«يا اْختاُه اُوصيِك بَِولَدي 
غيَر َخْيراً؛ خواهرم! به فرزند خردسالم نيكى كن»  الصَّ
و... خود نشانه اى قوى از خانواده گرايى آن حضرت 

در قيام عاشورا به شمار مى رود.
همچنيــن تأكيد بــر خانــواده در كالم حضرت 
سيدالشهدا(عليه السالم) به دفعات در واقعه عاشورا 
تكرار شده است؛ آن حضرت در روز عاشورا پيش از 
آغاز جنگ به همين نكته اشاره كرده، مى فرمايد: 
ِّي زاِحٌف بِهِذهِ اْألُْسَرِة  «أَال َقْد أَْعَذْرُت َو أَنَْذْرُت، اال إِن
َعلى قِلَِّة الِْعتاِد َو َخَذلَِة األَْْصحاِب؛ آگاه باشيد! كه 
من حّجت را تمام كردم و از عاقبت شوم مخالفاِن 
حق، خبر دادم. آگاه باشــيد! كــه من با همين 
خانواده، با وجود نداشتن سپاه و بى وفايى ياران، 

جهاد خواهم كرد».
بنابرايــن، خانواده محور برنامه هــا و فعاليت هاى 
حماســى امام حســين(عليه الســالم) در واقعه 
كربالســت، لذا همه گفتنى ها را گفت و با روحى 
آرام و پر از شــوق لقاى حق، به استقبال شهادت 
شــتافت؛ ضمن اينكه نهضــت خونينى همچون 
كربال و اســتقبال امام حســين را از همه حوادث 
شكننده آن و پذيرش شهادت خود، ياران، فرزندان، 
اســارت زنان و كودكانــش را امــكان پذير كرد.
نكته مهــم اينكه در آيين اســالم اهميت زيادى 
به پيوند خانوادگى و احتــرام و اكرام پدر و مادر و 
فرزندان داده شــده است كه تحليل روان شناسى 
روابط خانوادگى امام حسين(عليه السالم)؛ از عمق 
محبــت، مهربانى و تكريم ميــان اعضاى خانواده 
و ديگر خويشــاوندان آن حضــرت حكايت دارد، 
تكريم و احترام بى حد و حصر در خانواده حسينى 
و اســتفاده از واژگانى از قبيل «فِداَك ُروُح أَخيَك 
يا َســيِّدي!؛ جان برادرت فدايت، اى ســرورم!» كه 
از ســوى حضرت عّباس(عليه السالم) و خطاب به 
امام(عليه السالم) بيان گرديد و نيز ادبيات گفتارى 
امام زين العابدين(عليه السالم) خطاب به حضرت 
سيدالشهدا(عليه السالم) مبنى بر«َقتيٌل بَِشطِّ النَّْهِر 
نَْفسي فِداُؤُه؛ جانم فداى آن كشته اى كه كنار شط 
آب(با لب تشنه) به شهادت رسيد. همچنين كالم 
حضــرت زينب كه خطاب به امام حســين گفت؛ 
! جانم به قربان  پدر و مادرم فدايت باد اى اباعبداهللاَّ
تو!... همه و همه بيانگر حفظ كامل احترام و تكريم 
يكديگر در سبك زندگى عاشورايى است. بى شك، 
سبك زندگى عاشورايى سرمشقى براى همه مسائل 
مرتبط با مقوله زندگى خانوادگى در جامعه اسالمى 
و شــكوه معنويت خانواده حسينى حلقه گمشده 

امروز براى تربيت نسل عاشورايى است.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت اختصاصى

آيت اهللا مكارم شيرازى

گزارشى از عزادارى اقليت هاى دينى در ايام محرم

 غيرمسلمان ها  زير پرچم امام حسين
 عرفان اكبرنژاد   محرم كه از راه مى رســد 
همــه در تــب و تــاب برگــزارى محافل و 
امام حسين(عليه الســالم)  عزادارى  مجالس 
و  گوشــه  در  و  هســتند 
كنــار و جاى جاى كشــور 
تكيه هــا و خيمه هاى عزاى 
سيدالشهدا(عليه الســالم) 
برپا مى شود.اما در كنار اين 
همه حســينيه، تكيه اى هم 
هســت كه بذر محبت امام 
طور  را  حسين(عليه السالم) 
ديگرى در دل هاى مشــتاق 
آن حضــرت مــى كارد و در 
محفل عزادارى آنچه تكثير 
به ساالر  مى شــود عشــق 

كربالست.
درست مثل تكيه ثاراهللا كه 
ايــن روزهــا در ضلع غربى 
ميدان هفتم تيــر تهران به 
محفلى بــراى دورهمى هاى 
متفاوت عزاداران حســينى 
تكيــه اى  شــده،  تبديــل 
البته  و  با طراحــى ســاده 

عزادارانى متفاوت...

  تكيه اى با قدمت 37 ساله
در بدو ورودم به تكيه ثاراهللا حاج آقا اقبالى 
به اســتقبالم مى آيد و برايم تعريف مى كند 
كه مرحوم پدرش بنيانگذار اصلى اين تكيه 

بوده است.

وى درباره شــكل گيرى اين محفل عزادارى 
امام حسين(عليه الســالم) مى گويد: مرحوم 
پدرم ســال59 اين حسينيه را برپا كرد و از 
آن ســال تاكنون اين محــل به مكانى براى 
عزادارى امام حسين(عليه الســالم) و توزيع 
نذرى بين عزاداران در ايام تاســوعا و عاشورا 

تبديل شده است.
مســئول هيئت ثــاراهللا ادامه مى دهــد: از 
همان ابتداى شــكل گيرى اين تكيه بانيان 
گوناگونى به جمع ما پيوســتند كه در ميان 
آن ها هموطنانى از اقليت هاى دينى ارامنه و 
زرتشتيان هستند، بانى خير مى شوند، نذرى 
مى دهند و در ماتم سيدالشهدا(عليه السالم) 

عزادارى مى كنند.

  غيرمسلمانان هم دل در گرو محبت 
امام حسين(عليه السالم) دارند

حاج آقا اقبالى مى گويد: هر وقت چشــمم به 
بــرادران و خواهران اقليت هاى دينى مى افتد 
كه با عشق و ارادت ويژه به اين تكيه مى آيند، 
بى اختيار اين جمــالت آن ها در ذهنم مرور 
مى شود كه محبت امام حسين(عليه السالم) 
در دل هاى ماســت. آن ها هم به ساالر كربال 
ارادت دارند و دلشــان بــراى مظلوميت آقا 
مى سوزد.وى تأكيد مى كند:  اين تكيه محلى 
براى همه اقليت هاى دينى است كه در كنار 
خواهران و برادران مسلمان خود براى محرم 
عزادارى كنند و البته هر ســال هم به عنايت 
امام حسين(عليه السالم) بر شمار آن ها افزوده 

مى شود.

 عشق و ارادت اقليت هاى دينى به امام 
حسين و حضرت عباس(عليهما السالم)

به تكيه وارد مى شــوم، همه مشغول عزادارى 
هســتند كه با يكى از عــزاداران همصحبت 

مى شوم.
خودش را «ادموند آرانــى» معرفى مى كند و 
مى گويد: متولد تهرانم و از 18ســالگى با اين 
تكيه آشــنا شده ام و هر سال هم براى حضور 
در محفل عزادارى امام حسين(عليه الســالم) 

برنامه ريزى مى كنم.
وى تأكيد مى كنــد: خيلى ها تصور مى كنند 
امام حسين(عليه السالم) متعلق به مسلمانان 
و شيعيان است، اما من اعتقاد دارم ايشان در 

قلب همه انسان هاست.
او ادامــه مى دهد: امام حسين(عليه الســالم) 
شخصيتى اســت كه در برابر ظلم ايستادگى 
كرده و الگوى همه ماســت تــا در برابر ظلم 

سكوت نكنيم.

  ارادتم به حضرت عباس(عليه السالم) 
وصف ناپذير است

اما هموطنان ما در ســاير اديــان الهى ارادت 
ويژه اى هم به حضرت عباس(عليه الســالم) 
دارنــد؛ «وانيك تيمورى» كه يكــى از بانيان 
خيــر تكيه ثــاراهللا اســت در ايــن زمينه 
مى گويد: حضرت عباس مانند امام حســين

(عليهما السالم) در قلب همه انسان هاى آزاده 
قرار دارد.

وى ادامه مى دهد: ما در همسايگى مسلمانان 
زندگى مى كنيم و هميشه آن ها در ايام محرم 
براى ما نذرى مى آورند؛ سال ها پيش يكى از 
بستگانم كه به بيمارى سختى مبتال شده بود 
براى حضرت عباس(عليه السالم) نذر كرد و به 

لطف و عنايت ايشان شفا گرفت.
وانيك تأكيد مى كنــد: حاال او يكى از همين 
عزاداران حسينى است و هر سال در اين تكيه 

نذرى مى دهد.

اين هموطن ارمنى اضافه مى كند: من ارادت 
غيرقابل وصفى به حضرت عباس(عليه السالم) 
دارم و عقيده ام اين است كه ايشان تا آخرين 
نفس به برادرش وفادار ماند و اين درس بزرگى 

براى همه ماست.

  نذرى تاسوعا و عاشورا
حاال سال هاســت، اين هموطنان اهل دل از 
اقليت هاى دينى در روزهاى تاسوعا و عاشورا 
با ارادت خاصى به ياد جانفشانى هاى حضرت 
عباس و امام حســين(عليهما السالم) نذرى 
مى دهند و خيلى ها از جاى جاى ايران مى آيند 

و در اين محفل شركت مى كنند.
نذرى هــاى تكيــه ثــاراهللا در روز تاســوعا 
مختص هموطنان اقليت اســت و روز عاشورا 
اين عاشــقان  نــذرى  مســلمانان ميهمان 

سيدالشهدا(عليه السالم) مى شوند.
يكى از نكته هاى جالــب توّجه در همنوايى 
ارامنه با شيعيان، اين اســت كه 700عزادار 
از اقلّيت هاى مذهبى مســيحى و زرتشــتى، 
در تكيه گرد هم مى آيند و در عزادارى ساالر 

شهيدان، به سينه زنى مى پردازند.
نكته جالــب اينكه تا ســال ها پيش وقتى 
برادران ارامنــه مى آمدند در تكيه عزادارى 
مى كردنــد خيلى هــا نمى دانســتند آن ها 
مسلمان نيستند و از بانيان خير هيئت. اما 
به بركت امام حسين(عليه السالم) همه زير 
پرچم آقا قرار دارند و هر عاشــق حســينى 
به دعوت خود سيدالشهدا(عليه الســالم) به 

هيئت مى آيد.

  ارامنه پاى منبر واعظ مسلمان
اما اگر بخواهم درباره يكى ديگر از ويژگى هاى 
جالب تكيه ثاراهللا بگويم اين اســت كه واعظ 
مسلمان در اين تكيه سخنرانى مى كند و همه 
مسلمان و غيرمسلمان پاى منبر مى نشينند و 
برادرانه دست به خير مى شوند.البته تكيه ثاراهللا 
دسته عزادارى هم دارد كه در روزهاى تاسوعا و 
عاشورا به خيابان مى آيند و سينه زنى مى كنند.

 اين عشق را پايانى نيست
از تكيه ثاراهللا اقليت هاى دينى در تهران گفتيم، 
اما برادران و خواهران غيرمسلمان ديگرى هم 
هستند كه در جاى جاى ايران و جهان دل به 
محبت سيدالشهدا(عليه السالم) داده اند و همواره 
مشمول عنايات ايشــان شده اند.غيرمسلمانان 
اعتقاد دارند، هر كه در زندگى به دنبال آزادى 
و مبارزه با ظلم اســت بايد از شــخصيت امام 
حسين(عليه الســالم) الگو بگيرد؛ كربال و قيام 
عاشورا تا هميشــه تاريخ زنده است و مرزهاى 
دل به عنايت اين امام مظلوم شكسته مى شود.

براستى آن ها كه عاشورا را مى شناسند مى دانند 
كه براى عشق به سيدالشهدا(عليه السالم) هيچ 
پايانى وجود ندارد و اين عشق تا هميشه تاريخ 
زنده است.حاال با گذشت قرن ها از قيام عاشورا 
و شــهادت امام حسين(عليه السالم) عزادارى 
اقليت هاى دينى براى ايشان، نشان دهنده اين 
است كه عشق و ارادت به اين امام شهيد كيش 
و آيين نمى شناســد و همه با هر آيين و زبانى، 
نداى جاويدان حق طلبى و ظلم ســتيزى امام 

حسين(عليه السالم) را درك مى كنند.

اعزام دختر 10ساله ايرانى 
به مسابقات قرآن 

«شيخه فاطمه بنت مبارك»
معارف: زهراســادات حســينى -10ساله- از 
خراســان رضوى به عنوان نماينــده ايران در 
مســابقات بين المللى قرآن امارات ويژه بانوان 

اعزام مى شود.
به گزارش حوزه ارتباطات شــوراى عالى قرآن، 
ارزيابى دختران رده سنى كمتر از 12سال حافظ 
كل قرآن براى اعزام به دومين دوره مســابقات 
بين المللى بانوان امارات، در شوراى عالى قرآن 
برگزار شــد و از هر حافظ شــركت كننده، سه 
سؤال دو صفحه اى توسط اساتيد حاضر، معتز 
آقايى و عباس امام جمعه پرســيده شد كه در 
نهايت زهراسادات حسينى 10ساله از خراسان 
رضوى با كسب باالترين امتياز به عنوان نماينده 
اعزامى كشور به مســابقات بين المللى امارات 

انتخاب شد.
شايان  ذكر است؛ مسابقات امارات، اواخر آبان ماه 

سال جارى برگزار مى شود.

عالم سنى لبنان عنوان كرد
مشاركت اهل سنت در عزاى 

حسينى؛ مصداق آيه اى از قرآن 

ايكنا: شــيخ احمد قطــان عالم برجســته 
اهل سنت لبنانى با تبيين بُعد تقريبى حماسه 
عاشورا و قيام امام حسين(عليه السالم) تأكيد 
كرد: پيروان مذاهب مختلف اســالمى از جمله 
اهل سنت بر حقانيت امام حسين(عليه السالم) 

در واقعه عاشورا اتفاق نظر دارند.
رئيس انجمن «قولنا و العمل» لبنان در خصوص 
بُعد تقريبى نهضت حســينى گفت: شخصيت 
امام حسين(عليه السالم) يك شخصيت جامع 
و ممتاز در ميان مسلمانان است و پيروان همه 
مذاهب اسالمى بر حقانيت امام سوم شيعيان در 
واقعه تاريخى عاشــورا اتفاق  نظر دارند و هدف 
واالى امام حســين(عليه الســالم) از اين قيام 

افتخارآفرين را مى ستايند. 
وى با تأكيد بر اينكه شخصيت امام حسين(عليه 
السالم)، وحدت بخش و عامل اتحاد مسلمانان  
اســت، گفت: اين امام همام جداكننده حق از 
باطل اســت و پيامبر اكرم در خصوص اهميت 

شخصيت ايشان توصيه هاى فراوانى كرده اند.
وى به اهداف قيام امام حســين(عليه السالم) 
اشــاره كرد و گفــت: نهضت حســينى نه بر 
مبناى جاه طلبى، مقام خواهى و ايجاد فســاد و 
ظلم، بلكه براى احقاق حــق و اصالح، صورت 
گرفــت، همان گونه كــه امام حســين(عليه 
الســالم) مى فرمايند: «من از روى خودخواهى 
و خوشــگذرانى يا براى فساد و ستمگرى قيام 
نكــردم، من فقط بــراى اصالح اّمــت جّدم و 
برقرارى امــر به معروف و نهى از منكر از وطن 

خارج شدم».



w w w . q u d s o n l i n e . i rسیاست روزنامـه صبـح ایـران

نبرد شبانه روزی سپاه با تکفیری ها مهر: جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: امروز عمالً در سوریه، عراق همچنین در شمال غرب، جنوب شرق، غرب و شمال شرق کشور، نیروی زمینی 
سپاه با اقتدار درحال جنگ با تکفیری ها بوده و امنیت پایدار را برای کشور به ارمغان آورده اند. این امنیت حاصل تالش های شبانه روزی و بی خوابی همه بچه های انقالبی و والیت مداِر اسالم است.
سردار عبداهلل عراقی درباره اظهارات اخیر سردار سلیمانی مبنی بر این که طی سه ماه آینده داعش نابود خواهد شد، خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل خبری که اخیراً ایشان داده اند تحقق خواهد یافت. 

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

  عملكرد آمریكا دعوت به مسابقه جدید تسلیحات هسته ای است

میزان: سیدعباس عراقچی گفت: دنیا بیش از این، پایبند 
نبودن کشورهای هسته ای به تعهدات خود را برای امحای 
سالح های هســته ای تحمل نخواهد کرد. معاون وزیر امور 
خارجه کشورمان بیان داشت: عملكرد اخیر آمریكا مبنی بر 
این که زرادخانه ســالح های هسته ای آن قوی تر از دیگران 
باشد، دعوتی آشكار به آغاز دور جدیدی از مسابقه سالح های 
هسته ای است. وی تصریح کرد: آنچه که »ان پی تی« را به 

مخاطره انداخته، نقض ماده 6 آن توسط کشورهای هسته ای 
است که به بهانه های مختلف طی حدود 50 سال گذشته 
ادامه داشــته است. عراقچی خاطرنشــان کرد: سالح های 
هســته ای رژیمی در منطقه ما که عضو »ان پی تی« نیست 
به عنوان تهدیدی برای منطقه و فرامنطقه اهمیت فوق العاده 
دارد، درحالی که ما باید برای جبران روند فعلی تالش کنیم 

تا جهانی شدن »ان پی تی« را تضمین کنیم.

  ایران ممنوعیتی برای آزمایش های موشكی ندارد
ایســنا: رئیس دپارتمان کنترل تسلیحات وزارت خارجه 
روسیه تأکید کرد: آزمایش های موشكی بالستیک ایران هیچ 
تناقضی با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ندارد و 

توافقات بین المللی را نقض نمی کند.
میخائیل اولیانوف گفــت: هیچ ممنوعیتی وجود ندارد که 
از آزمایش های موشــكی ایران جلوگیری کند. درراستای 
برنامه جامع اقدام مشــترک)برجام( که برای حل موضوع 

هســته ای ایران به دست آمد، یک سند مكتوب تهیه شده 
است. اولیانوف ادامه داد: ممنوعیت قبلی که در قطعنامه های 
شورای امنیت ســازمان ملل تعیین شده بود، در این سند 
جدید لغو و با یک درخواســت از ایران جایگزین شد که از 
ایران می خواهد از پرتاب موشک های بالستیكی که قابلیت 
حمل کالهک هســته ای دارند، پرهیز کند، نه این که هیچ 

گونه موشک بالستیكی آزمایش نكند.

خبر

رؤیت شیء نورانی در آسمان 
مربوط به آزمایش موشک بالستیک روسیه بود

مهر: معــاون عملیات قــرارگاه پدافند 
هوایــی خاتم االنبیاء)ص( گفت: شــیء 
نورانی در آســمان شب گذشته، مربوط 
به آزمایش موشــک بالســتیک روسیه 
بوده اســت. امیر الهامی اظهار داشــت: 
بررسی های دقیق و کارشناسی پدافند 
نشــان داد که رؤیت این شــیء نورانی 
مربوط به موشک بالستیک ۱۲M-RS روسیه با برد ۱000 کیلومتر بوده است 
که از میدان تیری در شمال دریای خزر شلیک شده و در محلی به نام ساری شاگان 
قزاقستان فرود آمده اســت. وی افزود: مسیر پروازی این موشک از آسمان ایران 
نبوده و به خاطر ارتفاع بسیار باالی پرواز و ساعت شلیک آن از برخی از نقاط ایران 

مانند بیرجند، طبس، یزد، اراک، شیراز و تهران قابل مشاهده بوده است.

دفاع مقدس تفكر اصیل انقالبی را 
درمقابل تفكر لیبرالیستی قرار داد

ایسنا: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: دفاع مقدس 
باعث شــد تفكر اصیل انقالبی درمقابل تفكر لیبرالیستی قرار بگیرد و این تفكر 
از جامعه ما زدوده شــود. درواقع دفاع مقدس موجب تقویت الیه های هویتی و 
ارزشی جامعه شد. سردار  سلیمانی ادامه داد: قدرت جامعه اسالمی در منطقه یک 
قدرت حقیقی و تثبیت شده است و جمهوری اسالمی یک کشور قدرتمند است و 
دشمن خطا می کند که می پندارد قدرت جمهوری اسالمی یک قدرت پادگانی یا 
پایگاهی است. اگر شما همه منطقه را بگردید، پایگاه رسمی از جمهوری اسالمی 

نمی بینید.

ایران از تمامیت ارضی عراق دفاع می کند
خبرگزاری دانشجو: رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به تحوالت 
عراق و اقلیم کردستان خاطرنشان کرد: 
»جمهوری اسالمی ایران قویاً از تمامیت 
ارضی عراق دفاع نموده و مخالف تجزیه 
این کشور است«. عالءالدین بروجردی 
با یادآوری این که ســازمان ملل متحد و دیگر همسایگان عراق ازجمله ترکیه و 
سوریه نیز مخالف این طرح بوده و تنها رژیم صهیونیستی حامی اقلیم کردستان 
در برگزاری این همه پرسی است، افزود: »امیدوار به حفظ تمامیت ارضی عراق با 

استفاده از راهكارهای سیاسی موجود هستیم«.

آمانو خواستار شفاف سازی درباره بند T در برجام شد
ایسنا: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خواستار شفاف سازی درباره یكی 
از بندهای توافق هسته ای مرتبط با یک 
فناوری شد که بنابر ادعای وی می تواند 
برای ســاخت سالح هســته ای مورد 
استفاده قرار گیرد. یوکیا آمانو مدیرکل 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی روز 
سه شنبه از قدرت های جهانی خواست تا درباره بند T ضمیمه اول توافق هسته ای 
با ایران شفاف سازی کنند؛ موضوعی که روسیه با آژانس و کشورهای غربی برسر 
راستی آزمایی آن اختالف نظر دارند. این بند از برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( 
فعالیت هایی را که می تواند در طراحی و توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای مؤثر 
باشد، منع می کند. در این بند به مواردی همچون استفاده از مدل های کامپیوتری 
که بمب هســته ای را شبیه سازی می کند، یا طراحی سیستم های چندنقطه ای، 

انهدام انفجاری اشاره شده است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با قدس تأکید کردند

واکنش منطقه ای به عوارض امنیتی جدایی طلبی اقلیم کردستان
 سیاست/ مینا افرازه  همه پرسی کردستان 
با اصــرار مقامات این اقلیم و بــا وجود مخالفت  
دولت مرکزی عــراق، کشــورهای همجوار این 
اقلیم و حتی جامعه بین المللی و شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد و تنها با همراهی و تحریک 
رژیم صهیونیســتی در حالی برگزار شد که آثار و 
پیامدهای منفی سیاسی، اقتصادی و امنیتی این 
همه پرسی عالوه بر آنكه  مردم کردستان عراق را 
متأثر خواهد کرد برای منطقه و کشورهای پیرامون 

نیز پیامدهایی را در پی خواهد داشت. 
 اقلیم کردســتان به عنوان یک منطقه کوچک و 
محصور، بدون زیرساخت های اقتصادی، صنعتی، 
تجــاری و منابع تأمین نیازهای خود و بخشــی 
محصور در میان 4 کشــور مخالف جدایی طلبی 
دولت منطقــه خودمختار کردســتان با مصائب 
زیادی روبرو خواهد بود. شاید این ضعف ساختاری 
۲ ســال پیش خود را در پــی طمع داعش برای 
تصرف این منطقه و شكســته شــدن ســریع 
خطوط دفاعی نیروهای پیشــمرگه نمایان کرد و 
اگر کمک نظامی ایران  نبود امروز کردســتان نه 
تنها سودای جدایی نداشت که شاید به ویرانه ای 
بدل شده بود.  توطئه خطرناک تر  تجزیه طلبی و 
خودمختاری در منطقه با برگزاری همه پرسی اقلیم 
کردستان یک بار دیگر توسط مسعود بارزانی کلید 
زده شــده و این موضوع سبب می شود تا امنیت 
کشورهای منطقه نیز تحت تأثیر این همه پرسی 
قرار بگیرد و مجــال دوباره برای حیات نیمه جان 
داعش و دیگر گروه های تروریســتی مثل حزب 
دمكرات کردستان، پژاک و کومله، سازمان خبات 
کردستان،حزب منحله آزادی کردستان و اتحادیه 
انقالبیون کردستان که در سال های گذشته نیز یا 

با استفاده از ضعف دولت اقلیم و یا با چشم پوشی 
این دولت از حضور و فعالیت آنها  تحرکات خود را 

افزایش داده اند، فراهم شود. 
بی شک تبعات امنیتی این جدایی طلبی و تالش 
برای مخدوش کــردن تمامیت ارضی عراق برای 
کشورهای پیرامونی از جمله ایران، ترکیه، سوریه 
و خود عــراق خط قرمز تلقی می شــودو انتظار 
نمی رود آنهــا در برابر خطراتی که امنیت، منافع 
و آرامش شان را بر هم می زند بدون واکنش باقی 

بمانند.

رد پای تحریک و توسعه طلبـــی رژیم 
صهیونیستی 

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس درباره تأثیرات همه پرسی و خودمختاری 

اقلیــم کردســتان در ادامــه حیــات داعش به 
»قدس« گفت: متأســفانه ظهور و به روی صحنه 
آمدن داعش باعث تضعیــف دولت های مرکزی 
کشورهایی شــد که این گروهک تروریستی در 
آن ها فعال است. همه پرسی کردستان نیز در جهت 
برنامه ای بود که بر اســاس آن جو بایدن، معاون 
ریاست جمهوری آمریكا، اعالم کرد واشنگتن در 
پی ایجاد 3 کشور شیعه، سنی و کرد است. اگر این 
موضوع تحقق یابد، برخالف هنجارهای بین المللی 
و شورای امنیت است.   محمدجواد جمالی اظهار 
داشــت: قطعاً کسانی که به دنبال استقالل اقلیم 
کردستان عراق هستند، در تنش زایی در منطقه 
و سرزمین های مسلمان نشین مثل سودان، لیبی، 
ســوریه، عراق و یمن هســتند. در حالی که در 
مناطق تحت حاکمیت همچــون ایاالت آمریكا 

یا مناطق اروپایی نشــین همانند شهر بارسلونا و 
ایالت کاتالونیا که خواســتار جدایی از کشورهای 
متبوع هستند، اجازه چنین کاری داده نمی شود. 
کشورهای استكباری با دامن زدن به خودمختاری 
اقلیم کردستان به دنبال تنش آفرینی در منطقه 

خاورمیانه هستند زیرا استراتژی 
آن ها حفظ، بقا و توسعه طلبی 
رژیم صهیونیستی است. آن ها 
قدرتمندی  کشور  می خواهند 
در برابر رژیم صهیونیستی وجود 
نداشته باشد که علیه آن اقدامی 
انجــام دهد. وی افــزود: یكی 
اهداف رژیم صهیونیســتی  از 
و آمریكا از همه پرســی اقلیم 

کردستان، ناامن کردن مرزهای جمهوری اسالمی 
است؛ گرچه این گونه اعمال را ما در اوایل انقالب 
از ســوی گروهک های تجزیه طلب در کشور نیز 
شاهد بودیم که البته راه به جایی نبردند.  جمالی 
همچنیــن تأکید کرد: این گونــه توطئه ها مانند 
همیشــه خنثی خواهد شد و در نهایت این مردم 
کردســتان هســتند که از این تجزیه طلبی ضرر 
خواهند کرد. ایــران نیز باید هماهنگی هایی را با 
کشورهای همسایه بویژه ترکیه و عراق برای امنیت 
مرزهای کشــور، جلوگیری از تحرکات گروه های 

تروریستی و تقویت دوباره داعش داشته باشد. 

همه پرسـی کردســتان با هدف ایجاد 
خاورمیانه جدید صورت می گیرد 

دیگر عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس هم به خبرنگار ما گفت: شــرایط 
خوبی در منطقه حاکم نیست و درست در زمانی 

که ســفره داعش در منطقه در حال جمع شدن 
است و خاورمیانه به سمت آرامش و امنیت پیش 
می رود، دشــمنان غائله جدیــدی ایجاد کرده اند 
که صرفــاً نگاه قومی نــدارد و می توان گفت که 
قدرت های استكباری در پشت پرده این اتفاقات 
قــرار دارند. آمریكایی هــا و رژیم 
ایجاد  دنبــال  به  صهیونیســتی 
خاورمیانــه جدید بــا مؤلفه های 

جدید هستند. 
مرتضی صفــاری نطنزی تصریح 
کرد: همه پرســی اقلیم کردستان 
در  ژئواســتراتژیک  تحــول  یک 
منطقه است که جغرافیای سیاسی 
خاورمیانــه را تغییــر می دهــد. 
این امر موجب نگرانی همه کشــورها در امنیت 
کشورهایشان اســت. زیرا در زمانی که گروهک 
تروریســتی داعش در حال فروپاشی است، این 
همه پرسی باعث می شود که بقایای این گروهک 
تقویت شوند و به مناطقی مانند اقلیم کردستان 
بروند و از آنجا دست به تحرکاتی در منطقه بزنند 
که امنیت کشــورهای منطقه را تحت تأثیر قرار 
دهــد. وی در ادامه اظهار داشــت: مقامات اقلیم 
کردســتان عراق باید به این نكته توجه کنند که 
از نظــر جغرافیایی در جایی قرار گرفته اند که اگر 
همسایگانشــان اراده ای برای همــكاری با آن ها 
نداشته باشند، نمی توانند دوام بیاورند و حكومت 
تشكیل بدهند؛ حتی اگر نتیجه همه پرسی مثبت 
باشد. اگر همســایگان اقلیم کرد مرزهای خود را 
به روی آن ها ببندند و اجــازه مراودات تجاری و 
سیاســی ندهند، آن ها دیگر نمی توانند به حیات 

سیاسی خود ادامه بدهند.

این همه پرسی 
باعث می شود که 
بقایای گروهک های  
تروریستی تقویت 
شوند

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

مشاركت در سود و زيان در هيچ كجاى قرآن و روايات نيست   فارس: عضو شوراى فقهى بانك مركزى گفت: بنده عقود مبادله اى را ترجيح خواهم داد. براى عقد مرابحه بيش از 200 روايت وجود دارد در 
حالى كه براى عقد مشاركت 13 روايت بيشتر نيست. سيدعباس موسويان با بيان اينكه ممكن است بانكدارى مشاركتى از منظر اقتصادى بيشتر به نفع اقتصاد باشد، اظهار داشت: ممكن است بررسى هاى اقتصادى نشان 
دهد كه بانكدارى مشاركتى، بانكدارى بهترى است و بنده هم اين را قبول داشته باشم، اما نمى توانيم اين را به اسالم ربط دهيم. بنده روايات و قرآن را زيرورو كردم اما هيچ جا نديدم نوشته باشد مشاركت در سود و زيان.

گرانى بليت   پروازهاى داخلى سرسام آور شد
فــارس: در حالــى كه ســازمان 
هواپيمايــى همــواره ادعا مى كند 
«فروش بليت هواپيمــا بدون اخذ 
مجــوز از ايــن ســازمان ممنوع 
اســت»، در عمــل بيــش از 100 
ســايت غيرمعتبر بدون اخذ مجوز، 
در حــال فروش بليــت هواپيما در 
قالب پروازهاى برنامه اى و چارترى 

هستند.
 با رصد نرخ  هاى روز آينده شركت هاى هواپيمايى در مسير هاى داخلى قيمت  هاى 
نجومى نظير 516 هزار تومان بابت يك صندلى پرواز در مسير تهران-شيراز،  390 
هزار تومان بابت يك صندلى پرواز در مسير تهران-مشهد، 525 هزار تومان بابت 
يك صندلى پرواز در مسير تهران-بندرعباس، 450 هزار تومان بابت يك صندلى 
پرواز در مســير تهران-تبريز، 490 هزار تومان بابت يك صندلى پرواز در مسير 
تهران-كيش و مبلغ 380 هزار تومان بابت يك صندلى پرواز در مســير تهران-

اصفهان قابل مشاهده است.

پرداخت وام توليد بدون كارمزد درمناطق روستايى 
تسنيم: معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رياست جمهورى از پرداخت سه 
نوع تسهيالت توليدى با كارمزدهاى حداكثر هشت درصدى در مناطق روستايى 

خبر داد. 
سيد ابوالفضل رضوى با اشــاره به پرداخت تسهيالت با سه نوع كارمزد هشت، 
شــش و صفر درصدى تا ســقف دو ميليارد تومان در مناطق روستايى افزود:در 
مناطق مرزى اگر چندين خانوار مشاركت داشته باشند نرخ كارمزد صفر درصد 

خواهد بود.
وى با اشاره به اين شرايط استثنايى تصريح كرد: توليد كنندگان و كارآفرينان به 
جاى نرخ 18 درصدى ســود تسهيالت در شهرها، مى توانند با ايجاد اشتغال در 
روستاها از اين نرخ هاى پايين بهره ببرند و در توسعه روستاها نيز نقش آفرينى 

كنند.

معوقات كارگران هپكو و آذراب از امروز پرداخت مى شود
تســنيم: وزير كار از آغاز پرداخت بخش عمده معوقات كارگران هپكو و 
آذراب از امروز خبر داد و گفت: ســاير مطالبات كارگران تا پايان ماه تسويه 

خواهد شد.
 على ربيعى با اشــاره به ديدارش با نمايندگان كارگــران در اراك اعالم كرد: از 
مهم ترين اعتراض ها در هپكو و آذراب معوقات اســت امروز همراه با نمايندگان 
كارگــران در اراك اعالم كردم از فردا پرداخت بخش عمــده  اين معوقات آغاز 

مى شود.

تورم شهريورماه؛ 9/9 درصد
اقتصاد: نرخ تــورم در دوازده ماه 
منتهى به شهريور 1396 نسبت به 
دوازده ماه منتهى به شهريور 1395 

به 9/9 درصد رسيده است.
شــاخص بهاى كاالهــا و خدمات 
مصرفى در مناطق شهرى ايران در 
شــهريورماه 1396 به عدد 108/0 
رسيد كه نســبت به ماه قبل 0/3 

درصد افزايش يافت.
همچنين بر اساس داده هاى شاخص مذكور در شهريورماه 1396 نسبت به ماه 

مشابه سال قبل معادل 8/4 درصد افزايش داشته است.

ميز خـــبر

 اقتصاد/ مهدى شــهرآبادى   طرح 
حذف برچسب قيمت برخى كاالها كه در 
زمان تصدى نعمــت زاده بر وزارت صنعت 
كليد خورد، به دليل ايرادات ســاختارى 
مورد انتقاد برخى كارشناسان ومسئوالن 
قرار گرفته به گونه اى كه اجراى اين طرح 
را دچار ابهام كرده اســت. بر اساس طرح 
مذكور قرار بود چند گروه كااليى از جمله 
محصوالت صنايع بيســكويت، شيرينى، 
كيك و شــكالت، انواع چيپس و اسنك 
و محصوالت صنايع ســلولزى، بهداشتى 
بر اســاس اين مصوبه از مهر ماه خارج از 
شــمول برچسب قيمت باشد وقيمت اين 
كاالها پــس از عبور از مرحلــه توليد در 
بازار بــه صورت رقابتى تعيين شــود. اما 
پس از گذشــت مدتى و با توجه به نبود 
مكانيزم هاى دقيق تعيين قيمت، نظارت، 
نبود سيستم هاى جامع فروش وماليات در 
بازار عمالً شريعتمدارى وزير فعلى صنعت، 
معدن و تجارت دســتور لغو اين مصوبه را 

براى مدت كوتاهى صادر كرد.

 مخالفت مجلسى ها 
  با حذف برچسب قيمت

چنين مشــكالتى موجب شده تا مجلس 
نيز در شــرايط فعلى با اجراى اين مصوبه 
مخالفت كند به گونه اى كه عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجلس مى گويد: ما با اين 
موضوع مخالف هستيم و در جلسه اى كه با 
وزير صنعت داشتيم، اين مسئله را مطرح 
كرديم. رمضانعلى سبحانى فر با بيان اين كه 
اجراى طرح حذف برچسب قيمت كاالها 
به علت مشــكالت ســاختارى قابل اجرا 
نيست ومجلس با آن مخالف است به قدس 
گفت: اين طــرح در اصل تضييع حقوق 
مصرف كنندگان است، اگر چه برخى افراد 
وپيشنهاد دهندگان طرح مذكور نظرشان 

بر حقوق مصرف كننده بوده است.
وى با بيان اين كه طرح حذف برچســب 
قيمــت كاال فعــالً اجــرا نخواهد شــد، 
خاطرنشان كرد: يكى از ايرادات ساختارى 
طرح اين اســت كه قيمت يــك كاال در 

كارخانه و واحد توليدى تعيين مى شود اما 
زمانى كه توليد كننده قيمت كاال را حذف 
وبرچســب نرخ را بردارد هر توزيع كننده 
وفروشــگاهى مى تواند قيمت خاص خود 
را بر روى كاال اعمال كند كه اين موضوع 
در شهرها وروستاها تضييع حقوق مصرف 
كنندگان را در پى دارد كه چنين مسائلى 

اجراى طرح مذكور را غير ممكن مى كند.
ســبحانى فر در ادامه با اشــاره به دستور 
شــريعتمدارى وزير صنعت در خصوص 
توقف طرح تا بررســى هاى كارشناســانه 
اظهارداشت: مجلس اعتقادش اين است كه 
معايب اين طرح براى اجرا بيشتر از منافع 

آن براى مردم است.

 ايرادهاى ساختارى
وى خاطرنشان كرد: يكى ديگر از ايرادهاى 
طرح اين است كه اكنون سيستم مالياتى 
وفروش ودســتگاه هاى مجهــز در اغلب 
فروشــگاه ها وجود ندارد وبه همين علت 
فروشــندگان در خصــوص تعيين دقيق 
قيمت يك كاال نمى توانند به صورت آنالين 
عمل كنند واز ســويى تعييــن ماليات بر 

ارزش افزوده كاالها نيز ممكن نيست.
وى افزود: بنابراين اين اقدامات در سيستم 
فروش واحدهاى توزيع وفروش تعريف نشده 

وحتى زيرساخت هاى اين كار فراهم نيست.

عضو كميســيون صنايع مجلس درادامه 
تصريح كرد: طرح حذف برچســب قيمت 
كاال داراى ايرادهــاى متعدد ديگرى هم 
هســت كه نشــان مى دهد اكنون زمان 
وشرايط اجراى اين طرح نيست وبه عنوان 
مثال برنج يك محصول كشاورزى است كه 
معافيت هاى مالياتى خــاص خود را دارد 
ومشــمول اين بخش ها نمى شود كه اين 
حذف برچســب را نمى توان به كاالهاى 
ديگر تعميم داد. وى افزود: به داليل عنوان 
شــده مجلس قطعاً با اجــراى اين طرح 

مخالفت خواهد كرد.
وى گفت: اگر طرح مذكور اجرايى شود اين 
مسئله منجر به آشفتگى قيمت ها در بازار 
خواهد شد و به عنوان مثال يك فروشنده 
در يك روستاى دور افتاده نمى تواند قيمت 
كاال را تعيين كند وســود 10يا 20درصد 
وساير مسائل را توليد وتوزيع كننده براى 
آن ها مشــخص مى كند كه در اين چرخه 
نيز كاالهاى معيوب، اصل وكميت وكيفيت 
آن قابل تشخيص وشناسايى نخواهد بود و 
در نهايت حقوق مصرف كنندگان تضييع 

مى شود.
وى بــا بيان اينكه اجــراى اين طرح، كار 
سختى اســت، افزود: قبالً كه موضوع را با 
وزير صنعت مطرح كرديم، شريعتمدارى 
اعالم كرد اين طرح به صورت آزمايشــى 

اجرا مى شود و كارشناسى الزم در مورد آن 
صورت خواهد گرفت، اما با توجه به تعويق 
اجراى طرح از سوى وزير به نظر مى رسد 
كه وى به اين جمع بندى رسيده كه چنين 

طرحى نبايد اجرايى شود.

 مصرف كنندگان نگرانند 
عضو ديگر كميســيون صنايــع ومعادن 
مجلــس نيز با بيان ايــن كه طرح حذف 
برچســب قيمــت كاال داراى ايــرادات و 
همچنين مزايايى اســت كه بايد بررسى 
بيشــترى روى آن صــورت بگيــرد، به 
خبرنگارما گفــت: در خصوص اجراى اين 
طرح نقطه نظــرات فراوانى وجود دارد به 
گونه اى كه تعيين سقف قيمت براى كاالها 
در بازار مى تواند يك نقطه قوت و از سويى 
نزدن برچسب قيمت از سوى توليد كننده 
موجب نگرانى مصرف كننده شود كه اين 
موضوع مى تواند ضعف اين طرح تلقى شود.
حميد گرمابى با اشاره به انتقادات وارد بر 
طرح وبا بيان اين كه احتماال طرح حذف 

كاالها  قيمــت  برچســب 
اظهارداشت:  نشود،  اجرايى 
هنوز مجلس بــا اين طرح 
موافقت نكرده واحتمال اجرا 

نشدن آن وجود دارد.
وى يكى از ايــرادات طرح 
را نگرانى مــردم از فروش 
محصــول وكاال بــه نرخى 
بيشــتر از عرف بازار عنوان 
كرد وگفت: هم اكنون وقتى 
كاال قيمــت دارد مصــرف 
كننــده از اين بابت نگرانى 
نــدارد اما وقتــى قيمت ها 
حذف شــود مردم نگرانند 
كــه اگــر توليدكننده هم 
قيمت را درست درج كرده 

باشــد باز در نظام توزيــع وفروش كاال به 
صورت صحيح قيمت گذارى نشــود ودر 
حق مصرف كننده نهايى اجحاف شــود 
كه قاعدتاً اين مسئله زمينه سوءاستفاده را 

فراهم مى كند.

با مخالفت مجلسى ها 

برداشت 500 هزارتومان«حذف برچسب قيمت ها» حذف مى شود
از خودپردازها 

اقتصاد: براســاس اظهارات مسئوالن بانك 
مركزى سقف برداشت نقدى از دستگاه هاى 
خودپرداز در اســتان هاى كرمانشاه، ايالم و 
خوزستان به 5 ميليون ريال افزايش مى يابد.

اختصاص يارانه 500 تومانى 
به كشمش 

اقتصاد: محمود حجتى وزير جهاد كشاورزى 
بتازگــى تأكيد كــرده دولت بــا اختصاص 
500تومــان يارانــه به توليدكننــدگان در 
ازاى توليد هر كيلوگرم كشــمش و تعيين 
و برخــوردارى از تعرفــه ترجيحــى براى 
واردات مــوز در ازاى صــادرات كشــمش، 

ازصادركنندگان حمايت مى كند.

تصويب آيين نامه اجرايى 
اشتغال فراگير

مهر: آيين نامه اجرايى «برنامه اشتغال فراگير 
96» در نشســت مشترك وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى با مديران عامل  بانك ها تصويب 
شد تا برنامه اشتغالى دولت، براى سال جارى 

رسماً آغاز شود.

آغاز بررسى طرح بانكدارى 
در مجلس

خانه ملت: محمدحســين حســين زاده 
بحرينــى رئيس كميته پول، بانــك و بازار 
ســرمايه كميســيون اقتصادى مجلس، از 
آغاز بررســى طرح بانكدارى در كميسيون 

متبوعش خبر داد.

تقويت 190 واحدى 
شاخص بورس

فارس: بورس تهران با تقويت نسبى حجم 
معامالت سهام نسبت به روزهاى گذشته رو 
به رو بود، شــاخص كل بورس تهران با 190 
واحد تقويت همراه شد. تقاضاى معامله گران 

حقوقى نيز افزايش يافت.

ذره بين 

با توجه به تعويق 
اجراى طرح از 

سوى وزير به نظر 
مى رسد كه وى 

به اين جمع بندى 
رسيده كه چنين 

طرحى نبايد 
اجرايى شود

بــــــــرش

 در حالــى كه ســازمان 
هواپيمايــى همــواره ادعا مى كند 
«فروش بليت هواپيمــا بدون اخذ 
مجــوز از ايــن ســازمان ممنوع 

ســايت غيرمعتبر بدون اخذ مجوز، 
در حــال فروش بليــت هواپيما در 
قالب پروازهاى برنامه اى و چارترى 

نرخ تــورم در دوازده ماه 
 نسبت به 

شــاخص بهاى كاالهــا و خدمات 
مصرفى در مناطق شهرى ايران در 
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حيِف جمالتى
كه به دنيا نيامدند

 ايستگاه/ رقيه توسلى  در حسينيه 
نشسته ايم. دقايقى مانده تا برپايى روضه 
كه حال مان با آمدن اهل بيِت نخستين 
شــهيد مدافع حــرم شــهرمان، متغّير 

مى شود.
زينب خانم در آغــوش و فاطمه خانم، 
همدوش مــادر اســت. موقرترين نگاه 
جمع را در چشم اين زنان پيدا مى كنم. 
در چشــمانى كه با طمأنينــه و آرام از 

فرازهاى زيارت عاشورا مى گذرند.
ديگر آدِم شــب هاى قبل نيســتم. بانو 
«بلباسى» بى آنكه بداند، خيز برداشته اند 

در افكارم. 
در چهارديوارى ســرم غوغاســت. دلم 
گفت و گو مى خواهد و اينكه نمى خواهم 

اسباب زحمت باشم.
پس با وجود پرســش هاى بى شمار، به 
خودم نهيب مى زنم تا خاموشى و نوحه 
خوانى، بنشين و صبر كن. به اين خيال 
كه بعد از مراسم، پا جلو بگذارم. اما وقت 
تمام شدن روضه هم، باز با هزاران جمله 

خودم را قانع مى كنم تا مزاحم نشوم.
اما همســر شهيد كه مى روند از َخبط ام 
ســخت پشــيمان مى شــوم و پريشان 
مى مانم با سيل سؤاالتى كه قصد دارند 

مرا در خود غرق كنند...
همكالم  لحظاتى  نگذاشــت  خودداريم 
همسر شهيد باشــم... حيِف عاقبت اين 
ديــدار و روبه رويى... حيــِف زمانى كه 
مى توانســت جمله ها از آن به دنيا بيايد 
و نيامــد... جمله هايى كه سراســر راز 

بودند... راز صبورى و بندگى...
حسرت نوشت: حداقل كاش اين سؤالم 

را روى زمين نمى گذاشتم... 
كه... بانو! به وقــت اذان حضرت آقا در 
گوش زينب جان، در چندمين آســمان 

خلقت، سير مى كرديد؟!

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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

اينجا درنگ جايز است

ايران اير - توئيتر آنه پيرس - توئيترجك دورسى - توئيتر

ايستگاه / اين استاد دانشگاه آمريكايى و نويسنده 
كتاب سياســت خارجى آمريكا، در توئيتى معتقد 
است ديدار اخير ترامپ با امير كويت براى ترساندن 
اين كشور از ايران بوده، و آمريكا قصد دارد با اين كار 
هم به آن ها اسلحه بفروشد و هم تمركز كويتى ها را 
در سرمايه گذارى بر روى گروه هاى تروريستى القاعده 

و داعش به هم بزند.

ايستگاه / شركت هواپيمايى ملى ايران 
(هما) در توئيتر خود عكسى از دو فروند 
هواپيماى جديد ATR در شــهر تولوز 
فرانسه منتشــر كرده كه قرار است در 
فرودگاه مهرآباد نشسته و به ناوگان اين 

شركت بپيوندد.

ايستگاه / مديرعامــل شبكه اجتماعى 
توئيتر، در حركتــى امتحانى، توئيتى با 
280كلمه منتشــر كرد كه نشان دهنده 
دوبرابر شدن محدوديت كاراكترهاى هر 
توئيت اســت. اتفاقى كه مى تواند براى 
فعاالن اين شــبكه اجتماعــى معروف، 

اتفاقى انقالبى باشد.

ايمان داشتيد، پشت درياها ، شهريست...

 عكس نوشت/ ترمه تاالر پشتى 

مقام معظم رهبرى:
ملتى كه محرم را دارد، مجاهدت و شهادت را دارد و ملتى كه 
مجهز به ابزار مجاهدت و متكى به خداست، هرگز مغلوب 

نخواهد شد.

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)  

ال اله اال اهللا الملك
الحق المبين

روزمره نگارى

پرسش لعنتى!
چرا؟

 ايســتگاه/ محمد تربت زاده  يك / آرزو دارد صبح ها با 
ماشينى به مدرسه برود كه «پدر» ى با كت و شلوار اتو كشيده، 
دســت هاى بدون پينه و صورتى كه زير نور خورشــيد آفتاب 
ســوخته نشده باشد آن را مى راند. پدرى كه لباس كارش بوى 

ناجور ندهد! 
پدر، اما، هرشب با لباس هايى نارنجى و جارويى بلند و بدقواره 

از خانه بيرون مى زند و دخترك بازگشتش را كمتر مى بيند.
پيــش از اين ها مادر مى گفت:«پــدرت زحمت كش ترين مرد 
دنياست» و او باورش مى شد! سال اول مدرسه وقتى خانم معلم 
شغل پدرش را پرســيده بود، همه مسخره اش كردند تا ديگر 

شــغل پدر را دوست نداشته باشد. چقدر سخت بود اينكه پدر 
را دوســت داشته باشى و شغلش را نه ! به نظرش حتى «ليال» 
كه به جاى پاسخ به پرسش خانم معلم، زده بود زير گريه، از او 

خوشبخت تر بود. هرچند كه همه مى گفتند پدرش مرده!
دو / حــاال كارشناســان هى بگويند: « بايد شــجاعت گفتن 
واقعيت ها بــه دانش آموزان آموزش داده شــود تا اراده دانش 
آموزان در مقابله با حقايق زندگى تقويت شود». كارشناسان اما 
انگار يادشان رفته به حس و حال دختركى فكر كنند كه پدرش 
را دوست دارد و شغلش را نه. يادشان رفته كه ارزشگذارى روى 
«واقعيت» ها در نظام ارزشگذارى كودكان، زمين تا آسمان فرق 

مى كند با بزرگ ترها و كارشناس ها. 
سه / معلم ها، كارشناسان و بعد هم پدر و مادرها يادشان نرود 

كه پرســش لعنتِى «شغل پدرت؟» را مى شــود گذاشت براى 
آخر ســال. مى شود بى خيالش شد و پاســخ به آن را سپرد به 
بزرگ ترها، پرونده شخصى و اين جور چيزها. مى شود گذاشت 
براى وقتى كه به دانش آموزان آموزش داده باشــيم: جامعه به 
تمام شــغل ها نياز دارد. مى شود كارى كرد كه هيچ كودكى از 

شغل پدرش متنفر نباشد.
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فايننشيال تايمز
انگليس  چاپ  فايننشــيال تايمز  روزنامه 
در گزارشــى لحن جالب امانوئل ماكرون 
را در خصــوص ضــرورت اتحــاد مجدد 
اتحاديه اروپا بررســى مى كنــد. ماكرون 
مى گويــد وضعيت كشــورها در اتحاديه 
اروپــا مانند «جنگ داخلى» شــده و بايد 
براى قدرتمندتر شدن اتحاديه اروپا به آن 
خاتمه دهند. اين روزنامه وضعيت آشفته 
شــركت «اوبر» در يكى از بازارهاى اصلى 
آن؛ يعنى لندن و باطل شدن مجوزش را 
نيز مورد بررسى قرار داده و تأكيد مى كند 
ايــن وضعيت، اولين امتحــان جدى دارا 
خسروشاهى، مديرعامل جديد اوبر است.

اشپيگل
هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان در تازه ترين 
شــماره خود بعد از برگــزارى انتخابات 
فدرال آلمان، نتايج آن را مورد بررســى 
قرار مى دهد. اشــپيگل با طراحى چهره 
آشــفته آنگال مركل كه باالى ســر خود 
مارتين شولتز و آليس وايدل را مى بيند، 
تيتر «آن ها آنجــا خواهند بود» را انتخاب 
كرده اســت. اين مجله معتقد اســت با 
اينكه حزب مركل بيشترين رأى را كسب 
كرد اما ديگر مانند گذشــته نمى تواند در 
سياســتگذارى ها تنها عمل كند و بايد با 
احزاب ديگرى كه آن هــا نيز رأى خوبى 

آوردند، همكارى كند.

وال استريت ژورنال
روزنامه وال استريت ژورنال چاپ آمريكا در 
گزارشــى، شرايط بد كشور پورتوريكو كه 
البته يكى از مستعمرات آمريكا محسوب 
مى شــود را بعد از توفان سهمگين اخير 
بررسى كرده و معتقد است اين كشور هنوز 
نتوانسته ذره اى به شرايط ايده آل بازگردد. 
اين روزنامه گزارشــى نيــز در خصوص 
رسوايى پرداخت رشوه در مسابقات مطرح 
كالج بسكتبال آمريكا مطرح كرده است؛ 
مسابقاتى كه پول هاى ردوبدل شده در آن 
از بسيارى از مسابقات حرفه اى نيز بيشتر 
در  نيز  گزارشى  وال استريت ژورنال  است. 
خصوص مجوز گرفتن زنان در عربســتان 
ســعودى براى رانندگى به چاپ رسانده 

است.

انگليس  چاپ  فايننشــيال تايمز  روزنامه 
در گزارشــى لحن جالب امانوئل ماكرون 
را در خصــوص ضــرورت اتحــاد مجدد 
اتحاديه اروپا بررســى مى كنــد. ماكرون 
مى گويــد وضعيت كشــورها در اتحاديه 
اروپــا مانند «جنگ داخلى» شــده و بايد 
براى قدرتمندتر شدن اتحاديه اروپا به آن 
خاتمه دهند. اين روزنامه وضعيت آشفته 
شــركت «اوبر» در يكى از بازارهاى اصلى 
آن؛ يعنى لندن و باطل شدن مجوزش را 
نيز مورد بررسى قرار داده و تأكيد مى كند 
ايــن وضعيت، اولين امتحــان جدى دارا 

هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان در تازه ترين 
شــماره خود بعد از برگــزارى انتخابات 
فدرال آلمان، نتايج آن را مورد بررســى 
قرار مى دهد. اشــپيگل با طراحى چهره 
آشــفته آنگال مركل كه باالى ســر خود 
مارتين شولتز و آليس وايدل را مى بيند، 
تيتر «آن ها آنجــا خواهند بود» را انتخاب 
كرده اســت. اين مجله معتقد اســت با 
اينكه حزب مركل بيشترين رأى را كسب 
كرد اما ديگر مانند گذشــته نمى تواند در 
سياســتگذارى ها تنها عمل كند و بايد با 
احزاب ديگرى كه آن هــا نيز رأى خوبى 

روزنامه وال استريت ژورنال چاپ آمريكا در 
گزارشــى، شرايط بد كشور پورتوريكو كه 
البته يكى از مستعمرات آمريكا محسوب 
مى شــود را بعد از توفان سهمگين اخير 
بررسى كرده و معتقد است اين كشور هنوز 
نتوانسته ذره اى به شرايط ايده آل بازگردد. 
اين روزنامه گزارشــى نيــز در خصوص 
رسوايى پرداخت رشوه در مسابقات مطرح 
كالج بسكتبال آمريكا مطرح كرده است؛ 
مسابقاتى كه پول هاى ردوبدل شده در آن 
از بسيارى از مسابقات حرفه اى نيز بيشتر 
در  نيز  گزارشى  وال استريت ژورنال  است. 
خصوص مجوز گرفتن زنان در عربســتان 
ســعودى براى رانندگى به چاپ رسانده 

گزارش از شخص

اشتياق  پريدن
«رضا برجى» هنوز پاى مستند سازى هايش ايستاده است

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   از 35 سال 
پيش كه دوربين به دســت گرفت، تا امروز نه 
جنگ او را رها كرد و نه او جنگ را. با اين وجود، 
حاال در پنجاه و ســومين سال زندگى و مراسم 
تجليل از 35 سال فعاليت هنرى اش مى گويد 
اگر به 35 سال پيش بر گردد، باز همين راهى را 
مى رود كه تا امروز رفته است. باز همان كارهايى 
را مى كند كه تا امروز كرده است. «رضا برجى» 
اين ايســتادن پاى آرمان هايــش را، اين كوتاه 
نيامدن از اصولى را كه بابتش زحمت كشيده، 
مرهون «آوينى» مى داند. او در مراسم تجليل از 
فعاليت هايش گفت: «در اين 35 سال آنجايى كه 
بايد عكس و فيلم بگيرم، عكس و فيلم گرفتم. 
آنجايى كه الزم بود بنويسم، دست به قلم شدم. 
گاهى هم هيچ كارى از عهده ام بر نمى آمد، جز 
همدردى و گريه كردن، پس گريه كردم... من 
يك تصويربردارم، يك عكاسم. شايد قلمى بزنم، 
شايد رسمى بكشــم اما نمى دانم آنچه كه بايد 

مى بودم در حال حاضر هستم يا نه»!

 هركس جاى من بود
زندگينامه هايى كه ديگران نوشته اند «رضا برجى» 
را با حضور در 14 جنــگ، در ميان عكاس ها و 
مستند ســازان ركورددار مى داند.خودش البته 
در باره ركورد دار بودنش حرفى نزده اســت اما 
همين سه شنبه گذشته وقتى از خاطراتش حرف 
مى زد به حضور در 16 جنگ اشاره كرد! «برجى» 
در 19 ســالگى براى واحد تبليغات لشكر «سيد 
الشــهدا(ع) » عكاسى و فيلمبردارى مى كرد و از 
22 سالگى هم به گروه «روايت فتح» پيوست تا 
در كنار شهيد « آوينى» به كارهايش ادامه دهد. 
اينكه گفتيم جنگ 35 سال است كه با «برجى» 
همراه است و اين دو هنوز از هم جدا نشده اند، در 
واقع اشاره به جانبازى باالى 40 درصدى اش هم 
هست. بار اولش گويا در فاو بوده و بار دومش را 
درست نمى دانم. شايد مربوط به همين خاطره اى 
باشد كه اخيراً تعريف كرده است: «هنگامى كه به 

كردستان حمله شيميايى شد يك دختر 12 ساله 
را ديدم كه از وحشت قدرت حرف زدن نداشت. 
در آن لحظه ماسك شيميايى ام را درآوردم و به 
او دادم. البتــه اين كارى اســت كه اگر هر كس 

ديگرى هم بود انجام مى داد». 

  ايران، افغانستان و...
از جنــگ ايــران و عراق بگيريد تــا جنگ در 
افغانستان، تاجيكستان، كشمير، هند، پاكستان، 
قره باغ، چچن، بوسنى، كوزوو، لبنان، سومالى، 
سودان، غزه، جنگ هاى خليج فارس و.... «برجى» 
دوربين به دســت در همه اين رخدادهاى مهم 
حضور داشته اســت و حاصل كارش عالوه بر 
عكس ها و نمايشگاه هاى عكسى كه در ايران و 
ديگر نقاط جهان برپا كرده، فيلم هاى مستندى 
مانند «سواحل اشك و زيتون، سال هاى گلوله 
و زنبق، مادران صربرنيتسا، لعل بدخشان و در 
امتداد غدير» است. خالصه تر اگر بگوييم: «رضا 
برجى» نگارش ســه كتاب، تعداد زيادى مقاله، 
داورى جشنواره هاى مختلف، 12 سريال و 44 
فيلم مســتند، چند جايزه و نشان «ايثار» را به 

عنوان هنرمند جانباز در پرونده اش دارد.

 دو تايش، تو هستى!
درست است كه به عنوان عكاس و مستند ساز 
مى شناسيمش، «رضا برجى» اما پيش تر و بيشتر 
از اين ها، رزمنده است. دوران دفاع مقدس براى 
«برجى» را مى توان به سه دوره تقسيم كرد. دوره 
نخســت زمانى كه رزمنده ساده، تك تيرانداز، 
آرپى جى زن و تخريبچى بود. دوره دوم زمانى 
كه در تبليغات جنگ عكاســى مى كرد و دوره 
ســوم هم زمان پيوســتنش به «روايت فتح» و 
تبديل شــدن به پاى ثابت آن اســت. خودش 
پيش از اين ها گفته اســت كار كردن در كنار 
«آوينى» از الطاف الهى بود كه نصيب هركسى 
نمى شــد، اما نصيب او شده بود. به هر حال به 
روايت فتح و « آوينى» پيوســت و تا آخر هم در 

كنارش ماند. اين « در كنارش» كه گفتيم تنها 
منظورمان «آوينى» نبود، بلكه « برجى» پس از 
شهادت آوينى نيز كنار « روايت فتح» و اهدافش 
ماند. خــودش در اين باره مى گويد:... آن روزها 
فشار روى «آقا مرتضى» زياد بود... يك روز گفت: 
رضا، ديگر پنج تا رفيق هم براى من نمانده است 
و من گفتم ما كه جزوشان نيستيم؟ و «سيد» هم 

با شوخى پاسخ داد: دوتاش تويى!
زمانى يك كار داستانى كوتاه ساختم، آقا مرتضى 
خبردار شد و خيلى از من گاليه كرد. گفتم آقا 
مرتضى! سيماى مستند هم در نهايت داستانى 
اســت...حاتمى كيا هم از مستند به سينماى 
داســتانى رفت... ايشان گفت بله...همه رفتند...

يكى نبايد بماند و اين راه را دنبال كند؟... َعلَم 
مستند را چه كسى بايد باال نگه دارد؟

 كاغذ كاهى
خودش هــم در نوجوانى گمــان نمى كرد كه 
عكاســى و سروكار داشتن با دوربين، حرفه اش 
و باالتــر از آن همه عشــق و اميدش بشــود. 
آشــنايى اش با دوربين بر مى گشــت به همان 
ســال هاى پيش از انقــالب و نوجوانى. كانون 
پرورش فكرى محله شــان مســابقه نقاشــى 
گذاشــته بود. «رضا» هم يك برگ كاغذ كاهى 
را كه مال جعبه هاى شــيرينى بود، برداشت، 
نقاشــى كشــيد و آن را براى مسابقه فرستاد. 
اعتراف به اينكه نقاشى را از روى تصوير ديگرى 
چاپ كرده بود، ماند براى دوران بزرگسالى، اما 
نقاشى اش برنده شد و جايزه اش هم يك دوربين 
عكاســى بود. همراه يك برگه كاغذ راهنما كه 

روى آن اطالعــات مربوط به دوربين، نور، فيلم 
عكاسى، ديافراگم و...نوشته شده بود. همين ها 
شــد آموزش هاى اوليه عكاسى اش. آن وقت از 
در و ديوار، محله، گل كوچك بچه ها و...عكس 
مى گرفت. تا اينكه يك روز، بيرون شهر، دوربين 
از دســتش توى آب افتاد. «رضا» فقط توانست 
غرق شــدن دوربين عزيزش را تماشا كند. در 
حين تماشا شايد داشت به آن نقاشى كپى شده 

و مسابقه كانون و... فكر مى كرد!

 كوله ات را سبك كن
ســال هاى پيش تر را نمى دانم اما نخستين بار، 
خبر بسترى شدنش را به دليل مشكالت تنفسى 
ناشــى از عوارض بمب هاى شيميايى، سال 91 
شنيدم. دومين بارش ســال 92 و سومين بار 
هم سال 94 بود كه عوارض موج انفجار، وجود 
برخى زخم هاى به جا مانده از جنگ و... دوباره 
او را روانه بيمارستان كرد. با اين همه ركورددار 
حضور در جنگ هاى مختلف و تنها خبرنگارى 
كــه مى گويند چند هفته در كنــار «بن الدن» 
زندگى كرده است، دوباره روى پاهايش ايستاد 
تا راهى را كه 35 سال پيش آغاز كرده بود ادامه 
دهد. او كه زمانى به قول خودش براى «پريدن» 
عجله داشــت، وقتى از شهيد «آوينى» پرسيده 
بود كه: نوبت پريدن من چه زمانى اســت؟ آقا 
مرتضى در پاســخش گفته بود: «تو در كوله ات 
چيزهايى دارى... كارهايى هست كه بايد انجام 
بدهى (فيلم هايى كه بايد بســازى)... اين كارها 
مانده... هر وقت كوله ات را سبك كنى، مى توانى 

بپرى...»!

نذر ارباب

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

اسرائيل به ما ربطى ندارد
ايســنا/ نيچروان بارزانى، نخست وزير اقليم 
كردستان عراق گفت: برافراشتن پرچم اسرائيل 
ارتباطى با سياســت دولت كردستان ندارد. ما 

هيچ رابطه رسمى با اسرائيل نداريم!

مفتى ها راضى شدند
فرارو/هيئت علما كه بزرگ ترين هيئت دينى 
در عربســتان است، درباره حكمى كه از سوى 
«سلمان بن عبدالعزيز» پادشاه عربستان درباره 
رانندگى زنان عربســتانى صادر شد در توئيتر 
اعالم كرد: پادشاه عربستان كه بر اساس منافع 
و مصلحت كشور و مردمش عمل مى كند، اين 
تصميم را بر اساس شريعت اسالم گرفته است!

امتحان طالق
شفاف/ دادگاهــى در استان سيچوآن چين از 
زوج هايى كه تقاضاى طالق مى دهند، امتحان 
طالق مى گيــرد و در صورتى كه هر دو در اين 
امتحان رد شــوند مجوز طــالق آن ها را صادر 

مى كند.

اتفاق بى سابقه 
فرارو/ « فاطمه باعشــن» خبــر انتصاب خود 
به عنوان اولين زن تاريخ عربســتان در سمت 
سخنگوى سفارت اين كشــور در آمريكا را از 

طريق انتشار يك توئيت اعالم كرده است

برجام را پاره كن!
مهر/«جان بولتون» نماينده پيشين آمريكا در 
سازمان ملل با نوشتن مطلبى در صفحه توئيتر 
خود مدعى شد: ايران به روشنى برجام را نقض 
مى كند و ما حتى نمى دانيم همه فعاليت هاى 
هسته اى آن ها در كجا صورت مى گيرد. رئيس 

جمهور آمريكا بايد آن (برجام ) را پاره كند.

مدير تلگرام ترسيد
شفاف/ در پــى انتشار خبر اعالم جرم ايران 
عليه تلگرام، پاوول دورف در سه پيام متوالى 
در توئيتر خود نوشت: از شنيدن اين موضوع 
تعجب  مى كنــم. ما به طور فعــال محتواى 
تروريستى و پورنوگرافى را در ايران مسدود 
مى كنيم.امروز، ايران به فهرست كشورهايى 
اضافه شــد كه ديگر نمى توانم به آنجا سفر 
كنم زيرا دادستان تهران عليه من اعالم جرم 

كرده است.

فلسطين عضو اينترپل شد
ايرنا/ با موافقت دو سوم اعضاى سازمان پليس 
بين المللى جنايى (اينترپل) فلسطين رسماً به 

عضويت اين سازمان در آمد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/2211/55

 22/4023/13 4/014/34

17/2017/53

5/255/58

17/3818/11
حكايت بدخواهى و خيرخواهى

1ـ حريم تيره 
وقتى دريافت آدم ها از «حق» به برداشتى سطحى و شخصى نازل مى شود... وقتى 
همــه در فكر مصلحت و منفعت خويش و «بدخــواه» هم اند... وقتى همه تالش 
مى كنند (به ســود منافع شخصى) سهم بيشــترى از هم ببرند؛ مرزهاى آدم ها 
خودخواهانه تر مى شود. مرزهاى خودخواهانه، مخاطبان را نيز به مرزبندى هايى 

سختگيرانه مى كشاند... و به مرور، همه از هم دور مى شوند.
2ـ با چشم هاى روشن

مهربانى هاى خويشــاوندى، مرزهاى خودخواهانه را دســتخوش تغيير مى كند. 
كشش هاى خونى، سبب مى شــود كه دل آدم ها گرايش بيشترى به هم داشته 
باشد... و در مرزبندى هاى خودخواهانه نيز، سختى حريم ها را كم مى كند. پيشوايان 
تأكيد بسيارى كرده اند بر ِصلِه َرِحم (سرزدن به خويشان)... شايد به خاطر اينكه 

ديدارهاى بسيار، اجازه پُررنگ شدن سوءتفاهم ها را نمى دهد.
3ـ  ميخ بر سنگ

دنياى امروز، به شــكل بى رحمانه اى قاعده هــا و قانون هاى اخالقى را به چالش 
كشانده است. گستردگى داشته هاى آدم ها و گوناگونى حقوق، سبب جابه جايى 
مدام مرزها شده است. آدم ها مدام تالش مى كنند «دريافت بيشترى» از همه چيز 
داشته باشند... و همين، سبب جدال هاى مدام آدم ها با هم شده است. پيشوايان 
تأكيد كرده اند وقتى «مالك» همه چيز خداست... تالش بيشتر، چيزى به «روزى 

حتمى» نمى افزايد... فقط تالش گر حريص را خسته خواهد كرد.
4ـ  خويشتن خواهى

در روزگارى كــه همه در فكر صرفه و ســود خويش انــد، كمتر به حال هم نگاه 
مى كننــد... كمتر از هم عبرت مى گيرند... وقتى به زيان ديگران برســند، كمتر 
مالحظه خواهند كرد... و اگر نابيناى مســيرى را بر چاه بى تدبيرى ببينند، به او 
هشدار نخواهند داد... و «گذشت» و «جانفشانى» بى رنگ و نشانه اى از «ندانم كارى» 
تلقى مى شــود... پيشوايان تأكيد كرده اند كسى كه مبتال به چنين احوالى شده، 

ُمرده اى است كه در ميان زندگان است!
5ـ  از نيمه هاى جان

يافتن برادران يكدل... كسانى كه «پيش از صرفه شخصى» به فكر ديگران باشند... 
كســانى كه داشته هاى مادى و معنوى شان را براى ديگران بگذارند (بى منَّت)... و 
از اينكه براى ديگران فداكارى كنند، احساس پشيمانى و زيان نكنند، سرمايه اى 
است. پيشوايان تأكيد كرده اند كه معناى برادرى (در خانواده و در ميان دوستان 
دينى) همين اســت... كسى كه از همه چيزش مى گذرد تا ديگران را به داشته اى 

برساند... و از چنين گذشتى، احساس زيان نمى كند.
6ـ  بازگشت گفته ها

برادرى، منحصر به تقســيم داشته ها يا گذشــت از آن ها نيست. بزرگان تأكيد 
كرده اند كه برادران حقيقى، «خيرخــواه» هم اند... و پيش از آن كه ديگران دچار 
اندوه بى تدبيرى ها و از دســت دادن ها شوند؛ آنان را پرهيز مى دهند... باز تأكيد 
كرده اند كه برادران حقيقى، ديگران را به خاطر گناه يا خطايى كه مرتكب شده اند؛ 
سرزنش نمى كنند؛ زيرا مى دانند كه بنا بر سخن و تأكيد پيشوايان، سرزنش كننده، 
هم خيرخواه نيســت... و هم تا نمرده باشد؛ دچار همان گناهى كه ديگرى را به 

خاطرش سرزنش كرده، خواهد شد.
 7ـ  ندارى هاى مدام

بزرگان تأكيد كرده اند خيرخواه كسى است كه «پيش بينى» مى كند و پيش از آن 
كه ديگران دچار شوند؛ به يارى شان «مى شتابد»... و در اين راه، اگر بنا باشد كه از 
جان، مال يا آبرويش بگذرد، دريغ نخواهد كرد... و تأكيد كرده اند كه فداكارترين ها 
و خيرخواه ترين ها را انتخاب كنيم تا هنگام «دچارى» و «درماندگى» بى كس نباشيم.

 8ـ  بخش واالى شوق
بــزرگان تأكيد كرده اند كه خداوند از ميان بندگانش هميشــه نمونه هايى براى 
نشان دادن سفارش هاى الهى اش آفريده است... براى «توصيف شايسته از برادرى» 
نيز حضرت عباس(ع) نمونه اى كامل است. سردار تشنه اى كه در تنگناهاى زندگى 
برادرانش، هرگز به واگذارى فكر هم نكرد... و چنان پايدار و افتخارآفرين در كنار 
حضرت سيدالشــهدا(ع) ماند، جنگيد و شهيد شد... كه جاى سخن و توصيفى 
ديگر نگذاشت. «زيارت» بهانه اى است تا با دريافت مددى از ارواح مطهر پيشوايان 
و بزرگان، واالترين بخش شاخص كردارشان را تقليد و تكرار كنيم... چنان كه به 

شبيه ترين شكل از خيرخواهى و فداكارى برسيم و «از آنان» شويم.
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) 

از شركت «اسوه»، صفحه 759. از زيارتنامه حضرت عباس(ع) در روز «َعَرفه»:
ـ (... اشَهُد لََقد نََصْحَت هللا و لَِرسولِه و ِالَخيَك َفِنعمَ االَخُ الُمواسى!)... گواهم كه در راه 
خدا و پيامبرش خيرخواه همگان بودى و براى برادرت امام حسين(ع) نيز برادرى 

شريف، همدل و از جان  گذشته بودى.
 (ادامه دارد)

ايوان ِشفا (70)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

شبكه گردى

براى حضرت شش ماهه
آنجا كه دِل سنگ، آب شد

 ايستگاه/ حسين احمدى  تير كه از چلّه 
گريخت، ُفرات گداخت و ُرباب شهيد شد...

تير كه از چلّه گريخت، آسمان باران گرفت...
تير كه از چلِّه گريخت، كوفه سقوط كرد...

تير كه از چله گريخت، «ّقَتَل اهللا َقوما َقَتلوَك» 
به گوش رسيد...

تير كه از چلّه گريخت، َعلقمه خاموش شــد و 
كمان شكست...

تير كه از چلّه گريخــت، مالئك رخت خون 
پوشيدند...

تير كه از چلّه گريخت، لشكر اهريمن به كربال 
آمد...

تير كه از چلّه گريخت، پيكان ها كورِ كور شدند 
و نام تمام شش ماهه هاى عالم، على اصغر شد...
امان از ظلمت و جســارت و ستم... از جور... از 

كفر... امان از َحرَمله اى كه دوزخ از او اِبا دارد.
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