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 كارشناسان بخشنامه دولت را خالف قانون مى دانند 

افزايش دسـتمزد 97 كاهش يافت

سرلشكر باقرى پس از ديدار 
با رئيس ستاد ارتش تركيه 

خبر داد

تصميمات مهم 
براى مقابله 
با تروريسم 

در منطقه

 اخبار  با ابالغ بخشنامه بودجه 97 دولت در اقدامى خالف قانون درصد پيش بينى ميزان 
افزايش مزد سال آينده مشموالن قانون كار را تنها پنج درصد و حداكثر10 درصد از محل 
صرفه جويى اعالم كرده است.اين يعنى چند درصد كمتر از افزايش سال 96 و افزايش 
فشار بيشتر بر افرادى كه خارج از مدار كارمندى حقوق مى گيرند. اينكه اين بخشنامه تنها 
كارگران مشمول قانون كار كه در دولت فعال هستند يا همه كارگران مشمول قانون كار كه 
دربخش خصوصى نيز فعال هستند را در بر مى گيرد، ابهام دارد؛ اما نفس اينكه كارگرانى 

كه مشمول قانون كار هستند...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
حشمت اهللا فالحت پيشه

طرح عبــارات و نامگذارى هايى مانند خاورميانه جديد، طرح خاورميانه بزرگ و 
توسعه خاورميانه كه در قاموس سياسى تاريخ خاورميانه مطرح شده است به نوعى 
تالش براى مرعوب سازى مردم و دولت هاى منطقه است. به عبارتى ديگر، با طرح 
يك سرى ادعاها كه آخرين آن در سال 2004 ميالدى و با عنوان راهبرد دكترين 
خاورميانه بزرگ، مطرح شد و در شرايط كنونى نيز طرح خاورميانه جديد توسط 

برخى منفعت طلبان مطرح شده است...

قوم گرايى، فتنه جديد استكبار در منطقه 
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 سياست   سردار سرلشــكر محمــد باقرى 
رئيــس ســتاد كل نيروهاى مســلح پس از 
گفت وگو و ديدار با ژنرال حلوصى آكار رئيس 
ستاد ارتش تركيه در جمع خبرنگاران گفت: 
سفر هيئت تركيه اى در ادامه سفر اينجانب به 

تركيه بود...

چگونه خادم 
حرم مطهر 

 امام رضا
بشويم؟
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ريزگردهاى 
خارجى پشت 

دروازه هاى 
مشهد!

 ............ صفحه يك قدس خراسان
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سالروز شهادت سيد الساجدين، حضرت امام زين العابدين   راتسليت مى گوييم
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« شفر»
 پشت فرمان استقالل

دانشگاه محل تضارب افكار است 
نه بى بندوبارى انديشه

پس از 2 سال خانه نشينى آيت اهللا علم الهدى تأكيد كرد

صحيفه سجاديه 
نقشه راه مبارزه با طاغوت است

صحيفه سجاديه 
نقشه راه مبارزه با طاغوت است

دانشگاه محل تضارب افكار است 6
نه بى بندوبارى انديشه

آيت اهللا علم الهدى تأكيد كرد

« شفر»2
پس از 

14
حجت االسالم والمسلمين عالى در گفت و گو با قدس:

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

دلم به شفاعت غالمعلى خوش است
 چهارده   به ســختى راه مى رود و صحبت مى كند اما وقتى در مورد پســرش گفت وگو با مادر شهيد رجبى كه مداحى هايش در جبهه زبانزد است

غالمعلى حرف مى زند انگار جان دوباره اى مى گيرد. وقتى نام پسرش را مى شنود 
احســاس دلتنگى تمام وجودش را فرا مى گيرد و با تعريف خاطرات و دغدغه هاى 

شهيد اشك مى ريزد. خانم رحمانى دستانش را باال مى برد...

در حادثه مرگبار كشور مدعى تأمين امنيت
 58 كشته و 500 نفر زخمى شدند

ساخت آمريكا

ورود مجلس 
به تعلل دولت در 
معرفى وزير علوم

 ............ صفحه 5
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يادداشت روز

حشمت اهللا فالحت پيشه  
عضوكميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى

امام جمعه موقت تهران:
مسئوالن به حواشى و 

جدل هاى سياسى نپردازند
خبرگزارى صداوسيما: امام جمعه موقت 
تهران در آيين توديع و معارفه استاندار تهران، 
گفت: مســئوالن به حواشــى و جدل هاى 
سياسى نپردازند. حجت االسالم والمسلمين 
كاظم صديقى ديروز در آيين تكريم ســيد 
حسين هاشــمى و معارفه محمد حسين 
مقيمى اســتاندار تهران با حضور عبدالرضا 
رحمانى فضلى وزير كشــور، اظهارداشت: 
دولت بايد در دژ دين حفاظت شود و مأمور 
ساختن جامعه با سبك برنامه هاى الهى باشد.
وى گفت: مردم عائله خدا هستند و از وظايف 
اصلى و اساســى هر مســئول اين است كه 
روحيه كار و دلسوزى به ديگران را به صورت 
فرهنگ در آورد، تا در حصن دين قرار گرفته، 
شكســت نخورد. امام جمعه موقت تهران، 
اجتماعات عظيم حسينى و عشق به ساالر 
شهيدان، روحيه هاى حماسى و شهداى اين 
مرز و بوم را از نعمات الهى كشــور دانست و 
افزود:  چهار چيز مايه زوال دولت مى شــود 
كه يكى از مهم ترين آن ها مشغول شدن به 
حواشــى و بازماندن از وظايف اصلى است؛ 

نبايد به فرع پرداخت.

مهر: وزير كشور گفت: در جلسات مختلف 
براى تردد زائران به اين نتيجه رسيديم كه 
مرزهاى خســروى در اســتان كرمانشاه و 
دهلران در استان ايالم براى تردد زائران در 

ايام اربعين اضافه شود.
عبدالرضا رحمانى فضلى ديروز در فرودگاه 
شــهداى ايالم با اشــاره به تردد زائران در 
مرزهاى رســمى در ايام اربعين، با اشاره 
به مذاكرات انجام شــده بــا دولت عراق 
براى ايجــاد مرزهاى جديد، گفت: در اين 
مذاكرات ايجاد دو مرز دهلران و خسروى 
را مرتــب مطرح كرديــم و آن ها تاكنون 
بــا اين موضوع موافقــت كرده اند و ايجاد 
شرايط الزم براى اتخاذ تصميم نهايى مهم 
و مؤثر است، بنابراين آمادگى الزم را داريم 
و هر كمكى نياز باشد از طريق استان هاى 

همجوار انجام خواهيم داد.
وى خاطرنشان كرد: اميدواريم هم از مرزهاى 
چذابه، شــلمچه، مهران و هــم از مرزهاى 
خســروى و دهلران بتوانيم زائران را عبور 
دهيم؛ دولت در اين راستا آمادگى كامل دارد 
و استان هاى مرزى تالششان را انجام دادند.

ايرنا: وزيرخارجه آلمان با اشاره به اظهارات 
اخير همتاى آمريكايى خــود درباره وجود 
كانال هاى ارتباطى ميان واشنگتن و پيونگ 
يانگ، خواستار ايجاد وضعيت مشابه ميان 

آمريكا و ايران شد.
به گزارش بى بى ســى، «زيگمار گابريل» از 
اظهــارات «ركس تيلرســون» وزير خارجه 
آمريكا در مورد برقرارى تماس با كره شمالى 
اســتقبال كرده و خواستار در پيش گرفتن 
رويكردى مشــابه در مورد ايران شده است. 
تيلرســون وزيرخارجه آمريكا، روز شنبه از 
تماس مستقيم واشنگتن با كره شمالى خبر 
داده بود. او در سفرى به چين تأييد كرد كه 
اياالت متحده با كره شمالى خطوط ارتباطى 
دارد و احتمال مذاكره با كره شــمالى را در 
دست بررســى دارد. در همين زمينه وزير 
خارجه آلمان در بيانيه اى گفت: اين دقيقاً 

مسير صحيح و شجاعانه است.
وى در ادامه دولت آمريكا را تشــويق كرد 
با ايران گفت وگو كنــد، چون دولت دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا مى گويد شايد 

به زودى از برجام خارج شود.

پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: 
رئيس  جمهورى، ايران و تركيه را لنگر ثبات 
در منطقه دانست و با تأكيد بر اينكه مبارزه 
با تروريســم و حفظ مرزهاى جغرافيايى 
مهم ترين اهداف براى همكارى مشترك در 
جهت تحكيم ثبات و امنيت منطقه است، 
از گسترش و تقويت همكارى هاى دفاعى 
تهران - آنكارا استقبال كرد.حسن روحانى 
در ديــدار ژنرال «حلوصــى آكار» رئيس 
ستاد ارتش تركيه، با اشاره به روابط رو به 
گسترش ايران با تركيه به عنوان كشورى 
دوســت و برادر در منطقــه، گفت:  امروز 
مناسبات سياسى، اقتصادى و بين المللى 
دو كشــور در سطح خوبى قرار دارد و بايد 
تالش كنيــم تا همكارى هــاى نظامى و 
دفاعى فى مابين نيز همتراز با آن توســعه 
يافته و تقويت شــود.رئيس جمهور گفت: 
ايران و تركيه به عنوان دو كشور مهم و لنگر 
ثبات در منطقه ، هرگاه در كنار هم باشند، 
تأثيرگذارى و نقش آفرينى بهترى خواهند 
داشت.قرار است،  فردا رجب طيب اردوغان 

رئيس جمهور تركيه وارد ايران شود.

وزير كشور اعالم كردروحانى در ديدار «حلوصى آكار»:آلمان خواستار شد
ايجاد كانال ارتباطى 

ميان واشنگتن و تهران
ايران و تركيه لنگر ثبات 

در منطقه هستند
افزودن مرزهاى خسروى و 

دهلران براى تردد زائران  اربعين
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ورود 119 شهيد دوران دفاع مقدس از مرز شلمچه    فارس: مسئول كميته جست وجوى مفقودين ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: پنجشنبه 13 مهرماه پيكر پاك و مطهر 119 شهيد دوران دفاع مقدس از مرز 
شلمچه وارد كشور مى شوند.  سردار سيد محمد باقرزاده افزود: پيكر اين شهدا، مربوط به عمليات زويدات، رمضان(كنار نهر تبيان) و كربالى 4(ساحل غربى اروندرود) است كه در ماه هاى اخير تفحص شده اند. وى با اشاره 
به اينكه پيكر اين شهدا در چهاردهم محرم تشييع مى شوند، اظهارداشت: 53 شهيد از مجموع اين شهدا مربوط به شهداى ژاندارمرى است كه توسط تك دشمن در سال 67 در منطقه عملياتى زويدات به شهادت رسيدند.

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

 اقتصاد/ زهرا طوسى  با ابالغ بخشنامه 
قانون  اقدامى خالف  در  دولت  بودجه 97 
افزايش مزد سال  درصد پيش بينى ميزان 
آينده مشموالن قانون كار را تنها پنج درصد 
از محل صرفه جويى  و حداكثر10 درصد 

اعالم كرده است.
اين يعنى چند درصد كمتر از افزايش سال 
96 و افزايش فشار بيشتر بر افرادى كه خارج 
از مدار كارمندى حقوق مى گيرند. اينكه اين 
بخشــنامه تنها كارگران مشمول قانون كار 
كه در دولت فعال هســتند يا همه كارگران 
مشمول قانون كار كه دربخش خصوصى نيز 
فعال هستند را در بر مى گيرد، ابهام دارد؛ اما 
نفس اينكه كارگرانى كه مشمول قانون كار 
هستند ولو در دولت مشغول 
كارند بايد حقوق آن ها طبق 

قانون كار رعايت شود.
دولــت در حالى افزايش پنج 
درصــدى را بــراى حقــوق 
كاركنــان خود اعــالم كرده 
است كه نرخ تورم هم اكنون 
در محدوده 9/9 قــرار دارد؛ 
بنابرايــن افزايش پنج درصد 
قانون كارنيز  براى مشموالن 
قانون  برخالف نص صريــح 

كار است. 
اگر روند تــورم را صعودى و 
قــول دولت مبنــى بر توجه 
به عدد تورم در دســتمزدها 
را مالك قــرار دهيــم. اين 
تصميم گيرى نوعى رياضت اقتصادى براى 
محروم ترين قشر جامعه است كه در پويايى 

اقتصاد در بخش هاى مختلف فعال است.

 جاى خالى شاخص سبد معيشت 
فتح اهللا بيــات، رئيس اتحاديــه كارگران 
قراردادى و پيمانى در گفت وگو با خبرنگار 
ما درباره پيش بينــى حداقل افزايش پنج 
درصدى حقوق مشموالن قانون كار توسط 

دولت مى گويــد: حقوق كاركنــان دولت 
و كارگــران نزديك به خط فقر بــوده و با 
هزينه هاى سبد معيشت فاصله دارد، 930 
هزار تومانى كه مشموالن قانون كار دريافت 
مى كنند يك درآمد حداقلى است كه توسط 
شــوراى عالى كار اعالم شده و حتى تأمين 

كننده سبد معيشت كارگرى نيست.
وى مى افزايد: اين پنــج درصد اگر صحت 
داشته باشــد، بايد رقم ترميمى و حمايتى 
بوده و از نرخ دســتمزدى كه توسط شوراى 
عالى كار اعالم مى شــود جدا باشد، يا اينكه 
تنها شامل كاركنان دولت باشد، در غير اين 
صورت از نظر ما اين رقم پايه و اساس براى 
حقوق و دستمزد سال 97 نيست و نارضايتى 
كارگران بخش خصوصى و دولتى را نيز به 

همراه خواهد داشت.
بيــات تصريح مى كند: تعيين دســتمزد 
حقوق مشــموالن قانون كار هر ساله در 
نشست هايى قبل از ماه هاى دى و بهمن 
توسط شــوراى عالى كار و بر اساس ماده 
41 قانــون كار و دو تبصره آن، به بحث و 

گفت وگو گذاشته مى شود و سپس طبق 
نرخ تورمى كه از سوى بانك مركزى اعالم 
مى شود و همچنين با توجه به تبصره دو 
كه بحث سبد معيشت خانواده را در نظر 

دارد، تعيين مى شود.
وى با اشــاره به اينكه قيد «مشموالن قانون 
كار» بسيار فراگير اســت، مى افزايد: كلمه 
مشــموالن قانون كار 13 ميليون مشمول 
را كه بيمه تأمين اجتماعى هســتند و جزو 
شاغلين ما محسوب مى شوند، در بر مى گيرد 
و اگر چنين اتفاقى بيفتد به طور قطع بايد 
نشســت ســه جانبه با حضور تشكل هاى 
كارگرى برگزار شــود و نظــر كارفرمايان 
بخش خصوصى و دولتى هم لحاظ شــود، 
در غير اين صورت جاى بحث دارد و بخش 
كارفرمايى نيز نسبت به اين اعالم نظر، موضع 

خواهد گرفت.

 رقم ظالمانه 
على كرد، عضو كميســيون اجتماعى و 
فراكسيون اشــتغال و توليد مجلس در 

گفت وگو با خبرنگار ما درباره پنج درصد 
افزايــش حقوق كارمندان و مشــموالن 
قانون كار كه طبق ضوابط مالى بخشنامه 
بودجــه 97 اعالم شــده، مى گويد: اين 
درصدى كه توســط دولت اعالم شــده 
نسبت به نرخ تورم فاصله دارد و نمى تواند 
معيشــت كارگران را تأمين و پاسخگوى 
نيازهاى حداقلى اين قشــر براى گذران 
زندگى باشــد و نارضايتــى جامعه را در 
پى خواهد داشــت، بنده به عنوان عضو 
فراكسيون اشــتغال و توليد اين رقم را 

ظالمانه مى دانم.
وى با تأكيد بر اينكه دولت فقط مى تواند 
در اين باره پيشنهاد بدهد و از نظر قانونى 
مجاز بــه تعيين اين رقم نيســت، بيان 
مى كند: به طور قطــع در زمينه افزايش 
حقوق مشــموالن قانــون كار مجلس و 
كميسيون هاى مربوطه ورود پيدا مى كنند 
و با توجه به تورم و سبد معيشت، درصد 
افزايش حقوقى را در نظر مى گيرند كه در 

خور سختى كار كارگران باشد.

كارشناسان بخشنامه دولت را خالف قانون مى دانند

افزايش دستمزد 97 كاهش يافت

  برجام هديه بزرگى از طرف روحانى به غرب بود كه در آن بازگشت تحريم ها و اهرم هاى 
فشــار زيادى كه براى نقض برجام قلمداد كردن ايران! و ايجاد فشــار براى محدود كردن 
حســاب هاى بانكى و تروريسم قلمداد شدن ايران و دســت كشيدن از دين، كنار آن رقم 
خورده و ادامه آن راهى جز پذيرش گام به گام محدوديت هاى بيشتر و باالخره تسليم ملت 
ايران نيست! و تكرار اينكه برجام قرارداد جهانى است خواست دشمن براى عدم عقب نشينى 

ايران است. 9170002138
   سال به نيمه رسيد و مشكل اصلى اشتغال است و اقتصاددان ها چاره را در كاهش سريع 
نرخ تسهيالت ساخت مسكن مى دانند، چون ساخت وساز ميليون ها شغل ايجاد مى كند، اما 
ســيف به خاطر منافع شخصى آن را به تأخير مى اندازد؛ زيرا مى داند پس از اخراج از بانك 

مركزى، رئيس يكى از بانك ها خواهد شد! 9150002986
   بهار عربى براى مقابله با استكبار و با پيروى از انقالب ايران آغاز شد و اما غرب با نفوذ، آن 
را به بيراهه كشاند و ايران به علت نداشتن استراتژى به عوارض فتنه و رفع تحريم ها مشغول 
شد و حتى غرب به بهانه بهار ايرانى مى خواست ايران را مثل سوريه و ليبى به آتش بكشاند، 
بنابراين تشكيل اتاق فكر انديشه ورزان نظام تحت امر رهبرى براى تهيه مبانى استراتژى 
راهبردى اهداف نظام و مقابله با دشــمن، حاكم بر خط مشى گروه ها و دولت ها امرى الزم 

است. 9900007399
   در پادگان ها اصل بر اين است؛ تشويق براى عامل، تنبيه براى همه! حكايت مسئوالن 
بى عرضه است كه براى برخورد با افزايش مصرف انرژى، گرانى براى همه، به جاى برخورد 

با اسراف كاران است. 9190008895
   واقعاً در شــأن يك مملكت اســالمى نيســت كه زنان و حتى دخترانش با اين وضع 
افتضاح در كوچه و خيابان راه بروند! بدحجابى آثار مخربى دارد. مسئوالن فكرى بكنند اگر 

مى خواهند و مى توانند! 9150007835
   آقاى چيت چيان از وزارت نيرو عمرت تمام شــد ولى دعاى مردم مظلوم و شهيدپرور 
ايران تا ابد بدرقه راهت است چون قيمت امتياز آب و برق را به مدت پنج سال10برابر كردى 
و سرسفره مردمى آوردى! كه بيشتر بچه هاى شان كفش و لباس ندارند، ولى با بدبختى بايد 

پول امتياز آب، پول چاه، تابلو و كنتورى را بدهند كه شما تحميل كرديد! 9150008932
   بنابر اعالم رئيس اتحاديه انبوه سازان، كاهش قدرت خريد مردم و هزينه باالى توليد 
علت بروز ركود در بازار مســكن است؛ بايد به دولت باصطالح تدبير كه بيش از چهار سال 
است وعده خروج از ركود داده ولى فقط در جهت پر كردن جيب خود و آقازاده ها حركت 
كرده و ترويج بى بند و بارى، بدحجابى، جلب رضايت كدخدا و فتنه گران بيشترين دغدغه 

آن هاست، تبريك گفت. 9150001495
   آقاى روحانى چرا در داخل شهر و يا جاده هاى منتهى به شهر، خانم ها در خودروها بدون 

حجاب هستند. كمپينى جديد است كه حتماً شما هم حمايت كرديد.
9150007855

   شهداى مدافع حرم همگى در قلب ما جا دارند بخصوص شهيد حججى عزيز، خوشا به 
حالش. 9150009677

   مردم را سركار گذاشته اند براى سود سهام عدالت! هر روز يك بازى در مى آورند، چهار 
ماه پيش گفتند آخر شهريور اين هم 10 مهر ماه! 9150009678 

   آيا آن امنيتى كه مدعى بودند با توافق اتمى، دنيا به آن رسيده همين تهديدهاى جانانه 
كره شمالى عليه آمريكايى ها و توطئه تجزيه عراق است يا گند ديگرى است؟9190007895

  به تمام مســئوالن بگوييد شهيد حججى نه رياست داشت و نه حقوق حرام و نجومى 
خورد! فقط راه خدا را رفت و خدا هم مهرش را در قلب مردم ايران جاى داد. 9160003247

  رياست محترم رسانه ملى كه در ديدار جانبازان دفاع مقدس از لزوم تبيين ارزش هاى 
انقالب اســالمى براى نســل جوان صحبت مى كند آيا همنشينى با كسى كه با يك پيام 
دروغين تبريك پيروزى در انتخابات جرقه فتنه 88 را شعله ور كرده در راستاى اين هدف 
است؟ نسل جوان به اندازه كافى آماج تهاجم فرهنگى و القاى باورهاى ضد دينى آقايان و 
شبكه هاى حامى آن ها قرار دارد، لطفاً شما با اين گونه رفتارها شريك خائنين و دشمنان 

نظام نشويد! 9150001395
  دولتمردان كنســرتى كه با حذف دروس جهادى و امثال شهيد فهميده از كتاب هاى 
درســى و تصويب سند ننگين2030 در جهت انحراف نســل جديد از روحيه جهادى به 
بدحجابى و دنيا طلبى تالش مى كنيد، اگر اندكى چشم باز كرده و از قصرهاى ميلياردى خود 
بيرون بياييد مشاهده مى كنيد كه انقالب هزاران مجاهد ديگر مانند شهيد حججى پرورش 

داده كه برنامه هاى شما را نقش بر آب مى كنند. 9150001496

قوم گرايى
 فتنه جديد استكبار در منطقه 

طرح عبــارات و نامگذارى هايى مانند خاورميانه 
جديد، طرح خاورميانه بزرگ و توسعه خاورميانه 
كه در قاموس سياســى تاريخ خاورميانه مطرح 
شده است به نوعى تالش براى مرعوب سازى مردم 

و دولت هاى منطقه است.
بــه عبارتى ديگر، با طرح يك ســرى ادعاها كه 
آخرين آن در ســال 2004 ميــالدى و با عنوان 
راهبــرد دكترين خاورميانه بزرگ، مطرح شــد 
و در شــرايط كنونى نيز طرح خاورميانه جديد 
توســط برخى منفعت طلبان مطرح شده است، 
صرفاً به خاطر ايجاد وحشت بين مردم منطقه و 

سياستمداران غرب آسيا شكل مى گيرد.
البته همين اســم خاورميانه نيز از ســوى نظام 
غرب و با هدف اســتعمارى بر كشــورهاى غرب 
آسيا نامگذارى شــد. هدف واقعى اين نامگذارى 
نيز مديريت سياســى، اقتصادى و انرژى منطقه 
است، به عبارتى نظام استكبار به دنبال اين است 
كه شرايط انحصارى خود را در منطقه حفظ كند 
و در هر دوره زمانى بــراى اينكه اين مديريت را 
محسوس و ملموس كند، بحران جديدى را ايجاد 
مى كنند و در قالب دكترين شوك اين بحران ها را 

رشد مى دهند.
دكترين شوك به اين معناست كه بحران ايجاد 
مى شود و سپس بعد از اينكه ايجاد بحران منجر 
به آســيب هاى جدى، تلفات انسانى و از دست 
رفتن فرصت هاى اقتصادى در منطقه مى شود آن 
موقع نياز به شوك درمانى يا نياز به يك قدرت 

مطرح مى شود.
به طور مشــخص آمريكايى ها بــه همراه برخى 
كشــورهاى غربى همچون انگليسى ها در قالب 
دكترين شوك وارد مى شوند و با ايجاد پايگاه هاى 
جديــد، منابع و ثروت هاى منطقه را به نفع خود 

تصاحب و به غارت مى برند.
در اين راستا، شوك و فتنه جديدى كه در منطقه 
رخ داده است بر محور قوم گرايى است. از طرفى، 
در حالى كه كشــورهاى منطقه با حساســيت 
موضوع را دنبال كرده اند، موضع جمهورى اسالمى 
ايران نيز بايد كامالً منفرد باشد و در برخى موارد 
همچون حفظ تماميت ارضى عراق كه به عنوان 
يك خط قرمز مطرح مى باشد و يا پايان دادن به 
خونريزى هاى جديد در منطقه بايد با كشورهاى 
ديگر همراهى كند؛ زيرا ايران در طول تاريخ مأمن 
و پناهگاه كردها بوده است و كردها نيز خودشان را 
ايرانى اصيل مى دانند. اتفاقى مهمى كه در شرايط 
كنونى رخ داده ، موضع آمريكايى هاست، هرچند 
كــه وزارت خارجه آمريكا به طور رســمى اعالم 
كرده اســت كه نتيجه همه پرسى را به رسميت 
نمى شناســد، ولى به طور مسلم آمريكايى ها در 
منطقه در حوزه دستگاه سياسى وزارت خارجه به 
دنبال حفظ ارتباط با كانون هاى بحران هستند و 
البته در حوزه عينى و آشــكار به دنبال ارتباط با 

دولت عراق مى باشند.
به عبارتى ديگر، آمريكا سعى مى كند با احتياط 
عمل كند تا روند تحوالت به هر سمتى كه رشد 
و تحقق پيدا كرد براى آن نوعى ســامانه تصميم 
گيرى را حفــظ كنند. از ايــن رو، عراقى ها نيز 
نمى توانند با طناب آمريكايى ها به چاه بروند زيرا 
تمام اين اتفاقاتى كه در عراق روى مى دهد، نتيجه 
لشكركشى آمريكا در سال 2003 به عراق است كه 
سبب شد زيرساخت هاى دفاعى و اقتصادى عراق 
نابود شــود، به طورى كه دولت مركزى عراق هر 

پنج سال با يك بحران مواجه مى شود.
در حالى كه بحران داعش در حال فروكش كردن 
است بحران تازه اى با عنوان اقليم شكل مى گيرد. 
ولى اگر عراقى ها باز هم چشم اميد به آمريكايى ها 
داشــته باشــند، دچار مشــكالت و چالش هاى 

جديدى خواهند شد.
موضوع عــراق تنها از طريق راهــكار داخلى 
قابل برطرف شدن است و در عرصه منطقه اى 
نيــز دغدغه هاى كشــورها واقعى اســت ولى 
دغدغه هاى آمريكا دربــاره بحران هاى منطقه 
غيرواقعى و سودگرايانه است و زمانى كه جاى 
پايى در بحران كنونى عراق نيز براى خود ايجاد 
كنند بر اساس اين ســكوى تازه اى كه شكل 

داده اند به ايفاى نقش مى پردازند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبــــــرى

ظريف در مصاحبه با گلوبال پوليتيكو:
آمريكا با تحريم ايران به جايى نرسيد

ايسنا: وزيرخارجه ايران به آمريكا توصيه كرد: 
آينده نگر باشد و سياست هاى معقوالنه ترى را 

در قبال ايران اتخاذ كند.
محمد جواد ظريــف در مصاحبه با «گلوبال 
پوليتيكو» گفت: با وجــود تهديدهاى دونالد 
ترامپ رئيس جمهورى آمريكا مبنى بر پاره 
كردن برجام، شانس اينكه اين توافق در سال 

آينده همچنان برقرار باشد، بيش از 50 درصد است.
وى سخنرانى تند و زننده ترامپ را كه از تريبون سازمان ملل عليه ايران ايراد شد، توهين 
آميزترين اظهاراتى توصيف كرد كه بعد از پيروزى انقالب اسالمى ايران به اين سو، از 
زبان يكى از رئيسان جمهور آمريكا شنيده شده است. با اين حال، وى تأكيد كرد ضرر 
ناشى از اين سخنان به خود آمريكا برگشت؛ زيرا به اين ترتيب توانايى اياالت متحده به 

عنوان شريكى قابل اعتماد در مذاكرات بين المللى زير سؤال مى رود.
رئيس دستگاه ديپلماسى ايران همچنين تأكيد كرد: مذاكره مجدد توافق هسته اى ايران 
امرى غير ممكن است و اگر ترامپ قصد برهم زدن آن را داشته باشد، ايران گزينه هاى 

متعدد از خروج از برجام گرفته تا هماهنگى با اروپا را بررسى خواهد كرد.
وى گفت: اروپايى ها گفته اند كه از ايران و توافق هسته اى حمايت مى كنند. حاال بايد 

منتظر بود و ديد آيا اروپا به گفته هاى خود عمل مى كند.
ظريف در بخشى از سخنان خود با اشاره به موضوع تحريم هاى ايران گفت: اياالت متحده 
هر تحريمى كه در توان داشت عليه ايران استفاده كرد. گمان مى كنم ديگر تحريمى 
نمانده كه آمريكا بتواند عليه ما اعمال كند، حال آنكه صادقانه بگويم به نتيجه دلخواه هم 
نرسيد. وقتى آمريكا به ابزار تحريم متوسل شد، ايران كمتر از 200 سانتريفيوژ داشت، 
اما وقتى سال 2013 پاى ميز مذاكره آمد، ايران 20 هزار سانتريفيوژ داشت. آمريكا بى 

هيچ محدوديتى عليه ايران تحريم اعمال كرد حال آنكه به هيچ جا نرسيد.

شبكه التغيير عراق اعالم كرد
ورود هيئت 200 نفره بغداد به ايران براى تحويل گذرگاه ها

مهر: شبكه التغيير عراق به نقل از منابع خاص از ورود هيئتى 200 نفره به ايران براى 
تحويل گرفتن گذرگاه هاى مرزى با ايران كه هم اكنون در اختيار اقليم كردستان عراق 

است، خبر داد.
به گفته اين منابع، اين هيئت وابسته به هيئت گذرگاه هاى مرزى عراق با ايران است.

بر اساس اين گزارش، اين در راستاى ممنوعيت هاى اعمال شده از سوى بغداد 
ضد مقامات اقليم كردســتان عراق به دنبال برگزارى همه پرسى استقالل اين 

اقليم صورت مى گيرد.

اين درصدى كه 
توسط دولت اعالم 
شده نسبت به نرخ 
تورم فاصله دارد و 
نمى تواند معيشت 
كارگران را تأمين و 
پاسخگوى نيازهاى 
حداقلى اين قشر 
براى گذران زندگى 
باشد و نارضايتى 
جامعه را در پى 
خواهد داشت

بــــــــرش

آينده همچنان برقرار باشد، بيش از  درصد است.

شماره پيامك: 30004567

آيت اهللا علم الهدى تأكيد كرد

دانشگاه محل تضارب افكار است نه بى بندوبارى انديشه

خبر

 فارس  نماينده ولى فقيه در استان خراسان رضوى گفت: طرح 
موضوعات مختلف بايد در موقعيتى كه تضارب افكار محقق شود، 
مطرح شود، برخى به  اشتباه فكر مى كنند دانشگاه فضاى باز ارائه 

نظر و انديشه است و بايد در هر موقعيتى، نظر خود را بيان كنند.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در ديدار با مديران دانشــگاه ها، 
مســئوالن نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه ها و 
مسئوالن بسيج استادان دانشگاه هاى خراسان رضوى، افزود: فضاى 
فرهنگى دانشگاه هاى مشهد با وجود برخى مشكالت، نسبت به 
ساير فضاهاى دانشــگاهى، فضاى منظم ترى است و بسيارى از 
چالش هاى فرهنگى كه در ديگر دانشــگاه ها ديده مى شــود، در 

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى استان به چشم نمى خورد.
امام جمعه مشــهد مقدس بــا تأكيد بر اينكه دانشــگاه، كانون 
تضارب افكار و انديشه هاست، خاطرنشان كرد: به هر اندازه محيط 
دانشگاه ها، محل تضارب افكار و انديشه ها باشد، از نظر رشد فضاى 
فرهنگى موفق تر اســت و دانشجويان بهتر در خصوص انديشه و 

تفكر رشد مى كنند.
وى، الزمه حفظ فضاى تضارب افكار و انديشه ها در محيط دانشگاه 
را باال بردن ســطح تحمل و ســعه صدر در مقابل حرف مخالف 
دانست و گفت: افراد، انديشمندان و نخبگان بايد در ارائه نظر، فكر 

و انديشه خود در فضاى دانشگاه احساس امنيت كنند تا با تكيه بر 
اين احساس، با آرامش بتوانند نظريه و انديشه خود را ابراز كنند كه 

اين ابراز نظر و عقيده بايد در موقعيت هاى متناسب صورت گيرد.

 تضارب افكار 
آيت اهللا علم الهدى با بيان اينكه تضارب افكار، بيان نظر و انديشه 
بايــد در زمان و مكان خاص خود انجام گيرد، ابرازداشــت: اگر 
بناست در دانشگاه موضوع سياسى مطرح شود، بايد در موقعيت 
مناســب خود مطرح شود، در موقعيتى كه تضارب افكار محقق 
شــود، برخى به اشتباه فكر مى كنند دانشگاه فضاى باز ارائه نظر 

و انديشه است و بايد در هر موقعيتى، نظر خود را بيان كنند.
وى افــزود: گاهى فضاى تضــارب آرا را با فضاى بى بندوبارى 
ارائه انديشه اشــتباه مى گيريم؛ اين مورد را مديران دانشگاه 
بايد توجه كنند و عالوه بر آن، رســالت بسيج استادان نيز در 

اين نقطه نمود، پيدا مى كند.

 نظام مبنا دار است
عضو مجلس خبرگان رهبرى با تأكيد بر اينكه نبايد نســبت 
به ورود دانشــجو به فضــاى تضارب افكار و انديشــه هراس 

داشــته باشــيد، افزود: نظام ما، نظام مبنا دار است، نظامى 
نيست كه تنها بر اساس سلسله قدرت يابى ها، فرصت طلبى ها 
و رويارويى ها روى كار آمده باشــد، اگر در مســائل سياسى 
و مربوط به نظام، مبنايى بحث شــود، شــايد بخش عمده اى 
از رويارويى تشــكل ها در دانشگاه ها حل مى شود زيرا بيشتر 

رويارويى ها به دليل بى خبر بودن تشكل ها از مبانى است.
آيت اهللا علم الهدى مطرح كرد: اگر فضاى اجتماعى دانشــگاه ها 
را شــما متدينين پر كرديد، ديگر افــكار انحرافى جاى جوالن 
پيدا نمى كند كه پشت سر دانشجو حاضر شده و براى دانشجو، 

جامعه، دانشگاه و مديريت دانشگاه مشكل ايجاد كند.
وى به وجود ظرفيت عظيم علمى در مجموعه آســتان قدس 
رضوى اشاره و عنوان كرد: خوشبختانه به همت توليت آستان 
قدس رضوى، معاونت علمى تأسيس شده كه با هماهنگى بين 
آموزش عالى اســتان و معاونت علمى آســتان قدس رضوى، 

بخشى از مسئله اشتغال نيز جبران شود.

سيدحسين هاشمى 
قائم مقام وزير كشور شد

تسنيم: وزير كشــور از انتصاب سيدحسين 
هاشــمى به عنوان قائم مقام خودش در وزارت 

كشور خبر داد.
عبدالرضــا رحمانى فضلى در مراســم معارفه 
استاندار تهران از انتصاب سيدحسين هاشمى 
اســتاندار پيشين تهران به ســمت قائم مقام 
وزارت كشور خبر داد و  گفت: آقاى مقيمى را 
از زمان استاندار بودن ايشان در استان كرمانشاه 
مى شناسم و براى ايشان آرزوى موفقيت در اين 

سمت دارم.
وى افزود: تهران با ويژگى هايى كه دارد فردى 
با ســعه صدر نياز  دارد. تهران الگوساز  در همه 
زمينه هاست و  منشــأ صدور جريانات در كل 
كشور اســت.  رحمانى فضلى با بيان اينكه در 
تهران نقش اســتاندار بسيار مهم است، گفت: 
تعامل در اســتان براى ما بسيار مهم است، جا 
دارد اينجا از همكارى اعضاى شــوراى قبلى، 
شــهردار پيشين و  نمايندگان قبلى تهران نيز 

تشكر  كنم. 

حمله انتحارى ترامپ به برجام!
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ويژه برنامه هاى سالروز شهادت امام سجاد در حرم رضوى  آستان: ويژه برنامه هاى سالروز شهادت مظلومانه امام سجاد(ع) در حرم مطهر رضوى اعالم شد. اين ويژه برنامه ها از ساعت 10 تا 12:30 
در رواق امام خمينى(ره) حرم مطهر رضوى برگزار مى شود. همچنين حجت االسالم شريعتى تبار در سالروز شهادت آن امام همام و حجت االسالم مهدى  ارفع در شامگاه سالگرد شهادت امام سجاد(ع) در همين رواق، 
درباره عوامل دين زدايى از منظر امام سجاد(ع) و بررسى حوادث پس از واقعه عاشورا به ايراد سخن مى پردازند. امروز دوازدهم ماه محرم الحرام به روايتى سالروز شهادت مظلومانه حضرت زين العابدين(ع) است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r توزيع 5500 بسته نوشت افزار 
در ميان دانش آموزان محروم خراسان شمالى

مستضعفان  امداد  معاون  آستان: 
گفت:  رضــوى  قــدس  آســتان 
همزمان با فرا رســيدن مهرماه و 
شروع سال تحصيلى جديد 5200 
بســته نوشــت افزار ميان دانش 
شمالى  خراســان  محروم  آموزان 

توزيع شده است.
مصطفى خاكسار قهرودى با بيان 

اينكه نمايندگى هاى آســتان قدس رضوى در اســتان هاى مختلف كشور از 
ابتداى تأســيس تاكنون فعاليت هاى ارزنــده اى در جهت رفع محروميت و 
كمــك به خانواده هاى نيازمند انجام داده اند، بيان كرد: همزمان با مهرماه و 
بازگشــايى مدارس، اين نمايندگى ها 100 هزار بســته نوشت افزار ايرانى را 
در ميان دانش آموزان بى بضاعت  و نيازمند اســتان هاى مختلف كشور توزيع 

كرده اند.
وى با بيان اينكه 5500 بســته نوشت افزار ميان دانش آموزان محروم خراسان 
شمالى توزيع شده است، تصريح كرد: هر بسته به ارزش ريالى حدود 400 هزار 
ريال و شــامل اقالمى همچون كيف، دفتر، مداد رنگى، تراش، پاك كن، خودكار 

و غيره بوده است.

به همت معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى
عزاداران حسينى 500 هزار بسته فرهنگى  دريافت كردند

آستان: معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى گفت: 500 هزار بسته 
محصول فرهنگى ويژه دهه اول «محرم» در حرم مطهر رضوى توزيع شد.

حجت االســالم والمسلمين سيد جالل حســينى با بيان اين مطلب گفت: 
اين بســته هاى فرهنگى متشكل از كتاب با موضوعات عاشورا، دفاع مقدس 
و امــر به معروف و نهى از منكر و توليداتى با مضمون ارتباط شــهدا با امام 

حسين(ع) و امام رضا(ع) ويژه دهه اول محرم و هفته دفاع مقدس است.
حسينى گفت: ارائه بروشور، نقشه، كتاب، فرم هاى مسابقه و راهنمايى چهره 
به چهره زائران توســط راهنمايان زائر مســتقر در كيوســك ها نيز از ديگر 

بسته هاى فرهنگى معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى است.
وى افــزود: توليد نماهنگ بــراى معرفى برنامه ها و ارســال فايلهاى چند 
رســانه اى نظير عكس، فيلم، فايل صوتى، پوســتر و... از طريق سامانه «پيام 
آفتاب» مســتقر در كيوسك هاى اطالع رســانى فرهنگى سطح حرم مطهر 

رضوى از ديگر محصوالت ارائه شده در دهه اول ماه محرم الحرام است.

نمايش آثار برتر جشنواره ملى «ُحسنا» 
در فروشگاه مركزى به نشر

آستان: مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى 
«به نشر» از نمايش آثار برتر نخستين جشنواره ملى 
«ُحسنا» با موضوع طراحى جلد قرآن كريم و كتب 

ادعيه در مشهد خبر داد.
حسين ســعيدى گفت: اين آثار از دوشنبه 10 
مهرماه به مدت چهار روز در فروشــگاه مركزى 
كتاب و محصوالت فرهنگى به نشر در مشهد به 

نمايش گذاشته شده است.
وى ادامه داد: عمــوم عالقه مندان براى بازديد از 
نمايشگاه آثار برتر جشنواره ملى «ُحسنا» صبح ها 

از ســاعت 9 تا 12 و عصرها از ســاعت 15 تا 18 مى توانند به فروشگاه مركزى 
اين انتشــارات واقع در خيابــان امام خمينى(ره)- روبــه روى باغ ملى مراجعه

كنند.

خـــبر

 قدس  مدير مركز امور خادمان آستان 
خادمياران  خدمت  گفت:  رضوى  قدس 
خدمت  به  منجر  مختلف  شهرهاى  در 
مستقيم در بارگاه منور رضوى مى شود.

دكتر على اكبر عصارنيــا در گفت وگو با 
خبرنگار ما افزود: در دوره جديد و پس 
از انتصاب حجت االســالم و المسلمين 
رئيســى به عنوان توليت آستان قدس 
رضــوى و با توجــه به منشــور ابالغى 
هفتگانــه مقام معظم رهبــرى و تأكيد 
بر خدمت به محرومان و مســتضعفان، 
مفهوم خدمت، خادم و مخدوم، توســعه 
يافته است؛ به اين معنا كه خادم حضرت 
رضا(ع) كســى نيســت كه در محدوده 
جغرافيايى حرم خدمــت مى كند، بلكه 
هــر كس در هــر كجاى دنيا و كشــور 
كه بــه نيت خدمت به امام هشــتم(ع) 
خدمتى را ارائه مى كند، مصداق خادمى 

آن حضرت است.
مدير مركز امور خادمان آســتان قدس 
رضوى در توضيح اين پرسش كه چگونه 
مى توان خادم بارگاه منور رضوى شــد، 
بيان كرد: در حال حاضر شرايطى فراهم 
شــده تا عموم عالقه مندان و آرزومندان 
واجد شــرايط خدمت به بــارگاه منور 
رضــوى بتوانند، توفيــق خدمت به آن 
حضرت را از مسير خدمت به محرومان 
و مســتمندان شــهر و ديار خــود و يا 

ارائه خدمــت و همــكارى تخصصى با 
مجموعه ها و مؤسســات آســتان قدس 

رضوى بيابند.
دكتر عصارنيــا گفت: خادمياران رضوى 
پس از گــذران دوره اوليــه خدمت به 
مســتمندان و محرومــان و يا همكارى 
تخصصــى براســاس مفــاد آيين نامه و 
دســتورالعمل هاى آن با مؤسسات تابعه 
اين آســتان مقدس مى توانند از توفيق 
خدمت به زائران بارگاه رضوى و خدمت 
مســتقيم در شهر مقدس مشهد و حرم 

مطهر نيز برخوردار شوند.
وى افــزود: خادميــاران رضــوى ضمن 

بهره مندى از ساير امتيازات معنوى مانند 
حضور در آيين هــاى معنوى گوناگون از 
جمله مراســم شست وشوى حرم مطهر، 
برخوردارى از دعوتنامه هاى ميهمانسراى 
حرم، بين 4 تا 12 كشيك در طول سال 
توفيــق خدمتگزارى مســتقيم در حرم 

مطهر پيدا خواهند كرد.
عصارنيا اظهــار كرد: در موضوع خدمت 
به محرومان و مســتضعفان، خادمياران 
بــا  اســتان هاى خــود  در شــهرها و 
هماهنگى هاى دفاتر نمايندگى آســتان 
قدس رضوى كه در تمامى شهرها ايجاد 
شــده اســت در حوزه هاى خادمياران 

فنى-مهندســى،  و  جهــادى  اردوهاى 
خادمياران زيارت(زيارت اولى ها و زائران 
فرهنگى-آموزشى،  خادمياران  محروم)، 
خادميــاران كار آفرينــى و اشــتغال، 
خادمياران بهداشت و درمان، خادمياران 
اطعــام و حمايــت مالــى از محرومان، 
خادمياران مشــاوره و روان شــناختى و 
خادمياران ستادى مى توانند، مشغول به 

خدمت شوند.
به گفته مديــر مركز امور 
قدس  آســتان  خادمــان 
عرصه هــاى  در  رضــوى 
تخصصــى  خادميــارى 
شــعرا  خادميارى  تاكنون 
خادميــارى  مداحــان،  و 
تبليغى، خادميارى خانواده 
و ازدواج، خادميارى علمى، 
و  بهداشــت  خادميــارى 
درمان و خادميارى رسانه 
تعريف شــده اســت و در 
آينده نزديــك خادميارى 
ورزشى نيز به اين عرصه ها 

اضافه خواهد شد. 
وى در پايان گفت: عموم عالقه مندان به 
عضويت در طرح خادمياران رضوى براى 
كسب اطالعات بيشتر مى توانند به سايت
 ht tps: / /khademyar.aqr. ir

مراجعه كنند.

در گفت وگو با مدير مركز امور خادمان آستان قدس رضوى تشريح شد

 پيشــنهاد مى كنم براى ايام شهادت امام چگونه خادم حرم مطهر امام رضا بشويم؟
رضــا(ع) برنامــه اى بريزيد كه پيــاده روى 
عظيمــى از88 كيلومترى حــرم راه بيفتد 
به ســوى حرم مطهر همراه با ايستگاه هاى 

صلواتى(مثل اربعين در عراق)
09360008790

 نخســتين مكانى كه زائران با آن مواجه 
مى شــوند محل بازرســى ورودى اســت و 
متأســفانه گاهى بدترين برخورد را با زائران 

دارند كه شايسته نيست.
09150003071

 باتشــكر از خــدام گرامى جهت پخش 
بليت  هاى زائر ســرا در ورودى مشهد اما 
چرا به بنده و امســال من كه مشــهدى 
هســتيم و بــا خــودروى شــركت عبور 

مى كنيم توجهى نمى شود؟
09360008805

 چه خوب مى شود نمازجماعتى به امامت 
ولى امرمسلمين حضرت آيت اهللا خامنه اى 
هــم دربرنامه هاى آســتان قــدس رضوى 

گنجانده شود.
09150009448

 نمــى دانيم به چه علت محل اســتقرار 
خودروهاى حمل جنــازه را تغيير داده اند و 
به اول ورودى بازار حضرتى منتقل كرده اند. 
اين اصالً صورت خوشى ندارد. ضمن اينكه 

موجب ازدحام و تشديد ترافيك شده است.
09330004700

 كارهــاى فرهنگــى كه در حــرم امام 
رضا(ع) انجام مى شــود، بايــد زودبازده و 
تأثيرگــذار بويژه در بين نســل نوجوان و 
جوان باشــد، از اجــراى كارهاى موازى و 

تكرارى لطفاً خوددارى كنيد.
09020001330

 يــك راه حل بــراى مشــكل پاركينگ 
خودروى زائران، اســتفاده از پاركينگ هاى 
طبقاتى در اطراف حرم مطهر است، آستان 
قدس رضوى با همكارى شهردارى مشهد در 

اين زمينه ورود پيدا كنند.
09150008544

صداى مردم

تاكنون خادميارى 
شعرا و مداحان، 
تبليغى، خانواده 
و ازدواج، علمى، 

بهداشت و درمان و 
رسانه تعريف شده 

است و در آينده 
نزديك خادميارى 
ورزشى نيز اضافه 

خواهد شد

بــــــــرش

مستضعفان  امداد  معاون 
گفت:  رضــوى  قــدس  آســتان 
همزمان با فرا رســيدن مهرماه و 

بســته نوشــت افزار ميان دانش 
شمالى  خراســان  محروم  آموزان 

مصطفى خاكسار قهرودى با بيان 

مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى 
«به نشر» از نمايش آثار برتر نخستين جشنواره ملى 
«ُحسنا» با موضوع طراحى جلد قرآن كريم و كتب 

مهرماه به مدت چهار روز در فروشــگاه مركزى 
كتاب و محصوالت فرهنگى به نشر در مشهد به 

وى ادامه داد: عمــوم عالقه مندان براى بازديد از 
نمايشگاه آثار برتر جشنواره ملى «ُحسنا» صبح ها 

3000737277 18 مى توانند به فروشگاه مركزى 
شماره پيامك صفحه «آستان»
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آستان: مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى از اجراى 
طرح «رسم حسينى» در 300 مدرسه استان خراسان رضوى خبر 
داد. مجتبى مختارى گفت: با توجــه به اولويت و نياز برنامه هاى 
تربيتى و معرفتى در حوزه نوجوانان يكى از سياســت هاى اصلى 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى، برنامه ريزى در اين حوزه است 
كه در همين راستا با توجه به نقش مؤثر مربيان در حوزه مسائل 
تربيتى نوجوانان و با هدف تبيين نيازمندى هاى فكرى و عملياتى، 

دوره تربيت مربى نوجوان و جوان در تابستان امسال برگزار شد.
وى با اشاره به اجراى طرح« رسم حسينى» در دهه اول محرم تأكيد 
كرد: با توجه به خأل موجود در حوزه تبليغ معارف دينى نوجوانان 
كه متأســفانه براى هيچ كدام از دستگاه هاى دولتى و غيردولتى 
تعريف شده نيست، مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى با همراهى 
چند گروه جهادى فعال در اين زمينه نســبت به اجراى اين طرح 

اقدام كرده است.

مختارى با اشاره به برگزارى دوره هاى تربيت مربى در حوزه نوجوان 
و جوان در تابســتان امسال افزود: 120 نفر از پذيرفته شدگان اين 
دوره بــه همراه 70 مبلغ ديگر در قالب گروه هاى جهادى با عنوان 
طرح «رســم حســينى» به 300 مدرسه اســتان اعزام شده و در 
كالس هاى درس دانش آموزان به تشريح قيام اباعبداهللا الحسين(ع) 
و چرايى اشتياق ياران حضرت سيدالشهدا(ع) براى شهادت در اين 
راه پرداختند. مجتبى مختــارى در ادامه گفت: در اين طرح يك 
مســابقه به نام «قدر خودت را بدان» در 21 هزار نسخه طراحى و 
چاپ شده بود كه در پايان به برگزيدگان اين مسابقه به قيد قرعه، 

كمك هزينه سفر به كربالى معلى اهدا خواهد شد.

به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى انجام شد
اجراى طرح «رسم حسينى» در 300 مدرسه خراسان رضوى
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

ایران دلیلی برای نشستن پای میز مذاکره ندارد  فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار داشت: براساس بازدیدهایی که تاکنون آژانس بین المللی هسته ای داشته، تأیید روند 
برجام بوده اســت و آن هایی که نمی توانند روی قول و عهد خود پایبند باشــند باید برای خود فکر دیگری کنند، ولی ما مصر هســتیم این روند ادامه پیدا کند و اگر اتفاقی بیفتد که برخالف این روند 

باشد، ایران تصمیمات مقتضی را خواهد گرفت. وزیر کشور خاطرنشان کرد: ایران دلیلی برای نشستن پای میز مذاکره ندارد.

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

آغاز سفر منطقه ای ظریف به قطر و عمان

استفادهازدیپلماسیفعالبرایتوسعهروابطباکشورهایمنطقهای

گــزارش خبری

 سیاســت/ مینا افرازه   وزیر امور خارجه کشورمان برای 
دیدار با مقامات دو کشور عمان و قطر راهی مسقط شد. وی در 
دیدار با یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان درباره موضوعات 
مهمی همچون مسایل سیاسی و بانکی، حوزه انرژی همچنین 

پیرامون مسایل و تحوالت منطقه ای به ویژه همه پرسی کردستان 
عراق به تبادل نظر و گفت وگو پرداخت.  ســفیر سابق ایران در 
عمان نیز در رابطه با ضرورت ســفر ظریف به این دو کشــور 
حاشــیه خلیج فارس اظهار کرد: »با عمانی ها برسر قراردادهای 
تجاری و بدهی های عمان به ایران و با قطر نیز مباحث مربوط به 

مناطق مشترک گازی و تجاری را پیش رو داریم«.
قطر به دلیل قرارگرفتن در جایگاه استراتِژیک میان کشورهای 
حوزه خلیج فارس و به دلیل برخورداری از نقش تأثیرگذار در بین 
کشورهای عربی منطقه می تواند نقش مهمی را در همراه کردن 
ســایر کشورها با سیاست ها و مواضع جمهوری اسالمی داشته 
باشد. با توجه به شعار هم گرایی و بهبود روابط جمهوری اسالمی 
با همسایگان خود، کشــور قطر و عمان می توانند گزینه های 
مناسبی برای برقراری روابط حسنه باشند و با توجه به این که 
عربســتان همواره سعی در ائتالف با دیگر کشورها برای اتخاذ 

مواضــع خصمانه با ایــران دارد، می توان از دیپلماســی فعال 
منطقه ای برای بهبود هرچه بیشتر روابط با این کشورها بهره برد.

همچنین وزیر امورخارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
با یوسف بن علوي، وزیر امورخارجه عمان دیدار داشتند که نشان 

از تمایل هردو کشور برای بهبود و توسعه روابط دانست. 
با توجه به برقراری این ســفر دو روزه وزیر امورخارجه پس از 
بازگشــت از نشست مجمع عمومی ســازمان ملل، می توان از 
آن برای روشــنگری و اجماعی برای همراه کردن کشــورهای 
منطقه ای در حوزه برجام استفاده کرد و به بیان مواضع اصولی و 

حقانیت ایران در زمینه برجام پرداخت.
در همین رابطه یوسف بن علوی در نشست اخیر مجمع عمومی 
بر حفظ برجام تأکید کرد و گفت: عمان سرسختانه اعتقاد دارد 
که توافق به دســت آمده میان ایران و جامعه جهاني باید حفظ 

شود. 

مرزهای هوایی ایران با اقلیم 
کردستان عراق مسدود شد  

مهر: کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی 
امنیت ملی اظهــار کرد: باتوجــه به مؤثر 
واقع نشدن تالش های سیاسی خیرخواهانه 
کشورمان و اصرار مسئولین اقلیم کردستان 
بــرای برگزاری رفرانــدوم در این منطقه با 
درخواســت دولت مرکزی عــراق مرزهای 
هوایی ایران بر روی پروازهایی که مبداء آن 
اقلیم کردستان است، مسدود شد. وی افزود: 
براســاس این تصمیم کلیه پروازهای ایران 
به مقصد فرودگاه های اقلیم کردســتان نیز 

متوقف شده است.

جهت گیری سیاست خارجه 
به سمت یک منطقه خاص نباشد

فارس: سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی، 
دســتیار ارشــد فرمانده کل قــوا با بیان 
این که نباید جهت گیری سیاســت خارجه 
به سمت یک منطقه خاص باشد، گفت: این 
جهت گیری باید به سمت همه دنیا منهای 
آنچه خط قرمز ماست باشــد تا بتوانیم با 

روسیه و چین و هند و غیره کار کنیم.

رزمایش مشترک ارتش ایران 
و عراق در مرزهای غربی

فارس: رزمایش مشترک ارتش ایران و عراق 
در مرزهای غربی کشــور و مرز پرویزخان 
یکی از مهم ترین دروازه های ارتباطی ایران 

و عراق، صبح دیروز آغاز شد. 
در ایــن رزمایش، ارتش تحــرک و قدرت 
تهاجمی خود را توســط یگان های واکنش 
ســریع، متحــرک هجومــی و انبوهی از 
یگان هــای زرهی به نمایــش می گذارد و 
رزم آوران ارتش عراق نیــز درکنار ایرانیان 

حضور دارند.

آغاز اولین اجالس شورای 
اجرایی بین المجالس آسیایی

ایســنا: علی کاظمی، نماینــده مجلس 
اظهار داشت: اولین اجالس شورای اجرایی 
بین المجالس آســیایی به میزبانی کشــور 
پادشاهی کامبوج در تاریخ ۹ تا ۱۲ مهر سال 
۹۶ برابر ۱ تا ۴ سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرد 
که در این اجالس نمایندگانی از  ۲۶ کشور  

آسیایی و اروپایی حضور دارند.

ظریف بوی الرحمن برجام را 
بلند کرد

خانه ملت: رئیس کمیته هسته ای مجلس 
گفت: ظریف با پیش بینی در خصوص عدم 
تأیید پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ، 
»بوی الرحمن« برجام را بلند کرد و فرمود 
»رحم اهلل تعالی من قرا فاتحه مع الصلوات«.
مجتبی ذوالنوری افزود: خــروج آمریکا از 
برجام این توافق هسته ای را بی معنی خواهد 
کرد؛ یعنی خــروج آمریکا در این وضعیت، 
برجــام را برهم میزند و ســایه تحریم ها و 
تهدیدها بر ســر کشــورهای دیگر تشدید 
خواهد شد و آمریکا نمی گذارد اهداف ایران 

در برجام برای کسب سود محقق شود.

رویداد
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همکاری راهبردی تهران و آنکارا با منافع و تهدیدهای مشترک

گام های مثبت در روابط ایران و ترکیه
زمانی که  سیاست/ آرش خلیل خانه    
روابط سیاسی تهران و آنکارا در سایه بحران 
سوریه و قرارگرفتن دو پایتخت در جبهه های 
متضاد رو به تیرگی گذاشت، شاید کسی باور 
نمی کرد به فاصله 5 سال شرایط به گونه ای 
رقــم بخورد که ترکیه دوران اردوغان با آن 
سوداگری های نوعثمانی گرایانه خود گام در 
مســیر ایجاد یک ائتالف منطقه ای نظامی 
با جمهوری اســالمی ایران بگذارد. ژنرال 
خلوصی اکار، رئیس ستاد مشترک ارتش 
ترکیه که در تهران به ســر می برد، صراحتاً 
از توسعه همکاری های نظامی و منطقه ای 
آنــکارا و تهران و اشــتراکات 
سیاسی، امنیتی،  ژئوپلوتیکی 
و اقتصادی دو کشور به عنوان 
بســتر هم گرایی دو کشــور 
ســخن گفته اســت. حدود 
یک ماه پیش که سرلشــکر 
باقری، رئیس ستاد مشترک 
نیروهای مســلح ایــران به 
آنکارا ســفر کرد تا آغاز این 
همکاری ها کلید زده شــود، 
مقامات  و حتی  کارشناسان 
رسمی دولتی از فصلی جدید و جهش در 

روابط ایران و ترکیه سخن گفتند. 

بازگشت به توازن تاریخی
در این باره باید توجه داشت که روابط ایران 
و ترکیه در ســده های اخیــر با وجود یک 
رقابت تاریخی و ساختاری همواره از نوعی 
ثبات و تمایل به حسن هم جواری برخوردار 
بوده است. ترک ها به لحاظ تاریخی همواره 
با این واقعیــت روبه رو بوده انــد که ایران 
رقیبی شکســت ناپذیر بوده و هست و به 
همین دلیل در سده های اخیر همواره نوعی 
توازن سیاسی و نظامی بین دو کشور برقرار 
بوده است. اما از زمان روی  کار آمدن حزب 
عدالت و توسعه در ترکیه و با شعله ور شدن 
آتش جنگ در سوریه که با هدف سرنگونی 
حکومت اســد طراحی شده بود، ترکیه در 
یک خطای تاریخی درصدد برهم زدن این 
توازن و باالکشــیدن خود برآمد. اما نتیجه 
این سیاســت در ۴سال گذشــته، یک بار 
دیگر به حاکمان ترکیه نشان داد که حتی 
اگر امکان رقابت با ایران را داشــته باشند، 
پیروزی برای آن ها کماکان غیرممکن است.

بحران ســوریه به آنکارا نشــان داد منافع 
مشــترک و تهدیدات مشــترک دو کشور 
چنان توازنــی را نیاز دارد کــه برهم زدن 
آن لزومــاً به نفع یک طرف تمــام نخواهد 
شــد و حتی اگر ترکیه به عنوان یک عضو 

ناتو در این مسیر گام بردارد، 
باز هــم عوامــل فرامنطقه ای 
ازجمله قدرتــی مثل آمریکا، 
تضمین کننــده منافع ترکیه 
قــرار  نخواهد گرفــت، زیرا 
پارامترهای سیاسی و امنیتی 
در غرب آسیا به اندازه ای متکثر 

و متفاوت هســتند که هرگونه بی تعادلی، 
قدرت های دیگر را به طمع کســب منافع 

خود خواهد انداخت.

کردســتان، کاتالیزور نزدیکی 
تهران و آنکارا

بخش اعظمــی از نگرانی ترکیــه درمورد 
بحران سوریه پس از شکست نسبی داعش، 
دغدغه های امنیتی و سیاسی آنکارا درمورد 

کردهای ســوریه بــود و ترکیه تالش کرد 
تا از مســیر ائتالف با ایران و روسیه نقش 
تأثیرگذاری خود را در تحوالت آتی و دوران 
گذار در سوریه رسمیت دهد و اتفاقی قابل 
پیش بینی و در عین حال غیرمنتظره مثل 
کردستان  جدایی  همه پرسی 
عراق که فتیلــه یک بحران 
سیاسی و امنیتی جدید را در 
منطقه روشن کرده، به تمایل 
تهران و آنکارا برای همکاری و 
رایزنی بیشتر شتاب بیشتری 
داد. یک کارشــناس مسائل 
منطقه با بیان این که اردوغان با دو رویکرد 
داخلــی و منطقه ای به نزدیکی و همکاری 
بــا ایران نگاه می کند، بــه این موضوع که 
ترکیه تحت تأثیر سکوالریزم دوران آتاتورک 
در ارتــش و عضویت در ناتــو قرار دارد که 
سبب نارضایتی مردم این کشور و کاهش 
محبوبیت دولت حاکم این کشــور شــده 
اشــاره کرده و می گوید: نزدیک شــدن به 
ایران ۲ اثر مثبت در داخل ترکیه دارد؛ یکی 

این که ایران یک کشــور اسالمی و مذهبی 
است و ارتش ما از سکوالریزم نه تنها به دور 
اســت، بلکه یک نیروی مکتبی است. دوم 
مقابله با سیاســت های استعماری غربی و 
صهیونیستی است که نزد مردم ترکیه بسیار 
پسندیده است و این کمک می کند اردوغان 

پایگاه اجتماعی خود را از دست ندهد.
وی با بیان این که ترکیه ازنظر اقتصادی و 
به واسطه کودتای نافرجام با مشکل روبه رو 
است تصریح می کند: ایران در دوران کودتا 
کمک زیادی به ترکیه کرد، برخالف آمریکا 
که هنوز هم اردوغان مطمئن است از کودتا 
حمایت می کرده اســت. وی بــا یادآوری 
این که زمینــه دیگر همکاری دو کشــور 
مناسباتی اســت که میان تهران، آنکارا و 
مسکو در سوریه شــکل گرفت می افزاید: 
دولــت اردوغان به این نتیجه رســیده که 
سیاست هایش در سوریه که سبب تحریک 
کردها شد، درنهایت به ضرر این کشور تمام 
شد و تحریک کردها مرزهای جنوبی ترکیه 
را ناامن کرد، اما ایران با سیاست های اصولی 
خود به خنثی شــدن ایــن خطرات کمک 
زیادی کــرد. لذا اردوغــان می داند ترکیه 
بدون رابطه خوب با ایران نمی تواند درکنار 
سوریه به آرامی حیات داشته باشد. شکست 
اردوغان در صحنه منطقه ای، پایگاه ترکیه را 
هم سست کرد و ترکیه از این مسیر به دنبال 
تقویت بنیه و جایگاه خود است.  وی یادآور 
می شــود: بحران سیاسی با روسیه هم که 
ضربــه اقتصادی بزرگی به ترکیه زد، آنکارا 
را ترغیــب کرده تا روابط منطقه ای خود را 
اصالح کند و نزدیکی بــا ایران، نزدیکی و 
پیوند مثبت با روسیه را هم تضمین خواهد 
کرد.  قنادباشی خاطرنشان می کند: موضوع 
کردستان و جدایی طلبی هم مسئله مبتال 
به ترکیه اســت. ۱۶ اســتان ترکیه ناآرام 
اســت و جدایی طلبی کردســتان جنگ 
داخلی در ترکیه را تشــدید می کند. دولت 
ترکیه احساس می کند مقابله با این غائله 
آمریکایی و صهیونیستی و چالش گروه های 
تروریستی در کردســتان  بدون همکاری 
با ایران، ســوریه و عراق امکان پذیر نیست. 
البته هنوز همکاری های جدی ایجاد نشده، 
بلکه شروع تفاهم و نشان دادن حسن نیت 
بین نیروهای مسلح است که امید می رود 
به حوزه سیاسی و اقتصادی گسترش یابد. 

دولت اردوغان به 
این نتیجه رسیده 
که سیاست هایش 
در سوریه که سبب 
تحریک کردها شد، 
درنهایت به ضرر این 
کشور تمام شد

بــــــــرش

سرلشکر باقری در نشست با ژنرال حلوصی آکار خبرداد 
تصمیمات مهم برای مقابله با تروریسم در منطقه

فارس: ســردار سرلشکر محمد باقری 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح پس 
از گفت وگــو و دیدار بــا ژنرال حلوصی 
آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه در جمع 
خبرنگاران گفت: سفر هیئت ترکیه ای 
در ادامه سفر اینجانب به ترکیه بود که 
امیدواریم موجب تقویت امنیت دو کشور 
شــود. وی افزود:  در این دیدار در مورد تهدیدات مشترک دو کشور و موضوعات 
مختلف منطقه گفت وگو کردیم؛ از جمله همه پرســی کردستان عراق که هر دو 
کشور مواضع یکسانی مبنی بر تأکید بر یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق و عدم 
قبول انجام این همه پرسی داشتند. باقری تأکید کرد: همچنین در مورد توفیقاتی 
که ارتش عراق و ســوریه در مقابله با داعش و تکفیری ها و آزادی سرزمین شان 
داشتند گفت وگو کردیم و بر کمک دو کشور منطقه بر تأمین امنیت و آرامش این 
کشورها تأکید کردیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همچنین درمورد 
مقابله با تروریسم در منطقه و امنیت مرزهای مشترک مذاکره و تصمیمات مهمی 
اتخاذ شد. باقری ادامه داد: ما در مورد همکاری نیروهای مسلح دو کشور و سایر 
کشورهای مسلمان برای کمک به مردم میانمار و اینکه این اتفاقات در کشورهای 
اسالمی تکرار نشود مذاکره کردیم. وی افزود: نیروهای مسلح دو کشور از این به 
بعد همکاری های گسترده تری در حوزه آموزشی و حضور در رزمایش های یکدیگر 
و تأمین امنیت مرزها خواهند داشت. باقری در پایان اظهار داشت: با حضور آقای 

اردوغان در ایران این همکاری ها بیشتر می شود.

ساختار جدید وزارت خارجه قطعی شد
ایرنا: وزیر امور خارجه گفــت: تغییرات اصلی در ســاختار وزارت خارجه مورد 
تأیید ســازمان امور اداری و استخدامی کشــور قرار گرفته است که شامل ایجاد 
معاونت اقتصادی، حذف معاونت های منطقه ای و ایجاد یک معاونت سیاسی است. 
محمدجواد ظریف اضافه کرد: این تغییر به وزارت خارجه کمک می کند هم ساختار 
خود را چابک تر کند، هم با مقررات کلی امور اداری و استخدامی کشور همراه باشد 
و هم در حوزه هایی که موردتوجه رهبر معظم انقالب، نمایندگان مجلس و دولت 

ازجمله اقتصاد مقاومتی است بتوانیم تمرکز بیشتری بر آن داشته باشیم.

مشارکت مردم در نفوذناپذیری مرزها 
راهبرد عملیاتی سپاه

ســپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  فارس: 
امنیت مرزها را خواست و نیاز مشترک 
ایران و عراق دانســته و گفت: استمرار 
اشراف و تســلط اطالعاتی بر تحوالت 
مناطق مرزی و پیرامونی از برنامه های 
عملیاتی پیوســته نیروی زمینی سپاه 
است. سردار پاکپور اظهار کرد: جمهوری 
اسالمی ایران سیاســت ثابتی در خصوص امنیت مرزهای خود در کشور دنبال 
می کند که عبارت از مشــارکت دادن مردم و ســاکنین مناطق مرزی در عرصه 
امنیت است.  وی اظهار داشت: برقراری امنیت پایدار و مطمئن در شرایط کنونی 
که نظام سلطه و صهیونیسم در پی ناامن سازی منطقه برای پیشبرد اهداف شوم 

خود هستند ،از اهمیت باالیی برخوردار است.

مذاکرات در کاخ سفید درباره انتخاب عبارات برای 
اعالم عدم پایبندی ایران به برجام

فارس: منابع آگاه آمریکایی روز دوشنبه از مذاکراتی در کاخ سفید برای انتخاب 
عبارت پردازی هــای مربوط به عدم اعالم پایبندی ایران به برجام خبر داده اند. به 
گفته این منبع، این مذاکرات همچنین قرار است به تعیین چارچوب مربوط به 
تصمیم ترامپ بپردازند. پالیتیکو نوشته انتظار می رود تصمیم ترامپ برای اعالم 
عدم پایبندی به برجام به عنوان بخشی از آنچه کاخ سفید آن را »راهبرد جدید« 

درباره ایران اعالم می کند معرفی شود. 

برگزاری همه پرسی در کردستان درتضاد با منافع 
مردم عراق است

مهر: دبیر شــورای عالــی امنیت ملی 
کشــورمان، گفت: برگزاری همه پرسی 
در کردســتان عراق کمــک به تحقق 
اهداف جبهه غربی،عبری وعربی مدافع 
تروریسم تکفیری اســت. دریابان علی 
شــمخانی رویکرد خودســرانه برخی 
مســئوالن اقلیم کردســتان عراق در  
برگزاری همه پرســی را غیر مسئوالنه و ناشیانه عنوان کرد و اظهار داشت: عدم 
توجــه به اقتضائات زمانی و امنیتی و پیگیری اهداف عشــیره ای در این اقدام، 
موجب کاهش تمرکز بر  مبارزه با تروریسم تکفیری به عنوان مهمترین تهدید 

منطقه  وانتقال سریع آثار زیانبارامنیتی به اقلیم کردستان عراق  می شود.

ائتالف نکردن اصالح طلبان 
در انتخابات آینده قابل پیش بینی است

ایسنا: علیرضــا رحیمی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید گفت : تجربه تلخ 
ائتالف در انتخابات مجلس دهم به خصوص در تهران باعث شد که این احتمال 
وجود داشته باشد اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با هیچ گروه و جناح 

دیگری ائتالف نکنند.



 بيــن الملل/   درحالى كــه مطابق روال 
ســال هاى اخير، همه روزه توجه رسانه هاى 
جهانى به حوادث تروريســتى غرب آســيا 
معطوف بوده اســت، اما حادثه مسلحانه بى 
ســابقه در «الس وگاس» ايــاالت متحده 
آمريكا از ابتداى صبح ديروز تيتر نخســت 
همه رسانه هاى جهانى را به خود اختصاص 
داده است. حادثه اى (اسلحه اى) كه به گفته 
مقامات امنيتى آمريكايى از نظر تعداد كشته 
و زخمى در تاريخ اين كشور بى سابقه بوده 
است. اكنون با گذشــت ساعاتى از بروز اين 
حادثه سوال همه مردم آمريكا و جهان اين 
است كه آيا الس وگاس يك حادثه تروريستى 
بوده است؟ طبق گفته پليس آمريكا تا كنون 
هيچ شواهد مســتدلى مبنى بر تروريستى 
بودن اين حادثه و يا داشتن اهداف سياسى  
ضارب به دســت نيامده است، اما در كمال 
ناباورى اين پايگاه خبرى گروه تروريســتى 
داعش بود كه با خبرى چند سطرى و بدون 
كمترين استدالل كافى ضاربان اين حادثه را 
به سرعت «مصادره به مطلوب» كرده است. 
داعش مدعى شــد اين افراد چند ماه پيش 
از اين حادثه به اســالم گرويده بوده اند. اين 
درحالى است كه هويت اعالم شده مرد مسلح 
ايــن حادثه حاكى از آن اســت كه اين فرد 
سابقه جنايت و تجاوز به كودكان را نيز داشته 
است. به نظر مى رسد «بد مستى» و «آزادى 
حمل اســلحه» مهمترين دليل اين حادثه 

در الس وگاس بوده اســت. اما شهرى كه به 
داشتن انواع «عيش و نوش» در جهان مشهور 
است توســط يك مست مسلح دچار حادثه 
اى شده اســت كه پيش از هر مقام امنيتى 
آمريكا، اين داعش و «بى بى ســى» هستند 
كه اصرار دارند چنين فردى را «مســلمان» 
جلوه دهند. ضارب از طبقه ســى و دوم هتل 
كازينــوى منطقــه «مندالى بــى» كه در 
خيابان اصلــى الس وگاس معروف به «نواره 
الس وگاس» قرار دارد اقدام به تيراندازى به 
جمعيت حاضران در يك كنسرت موسيقى 
كرد.پليس الس وگاس اعالم كرد در پى اين 
تيراندازى دست كم 58 نفر كشته و بيش از 
500 نفر به بيمارستان منتقل شده اند.منابع 
خبرى ضارب را «استفان پادوك» 64 ساله 
معرفى كرده اند.پليس مى گويد وى به ضرب 

گلوله كشته شده است. 

  ترامپ بازهم واكنش توييترى نشان داد
ترامــپ، رئيس جمهــور آمريكا در  دونالد 
واكنش به تيراندازى الس وگاس در حساب 
كاربرى اش در توئيتر آن را به قربانيان حادثه 
و خانواده هاى آنها تسليت گفت. «ترزا مى»، 
نخست وزير انگليس، «صادق خان»، شهردار 
لندن، «مالكوم ثورنبال»، نخست وزير استراليا 
و «استفان الون»، نخســت وزير سوئد اين 

حمله را محكوم كرده اند. 
منابع خبرى گفته اند گمــان  نمى رود اين 
تيراندازى با تروريسم مرتبط باشد.رسانه هاى 
آمريكايى  حادثــه الس وگاس با بيش از 50 
كشته را مرگبارترين تيراندازى جمعى تاريخ 
جديد آمريكا توصيف كرده اند. گفته مى شود 
عامل تيراندازى اين اقدام را به تنهايى انجام 
داده اســت. به گفته پليس استفان پادوك 
پيش از اين به جرم كــودك آزارى و جرائم 

جنســى در چند نوبت بازداشت شده است. 
عامــل تيرانــدازى در اتاق خــود در هتل 
محل اقامتش دست كم هشت قبضه سالح 
جاسازى كرده بود.پليس الس وگاس اعالم 
كرد عامل تيراندازى پيش از ورود نيروهاى 
امنيتى به محل اقامتش خودكشى كرده بود.

  ماهيگيرى داعش 
از آب گل آلود الس وگاس

وابســته  اعماق  خبرگزارى 
به داعش با انتشــار خبرى  
در  تيرانــدازى  مســئوليت 
«الس وگاس» آمريــكا را بر 
وتنها مدعى  گرفــت  عهده 
شده اســت كه عامل كشتار 
«الس  در  گذشــته  شــب 
وگاس» آمريكا چند ماه پيش 
به اسالم گرويده بود! مقامات 
آمريكايى پيشتر ارتباط عامل 
تيرانــدازى الس وگاس را با 
گروه هاى تروريستى رد كرده 

بودند.
آنچه مشهود است بازگشت 
همه توطئــه هاى آمريكا در 

ســال هاى اخير به خود آمريكاست و اين 
آخرين بار نخواهد بود كه اسلحه آمريكايى 
و سياســت هاى اين دولت در جهان، خون 

مردم آمريكا را به زمين بريزد.

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

يعلون: عربستان و امارات دوستان جديد اسرائيل 
هستند

النشــره: «موشــه يعلون» وزير 
جنگ سابق رژيم صهيونيستى در 
اظهاراتى، موضع دو كشور عربستان 
و امارات را ستود و آن ها را دوستان 

جديد اين رژيم خواند.
يعلون تأكيد كرد منافع عربســتان 
و امــارات و رژيم صهيونيســتى با 
يكديگر هماهنگ شــده است.وزير 

جنگ سابق رژيم صهيونيســتى در ويديويى كه از وى منتشر شده، ادامه داد 
برخى در جهان عرب هستند كه مخالف با «بشار اسد» رئيس جمهور سوريه اند 
و موضع وى را نمى پذيرند؛ اين ها بسيار نگرانند، بازنگرى خود را آغاز كرده  اند و 
به دنبال دوستان جديدى در منطقه هستند؛ امارات و عربستان از جمله آن ها 
هستند كه گفته اند منافعشان با منافع اسرائيل هماهنگ است و اكنون تل آويو 

دوستان جديدى دارد.

موافقت پنتاگون با نصب سامانه اسرائيلى «تروفى» 
روى برخى تانك هاى آمريكايى

فارس: در حالى كه همكارى هاى گســترده نظامــى و امنيتى آمريكا و رژيم 
صهيونيســتى ادامه دارد، پنتاگون موافقت خود را با اســتفاده و استقرار يك 

سامانه اسرائيلى بر روى تانك هاى آمريكايى اعالم كرده است.
سامانه دفاع فعال تروفى، سيستم دفاع فعال توسط رژيم صهيونيستى طراحى 
و ســاخته شده است. نحوه عمل سيستم بدين صورت است كه هنگام شليك 
موشك يا آر پى جى به سمت خودروى زره پوش، رادارهاى تخت روى زره پوش 
پرتابه را شناســايى كرده و در يك فاصله نزديك با پرتاب ده ها ساچمه، پرتابه 

را از بين مى برند.

پيشنهاد ميانمار براى بازگرداندن آوارگان روهينگيا از 
بنگالدش

حكومت  فرانســه:  خبرگزارى 
ميانمار پيشــنهاد داده پناهجويان 

روهينگيا به اين كشور بازگردند.
بعد از آنكه بيش از نيم ميليون آواره 
روهينگيــا از ظلم و جنايات ارتش 
ميانمار به بنگالدش گريخته بودند، 
مقامات بنگالدش در گفت وگويى با 
مقامات ميانمار خواســتار بازگشت 

امن آوارگان به خانه خود شدند. 
نخســت وزير بنگالدش هم خواســتار پايان دادن خشونت ها عليه مسلمانان 

روهينگيا شده بود.

وقوع 3 انفجار انتحارى در منطقه «الميدان» دمشق
الميادين: سه انفجار انتحارى در منطقه الميدان دمشق به وقوع پيوست.برخى 
منابع از كشــته شدن 15 نفر بر اثر اين حمالت انتحارى در محله الميدان در 

دمشق خبر دادند.
به دنبال وقوع اين ســه انفجار، صداى تيراندازى هاى متعدد نيز شــنيده شد. 
يورش با انفجار خودرو بمب گذارى شــده شــروع شد و سپس عامل انتحارى 
خود را در نزديكى مركز پليس الميدان منفجر كرد و عامل انتحارى سوم خود 
را در داخل مركز پليس منفجر كرد. هنوز نحوه ورود خودرو بمبگذارى شده و 

عوامل انتحارى در اين منطقه مشخص نيست.

خـــبر

در حادثه مرگبار كشور مدعى تأمين امنيت 58 كشته و 500 نفر زخمى شدند

در كاتالونيا چه مى گذرد؟ساخت آمـريكا
احمد يوســفى صراف: ملى گرايــان كاتالونيا 
معتقدند كه محل تولدشان به ســبب دارا بودن 
زبان، تاريــخ، فرهنگ و حتى پرچــم متفاوت با 
اســپانيا، يك منطقه متفاوت از اين كشور است، 
به همين ســبب بايد باالترين ميزان اســتقالل 
مالى نيز در آنجا شكل گيرد. منطقه كاتالونيا 16 
درصد از جمعيت اســپانيا را در خــود جاى داده 
است و يكى از صنعتى ترين بخش هاى اسپانياست؛ 
همچنين از جملــه بخش هاى مهم حوزه تجارت 
تلقى مى شود. ماليات هايى كه كاتالونيا جمع آورى 
مى كند، به مادريد پرداخت مى شود؛ اين موضوع از 
جمله داليلى است كه مردم اين منطقه را به فكر 
استقالل از دولت مركزى اسپانيا مى اندازد، چرا كه 
استقالل طلبان بر اين عقيده اند مالياتى كه به دولت 
مركزى پرداخت مى شود، صرف ديگر نقاط اسپانيا 
مى شود و به سبب پيچيدگى نظام مالياتى كشور 
اسپانيا و نيز فساد مالى دستگاه اجرايى اين كشور، 
ماليات جمع آورى شده از كاتالونيا به اين منطقه 
باز نمى گردد؛ مجموعه اين عوامل موجب شده اند 
كه مردم اســتقالل طلب اين نظام را ناعادالنه در 
نظر بگيرنــد. در برخى مراكز رأى گيرى، نيروهاى 
ضد شورش اسپانيا با رأى دهندگان درگير شدند و 
از ورود آنان به شعب رأى گيرى جلوگيرى كردند.

در اين درگيرى ها 844 نفر مجروح شدند. دادگاه 
قانون اساسى اسپانيا پيشتر برگزارى همه پرسى را 
غيرقانونى اعالم كرده بود.«كارلوس باستارته» سفير 
اسپانيا در بريتانيا هشــدار داده است كه اروپا هم 
اكنون نظاره گر «كودتايى آرام و كم هزينه» توسط 
دولت محلى كاتالونياســت. در صورت اســتقالل 
كاتالونيا از ســوى دولت محلى اين ايالت، دولت 
مركزى مادريد براى جلوگيرى از عملى شدن آن، 
حضور نظامى خود را در اين ايالت تقويت خواهد 
كرد و اقــدام به انحالل دولت محلــى و احتماالً 
پارلمان كاتالونيا خواهد كرد. در اين صورت احتمال 
ورود اين بحــران به فاز برخوردهــاى فيزيكى و 
احتمال بروز شورش هاى مردمى در كاتالونيا وجود 
دارد. اما از طرفى ديگرنشان دادن موضعى آشتى 
جويانه از سوى دولت مادريد و ارائه برخى امتيازات 
بيشتر به كاتالونيا به اميد انصراف اين ايالت جدايى 
طلب از عملى كردن آن است، چراكه ريشه همه 
تقاضاهاى استقالل در اروپا مسائل اقتصادى است 
و تا زمانى كه بهبودى در اين مســئله ايجاد نشود 

صداى جدايى طلبى بلند خواهد بود.

يادداشت

شهرى كه به داشتن 
انواع «عيش و نوش» 

در جهان مشهور است 
توسط يك مست 

مسلح دچار حادثه اى 
شده است كه پيش از 

هر مقام امنيتى آمريكا، 
اين داعش و «بى بى 

سى» هستند كه اصرار 
دارند چنين فردى را 

«مسلمان» جلوه دهند

بــــــــرش

«موشــه يعلون» وزير 
جنگ سابق رژيم صهيونيستى در 
اظهاراتى، موضع دو كشور عربستان 
و امارات را ستود و آن ها را دوستان 

يعلون تأكيد كرد منافع عربســتان 
و امــارات و رژيم صهيونيســتى با 
يكديگر هماهنگ شــده است.وزير 

حكومت   
ميانمار پيشــنهاد داده پناهجويان 

بعد از آنكه بيش از نيم ميليون آواره 
روهينگيــا از ظلم و جنايات ارتش 
ميانمار به بنگالدش گريخته بودند، 
مقامات بنگالدش در گفت وگويى با 
مقامات ميانمار خواســتار بازگشت 

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

باب كوركر: نيروهاى آمريكايى حداقل يك دهه ديگر در افغانستان مى مانند       ان بى سى: «باب كوركر» رئيس كميته روابط خارجى سناى اياالت متحده آمريكا در اظهاراتى اعالم كرد كه نيروهاى 
آمريكايى ممكن است حداقل يك دهه ديگر در افغانستان بمانند. وى گفت كه با توجه به شرايطى كه هم اكنون در افغانستان حاكم است، نيروهاى آمريكايى براى سال هاى متمادى در اين 

كشور، خواهند ماند.اما در مورد اينكه آيا ما احتماالً در دهه آينده نيروهاى نظامى در افغانستان خواهيم داشت؟ بايد بگويم يقيناً بله. 
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ترامپ: مهربانى كردن با «مرد موشكى» 
در 25 ســال گذشته جواب نداده است 
چرا اكنون بايد جواب بدهد؟ كلينتون، 
بوش و اوباما هم شكست خوردند. من 

شكست نخواهم خورد.

جان بولتون: منطق ساده اقتصادى 
بيانگر آن است كه دانشمندان ايران 
احتماالً از ميهمان نوازى خوب كره 

شمالى بهره مند هستند.

فرانس پرس: در خرم آباد ايران در 
روز عاشورا مراســم اندكى متفاوت 
برگزار مى شود؛ هزاران نفر خودشان 

را ِگل مالى مى كنند.

يك  ويرجينيا:  ميلر  مركز  عضو 
رئيــس جمهــور تالش هــاى وزير 
امور خارجه اش بــراى جلوگيرى از 
جنگ احتمالى را ضايع كرد. اكنون 

تيلرسون اعتبارى دارد؟

ترامپ: به ركس تيلرسون گفتم كه با 
تالش براى گفت وگو با «مرد كوچولوى 
موشــكى»، وقتش را تلــف مى كند. 
ركــس، انرژى خــودت را حفظ كن؛ 

كارى را كه بايد انجام خواهيم داد!

 ديپلماسى توييترى



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

شهيد حججى محصول عاشوراست   طليعه: معاون آموزش حوزه هاى علميه كشور با اشاره به قيام امام حسين(ع) گفت: امام حسين(ع) در زمان خود حركت نكرد و محصور در زمان نبود در حالى 
كه همه جنگ ها محصور در زمان هستند.  حجت االسالم دكتر مهدى رستم نژاد افزود: هدف امام حسين(ع) از قيام ذوابعاد و چندجانبه است. او مى خواهد دين را براى هميشه بيمه كند و در طول تاريخ 

سربازگيرى كند، به همين دليل هيچ امامى به اندازه امام حسين(ع) سرباز ندارد. امام در طول تاريخ سرباز دارد. شهيد محسن حججى ها هم سرباز امام بودند؛ اين ها سربازان در بستر زمان هستند.

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

 معارف/ مليحه پژمان  دعا، پيوندى 
معنوى ميان انسان و خداى متعال است 
كه البته آثار تربيتى قابل توجهى در روح 
انسان دارد، از اين رو دعا از ديدگاه اسالم 

از جايگاه خاصى برخوردار است. 
همان طور كه مى دانيد، يكى از يادگاران 
العابدين(عليه السالم)  ارزشمند امام زين 
صحيفه گرانســنگ ســجاديه است كه 
همه دعاها و مناجات هاى حضرت در آن 
گردآورى شده و پس از قرآن و نهج البالغه، 
بزرگ ترين و غنى ترين گنجينه حقايق و 

معارف الهى به شمار مى آيد. 
صحيفه سجاديه كامله، مشتمل بر 75 دعا 
و نيايش است كه امام سجاد(عليه السالم) 
امال فرمــوده و امام باقر(عليه الســالم) و 
برادرش زيد بن على آن را در دو نســخه 

نوشته اند. 
اين صحيفه ارزشمند در حقيقت راهبردى 
ويژه است كه امام سجاد(عليه السالم) در 
دوران اختناق حكومت اموى از آن براى 
مبارزه با انحرافات دشــمنان و اشــاعه 

فرهنگ غنى دين بهره بردند. 
امروز به روايتى برابر با ســالگرد شهادت 
مظلومانــه چهارمين پيشــواى بر حق 
شيعه اســت، به همين مناسبت جايگاه 
اين صحيفه ارزشمند در سيره امام زين 
العابدين(عليه الســالم) را در گفت وگو با 
حجت االسالم والمسلمين دكتر مسعود 
عالى كارشناس اخالق و معارف اسالمى 
و مبلّغ دينى مورد واكاوى قرار داده ايم كه 

در ادامه مى خوانيد. 
 يكى از مهم ترين ويژگى هاى امام 
مفاهيم  انتقال  سجاد(عليه السالم) 
و فرهنگ قيام حياتبخش عاشــورا 
به نسل هاى ديگر است، اما اين امام 
همــام در آن دوران اختناق از چه 
راهبردى بــراى انتقال اين مفاهيم 

بهره بردند؟
  بــه نكته خوبى اشــاره كرديــد؛ دوران 
اختنــاق! امام سجاد(عليه الســالم) پس 
از قيام عاشــورا و شهادت 
پدر بزرگوارشــان معاصر با 
كه  بودند  امــوى  حكومت 
تاريك ترين  حقيقــت،  در 
دوران تاريــخ را بــه خود 
اختصــاص مى دهــد. امام 
زين العابدين(عليه الســالم) 
و  اختنــاق  دوران  آن  در 
نظارت  مــورد  اســتبداد، 
شديد عمال حكومت اموى 
بودند و همــه برخوردها و 
تعامالت ايشــان تحت نظر 
بود. آن حضــرت يادگار و 
وامدار نهضت عاشورا بودند 
و امويــان نمى خواســتند، 
اين قيام برحــق به گوش 
ديگران برســد و از همين 
جهت حضــرت را در حلقه 
تنگ محاصره، خانه نشين 
كردند تا شيعيان ارتباط كمترى با ايشان 

داشته باشــند؛ اما امام 
كه  سجاد(عليه السالم) 
تربيت يافته مكتب وحى 
بودند، اين محدوديت و 
حصر را به فرصتى ويژه 
تبديل كردند و با تدوين 
در  نيايش  و  مناجــات 
صحيفــه ســجاديه به 
عنوان نقشه راه مبارزه با 

طاغوت؛ به جنگ با دشمنان رفتند.
 يعنــى در آن دوران فرصتــى 
امام  بــراى  قيام مســلحانه  براى 

سجاد(عليه السالم) ميسر نشد؟
خير؛ اول اينكه پس از قيام عاشورا رعب 
و اختناق شــديدى در جامعه حكمفرما 
شــده بود و با كنترل و تســلط شديدى 
كه حكومــت جبار اموى بر قــرار كرده 
بود، هرگونه جنبش و حركت مســلحانه 
پيشــاپيش محكوم به شكست مى شد و 
كوچك ترين حركت از ديد جاسوســان 
حكومت امــوى پنهــان نمى ماند، پس 
انجــام قيام مســلحانه بــراى حضرت 
ممكن نبــود و نكته دوم اينكــه در آن 
دوران، دشــمن، انحرافــات و خرافه هاى 
بيشــمارى را به دين وارد كــرده بود و 
همه احاديث رسول اكرم(صلى اهللا عليه 
وآله) توســط امويان جرح و تعديل شده 
بودند. حضــرت در چنين شــرايطى يا 
مى بايســت با ايجاد هيجان و احساسات 
در ميان جمع معتقــدان و عالقه مندان 
خود پرچم مخالفت عليه حكومت اموى 
را برمى داشتند و وارد جنگ مى شدند يا 
اينكه موج احساسات سطحى را به وسيله 

تدبيرى ويژه مهار كنند. 
ايشان راهبرد دعا و نيايش را انتخاب كردند 
تا در اين مسير هم كالم حق توسعه پيدا 
كند و هم شاگردان خوبى در مكتب دين 
تربيت شوند زيرا امام سجاد(عليه السالم) 
اعتقاد داشــتند در همان شرايط سخت 
مى توانند، دل ها را متوجه دين و حقايق 

عاشورا كنند.
از صحيفــه   چــرا 
ســجاديه پس از قرآن 
و نهج البالغه به عنوان 
گنجى گرانســنگ ياد 

مى شود؟
 پرسش قابل تأملى است. 
صحيفه ســجاديه معارف 
ارزشمندى را در دل خود 
جاى داده كه به پرسش هاى گوناگون بشر 
پاسخ مى دهد و آنچه براى سعادت جست 
وجو مى كنيم در همين صحيفه گردآورى 
شــده است. صحيفه سجاديه مشتمل بر 
اصول اعتقادى، احكام، فروع دين و معارف 
توحيدى و عرفانى،  اخالقيات و مســائل 

اجتماعى و فرهنگى و سياسى است. 
امام سجاد(عليه السالم) پاسخ بسيارى از 
پرسش هاى بشر را با زبان دعا و نيايش ارائه 
فرموده اند كه بايد مورد واكاوى قرار بگيرد. 
امام سجاد(عليه السالم)  روشــن  نظرات 
درباره مسائل سياسى، نشان دهنده اين 
است كه هيچ انقالبى بدون پشتوانه ايمان 

و اعتقاد به نتيجه متعالى نخواهد رسيد. 
ايشــان به زبــان نيايش، جايــگاه امام 
حسين(عليه السالم) و امويان را مشخص 
كرده اند و بــا يادآورى اين مســئله كه 
پدرشان نواده رسول خدا(صلى اهللا عليه 
وآله) بودند و امويان بر چنين شخصيتى 
تاختند، بار ديگر برحقانيت قيام كربال و 
ظلم امويــان تأكيد فرموده و آن را پيش 
روى پرسشــگر جهانيان قرار دادند. اين 
حركت امام زين العابدين(عليه الســالم) 
به امويان و دشمنان اسالم ثابت كرد كه 
حقيقت، پنهان نمى ماند و اگرچه در غل 
و زنجير و محاصره باشد، باز هم حقانيت 
خــود را اثبات مى كنــد و از اين جهت 
صحيفه سجاديه كتابى هدايتگر است كه 
انسان را در مسير قرآن به تعالى روحى و 

معنوى رهنمون مى شود.
  اگر بخواهيم، فارغ از هدف مبارزاتى 

امام سجاد(عليه السالم)  در صحيفه 
ســجاديه اهداف ديگرى را جست 
وجو كنيم؛  جناب عالى چه نكاتى را 

قابل طرح مى دانيد؟
 هدف مهم صحيفه سجاديه انسان سازى 
و تبيين زندگــى الهى اســت زيرا اين 
مجموعه ارزشــمند، محصــول معنوى 
روزگار سرنوشت ساز تاريخ اسالم است؛ 
دورانى كه فتوحات و كشورگشايى هاى 
مســلمانان، جامعه اسالمى را با دو خطر 
بزرگ ورود فرهنگ  هاى بيگانه به حريم 
جامعه دينى و موج راحت  طلبى با ورود 
غنايم جنگى به ســرزمين هاى اسالمى 

روبه رو كرده بود. 
در چنيــن دورانى صحيفه ســجاديه در 
حقيقــت همه ابعاد تربيتــى دينى را به 
زبان شــيواى دعا و نيايــش پيش روى 
جويندگان حقيقت قرار مى دهد؛ ايشان با 
درك عميق و همه جانبه اوضاع اجتماعى 
عصر خودشان و با هدف عمل به تكليف 

الهى وارد ميدان شدند. 
در حقيقت ايــن اقدام امام چهارم، جهاد 
فرهنگى براى تحقق آرمــان  هاى الهى 
پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه وآله) و احياى 
ارزش  هاى اخالقى فراموش شــده بود. و 
حاال اين اثر معنوى پس از گذشت قرن ها 
در اختيار ما قرار گرفته تا راه درســت و 

غلط را بخوبى تشخيص دهيم.
 وظيفه ما به عنوان شيعه در برابر 

اين ميراث ارزشمند چيست؟
  صحيفــه ســجاديه را در كتابخانه هاى 
عمومى يا شــخصى زندانى نكنيم. اين 
كتاب مســير هدايت را بــه روى ما باز 
مى كنــد و حداقــل قدردانى مــا از امام 
سجاد(عليه السالم) كه در آن دوران اختناق 
و ظلم اين اثر گرانسنگ را براى هدايت ما 
تدوين كرده اند، اين اســت كه صحيفه را 
بخوانيم و به آن عمل كنيم. يادمان باشد، 
ناديده گرفتن صحيفه سجاديه جفا به حق 

امام زين العابدين(عليه السالم) است.

حجت االسالم والمسلمين عالى در گفت و گو با قدس:

صحيفه سجاديه نقشه راه مبارزه با طاغوت است 

خانواده آرمانى از نظر قرآن(1)
بسم اهللا الرحمن الرحيم 

از منظر قرآن مجيد، تربيت انسان به مثابه دميدن جان در كالبد انسان و احياى 
اوســت كه با دقت هر چه بيشــتر به آن توصيه شده است و غفلت از اين عنصر 
حياتبخش را به منزله سقوط و نابودى انسان ها معرفى مى كند. آنجا كه مى فرمايد: 
«اولئك كاالنعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون»( اعراف / 179). به همين جهت و 
براى عينّيت بخشيدن به اين مهم نگاه افراد را به دو حوزه اصلى خانواده و اجتماع 
جلب مى نمايد. آنجا كه مى فرمايد: «و اليه الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث 

ال يخرج اال نكداً»( اعراف / 58)
خانواده آرمانى قرآن داراى اين مؤلفه هاى فضيلت مدار است: 

الف) توحيد محورى و جلب رضاى خدا
ب) عدالت جويى و برقرارى قسط

ج) اخالق مدارى (احسان ايثارگرى، عفو و گذشت، همكارى)
د) پايبندى به تعهدات و اصول زندگى

هـ) مصلحت انديشى و بهره گيرى از خرد جمعى اعضاى خانواده 
در اين خانواده دو عضو اصلى يعنى زن و شوهر بيشترين نقش را در ايجاد تحقق 
اين شــاخص ها ايفا مى كنند. آنان به عنوان الگوهاى رفتارى فرزندانشــان بايد 
صالحيــت و اقتدار و رأفت و مهربانى را به فرزندان خود آموزش دهند، به همين 
جهــت نقش مرد، بــه عنوان مديرى اليق و پرتــالش و ايثارگر و حامى خانواده 
مى تواند در ارشــاد و هدايت اعضاى خانواده، سنگ تمام بگذارد و آنان را به سوى 

معنويات و سعادت سوق دهد. 
قرآن كريم در مورد زندگى شخصى حضرت اسماعيل(عليه السالم) مى فرمايد: «و 
انُه كون الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد و كان رسوالً نبياً الزكوه»(مريم / 55) 
طبق سخن حكيمانه قرآن مجيد هرگاه رفتارهاى تربيتى پدر بر مبناى صداقت 
در گفتار و عمل و تعهد به گزاره هاى دينى باشد، بهترين نوع مناسبات در روابط 

در خانواده شكل مى گيرد. 
زن نيز در اين خانواده با پذيرفتن سه وظيفه اصلى يعنى شوهردارى، خانه دارى، 
نقش بى بديل مادرى، الگوى زندگى فرزندان خود مى باشــد؛ زيرا به او به عنوان 
ركنى از خانواده احترام گذاشته مى شود و در كنار همسرش تكميل كننده نقش 

تربيتى خانواده خواهد بود. 
قرآن كريم همچنين رعايت تقوا و پرهيزكارى را معيار معرفى انسان برتر قرارداده 

است. آنجا كه مى فرمايد: «ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم» (سوره حجرات /،آيه 13).
زن و شوهر آرمانى همواره به دنبال رعايت مرزهاى الهى و حدود و تكاليف خداوند 
هستند و هيچ گونه ســختى و فشار اقتصادى يا اجتماعى، آنان را از ادامه مسير 
مأيوس نمى كند و همواره افق روشن زندگى را در تالش مستمر و مضاعف خود، 
جست وجو مى كنند و ناماليمات زندگى را هديه هاى خداوند بر خويش مى پندارند 
و به اميد فراوانى بهتر، تدبير مى نمايند. به همين دليل اســت كه در يك چنين 
خانواده اى ايثار و اخالق خوش و حفظ حريم يكديگر در سرلوحه رفتار آنان قرار 
مى گيرد و هرگز از يكديگر شكايت نمى كنند و همديگر را به پايمال شدن حقوق 

يكديگر متهم نمى سازند. 
در يك چنين زندگى اى، حفظ و رعايت اقتصاد و ميانه روى از اصول زندگى است 
و افراد خانواده از نعمت هاى الهى بى حساب و كتاب بهره نمى گيرند و در گرداب 
اسراف و تبذير، به دنبال برترى جويى يا معرفى خود بر نمى آيند و در عوض پركار 

و پرتالش در سهم گذارى در اقتصاد خانواده كوشا هستند. 
رعايت اين موارد زندگى آنان را در عين ساده زيستى، زندگى پرنشاط و پويا قرار 
مى دهد كه هر كسى به وظايف خود براى چرخاندن اين زندگى به خوبى آشناست. 

بديهى است ثمرات شيرين اين زندگى موفق، فرزندانى صالح خواهد بود.

كاروانى در اروپا كه مسيحيان را راهى كربال مى كند
ايكنا: انجمن اربعين حســينى در اروپا 
پنج ســال پيش به همت جوانان ايرانى و 
همكارى جمعى از عاشــقان حســينى از 
كشورهاى اسالمى در هلند آغاز به كار كرد 
و هر سال جوانان مشتاق را از سراسر دنيا 

راهى كربال مى كند.
مسئول انجمن اربعين اروپا گفت: كاروان 
اربعين اروپا كه پنج ســال پيش 40 نفره بود، سال گذشته به 1200 نفر رسيد و 
امسال عاشقان امام حسين(عليه السالم) از سراسر اروپا و كشورهايى مانند اروگوئه، 

تانزانيا، كانادا و آمريكا براى پياده روى اربعين در اين انجمن نام نويسى كرده اند.
عليرضا رجبى افزود: امسال شركت هاى هواپيمايى قرار است براى 5000 تا 6000 
نفر، بليت اعزام به كربال براى شركت در پياده روى اربعين صادر كنند كه در ميان 

داوطلبان حدود 12نفر از جوانان مسيحى نيز وجود دارند.
مقر انجمن اربعين اروپايى در شهر «آرنهم» هلند قرار دارد، اما در همه كشورهاى 
اروپايى قرارگاه هاى اين انجمن از روزهاى آغازين ماه محرم برپا شده است و اعضاى 
انجمن اربعين اروپايى در ايام محرم براى معرفى امام حسين(عليه السالم) در خيابان 

بروشور و بطرى آب پخش مى كنند و از حادثه عاشورا براى عابران مى گويند.
رسالت انجمن اربعين حســينى اروپا، وحدت بيشتر مسلمانان و همه گروه هاى 
مذهبى، با استفاده از ظرفيت هاى بى نظير اربعين حسينى در مسير زمينه سازى 

ظهور امام عصر، حضرت مهدى(عجل اهللا تعالى فرجه) در اروپاست.

شهدا، اشقيا و اسراى كربال به روايت متون تاريخى
نويسنده: مصطفى لعل شاطرى

قطع رقعى، 310صفحه
مراسم عزادارى سيدالشهدا(عليه الســالم) در ايران از 
ســابقه اى طوالنى برخوردار اســت كه اين امر تا حد 
بسيارى نشئت گرفته از باورهاى مذهبى مردم مى باشد. 
اين تحقيق بر اســاس مدارك و اسناد و بر پايه شيوه 
پژوهش هاى تاريخى در پى پاســخ به اين پرســش 
مى باشد كه سير برگزارى اين مراسم در ادوار گوناگون 

به چه شيوه و متعاقبا رويكرد حكام به چه صورت بوده است؟

و على بود اسم من، اما...
احمد عبداهللا زاده مهنه

بســم اهللا الرحمن الرحيم. الســالم عليك يا 
اباعبداهللا. السالم عليك يا على بن الحسين.

دو روز پس از عاشــورا، بنى اسد اومدن پيكر 
شــهدا رو دفــن كنن. شــهداى قطعه قطعۀ 
پامال شده رو نمى شناسن. ناگهان ديدند از دور، 
آقايى خسته و خاك آلود خودش رو رسوند به 

صحراى كربال:
صبر كنيد، اين كشته ها را مى شناسم

جاماندگان نينوا را مى شناسم
من زادة زهرا، على بن الحسينم

هم زخم ها را، هم شفا را مى شناسم...
تا رسيد به گودال قتلگاه. بنى اسد اومدن كمك 
كنن. صدا زد: «نه. با من هســتند كسانى كه 
كمكم مى كنن». اين كشتۀ فتاده به هامون رو 
فقط امام سجاد(عليه السالم) مى تونه شناسايى 

كنه:
يك پيرهن حتى نماند از يوسف، اما

من يوسف كرب وبال را مى شناسم... 
(مهدى مقيمى)

عجيب نيســت اگــه حدود چهل ســال بعد، 
توى همين دوازدهم محرم به شــهادت برسه. 
داغ روبه روشدن با جســم هاى بى سر شهداى 
كربال، كوه هــا رو از پا درمى آره. آخه توى همۀ 
صحنه هاى كربال، اهل بيت(عليهم السالم) كنار 
هم بودند. غم ها رو باهم تقسيم مى كردند. ولى 
موقع دفن شهدا، از اهل بيت(عليهم السالم) فقط 
امام سجاد(عليه السالم) توى صحنه حاضر بود. بار 
اين مصيبت رو تنهايى به دوش كشيد. اين ديگه 
معجزة كربالســت كه چنين آقاى داغديده اى، 

توى كوفه و شام، يزيد رو انگشت نما كنه:
مثل من هيچ كس در اين عالم

وسط شعله  ها امام نشد
در شروع امامتش چون من
اين قَدر دورش ازدحام نشد

لشكرى از مغيره مى آمد
خيمه  غارت شد و در آتش  سوخت

غير زهرا به هيچ معصومى
اين قَدر گرماحترام نشد

روضه از اين شديدتر هم هست: لحظه اى 
كه حسين يارى خواست

و على بود اسم من اما 
خواستم پا شوم ز جام... نشد

مصلحت الهى بود كه آقا در كربال توان 
جهاد نداشته باشه:
به لِب تشنۀ على اصغر

به لب تيز ذوالفقار قسم
تا به امروز هيچ شمشيرى

اين قَدر تشنه در نيام نشد...
اگه زينب كبرى (ســالم اهللا عليها) بعد از عاشورا 
كمتر از دو سال زنده موند، امام سجاد (عليه السالم) 

نزديك چهل سال با داغ كربال زندگى كرد:
آه! زينب كجا و بزم يزيد؟ 

او كجا و جواب ابن زياد؟
بازهم صدهزار مرتبه شكر

 اينكه با شمر همكالم نشد...
ديدم از زير چادرش زينب

گفت طورى كه نشنود عباس:
رنج ها ديده ام حسين

اما هيچ جايى شبيه شام نشد
هر فرصتى كه پيدا مى شد، هرچند دم دروازة 
شام، امام سجاد(عليه السالم) روشنگرى مى كرد 
و شأن اهل بيت(عليهم السالم) رو دوباره به ياد 

مردم مى آورد:
چه مسلمانِى عجيبى بود
كه در آن بر عيال پيغمبر
نان و خرما حالل بود اما 

سنگ انداختن حرام نشد... 
(قاسم صرافان)

 امر به معروف و نهى از منكر 
1- يكــى  از  واجبــات  ديــن،  امر به معــروف 
 و نهى از منكر  است  و  ترك  آن  معصيت  است  و 
 حتى اگر  كسى  خودش  در خفا  و  پنهان  گناهى  
را  مرتكب  شــود  باز  هم  در  صورت مشــاهده 
همان  گناه  از  ديگرى  بايــد  نهى ازمنكر كند.
(مراجع  م2786 در  ملحقات  رساله امام  و  فاضل 

 و نورى)
2- اگر  انسان  گناهى  مانند  پخش  آهنگ هاى  
رقص آور  و حرام،  يا ضايع كردن  حقوق  ديگران 
يــا بدحجابى  اســتاد  و  معلم  يــا  گناهى  در  
صدا وسيما  مشاهده  كند  يا  كم كارى مسئولى 
 در وظيفه  خودش  مشاهده كند،   الزم  نيست،  
مطمئن  باشد،  بلكه  حتى  اگر  احتمال  تأثير هم  
مى دهد،  واجب اســت ، تذكر  بدهد. گرچه  با 
 تكرار  تذكر  يا  تذكر گروهى  باشد، مثال ً عده اى  از  
اقوام  به  برگزار كنندگان مجلس  عروسى  همراه  
با  گناه  بگويند،  اگر  مجلس  شما  همراه  با  گناه 

 باشد،  ما شركت نمى كنيم.
3- امر به معــروف  يا  نهى از منكر  درخواســت 
 عمومى  جامعه  را  مى طلبد  و  افراد  نمى توانند 
 در برابر   اين  فريضه  الهى  ساكت  بنشينند.  فرقى 
 نمى كند،  تذكر  به  صورت  مستقيم  باشد، مثًال  با 
زبان  تذكر  بدهد  يا  به  طريق  غير مستقيم  مانند  

پيامك  يا  نامه  اعتراضش  را  برساند. 
گروه علمى اداره پاسخگويى 
به پرسش هاى دينى حرم مطهر

يك حديث / يك تصوير

رصد

معرفى كتاب

  امام سجاد
پاسخ بسيارى از 
پرسش هاى بشر را 
با زبان دعا و نيايش 
ارائه فرموده اند كه 
بايد مورد واكاوى 
قرار بگيرد. نظرات 
روشن ايشان درباره 
مسائل سياسى، 
نشان دهنده اين 
است كه هيچ انقالبى 
بدون پشتوانه ايمان 
و اعتقاد به نتيجه 
متعالى نخواهد رسيد

بــــــــرش

 معاون بين الملل مجمع جهانى اساتيد مسلمان مطرح كرد

 مهم ترين كاركردها و آثار عزادارى امام حسين

گفت وگو

 امام حسين(عليه الســالم) به ســبب 
شخصيت عاليقدرش و به دليل شهادت 
قهرمانانه اش مالك قلب ها و احساســات صدها 
ميليــون انســان اســت... راز جاودانگــى امام 
حسين(عليه الســالم) اين است كه نهضتش از 
طرفى منطقى است و بعد عقلى دارد و از طرف 
ديگر در عمق احساسات و عواطف راه يافته است. 
ائمــه اطهار(عليهم الســالم) كه گريــه بر امام 
حسين(عليه السالم) را بســيار توصيه كرده اند، 
حكيمانه ترين دستورها را داده اند. اين گريه هاست 
كه نهضت امام حسين(عليه السالم) را در اعماق 
جان مــردم زنده نگه مى دارد.  اهميت برگزارى 
عاشوراى حسينى و داليل اهتمام جامعه شيعى 
به آن موضوع گفت وگوى ما با حجت االســالم 
والمســلمين دكتر عباس نصيــرى فرد معاون 
بين الملــل مجمع جهانى اســاتيد مســلمان 

دانشگاه هاست كه در ادامه آمده است:

  حفظ مكتب اهل بيت 
    به عنوان اسالم ناب و خالص 

برگزارى مجالس عزاى امام حسين (عليه السالم) 
عامل فوق العاده نيرومنــدى براى بيدارى مردم 
اســت و راه و رسمى است كه آن حضرت آن را 
به پيروان خود آموختــه تا ضامن تداوم و بقاى 
اسالم باشــد. اهّمّيت برپايى اين مجالس و رمز 
تأكيد ائّمه اطهار(عليهم السالم) بر حفظ آن، آنگاه 
روشن تر مى شود كه مالحظه كنيم، شيعيان در 
عصر صدور اين روايات بشــّدت در انزوا به ســر 
مى بردند و تحت فشــارهاى گوناگون حكومت 
امويان و عّباسيان چنان گرفتار بودند كه قدرت 
انجام كوچك ترين فّعالّيت و حركت سياســى و 
اجتماعى را نداشــتند و چيــزى نمانده بود كه 
به كلّى منقرض شــوند، ولى مجالس عزاى امام 

حسين (عليه السالم) آنان را نجات داد و در پناه 
آن، تشــّكل و انسجام تازه اى يافتند و به صورت 
قدرتى چشمگير در صحنه جامعه اسالمى ظاهر 
شدند و باقى ماندند. به همين دليل، برپايى اين 
مجالس در روايات به عنوان «احياى امر اهل بيت 
عليهم الســالم» تعبير شده اســت. امام صادق 
(عليه السالم) در مورد اين گونه مجالس فرمودند: 
«إِنَّ تِلَْك الَْمجالَِس أُِحبُّها َفأَْحُيوا أْمَرنا؛ اين گونه 
مجالس (شــما) را دوســت دارم، از اين طريق 

مكتب ما را زنده بداريد!». 
حّتى غيرمسلمانان هم به اين امر اعتراف دارند. 
«ژوزف فرانسوى» در كتاب «اسالم و مسلمانان» 
ضمن اشاره به اندك بودن شمار شيعيان در قرون 
اولّيه اسالم، به خاطر دسترسى نداشتن آنان به 
حكومت و ظلم و ستم حاكمان بر آنان و قتل و 
غارت اموالشان در تحليل جالبى مى نويسد: «... 
شيعيان، مجالس و محافل مخفيانه اى را تشكيل 
مى دادند و بر مصائب حسين (عليه السالم) گريه 
مى كردنــد. اين عاطفه و توّجه قلبى در دل هاى 
شــيعيان اســتحكام يافت و كم كم زياد شد و 
پيشرفت كردند... بزرگ ترين عامل اين پيشرفت 
برپا كردن عزادارى حسين (عليه السالم) است... 
هر يك از شيعيان در حقيقت، مردم را به سوى 
مذهب خود مى خوانند بى آنكه مسلمانان ديگر 
متوّجه بشوند. بلكه خود شيعيان هم  (شايد) به 
فايده اى كه در اين كارهايشان وجود دارد، متوّجه 
نيســتند و گمان مى كنند، تنهــا ثواب اخروى 

كسب مى كنند».

 جاويدان ماندن نهضت مبارزه با ظلم
امام حسين(عليه الســالم) در  بــراى  عزادارى 
مهم ترين كاركرد خود، سبب شده است تا ياد، 
نام و پيام هاى نهضت عاشــورا زنــده و جاويد 

بمانــد و آموزه هاى آن به همه بشــريت انتقال 
يابد. از اين طريق، همه انســان ها ـ مســلمان 
و نامســلمان ـ در طول تاريخ، بــا آموزه هايى 
همچون ستم ستيزى، آزادگى، شهادت طلبى، 
ايثار و حقيقت جويى آشنا شده اند. در اين باره، 
اين سخن از يك نويســنده غربى بسيار جالب 
توجه اســت: «اگر مورخان ما حقيقت اين روز 
(عاشورا) را مى دانســتند و درك مى كردند كه 
عاشورا چه روزى است، اين عزادارى را مجنونانه 
نمى پنداشــتند زيرا پيروان حســينى به سبب 
برگزارى عزادارى حسينى مى دانند كه پستى و 
زيردستى و استعمار و استثمار را نبايد قبول كرد؛ 
زيرا شعار پيشرو و آقاى آن ها تن ندادن به ظلم 

و ستم بود.»

 حفظ مكتب قيام و انقالب
احيا و زنده داشــتن نهضت عاشورا موجب زنده 
نگه داشتن و ترويج دائمى مكتب قيام و انقالب 
در برابــر طاغوت ها و تربيت كننــده و پرورش 
دهنده روح حماســه و ايثار است. عزادارى براى 
اهل بيت(عليهم السالم) موجب احياى ياد و نام 
آن ها و در كنار آن فرهنگ و مكتب و هدف آنان 
اســت. به عبارت ديگر پيوستگى پايدارى بين 
پيــروان مكتب و رهبران آن برقرار مى ســازد و 
ديگر گذشت قرون و اعصار نمى تواند، بين آنان 
جدايى افكند. همين مسئله موجب نفوذ ناپذيرى 
امــت در برابر تأثيــرات و انحرافات دشــمنان 
مى شود و مكتب را همچنان سالم نگه مى دارد 
يا تحريفات و اعوجاجات را به حداقل مى رساند. 
از همين  روســت كه استعمارگران براى نابودى 
ملل اسالمى مى كوشــند، رابطه آنان را با تاريخ 
پر افتخار صدر اسالمى قطع كنند تا با ايجاد اين 

خأل زمينه القاى فرهنگ خود را فراهم آورند.

 پااليش روح و تزكيه نفس
گريه بر امام حسين(عليه السالم) و حزن و اندوه 
بر مصائب آن حضرت، موجب تحول درونى شده 
و به دنبال آن عامل رشد روحانى انسان مى شود 
و پــس از آن مقدمات تقوا و نزديكى آدمى را به 

خدا فراهم مى سازد.

  اعالم وفادارى نسبت به مظلوم و 
مخالفت با ظالم

در مجالس عزادارى با توجه به شــعار حماســه 
آفرين امام حسين(عليه السالم) در روز عاشورا كه 
فرمود: «فإنّى ال أرى الموت إال ســعادة وال الحياة 
مع الظالمين إال برماً». مردم با پيمان ناگسستنى 
با مظلومى كه مرگ در راه عقيده را ســعادت و 
سازش با ســتمگر را مايه ننگ مى داند، وفادارى 
خود را در ســازش نكردن با ظالمان و مبارزه بى 
امان با هرگونه مظاهر ظلم؛ مى آموزند. اين مجالس 
مهد پرورش انسان هاى حق طلب و عدالت  گستر 
و شجاع است. همين وفادارى هاست كه ملت ها را 
در برابر طمع استعمارگران بيمه مى كند و راه نفوذ 

استثمارى را براى هميشه مسدود مى سازد. 

 خودسازى و تربيت دينى 
  در مجالس عزاى امام حسين    

تأثير عميق اين مجالس به قدرى اســت كه افراد 
زيــادى در اين مجالس، دگرگونــى عميقى يافته 
و تصميم بــر ترك گناه و معصيت مى گيرند و چه 
بسا اشخاص گمراهى كه با شركت در اين مجالس 
تنّبه حاصل كرده و راه نجات را پيدا مى كنند. اين 
مجالس به آدمى درس عّزت، آزادگى و ايثار مى دهد.

احكام

داشته باشــند؛ اما امام 
كه  سجاد(عليه السالم) 
تربيت يافته مكتب وحى 
بودند، اين محدوديت و 
حصر را به فرصتى ويژه 
تبديل كردند و با تدوين 
در  نيايش  و  مناجــات 
صحيفــه ســجاديه به 

اربعين اروپا كه پنج ســال پيش 40 نفره بود، سال گذشته به 

annota�on@qudsonline.ir

درس هايى از قرآن

حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمدباقر  علم الهدى

معارف

امام سجاد
عمه ام، زينب  (عليهاسالم) در مسير كوفه تا شام همه نمازهاى واجب و 

مستحب را اقامه مى كرد و در بعضى از منازل به خاطر شدت گرسنگى و 
ضعف، نشسته اداى تكليف مى كرد.

رياحين الشريعه، ج3، ص62

روضــه
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

واگذارى مسكن اجتماعى به قيمت تمام شده!  مهر:در حالى كه پيشتر اعالم شده بود طرح مسكن اجتماعى، اختصاص رايگان واحد مسكونى به اقشار كم درآمد است اما مديرعامل سازمان ملى زمين و 
مسكن از اخذ قيمت تمام شده خبر داد. حميدرضا عظيميان با اشاره به اينكه در سال جارى هدف گذارى كرده ايم تا زمين 100 هزار واحد مسكونى شامل مسكن اجتماعى، مسكن مهر، را تأمين كنيم، افزود: بنا به 

تصميم هيئت وزيران مقرر شد تا قيمت مسكن اجتماعى به صورت تمام شده (هزينه زمين وساخت) در اختيار متقاضيان قرار بگيرد.

رشد اجاره بها در شهريور ماه
ميزان: درشهريور ماه سال جارى بازار 
اجاره بهاى مسكن بيان كننده تناسب 
نــرخ اجاره با تورم بــوده به طورى كه 
شــاخص كرايه مسكن نســبت به ماه 
مشابه سال قبل 8/6 درصد رشد داشته 
است. براساس اعالم بانك مركزى تعداد 
شهر  مسكونى  آپارتمان هاى  معامالت 
تهــران به 15/5 هزار واحد مســكونى 

رسيد كه نســبت به سال قبل 9/2 درصد افزايش نشان مى دهد. شايان ذكر است سهم 
هزينه مسكن(اجاره بهاى مسكن اعم از شخصى و غير شخصى) در محاسبات شاخص كل 
بهاى كاالها و خدمات مصرفى(براساس سال پايه 100=1395) معادل 33/1 درصد است.

پرداخت تسهيالت به طرح هاى نيمه تمام 
با دوره بازپرداخت 10ساله 

تسنيم:براســاس مصوبه هيئت دولت، دستگاه هاى اجرايى در حالى مكلف به معرفى 
طرح هاى نيمه تمام خود ظرف مدت يك ماه شدند كه دوره بازپرداخت تسهيالت اعطايى 
براى اجرا و تكميل طرح هاى مذكور با احتساب مجموع دوره سرمايه گذارى، بهره بردارى 
و تنفس حداكثر 10  سال تعيين شده است. بر اساس ماده 3 اين آيين نامه اجرايى بند 
الف تبصره 19 قانون بودجه سال 96 دستگاه هاى اجرايى مكلف شدند فهرست طرح هاى 

نيمه تمام را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان برنامه و بودجه اعالم كنند.

توكلى با اشاره به جزئيات نخستين جلسه پرونده ثامن الحجج:
عليه بانك مركزى اعالم جرم مى كنيم 

مهر:احمد توكلى با تشــريح جزئيات 
نخستين جلسه با قاضى پرونده مؤسسه 
ثامن الحجج گفت:بــزودى عليه بانك 
مركزى در پرونده كاســپين هم اعالم 
جرم مى كنيم. احمد توكلى افزود: اول 
شهريور ماه امسال بر عليه بانك مركزى، 
وزارت تعــاون و مديــران ثامن الحجج 
اعالم جرم كرديم، چرا كه قانون تشديد 

مجازات اخاللگران در نظام اقتصادى كشور مى گويد «كه اگر مدير يا مديرانى در مقابل 
اختالالت مالى و پولى سكوت كرده يا اقدام عملى انجام ندهند، به جرم معاونت در جرم 
بايد مجازات شوند» كه بر اين اساس مديران ثامن الحجج، بانك مركزى و وزارت تعاون، 
مجرم هستند. رئيس ديده بان عدالت و شفافيت درباره اعالم جرم عليه بانك مركزى گفت: 
جرم بانك مركزى در پرونده كاسپين شفاف تر است، اما بر عليه آن نيز در آينده نزديك 

اعالم جرم خواهيم كرد.

شاغالن از فقر رنج مى برند
ايسنا: يك اقتصاددان درباره سخنان 
اخير مسئوالن مبنى بر رساندن ضريب 
جينى به 0.34 و سخنان اخير نهاونديان 
مبنى بر باال بــردن 10 ميليون نفر از 
جمعيت كشور به باالى خط فقر، اظهار 
كرد: طبق آمارهاى رسمى 12 ميليون 
نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق 
هســتند و بنابر تأييد وزارت رفاه 20 

ميليون نفر از امنيت غذايى محروم اند.  محمودجامســازافزود: در حالى كه نرخ بيكارى 
12/6 درصد اعالم شــده و شوربختانه 40 درصد بيكاران از تحصيالت عالى برخوردارند. 
طبيعتاً بيكارى، فقر به دنبال دارد و به عبارت ديگر فقر حاصل بيكارى است. متأسفانه 
فقر تنها معطوف به بيكاران نيست، بلكه بسيارى از شاغالن نيز از فقر رنج مى برند و سبد 

معيشتى افراد وابسته به طبقه متوسط نيز روز به روز تحليل مى رود.

ميز خـــبر

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   براساس 
در  ايران،  آمار  مركز  گزارش  جديدترين 
 11/5 بيكارى  نرخ  جارى  سال  تابستان 

درصد اعالم شد. 
اين اعالم آمار در حالى صورت گرفته كه 
وزير كشور معتقد است برخالف اعالم رقم 
بيكارى در كل كشور به صورت ميانگين، 
شاهد هستيم كه در برخى از شهرها ميزان 

بيكارى به 60 درصد رسيده است. 
به گفتــه عبدالرضــا رحمانــى فضلى، 
متأسفانه در بين تحصيلكرده هاى ما رقم 
بيكارى بسيار باالتر از آن است كه به طور 

متوسط اعالم مى شود.
اظهارات وى درحالى است كه براى مثال 
نرخ بيكارى در استان البرز 20/4 درصد و 

خوزستان 15/3 درصد اعالم شده است.
همچنين بر اســاس گزارش هاى جديد 
از آمار هــاى فصلى حوزه اشــتغال، نرخ 
بيــكارى فصلى جوانان 15 تا 24 ســاله 
در بهار امسال نيز به 28/8 درصد رسيده 
تا ركورد اين نرخ در 16 ســال گذشــته 

شكسته شود. 
اين مشــكالت در حالى در حوزه اشتغال 
خودنمايــى مى كند كه بــه اذعان يزدانى 
معاون وزير صنعت در ســال 95، به بيش 
از 24 هزار بنگاه كوچك و متوســط براى 
خروج از ركود حدود 17 هزار ميليارد تومان 
وام اختصاص يافته و در سال جارى نيز قرار 
اســت 30 هزار ميليارد تومان به 15 هزار 
بنگاه راكد و نيازمند بازسازى تخصيص يابد 
كه به گفته كارشناسان حوزه كار واشتغال 
تخصيص اين ميزان تســهيالت نمى تواند 
اشتغال مورد نظر در كشور را حفظ و يا به 

ايجاد اشتغال بيشتر منجر شود. 
اين عــده معتقدند چهــار عامل عمده 
افزايش بيكارى در كشــور ورود نيروى 
كار جديــد بــه بــازار، واردات بى رويه، 
تعطيلى واحدهاى توليدى و نبود نظارت 
بر تسهيالت اختصاص يافته براى ايجاد 
اشــتغال وحتى حفظ اشــتغال قبلى در 
واحدهــاى توليدى وصنعتــى بوده كه 
منجر به انحراف منابــع از اهداف اصلى 

آن شده است.

 معضل تعطيلى برندها وكارخانجات 
داخلى

عضو هيئت مديره كانون عالى شــوراهاى 
اســالمى كار كشــور به خبرنگار ما گفت: 
وضعيت اشتغال كشور در همه دولت ها وبا 
توجــه به سياســتگذارى ها در اين حوزه با 
چالش ها و فراز و نشــيب هايى مواجه شده 
به گونه اى كه در دولت قبل طرح بنگاه هاى 
زودبازده مطرح بــود ودر دولت جديد طرح 
اشتغال كارورزان مدنظر بوده تا به اين وسيله 
افراد حاضر در اين طرح ها را شاغل محسوب 
كنند كه اين نگاه ها بيشتر جنبه آمارسازى 

براى كاهش نرخ بيكارى را به دنبال دارد.
سهرابى با بيان اين كه وقتى زيرساخت هاى 
حوزه اشتغال فراهم نباشد اين مسئله منجر 
به تعطيلى برندها وكارخانجات و واحدهاى 
توليدى و به تبع افزايش بيكارى مى شــود، 
خواستار توجه جدى به حوزه كار واشتغال 
در كشور بخصوص در واحدهاى توليدى شد. 
وى خاطرنشان ساخت: يكى از شركاى اصلى 
حوزه كار دولت است كه بايد با ابزارهايى كه 
در دست دارد به حوزه كار و اشتغال در كشور 

كمك كند.
وى افزود: به عنوان مثال اگر كااليى در داخل 
كشور توليد مى شود دولت بايد جلوى واردات 
نمونه هاى مشــابه آن را بگيرد ونرخ تعرفه 

گمركى آن را باال برده و يا متمايز كند.
وى تصريح كــرد: حتى در بحث اختصاص 
تسهيالت هم بايد نحوه نظارت بر سود آن و 

از سويى تأثير آن در اشتغال زايى واحدهاى 
توليدى بازنگرى جدى شود تا اين منابع هدر 
نرود و عالوه بر اختصاص اين تســهيالت به 
كارآفرينان واقعى، حفظ اشتغال قبلى وايجاد 

اشتغال جديد شود.
ســهرابى با بيــان اين كه به عنــوان مثال 
اختصاص تسهيالت 18يا 30 هزار ميليارد 
تومانى تنها يك تســكين دهنده مقطعى 
اســت، اظهار داشت: اين مســائل در حالى 
است كه هم اكنون شنيده مى شود برخى از 
كارخانجات بزرگ به دليل مشكالت عنوان 
شده، تعطيل مى شوند ويا كار آن ها متوقف 

شده است.
اين فعال حوزه كار با اشــاره به اين كه هم 
اكنون يكى از داليل نگرانى از افزايش بيكارى 
در كشور، مشكالت و ركود در صنايع مولد 
ماســت، افزود: وقتى قيمت تمام شده يك 
پيراهن در كشور 25تا 30هزار تومان است 
اما پيراهن چينى با نرخ 10يا 15هزار تومان 
در بازار ريخته مى شود اين مسئله در افزايش 
نرخ بيكارى مؤثر است وبه عبارتى ناهمگونى 
در بحــث واردات وتوليد منجر به آســيب 
ديدن توليدكنندگان ما ودر نهايت كارگران 

واحدهاى توليدى شده است. 

 آمارسازى ممنوع 
رئيس كانون عالى شــوراهاى اسالمى كار 
كشورهم با اشاره به اين كه بحث تحريم ها 
وبحــران مواد اوليه توليد موجب شــده تا 

بخشى از اشتغال كشور را از دست بدهيم، 
اظهارداشــت: در برابر واقعيات جامعه كه 
يكى از آن ها بحران بيكارى است نمى توان 
آمارســازى ويا انكار كرد چرا كه بر اساس 
واقعيت هــا بايد تصميــم گيرى وتصميم 

سازى كرد. 
اولياء على بيگى افزايش بيكارى در كشور را 
زنگ خطرى براى آينده كشور عنوان كرد و 
افزود: امروز جامعه كارگران با بدترين شرايط 
معيشــتى مواجهند و عمده آن ها با بحران 

بيكارى دست وپنجه نرم مى كنند.
وى ادامــه داد: راه مقابله و برون رفت از اين 
بحران اعالم بسيج همگانى است به اين معنى 
كه دولت بايد با تمام دستگاه ها، سازمان ها، 
بنگاه هــاى بــزرگ اقتصــادى، وهمكارى 
تشــكل هاى بخش خصوصى پاى كار بيايد 
و وزارت كار به تنهايى نمى تواند پاسخگوى 

ايجاد كار واشتغال در كشور باشد.
بيگــى با اشــاره به كمبــود نقدينگى در 
بنگاه هاى توليدى و تشديد بحران بيكارى 
در كشور تصريح كرد: دولت بايد هدفمند 
وبا نظارت اين تســهيالت را به بنگاه هاى 

نيازمند، برساند.
وى افزود: به عنوان مثال به 
يك بنگاه توليدى 5ميليارد 
تومان وام داده شده اما چهار 
ماه ديگر نيروهايش از 200به 
150نفر تقليل يافته كه در 
اين زمينه دولت بايد تعهدات 
ايــن بنگاه ها را در تخصيص 
منابع، ايجاد وحفظ اشتغال 
در قالب قراردادهايى پيگيرى 
كند به گونه اى كه بنگاه هاى 
توليدى يا صنعتى در مدت 
پنج سال حقوق تعديل نيرو 

نداشته باشند.
بيگــى افزود: از ســويى در 
گذشته برخى كارفرمايان اين 
تسهيالت را گرفتند وبا اخالل 

در كار بنگاه توليدى، توليد را كاهش داده ويا 
متوقف كردند تا از اين تسهيالت در جاهاى 
ديگر استفاده كنند كه اين منابع بايد هدايت 

ونظارت شود.

نرخ بيكارى 11/5 درصد، در برخى شهرستان ها 60 درصد

ارزش 86 ميلياردى بازار سهام بحران بيكارى با «آمارسازى» حل نمى شود
اقتصاد: براســاس گزارش فارس با توجه به 
ارزش و حجم معامالت سهام در بورس تهران 
در پايان نيمه اول امســال، نســبت قيمت بر 
درآمدى اين بازار به 6/9 مرتبه رســيده است، 
وارزش بازار سهام در بورس تهران از 86 ميليارد 

دالر گذشته است.

رسيدگى به افزايش قيمت 
موادغذايى در اولويت 

اقتصاد: يداهللا صادقى، معاون وزير صنعت در 
ارتباط با جلسات كارگروه تنظيم بازار و دستور 
رئيس جمهور مبنى بر رســيدگى به وضعيت 
كاالهايى كه بيش از 20 درصد افزايش قيمت 
داشتند، بتازگى گفته كه اولويت با مواد غذايى 
خواهد بود.اما اينكه دولت چه روشــى رابراى 
كنترل قيمت مواد غذايى دنبال خواهد كرد، 

هنوز معلوم نيست. 

فساد در فضاى كسب و كار 
اقتصاد: يحيى آل اسحاق، وزير اسبق بازرگانى 
كشور به تسنيم گفته كه وجود فساد در فضاى 
كسب و كار، به رغم وجود ظرفيت باالى كشور 
در حوزه سرمايه گذارى، امكان هر گونه تحول 

و سرمايه گذارى را سلب كرده است.

 تورم توليد كننده 8/2 درصد شد
اقتصاد:شاخص بهاى توليدكننده در ايران در 
12 ماه منتهى به شهريور ماه 1396 نسبت به 
دوازده ماه منتهى به شهريور 1395 به  ميزان 

8/2 درصد افزايش يافته است.

شماره شباى 500 هزار مشمول 
سهام عدالت تأييد نشد

مهر: بانك ها شماره شباى 500 هزار مشمول 
سهام عدالت را تأييد نكردند. مشموالن بايد در 
اســرع وقت با مراجعه مجدد به سامانه و ثبت 
يك شماره شــبا بانكى جديد از يكى ديگر از 
حســاب هاى بانكى معتبر خود، تأييد نهايى 
شماره شبا بانكى آن حساب را از سامانه سهام 

عدالت دريافت نمايند. 

ذره بين 

دولت بايد با 
تمام دستگاه 

ها، سازمان ها، 
بنگاه هاى بزرگ 

اقتصادى، وهمكارى 
تشكل هاى بخش 
خصوصى پاى كار 
بيايد و وزارت كار 

به تنهايى نمى تواند 
پاسخگوى ايجاد 
كار واشتغال در 

كشور باشد

بــــــــرش

درشهريور ماه سال جارى بازار 
اجاره بهاى مسكن بيان كننده تناسب 
نــرخ اجاره با تورم بــوده به طورى كه 
شــاخص كرايه مسكن نســبت به ماه 
 درصد رشد داشته 
است. براساس اعالم بانك مركزى تعداد 
شهر  مسكونى  آپارتمان هاى  معامالت 
 هزار واحد مســكونى 

احمد توكلى با تشــريح جزئيات 
نخستين جلسه با قاضى پرونده مؤسسه 
ثامن الحجج گفت:بــزودى عليه بانك 
مركزى در پرونده كاســپين هم اعالم 
جرم مى كنيم. احمد توكلى افزود: اول 
شهريور ماه امسال بر عليه بانك مركزى، 
وزارت تعــاون و مديــران ثامن الحجج 
اعالم جرم كرديم، چرا كه قانون تشديد 

يك اقتصاددان درباره سخنان 
اخير مسئوالن مبنى بر رساندن ضريب 
 و سخنان اخير نهاونديان 
 ميليون نفر از 
جمعيت كشور به باالى خط فقر، اظهار 
 ميليون 
نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق 

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

 اشتغال  



... و اينك خود ازدواجى!
 ايستگاه /محمد تربت زاده  البد 
خيلى راحت تر و بهتر از «ازدواج سفيد» 
ى است كه مدت هاست دارد جوان ها 
را سياه بخت مى كند! فكرش را بكنيد 

خودتان همسر خودتان باشيد!
 آن وقت ديگر نيــازى به پايبندى به 
خيلى از اصول را نخواهيد داشت. تازه 
مى توانيد سرتان را مثل كبك زير برف 
كنيد و هيچ مســئوليتى را نپذيريد، 
احدالناســى به جز خودتــان برايتان 
مهم نباشــد و خالصه خودتان باشيد 

و خودتان!
پديده «خود ازدواجى» اما به همين ها 
محدود نمى شــود. شــما اجازه داريد 
هر زمان كه از تنهايى خســته شديد 
به خودتــان خيانت كنيد و با هركس 
دوست داشــتيد مدتى زير يك سقف 
برويد و بدون آنكه نگران تجربه نكردن 
و نابودى حس هاى قشنگى مثل مادر 
يا پدر شدن، مســئوليت يك خانواده 
را پذيرفتن و وفادار بودن باشــيد، هر 
زمان طرف مقابل دلتان را زد، شــما 
هــم قيــد او را بزنيد و تــا زمانى كه 
دوباره فيلتان ياد هندوستان مى كند، 

از تنهاييتان لذت ببريد!
هرچقدر هم كه اهل روشــنفكر بازى 
و روشــنفكر نمايى باشــيم و خيلى 
«امــروزى» و حتى «پســا امروزى» به 
اين پديده نگاه كنيــم يا مثل بعضى 
از غربى هــا آن را به فال نيك بگيريم 
و بگوييــم «ايــن كار بــراى افزايش 
اعتماد به نفس و تقويت روحيه انجام 
مى شود»، باز هم سروكله عقلمان پيدا 
مى شــود و نهيب مى زند: اين حرف ها 
همه اش كشك اســت! به جاى گول 
زدن خودمان، پايه، اســاس و كانون 
خانواده هايمان را ســفت بچسبيم و 
مواظب باشــيم بعد از جشــن طالق، 
ازدواج ســفيد و از اين دســت چيزها 
كه پايشان به كشورمان باز شد، «خود 
ازدواجى» هم وارد فرهنگمان نشــود. 
خداوكيلى من يكى طاقت ديدن اينكه 
يك نفر در مراسم عروسى عسل دهان 
خودش بگذارد و با اجازه بزرگ تر ها به 

خودش «بله» بگويد را ندارم!

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

عشق ارباب، دل و ديوار و چشم و رخت ندارد؛اينجا درنگ جايز است
 عكس/فارس / عكس نوشت/ ترمه تاالرپشتى  از هرجا سر در بياورد، نقش و نگار مى زند!

امام خمينى(ره):
امام حسين(عليه السالم) راه فناى ظالم و شكست سمتكار 
را به فدايى دادن و فدايى شدن دانست و اين خود سر لوحه 

تعليمات اسالم است براى ملت ها تا آخر دهر.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين

چرا؟
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تايم
هفته نامــه تايم چــاپ آمريــكا در تازه ترين 
شــماره اش با طراحى جالبى روى جلد خود، 
به حواشــى پيرامون درگيــرى دونالد ترامپ 
با ستارگان سياه پوســت ورزش اين كشور به 
خاطر اعتراض آن ها به بى عدالتى و نشســتن 
موقع سرود ملى اين كشــور مى پردازد. تايم، 
ماكتى بادكنكى شــكل از او طراحى كرده كه 
در تمرينات بازيكنان فوتبال آمريكايى استفاده 
شــده و هيچ گاه زمين نمى افتد و بر همين 
اســاس با تيتر«چرا اوهميشه بلند مى شود؟» 
تــداوم ترامــپ در حمالتش بــه بخش هاى 
مختلف بدون هيچ عقب نشينى را بررسى كرده 

و اين را نوعى تاكتيك تهاجمى او مى داند.

ال ونگورديا
پرتيراژتريــن روزنامه منطقــه كاتالونيا، در 
گزارشــى ويژه بــه حوادث روز همه پرســى 
اســتقالل اين ايالت از اسپانيا پرداخته است. 
اين روزنامه تمركز اصلى خود را روى خشونت 
بيــش از اندازه پليس ملى اســپانيا حاضر در 
شهر بارسلونا اختصاص داده كه باعث مجروح 
شــدن بيش از 800نفر از مردم اين شهر شد. 
الونگورديا واكنش برخى از مقامات سياســى 
مطرح جهان نسبت به اين وقايع و درخواست 
آنان براى پايان دادن به خشونت عليه مردم را 

نيز بازتاب داده است.

عرب تايمز
ايــن روزنامه چاپ كويت عكس اصلى صفحه 
نخست خود را به تجمع عزاداران حسينى در 
كربالى معلى اختصاص داده و در يك صفحه 
به بررسى اين حضور شيعيان «براى بزرگداشت 
ســالگرد شــهادت نوه پيامبر(ص)» پرداخته 
است؛ تجمعى كه به گفته اين روزنامه توسط 
25هزار نيروى امنيتى محافظت مى شد كه با 
توجه به مسائل موجود در عراق درباره استقالل 
كردستان از اين كشور، بدون اتفاق خاصى به 
پايان رسيد. عرب تايمز قدردانى سازمان ملل 
از كويت به دليل ادامه تالش هايش براى پايان 
دادن به بحران اختالف ميان چهار كشور عربى 

با قطر را نيز بازتاب داده است.
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گزارش از شخص

سرهنگ منهاى سياست
« كلنل محمد تقى خان پسيان» در 31 سالگى كشته شد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   ساده ترين راه 
اين است كه گناه كشته شدن «كلنل پسيان» را 
مثل بسيارى از گناهان ديگر، بيندازيم به گردن 
انگليسى ها. يعنى اگر تنها به دنبال يافتن مقصر 
اصلى باشيم و ديگر عوامل پشت و جلو صحنه 
سياســت ايران در 100 سال پيش را بى خيال 
شويم، انگشت اشــاره مان جز به سمت دولت 
فخيمه انگليس! نخواهــد چرخيد. اما واقعيت 
اين اســت كه اگر در بررسى زندگى و پيشينه 
«كلنل محمد تقى خان پسيان» فقط به گفتن 
جمله معــروف و تكرارى: «كار، كارِ انگليســى 
هاست» بســنده كنيم، حرف جديدى نزده ايم. 
اين حقيقت كه سرنخ بسيارى از رخدادهاى تلخ 
سياسى و غير سياسى ســال هاى دور ايران، به 
«انگليسى ها» بر مى گردد، كتمان شدنى نيست 
اما همه ماجرا هم نيست. پس براى خواندن ادامه 
مطلب الزم است براى چند دقيقه عينك « دايى 
جان ناپلئــون» مان را كنار بگذاريم و ببينيم به 
جز «انگليســى ها» چه افراد و چه دست هايى، 
سبب رقم خوردن ماجراى غم انگيز كشته شدن 

شهادت گونه «پسيان» مى شوند.

 ستوان هاى اجبارى
دركتاب « قيام كلنل محمد تقى خان پسيان» 
- نوشــته على آذرى / ســال 1352 – آمده 
اســت كه: «... در ســال 1270 در تبريز متولد 
شــد. اصليت او قفقازى اســت و پدرانش پس 
از عقد قــرار داد ننگين «گلســتان» و پس از 
جنگ 1243 و مجزا شــدن قفقاز از ايران زير 
بار رعيتى خارجه نرفته از همه چيز خودشان 
صرف نظر كرده و خود را به آغوش وطن آباء و 
اجدادى انداخته اند... از ســنه 1278 تا 1283 
ابتدا در مدرســه و مكتب و سپس چند ماه در 
مدرسه لقمانيه درس خواند... سال 1285براى 
تكميل تحصيالت به تهران رفت و وارد مدرسه 
نظام شــد و مدت پنج سال تحصيل كرد...». 5 
ســال تحصيالت نظامى و بعد يكباره زندگى 
تمــام نظامى براى «محمد تقى پســيان» آغاز 
مى شــود. خودش و دوســتانش چندان مايل 
نبودند و البد مى خواستند بازهم درس بخوانند 
اما وزارت جنگ كه انگار بدجورى لنِگ افسران 
كارامد و تحصيلكرده بود، آن ها را از مدرســه 
نظام فراخواند و با درجه « نايب دومى» يا همان 

ستوان دومى به خدمت گرفت.

 امكانپذير نمى باشد...
بقيه ماجرا تا «كلنل» شــدنش، بيشــتر شبيه 
سرگذشت دانش آموزان و دانشجويان ممتازى 
است كه خيلى از مراحل را جهشى طى مى كنند. 
با اين تفاوت كه جهش ها و پيشرفت هاى «محمد 
تقى» تنها به درس و مشق و شاگرد اولى كالس 
محدود نمى شــود و در مقام عمل و در ميدان 
جنگ هاى مختلف به چشم فرماندهانش مى آيد. 
دو سال پس از «ستوان دومى» به درجه «سلطان» 
يا همان «سروان» مى رســد، فرمانده گروهان و 
معاون گردان مى شود، زبان خارجه ياد مى گيرد 
و با پيشنهاد استادان و صاحب منصبان سوئدى، 
مدتى در «يوسف آباد» هم درس مى خواند، هم 
درس مى دهد و هم مترجمى مى كند. سپس به 
همدان اعزام مى شود و در مأموريت هاى مختلف 
جورى موفق مى شــود كــه فرماندهان برايش 
درخواســت درجه «ياورى» مى كنند اما از مركز 
پاسخ مى رسد: « با وجود شايستگى هاى فراوان  
امكانپذير نمى باشد كه «محمد تقى خان پسيان» 
با 21 سال ســن، درجه « ياورى » - سرگردى- 

بگيرد».

 بعضى از حوادث!
البته دو ســال بعد و زمانى كه در درگيرى هاى 
بروجرد رشــادت به خرج داد، زخم برداشت و 
مأموريت هايش را بخوبــى انجام داد، به درجه 
سرگردى رســيد. پيش از آن مدتى در مدرسه 
صاحب منصبان ژاندارمرى حاضر شده و مدال 
افتخــار هم گرفته بود. 23 ســال داشــت كه 
فرماندهى گردان به او ســپرده شد... در همين 
سن و ســال بارها با نيروهاى تزارى درگير شد 
و هر بار موفق شــد جلوى هجوم آن ها را بگيرد 
اما در نهايت به دليل كمبود نفرات و نداشــتن 
امكانات عقب نشست. 26 ساله بود كه بيمارى 
ورم كبــد يكباره او را خانه نشــين و مجبورش 
كرد بــراى معالجه راهى آلمان شــود. پيش از 
آن به شــكل ناباورانــه اى از خدمت نظام اعالم 
كناره گيرى كرده بود. نويســنده كتاب « قيام 
كلنــل....» در اين مورد تنهــا به اين نكته اكتفا 
مى كند كــه: « در نتيجه بعضــى از اقدامات و 
حــوادث كه خود او از ذكر آن ها صرفنظر كرده، 
اضطــراراً از كار كناره گيرى كرده و بدون درنگ 

براى معالجه ورم كبد به آلمان رفت»!

 سياست، بى سياست
كلنل جــوان، همه آن ويژگى ها، شــهامت ها، 
افتخارآفرينى هــا، صداقت، جوانمــردى و... كه 
تاريخ نويسان در باره اش گفته اند را داشت. يك 
نظامى و مدير كار درست كه حاضر بود سرش را 
بدهد اما نگذارد شرف، غيرت و ميهن پرستى اش 
لب پَر شــود. برخى از اهالى تاريخ نويســى در 
بررســى رخدادها و جريانات سياسى آن روزگار 
و سبك و سنگين كردن شخصيت هاى مثبت 
و منفى آن ســال ها وقتى به نام «كلنل پسيان» 
و اقدام ها و فعاليت هايش مى رسند، براى نظامى 
جوان ايرانى حســابى جداگانه باز مى كنند. تا 
جايى كه معتقدند لياقت و كاردانى او تا حدى 
بود كه براحتى مى توانست خودش را به تهران 
برســاند و جايگزين «سردار ســپه» ى شود كه 
انگليسى ها داشتند براى روى كار آوردنش نقشه 
مى كشــيدند. كلنل با همه داشته هايش، فقط 
يك ويژگى را نداشت. او سياستمدار و سياست 

باز نبود. 

 دهان گرگ
در آلمان فقط خــودش را معالجه نكرد. كتاب 
مى خواند، مى نوشــت، گاهى شــعر مى سرود و 
البته آموزش پرواز مى ديد تا با 33 سورتى پرواز، 
بشــود نخســتين خلبان ايرانى! آن هم چيزى 
حدود 100 سال پيش. در بدترين زمان ممكن 
به ايران بازگشــت. حكومت نحيف «احمد شاه» 
آخرين نفس هايش را مى كشيد و استعمار پير 
با بازيگران مختلفى كــه در ايران تربيت كرده 
بود، نقشه هايش را. صحنه سياست ايران دست 
سياســت بازانى مانند «ســيد ضيا » و «قوام» و 
مهره هــاى چون « رضا خان» افتاده بود. «كلنل» 
كه ابتــداى ورود به ايران با بى اعتنايى رو به رو 
شــده بود، يكباره به خراســان فرستاده شد تا 
فرماندهــى ژاندارمرى را به عهده بگيرد. گرگى 
به نام «قوام السلطنه» سال ها والى خراسان بود 
و اين اواخر آن قدر چاپيده و به همه جا دســت 
اندازى كرده بود كه صدايش به تهران هم رسيده 

بود. «كلنل» بدون اينكه بداند ماجرا چيست به 
دهان گرگ رفته بود. نمى دانست كه او را سنگ 
فالخن درگيرى هاى سياسى خودشان كرده و به 

خراسان پرتاب كرده اند!

 سِر بريده اش
وقتى متوجه ماجرا شــد كه كار از كار گذشت.

اگرچــه به اوضاع خراســان سروســامان داده 
بود،«قوام» را دستگير كرده و به تهران فرستاده 
بــود و نظم و انضباط مالى و نظامى كم نظيرى 
را ايجاد كرده بود اما مى دانســت كه اعتمادش 
به «سيد ضيا» و حكومت مركزى اشتباه جبران 
ناپذيرى بوده است. وقتى ديد سياست بازها در 
تهران به جان هم افتاده و «قوام» دوباره به قدرت 
رسيده اســت، براى دوستانش نوشت كه: « فى 
الواقع آقايان براى راحت شدن از شر من، مرا به 
خراسان فرستادند»! همه چيز را فهميد اما خلق 
و خوى نظامى اش، شرافت و پاكدامنى اش اجازه 
تسليم شــدن نداد. همه امور را در خراسان به 
دست گرفت و محكم ايستاد. نيروهاى پايتخت 
حريفش نشدند... دست آخر خوانين و كردهاى 
منطقــه را به جانش انداختند... تا آخرين گلوله 
جنگيد تا زخمى و اسيرش كنند و سر بريده اش 

را بفرستند براى سياست بازها!

 قورى بند زده
«قوام» شــايعه كرده بود كه «كلنل» در خراسان 
مال و منالى به هم زده و اشرافيتى. حتى دستور 
داد جنــازه اش را به خارج از باغ نادرى مشــهد 
انتقال دهند. اما در صورت مجلسى كه از اموال 
و دارايى ها او به تهران فرستاده شد، آمده است: 
« 1- ديوان فردوســى طوسى يك جلد 2- دو 
صندوق چوبى محتوى كتب الســنه فرانســه 
- آلمانى - تركــى - عربى 3- قاليچه تركمنى 
يك تخته 4- لباس سالم ژاندارمرى يكدست 5- 
لباس معمولى ژاندارمرى يك دست 6- چكمه 
يك جفت7- استكان سه عدد؛8- قورى بند زده 

يك عدد!
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حمله به عزاداران حسينى 
در هند

فراديد/نيروهــاى امنيتى هنــد با يورش 
به مراسم ســوگوارى عزاداران حسينى در 
كشــمير، با اســتفاده از چماق، باتوم و گاز 
اشــك آور، آن ها را متفرق و شــمارى رانيز 

بازداشت كردند.

غير قابل  اعتمادترين
 رهبر جهان!

فــرارو/ براســاس نظرســنجى مركــز 
پژوهشــى PEW كه 37 كشور جهان را 
شامل مى شــود، تنها 22 درصد مردم به 
سياســت هاى بين المللــى ترامپ اعتماد 
دارند. در سال هاى آخر رياست جمهورى 
بــاراك اوباما 64 درصد مردم به نقش وى 
براى هدايت آمريكا در جهان باور داشتند.

بيرون از يمن با ايران 
بجنگيد

شفاف/ در پى اظهارات عربستان مبنى بر 
نفوذ ايران در يمن، على عبداهللا صالح، رئيس 
جمهور پيشين يمن گفت: رياض بيرون از 
مرزهاى يمن با تهران تسويه حساب كند... 
برويــد و بيــرون از مرزهاى يمــن با ايران 
بجنگيــد. در خاك يمن حتــى يك ايرانى 

وجود ندارد.

متهم پرونده سقوط جرثقيل 
در مكه تبرئه شد

عصرايران/ دادگاهى در عربستان با صدور 
حكمى، شركت ساختمانى بن الدن را كه در 
پرونده سقوط جرثقيل در مكه سال 2015 
متهم به قتل غير عمد بيش از 100 زائر بود، 

تبرئه كرد.

خدا رحمتشان كند!
فــرارو/ دونالــد ترامپ رئيــس جمهور 
آمريــكا در واكنش به حادثــه تيراندازى 
در الس وگاس با انتشار پستى در صفحه 
توييترى خود نوشت: با قربانيان تيراندازى 
وحشتناك الس وگاس ابراز همدردى كرده 
و به آن ها تسليت مى گويم. خدا رحمتشان 

كند.

حميد صفت آزاد نشده
شــفاف/ به اشــتراك گذاشــتن كليپ 
كوتاهــى از حميــد صفــت در صفحــه 
اينســتاگرامش در عزادارى هاى تاســوعا 
و عاشــوراى حسينى، شــايعه آزادى اين 
خواننده رپ را در فضاى مجازى به وجود 
آورد. نوراهللا عزيزمحمــدى، وكيل مدافع 
وى ضمــن تكذيب خبــر آزادى موكلش 
گفت: حميد صفت آزاد نشده و هم اكنون 

در زندان به سر مى برد.

«مالنيا» كاخ سفيد
 را صورتى كرد

باشــگاه خبرنگاران/ در پــى اظهارات 
مالنيا، همســر دونالد ترامپ، مبنى بر اين 
كه:«ما آگاهى مردم را در خصوص راه هاى 
مقابله با ســرطان سينه افزايش مى دهيم 
و به همين مناســبت كاخ سفيد به رنگ 
صورتــى در مى آيــد.» ايــن كاخ به رنگ 

صورتى در آمد!

درسا درخشانى از 
ملى پوشان به حساب نمى آمد!

مهر/ پس از اخراج درســا درخشانى از تيم 
ملى ايــران به دليل حضور بدون حجاب در 
مسابقات بين المللى و پيوستن وى به تيم 
آمريكا، مهرداد پهلوان زاده رئيس فدراسيون 
شــطرنج گفت: اين بازيكن عضو تيم ملى 
ايران نبود ضمن اينكه اينگونه جابه جايى ها 

در شطرنج عادى است.

  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» وابسته به آستان قدس  رضوى

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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حكايت حسادت و نيك خواهى
1ـ پرده ها كنار / زندگى دنيا به گونه اى است كه با هميم و در پيچ وخم هاى اجتماعى، 
داد و ِسَتد هاى ناگزير داريم. داد و ستدها، روح آدم ها را صيَقل مى دهند... آدم ها را با 
زير و بم شخصيت و زندگى هم آشنا مى كنند... مسيرها را تعيين يا تصحيح مى كنند. 
آشنايى آدم ها، زير و باالى زندگى آنان را براى هم آشكار و پاى آنان را به راز و رمزهاى 
زندگِى هم باز مى كند... هرچه بيشتر هم را بشناسند و از هم بيشتر بدانند، اوج و فرودها 

بيشتر به نظرشان مى آيند.
2ـ دست بر شانه هاى رشد/ آدم ها در كنار آشنايى و همدلى با هم، «رقابت هاى 
پنهان» نيز دارند. پيشوايان تأكيد كرده اند كه دوستان «همدل»، از همراهى شان با رشد 
دوستان شناخته مى شوند... از اينكه ممكن است حقى از خود را فدا كنند تا «دوست»ى 
به «ُرشــد»ى برسد... از اينكه رشد ديگران را دوست دارند... حتى اگر خودشان موفق 
نشوند. بزرگان نيز تأكيد كرده اند كسانى كه رشد ديگران را مى خواهند، خود نيز رشد 

خواهند كرد.
3ـ  ُمشتى پر از گل سرخ / دانستن آدم ها از زندگى، كسب وكار و موفقيت هاى هم، 
آزمون بزرگى براى دوستى هاست. كسانى كه با هم رشد مى كنند و مسير مشتركى 
دارند، سرنوشت هاى مشابهى ندارند. گاهى كسى موفق مى شود و «پيشرفت» مى كند 
اما ديگرى وامى ماند يا «شكست» مى خورد. از اينجا به بعد، آزمون رفاقت آغاز مى شود... 
پيشوايان فرموده اند كسى كه به رغم شكست، پيروزى ديگرى را باور مى كند و دلشاد 

مى شود؛ دوست حقيقى است. 
4ـ  نيش موريانه / رشــد آدم ها، آزمون دشوار ديگران است. بزرگان تأكيد كرده اند 
كه موريانه حسادت، بى آنكه ديده شود، كارش را مى كند. تأكيد كرده اند بى آنكه حتى 
متوجه بشويم، درون ما زندگى مى كند و در بزنگاه هاى آزمون، سر مى كشد. همين كه 
پيشرفت ديگران را بشنويم و چيزى درون ما بلرزد (براى اينكه مطمئن شويم، موريانه 

زنده است!) كافى است.
5ـ  پاپيچ ها/  بزرگان تأكيد كرده اند، كســانى در مسير خودسازى موفق اند كه در 
رسيدن به «محبوب ازلى» دوســتانى يكدل و نيك خواه داشته باشند... و «حسادت» 
را مانع دانســته اند. معتقدند حسادت، اجازه همدلى با ديگران را نمى دهد... بنابراين، 
دوستى  عميق و تبديل به رشد معنوى نمى شود. شگفت آور رفتار كسانى است كه از 
نظر شأن و توان مالى باالتر از سطح معمولى جامعه اند اما باز دربارة پيشرفت ديگران 

چهره درهم مى كشند و رشد ديگران را تاب نمى آورند!
6ـ  باالپريدن /  پيشوايان تأكيد كرده اند يكى از مهم ترين وسيله هاى نزديك شدن 
به اهل بيت(ع) نيك خواهى دربارة ديگران است... و باز تأكيد كرده اند كسانى در مسير 
رســيدن به لقاى الهى قدم برخواهند داشت كه صادقانه با ديگران رفاقت كنند... و از 

رشد و پيشرفت هاى ديگران، «صميمانه» دلشاد شوند. 
 7ـ  تيغ دو سر/  «حسود» پيوسته در فكر آسيب رسانى به ديگران و «به زير كشيدن» 
كسانى است كه «پيشــتر» از او ايستاده اند... حتى اگر از نزديكان و دوستانش باشند. 
احساس حسادت، كارى ترين خنجرى است كه دســته ندارد... به «محسود» آسيب 
مى رساند اما حسود را نيز زخمى مى كند. حسادت، شيوه اى از «دشمنى» است كه در 

لباس دوستى ظاهر مى شود.
 8ـ  ماندن بر مهر/  پيشوايان و بزرگان، به تالش و تحمل رنج هاى روزگارشان، مسير 
«خوب بودن» و «خوب ماندن» را «پيوســته» دنبال كرده و از مسير بازنمانده اند. مطالعه 
زندگى آنان، ثابت مى كند كه در مسيرشان آزار و رنج فراوانى از ديگران ديده و تحمل 
كرده و در روزگارشان ياران و همراهان كمى داشته اند... كه بى حسادت و نيك خواهانه 
با آنان همراهى كرده باشند. «زيارت» مزار آنان، همراهى با جان آگاه و همدلى با تحمل 
آنان اســت... و تمرين شباهت به آنان در مســير تحمل حسادت ها و بدخواهى هاى 
حســودان روزگار... كسانى كه با كوچك ترين رشد كســى، با انبوهى از مانع و آزار، 
مســيرش را سد مى كنند. زائران مزار پيشوايان و بزرگان، راهشان را از راه كسانى كه 

سبب رنج پيشوايان و بزرگان شده اند، جدا مى كنند.
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از 
شركت «اســوه»، صفحة 721. از زيارتنامة حضرت امام حسين(ع) مشهور به «زيارت 

وارث»:
ـ (... و لََعنَ اهللا اُمًَّه َسِمَعت به ذالَِك َفَرضَيت بِه!)... از رحمت خدا دور باشند كسانى كه 

ستم به تو را شنيدند و در دل از آن خشنود بودند.                 (ادامه دارد)

 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

نذر ارباب

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

مريم اميرجاللى - اينستاگرام
ايستگاه / اين بازيگر تلويزيون در واكنش به شايعاتى كه برايش در شبكه هاى مجازى به راه انداختند 
و حتى عكس مراســم خاكســپارى او را نيز چاپ كرده بودند، به اين افراد مى گويد كه شماره حساب 

خود را مى دهد، تا آن ها هزينه مراسم هفتم و چهلم را به حساب خود او واريز كنند!

هيالرى كلينتون - توييتر 
ايســتگاه / هيالرى كلينتــون در توييتى در واكنش بــه تيراندازى مرگبــار در الس وگاس، به حزب 
محافظه كاران اين كشور كه حامى حمل سالح هستند تاخته و مى گويد همانطور كه آن ها تالش مى كنند، 
دسترسى به تفنگ صدا خفه كن نيز براى همه آسان تر خواهد شد، و بدين شكل حتى مردمى كه در اين 

اتفاق به خاطر صداى گلوله فرار كردند نيز ديگر نخواهند توانست چنين كارى بكنند.

جاستين گنگلر - توييتر 
ايستگاه / اين پژوهشگر و نويسنده، در توييتى به تحقيق اخير خود در خصوص احساس واقعى مردم 
كشــورهاى عرب حوزه خليج فارس به ايران اشاره مى كند، و تأكيد دارد بيشتر از حس خصومت، در 

ميان آن ها نگرانى هايى در مورد اوج گيرى سياسى و نظامى ايران ديده مى شود.

يك

دو

سه

شبكه گردى

ايوان ِشفا (71)

به قربان قتيل العبرات كربال...
 ايستگاه/ رقيه توسلى   عاشق، هفتاد و دو بار شهيد مى شود... كفن كدام است، 
انگشتر و پيرهن كهنه؟ كوفيان رسم دارند سِر ميهمان بر نيزه بگذارند و خيزران، بر 
ســيماى خورشيد بكوبند! رسم دارند شمشير بُّران كنند، تير و نيزه بردارند و آب از 

شيرخوار بدزدند! دمى بيعت كنند و دمى در گودال، دست ها و خنجرها بياورند... 
پيمان و نامه و شرف كدام است؟ اهل كوفه، اهل صله اند... اهل خون و ذبح و آتش... 

صاحب اسبانى كه اشك مى ريزند از اسب بودن.
به قربان قتيل العبرات كربال... به فداى ثاراهللا... و به فداى عاشقى كه روزى هفتاد و 

دو بار شهيد مى شود!
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