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نيـمه پنهان
افزايش دستمزدها

اجراى ناقص 
قانون بهبود 

فضاى كسب و كار 
پس از 6 سال!

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمدصادق دهنادى

در سال هاى اخير، هر چه دست رسانه هاى رسمى و بويژه تلويزيون از تمهيدات 
ثمربخش در موضوع عاشورا خالى و خالى تر مى شود، محصوالت، وقايع، چالش ها 
و رويارويى هاى رســانه اى در دنياى سايبرى (كه گاهى به اشتباه از آن به عنوان 
فضاى مجازى ياد مى شود) به شكل تصاعدى افزايش مى يابد به نحوى كه مى توان 

گفت به موازات تالطمى كه به مناسبت ...

بازنمايى محرم در پر جمعيت ترين اجتماع ايرانى

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در همايش رهروان زينبى:

پيروزى در برابر دشمنان نيازمند صبر و مقاومت است
 ............ صفحه 2

پيش بينى تجرد يك ميليون 
دختر باالى 40 سال در كشور 

زنگ خطر 
افزايش مجردهاى 

ميانسال

 توضيحات نوبخت درباره گزارش قدس 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 16 ............ صفحه 7

 اخبار   سخنگوى دولت در واكنش به 
گزارش روز گذشته روزنامه قدس مبنى بر 
اينكه دولت حقوق كاركنان را كمتر از نرخ 
تورم افزايش مى دهد، گفت: ميزان افزايش 

حقوق كاركنان دولت در سال آينده 10 
درصد و بيشــتر از نرخ تورم پيش بينى 
شده اســت.وى افزود: پنــج درصد از اين 
افزايش از طريــق بودجه عمومى و پنج 

درصد هم از طريق صرفه جويى دستگاه ها 
حاصل مى شود.محمد باقر نوبخت با بيان 
اينكه ما بر اســاس قيمت تمام شــده يا 
هزينه واحد خدمت به دستگاه ها بودجه 

تخصيص خواهيم داد، افزود: دســتگاه ها 
بايد در همين بودجه 10 درصد افزايش 
حقوق كاركنان را ببينند. وى اظهارداشت: 

 ............ صفحه 2حقوق بازنشستگان ...

 امام هادى
دنيا بازارى است 
كه عده اى در آن
[ براى آخرت] 
سود برند و عده 

اى ديگر زيان 
كنند.

تحف العقول- ص 483

 

 دل رو مى بره 
كرب و بال ...

خداحافظ 
اتحاد ميهنى

دولت و مجلس در رفع موانع توسعه 
منطقه ويژه اقتصادى سرخس بكوشند

8 5 3
«سعيد حداديان» هنوز هم خودش را مداح اهل سياست مى داند جالل طالبانى، رئيس جمهور پيشين عراق  درگذشت قائم مقام توليت آستان قدس رضوى :

رهبر انقالب در ديدار خانواده 
اين شهيد تأكيد كردند

حججى 
نماد معجزه 

جارى انقالب

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اســالمى ظهــر ديروز در 
ديدار خانواده شهيد محسن حججى، اين 
شــهيد واالمقام را نشانه خدا و سخنگوى 
شــهداى مظلوم و ســر جدا دانستند و با 
اشاره به حضور با شكوه و كم سابقه مردم 
در تشــييع آن شهيد، خاطرنشان كردند: 
خداوند به واسطه مجاهدت محسن عزيز، 
ملت ايران را عزيز و ســربلند كرد و او را 
نماد نســل جوان انقالبى و معجزه جارى 
انقالب اســالمى قرار داد.به گزارش پايگاه 
اطالع رســانى دفتر مقام معظم رهبرى، 
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به فراگير 
شدن نام برجسته، ممتاز و درخشان شهيد 
حججى در سراسر كشور در اثر مجاهدت و 
شهادت مظلومانه او، گفتند: همه شهداى 
ما مظلومند و غير از محسن شما، شهداى 
ديگرى نيز هستند كه دشمن سر از تن شان 
جــدا كرده و همگى در نزد خداوند عزيز و 
صاحب درجات هستند، اما خداى متعال 
بر اســاس حكمت خود و خصوصيات اين 
جوان، او را نماينده و سخنگوى اين شهيدان 
كرد.رهبر انقالب اســالمى افزودند: همه 

شهيدانى كه ...

 مجذوب بودن دل هاى 
جوانان به مفاهيم انقالبى 

حيرت انگيز است

روايت روز واقعه؛ 23 سال بعد
 سالم   30 خــرداد سال 1373 مصادف شده بود در اين شماره ويژه نامه سالم مى خوانيد

باسالروز عاشوراى حســينى. مردم براى عزادارى 
ســاالر شــهيدان به حرم مطهر رضوى مشــرف 
شــده بودند و زير لب نواى يا حسين(ع) را زمزمه 

مى كردند. عقربه هاى ســاعت، 14 و 26 دقيقه را 
نشان مى داد كه ناگهان انفجار مهيبى، سراسر حرم 
مطهر رضوى را به لرزه درآورد. در ابتدا، كسى فكر 

نمى كرد كه اين لرزه، ناشى از بمب گذارى...



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر محمدصادق دهنادى

توضيحات نوبخت درباره گزارش قدس

نيمه پنهان افزايش دستمزدها

گزارش خبرى

 سياست/ آرش خليل خانه   سخنگوى دولت در واكنش به 
دولت حقوق  اينكه  بر  مبنى  روزنامه قدس  روز گذشته  گزارش 
كاركنان را كمتر از نرخ تورم افزايش مى دهد، گفت: ميزان افزايش 
حقوق كاركنان دولت در سال آينده 10 درصد و بيشتر از نرخ تورم 
پيش بينى شده است.وى افزود: پنج درصد از اين افزايش از طريق 
بودجه عمومى و پنج درصد هم از طريق صرفه جويى دستگاه ها 
حاصل مى شود.محمد باقر نوبخت با بيان اينكه ما بر اساس قيمت 
تمام شده يا هزينه واحد خدمت به دستگاه ها بودجه تخصيص 
خواهيم داد، افزود: دستگاه ها بايد در همين بودجه 10 درصد 

افزايش حقوق كاركنان را ببينند.
وى اظهارداشت: حقوق بازنشستگان هم عالوه بر اين 10 درصد در 

راستاى همسان سازى افزايش ديگرى نيز خواهد داشت.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره 
اينكه اگر دستگاه هايى نتوانند از محل صرفه جويى و بهره ورى، پنج 
درصد افزايش حقــوق كاركنان خود را تأمين كنند و اين رقم را 
نپردازند، تكليف كاركنان آن ها چه خواهد بود و همچنين تكليف 
كارگران مشمول قانون كار خارج از بخش دولتى و جايگاه شوراى 
عالى كار به عنوان مرجع تعيين دســتمزد اين دسته از كارگران، 
اظهارداشت: بخشنامه بودجه مربوط به بخش هاى كارگرى است 
كه به تبعيت از كاركنان دولت دستمزد دريافت مى كنند و آن هايى 
كــه نياز به مصوبات از مراجع ديگــر دارند به روال خودش انجام 
مى شود؛ در بخشى از موارد هم شوراى حقوق و دستمزد بايد نظر 

بدهد، اما با رعايت الزامات قانونى بودجه.
نوبخت تصريح كرد: دســتگاه هايى هم اگر نمى توانند اين حكم 
قانونى را اجرا كنند بايد با ســازمان برنامه و بودجه مذاكره كنند 
تا به توافق برسيم و مشكل آن ها حل شود، و اين طور نيست كه 

دستگاه ها اعالم كنند نمى توانند تكليف قانونى را اجرا كنند.

 پيش بينى رشد 7 تا 8 درصدى بدون نفت
نوبخت در ادامه با بيان اينكه بخشنامه بودجه 97 هفته گذشته به 
دستگاه ها ابالغ شد، ادامه داد: اين بودجه به عنوان رشد اقتصادى 
فراگير، اشــتغال زا و ضد فقر ابالغ شــده است. در اين ابالغ نحوه 
برآورد هزينه ها و اعتبارات تملك دارايى هاى ســرمايه اى و نحوه 
ايجاد اشــتغال مشخص شده اســت و به دنبال افزايش توليد و 
استمرار رشد اقتصادى براى سال 97 هستيم. پيش بينى ما رشد 

7 تا 8 درصدى بدون نفت براى سال آينده است.

 قطع مراودات تجارى
سخنگوى دولت در پاسخ به پرســش ديگرى درباره تأثيرات 
قطع مراودات تجارى با كردســتان عراق بويژه بر تعاونى هاى 
مرزنشينان با بيان اينكه در اين مسئله حق حاكميت و تماميت 
ارضــى دولت عراق مطرح اســت كه براى مــا اهميت دارد، 
گفت: در حال حاضر بخشــى از خاك عراق و سوريه در دست 
تروريست هاست و هر عاملى كه انسجام و اتحاد ميان كشورها 
را بر هم بزند و موجب تضعيف شود، مورد تأييد ايران نيست. 
ايــران قطعاً براى حق حاكميــت و تماميت ارضى و مقابله با 
تروريسم اقداماتى را انجام مى دهد كه ممكن است آثار سوئى 
به طور موقت داشــته باشــد و برخى مرزها بسته شود كه در 

مقابل با اهداف بلند به چشم نمى آيد.

 جابه جايى يا تغيير استانداران!
نوبخت در پاســخ به اين پرســش كه چرا دولت به جاى تغيير 
استانداران بيشتر دست به جابه جايى آن ها زده است، با بيان اينكه 
ضرورت تغييرات در كابينه و در ســطح مديران از ابتداى دولت 
دوازدهم پيگيرى شد و بيش از 50 درصد از اعضاى كابينه تغيير 

كردند، گفت: در زمينه تغييرات استانداران تعدادى جابه جا شدند 
و بقيه تغيير خواهند كرد.

 گزينه هاى ما درباره برجام روى ميز است
نوبخت در پاسخ به اينكه اگر تحريم هاى آمريكا به اجرا درآيد برنامه 
دولت براى جلوگيرى از بحران هاى احتمالى ارزى چيست؛ با تأكيد 
بر اينكه از نظر اقتصادى توانستيم در روزهاى سخت كشور را اداره 
كنيــم و باز هم اداره خواهيم كــرد و براى هر حالتى گزينه هاى 
مختلفى روى ميز داريم، اظهارداشت: زمانى كه تصميم نظام در 
مســئله برجام مشخص شود همه فعاليت هايى كه قبل از اجراى 
برجام انجام مى داديم از سرگرفته خواهد شد و بازگشت به گذشته 

در كوتاه ترين زمان امكان پذير است.

 اقدامات دولت براى حل مشكل هپكو و آذرآب
ســخنگوى دولت درباره وضعيت كارگران شــركت هاى هپكو و 
آذرآب هم با اشــاره به اينكه اين دو شركت غير دولتى هستند و 
از سال گذشته كاركنان آن تقاضا داشتند به وضعيت قبل(دولتى) 
برگردند، گفت: اين خواســته مغاير اصل 44 قانون اساسى است، 
بنابراين مقرر شد از ســوى بانك ملى وامى در اختيار آن ها قرار 
داده شود و براى شهردارى ها نيز از محصوالت اين شركت سفارش 

گرفته شود، بنابراين دولت اين مجموعه را فراموش نكرده است.
وى افزود: دولت چند وزير را مأمور رســيدگى به موضوع كرده تا 

موانع و مشكالت را برطرف كنند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

نقش كربال و فرهنگ عاشورا در مسير انقالب و دفاع مقدس ممتاز است    پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: رئيس  جمهور با تشريح شرايط زمانى حادثه عاشورا تأكيد كرد: حضرت ابا عبداهللا(ع) 
و ياران با وفاى ايشان تابلويى از آزادگى و فداكارى آفريدند كه راهنما و چراغ هدايت بشريت است. حسن روحانى عصر سه شنبه در جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى، نقش كربال و فرهنگ عاشورا در مسير انقالب 

اسالمى و دفاع مقدس را ممتاز دانست و ادامه داد: روزها و رخدادهاى مهم نهضت اسالمى با تاسوعا، عاشورا و محرم حسينى گره خورده است. 

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

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اسالمى ظهر ديروز در ديدار 
خانواده شهيد محسن حججى، اين شهيد 
واالمقام را نشانه خدا و سخنگوى شهداى 
مظلوم و سر جدا دانســتند و با اشاره به 
حضور با شكوه و كم سابقه مردم در تشييع 
آن شــهيد، خاطرنشان كردند: خداوند به 
واسطه مجاهدت محسن عزيز، ملت ايران 
را عزيز و ســربلند كرد و او را نماد نسل 
جــوان انقالبى و معجزه جــارى انقالب 

اسالمى قرار داد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
با اشــاره به فراگير شدن نام 
درخشان  و  ممتاز  برجسته، 
شــهيد حججى در سراسر 
كشــور در اثــر مجاهدت و 
شهادت مظلومانه او، گفتند: 
همه شهداى ما مظلومند و 
غير از محسن شما، شهداى 
ديگرى نيز هستند كه دشمن 
سر از تن شــان جدا كرده و 
همگى در نزد خداوند عزيز 
و صاحب درجات هســتند، 
اما خداى متعال بر اســاس حكمت خود 
و خصوصيات اين جــوان، او را نماينده و 

سخنگوى اين شهيدان كرد.

 نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه
همه  افزودند:  اســالمى  انقــالب  رهبر 
شهيدانى كه از ايران، افغانستان، عراق و 
مناطق ديگر در مبارزه با اشرار تكفيرى 
و دست نشــانده آمريــكا و انگليس به 
شــهادت رسيدند، در اين جوان خالصه 
و ديده مى شــوند و خداونــد او را نماد 

شهادت مظلومانه و شجاعانه كرد.
ايشان، حضور كم نظير مردم قدرشناس 
در تشييع شــهيد حججى در شهرهاى 
تهران، مشــهد، اصفهــان و نجف آباد را 
بسيار پر معنا دانستند و گفتند: خداوند 
دل هــا را مجذوب كرد و افراد گوناگونى 
كــه زندگى برخــى از آنــان در ظاهر 
تناسبى با جهاد و شهادت ندارد، عكس 
شــهيد را در دست گرفتند و به تشييع 

او آمدند.
حضــرت آيــت اهللا خامنه اى با اشــاره 
براى  فــراوان دشــمنان  به تالش هاى 
بازگرداندن ملــت و بويژه جوانان از راه 

جهاد و شــهادت و به فراموشى سپردن 
امام(ره) و گم كردن خط روشن انقالب، 

افزودند: در چنين شــرايطى، مجذوب 
بودن دل هاى بخش زيادى از جوانان به 

مفاهيم انقالبى، حيرت انگيز است و اگر 
كميت و كيفيت جوانان انقالبى از دهه 

60 بيشتر نباشد، كمتر نيست.

 معجزه جارى انقالب
رهبر انقالب اسالمى گفتند: خداوند اين 
واقعيت را با شهيد حججى به همه اثبات 
كرد و با بــزرگ و عزيز كردن او و نماد 
ساختن از او نشــان داد كه نسل جوان 
امــروز، اين گونه مخلصانه و صادقانه در 
پى جهاد فى ســبيل اهللا اســت، و اين، 
آيت الهى و نشــانه خدا و معجزه جارى 
انقالب اســت. ايشــان، خانواده شهيد، 
مســئوالن و همه ملت ايران را مرهون 
مجاهدت شــهيد حججــى و امثال او 
دانســتند و با تجليل از نقش برجسته 
پدر، مادر و همسر شهيد گفتند: اگرچه 
فقدان شــهيد براى خانواده او، مصيبت 
بزرگى است اما عزتى كه خدا به واسطه 
او به كشــور داد، مايه تســال و آرامش 

آن ها خواهد بود.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى همچنين بر 
تصوير ماندگار شهيد حججى در لحظه 
اســارت، اين جمالت را مرقوم كردند: 
«ســالم و درود حق بر اين شــهيد پر 
افتخار و ســرافراز كه در حســاس ترين 
و خطيرترين لحظــه  زندگى، نماد حق 
پيروز و آشكار در برابر باطل رو به زوال 
شد. سالم خدا بر او كه با جهاد مخلصانه 
و شهادت مظلومانه، خود را و همه  ملت 

خود را عزيز كرد».

رهبر انقالب در ديدار خانواده اين شهيد تأكيد كردند

حججى نماد معجزه جارى انقالب

 جوان ها با اين تلگرام دارند بدبخت مى شوند، فيلترش كنيد. مگر قبالً كه نبود، چى 
مشكلى بود؟ پنج درصد اگر فايده داشته باشد. من كه داشتم، اكنون چهار ماه است كه 

پاكش كردم و راحت شدم. 9300002554
 دولت اصالحات و همفكران بر جامى اش با اين تصويب برجام  نشان داد و ثابت كرد 

كه از نظر بينش نظامى و سياسى از نوك دماغشان دورتر را نمى بينند. 9150000210
 چرا ما معلمان پيمانى با چندين سال سابقه پيمانى و چندين سال سابقه حق التدريسى 
قبل از پيمانى ما را استخدام رسمى نمى كنند، اما كسانى كه دانش آموز ما بوده اند بعد 
از دو سال كه مى روند تربيت معلم فورى آن ها را استخدام رسمى مى كنند؟ آيا اين ظلم 
و تبعيض و بى عدالتى آشكار نيست؟ بسيار معترض و ناراحت هستم. عاجزانه انتظار 

مى رود پيگيرى كنيد كه معلمان پيمانى را استخدام رسمى كنند. 9220002807
 كاهش ناگهانى سود بانكى موجب خروج سرمايه ها از بانك ها و خالى شدن منابع آنان، 
ايجاد هرج و مرج در بازار سكه و ارز و افزايش تورم، ورشكستى بانك ها و ركود بيشتر در 

توليد و... خواهد شد! 9120008949
 وزير كشــور! در برخى شهرها بيكارى به 60 درصد رسيده است! چشم دولت تدبيرو 

اميد روشن! 9150001735
 درخواســت برجامى ظريف با حروف درشــت اروپا در مقابل آمريكا بايستد! آقاى 
ديپلماتى كه همه تخم مرغ هايت را در يك ســبد گذاشتى و با كمال تأسف به نصايح 
مشفقانه رهبر معظم انقالب هم بى توجهى كردى! باش تا صبح دولتت بدمد/ كين هنوز 
ســحر است! تعجب مى كنم از ظريف كه نمى داند و يا نمى خواهد بداند آمريكا با اروپا 
هماهنگ عمل مى كند و در اين ميانه ملت نجيب 6000 ســاله ايران سر كار هستند! 

9150001736
 چقدر گفتيم و نوشتيم كه مردم حواستان باشد به چه كسى رأى مى دهيد، حاال بايد 
چهار سال ديگر به زور، فشار اقتصادى، فقر و ندارى و تهيدستى را تحمل كنيد! اين قانون 
الهى است وقتى فرد عادل و خيرخواه و دلسوز و زحمتكش را زديد كنار، به يقين گرفتار 
يك سرپرست بى تدبير خواهيد شد. بعد هر چه فرياد بزنيد از بى تدبيرى، فريادتان به 

جايى نخواهد رسيد و چاره اى نداريد جز تحمل.9350007054
 يك سال از وقت كارى دولت تدبير و اميد گذشت هيچ قدمى براى رفع فقر و معاش 
آنان بر داشته نشد؛ براى سال آينده هم خبر خوش دارند، به قول آقاى نوبخت افزايش 
حقوق كارمندان و بازنشســته ها معادل نرخ تورم پنج درصد، همان درصدى كه زمان 
احمد شــاه براى كاركنان تعيين شــد! تورم 30 درصد افزايش ماهى 50 هزار تومان. 

9140005317
 از سهام عدالت چه خبر؟ شهريور تمام شد مهر هم دارد به نيمه مى رسد، خوب مردم 

را سركار گذاشتيد! 9190006557
 دولــت عراق حــق حاكميت ملى و نظامى و اقتصادى بــر تمامى مناطق از جمله 
كردستان عراق را دارد و اگر بارزانى مانع حاكميت شود بايد به اشد مجازات طبق رفتار 
اســرائيل با ملت فلسطين برسد، گرچه دست شوم صهيونيزم حامى داعش كه جهان 
اســالم و مسلمانان را به آتش كشيده در آن مشهود است و هيچ كشورى جز با اجازه 
دولــت عراق و آن هــم به طور مقطعى حق دخالت در امور نظامى و اقتصادى عراق را 
ندارد و فروش نفت كركوك بعد از ختم غايله كردستان و جز با اجازه دولت عراق مجاز 

نيست. 9900007399
 در حالى كه استكبار جهانى هر روز به بهانه هاى مختلف مشغول افزايش تحريم هاى 
ظالمانه عليه ايران اسالمى هستند، دولتمردان كرسنتى با انعقاد قراردادهاى نفت و گاز 
طوالنى مدت با شركت هاى خارجى در عمل در جهت وابستگى بيشتر به خارج و تضعيف 
شركت هاى داخلى حركت مى كنند، متأسفانه به نظر مى رسد برخى نمايندگان مجلس 
به جاى مقابله با اين جريان و افراد معلوم الحال و دفاع از حقوق ملت به فكر استخدام 
در شركت هاى دولتى بعد از دوره نمايندگى خود بوده تا همسفره شوند! 9150001495
 واقعاً اگر فلســفه خيلى از كارهاى بزرگ كه ما وقوعشان را حرمت مى نهيم و پاس 
مى داريم بدانيم، امور بر وفق مراد بود. اگر پاى منابر از فلســفه قيام و نهضت عاشــورا 
برايمان بگويند، با اعمالى كه مستحب است، بار زحمتى براى ديگران درست نمى كنيم.  

9150002294
 دولت تدبير افزايش حقوق ســال آينــده را 10 درصد اعالم كرده؛ اين يعنى 
كارمند معمولى كه با حدود يك و نيم ميليون حقوق به سختى زندگى مى كند 
150 هــزار تومان افزايش حقوق خواهد داشــت و در مقابل آقايان نجومى بگير 
غربگرا و به اصطالح ذخيره نظام با حقوق 200 ميليونى سال آينده، 20 ميليون 
بيشــتر از ســفره انقالب برمى دارند. بايد به طرفداران اين دولت به خاطر حسن 

انتخابشان تبريك گفت! 9150001496

بازنمايى محرم در 
پر جمعيت ترين اجتماع ايرانى

در ســال هاى اخير، هر چه دست رسانه هاى 
رسمى و بويژه تلويزيون از تمهيدات ثمربخش 
در موضوع عاشــورا خالى و خالى تر مى شود، 
محصوالت، وقايع، چالش هــا و رويارويى هاى 
رسانه اى در دنياى سايبرى (كه گاهى به اشتباه 
از آن بــه عنوان فضاى مجازى ياد مى شــود) 
به شــكل تصاعدى افزايش مى يابد به نحوى 
كه مى توان گفت به مــوازات تالطمى كه به 
مناســبت ايام محرم در جامعــه رخ مى دهد، 
دنياى شــبكه هاى اجتماعــى و اينترنت نيز 
بــا شــكل گيرى تكايا، گعده هــا و محافل به 
اصطالح روشنفكرى متأثر مى گردد. بازنمايى 
محرم در فضاى مذكور مانند ساير بازنمايى ها 
البته تبليغاتى گزينشى، چند سويه، غير قابل 
رديابى و تا حد زيادى انتقادى اســت. در اين 
فضا حاشــيه ها، كرامت ها و معجزات، كارهاى 
هنرى شيك و فاخر و برعكس كج سليقگى ها 
و معضــالت در كنار ارائــه خرده فرهنگ ها و 
سنت هاى محلى كه به شكل سراسرى تاكنون 
امكان ارائه نداشته اند، با ساده ترين روش به يك 
داده موج گونه و گاهى گلوله برفى تبديل شده 
و نقش آفرينــى مى كند. برخى از رويكردها و 
چالش هاى مشاهده شــده در اين بازنمايى را 

مى توان به گروه هاى زير تقسيم بندى كرد:

الف) رويكرد تبيينى و اطالع رسانى
بخــش اعظــم ورودى شــبكه هاى اجتماعى 
در ايام محــرم، گزارش شــهروند-خبرنگارى 
براى اطالع رســانى و يا تبليغ محافل حسينى 
بود. ايجاد امكان پخش مســتقيم در نرم افزار 
اينستاگرام توانسته بود ظرفيت تبليغى برخى 
محافل و بويژه برنامه هاى سخنرانان مشهور را 
اضافه كند. اين قابليت بسيارى از افراد را كه به 
دليلى نمى توانستند در اين مراسم شركت كنند، 

به شبكه معارف حسينى متصل كرد.
مهم تريــن چالش در اين بخش نبود الگوهاى 
آموزشــى ژورناليســم تلويزيونى براى بهبود 
كيفيت و رفع زوايد و حواشى بود. اين نقيصه 
همان گونــه كه در بخش هــاى بعدى همين 
نوشتار مورد اشاره قرار مى گيرد، موجب تأمين 
خوراك براى جبهه معــارض و مقابل جريان 
فرهنگى عاشــورا شده است. همان طورى كه 
مدتى اســت برنامه هايى از شبكه هاى معاند و 
بويژه تلويزيونى صداى آمريكا (VOA) دقيقاً از 
همين بخش هاى اصالح نشده به عنوان حاشيه 

نگارى محافل مذهبى استفاده مى كند.

ب) كنشگران حاشيه پرداز و تقدس زدا
حاشــيه گرايى و نوعــى ونداليســم و هرج و 
مرج گرايى فرهنگى، يك نوع رفتار ضدفرهنگى 
و اجتماعى تقريباً نوظهور است كه ظهور و بروز 
آن در مراســم مذهبى محرم امسال در فضاى 

شبكه هاى اجتماعى رواج خاصى داشت.
امســال بيش از ســال هاى پيش، افراد آسيب 
ديده اى كه شايد بسيارى از آن ها در خود مراسم  
باشكوه عاشورا و تاسوعا حضور دارند، با ضبط و 
انتشار و پررنگ كردن حاشيه و ايجاد يك چالش 

طنز و عيب جو از مراسم، خودنمايى كردند.
وجود تصاوير بعضاً ساختگى و يا هدايت شده، 
همچنين جوك ســازى و جمع آورى جلوه هاى 
مچ گيرى(ســوتى گيرى) كه گاهــى از آن به 
«سندرم مگس وارگى فرهنگى و رسانه اى» ياد 
مى شود، همزمان با انتشار ساير انحاى كنش و 
واكنش به محرم به نحو قابل توجهى در كانال ها 
و شــبكه هاى اجتماعى خودنمايــى مى كرد. 
پررنگ كردن حاشــيه ها، آهنگ هاى نامناسب 
مداحان، اشتباهات لفظى سخنرانان، آرايش هاى 
مســئله دار برخى از افراد در مراسم عزادارى و 
برخى از صحنه هــاى تعزيه و آيين هاى محلى 

نامفهوم از اين جمله بود.

ج) جبهه هاى معارض جريان عاشورا
همه ساله بخشــى از مخالفان سكوالر، وهابى 
و پان ايرانيسم تشــيع كه استقبال سراسرى 
و وصف ناپذير آحاد جامعه از مراســم عاشورا 
آن ها را به طرز جنون آميزى عصبانى مى كند، 
با ارائه شبهات، تحريف واقعيت هاى عزادارى، 
ارائــه آمارهاى اغراق آميز درباره هزينه كردها 
و مقايســه آن با اولويت هــاى ديگر، مباحث 
انحرافى عرب و عجم، شــيعه و سنى، غنى و 
ضعيف، طرح مســائل تفرقه انگيز و سياسى 
اختالفى درباره محافل حسينى و حتى نسبت 
دادن مراســم عزادارى بــه آيين هاى انحرافى 
ســعى در مخدوش كردن برنامه هاى مردمى 

سيدالشهدا(ع) داشته اند.
با توجه به تأثيرگــذارى نزديك به مطلق اين 
فضاى نه چندان آشنا براى برنامه ريزان در حوزه 
فهم و فرهنــگ عمومى، يكــى از فورى ترين 
كارهايى كه پس از ايام محرم بايد صورت بگيرد، 
تحليل دقيق، پيگرد اخالل ها و در نهايت ارائه 
آموزه ها و تجربه ها به كاربران يعنى بيشتر جامعه 

جوان و فعال كشور باشد.
به نظر مى رســد، شــوراهاى كنونى تحليل و 
سياستگذارى دنياى سايبرى هنوز دست هاى 
اجرايى خود را براى اين اطالع رسانى و پيگيرى 
پيــدا نكرده اند و اگر چنين وضعيتى ادامه پيدا 
كند و تكليف دســتگاه هاى عملياتى رسانه اى 
براى انجام مأموريت هاى ذكر شــده مشخص 
نباشد، ضربه هاى شــديد به ميراث فرهنگى و 

اعتقادى مان جبران ناپذيرتر باشد.

صداى مردم   

گزارش خبــــــرى

كارشناسان در گفت وگو با قدس: 
تشكيل وزارتخانه برنامه وبودجه 

درتضاد با كوچك سازى دولت است
تبديل  طرح  اقتصاد - مهدى شهرآبادى: 
سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه 
كه به امضاى 22نماينده رســيده اســت روز 
گذشته در مجلس و كميسيون هاى مربوطه از 
جمله كميسيون برنامه وبودجه به جريان افتاد.

بر اساس ماده واحده اين طرح، سازمان برنامه 
و بودجه با تمام اختيارات و وظايف به موجب 

قوانين و مقررات به وزارت برنامه و بودجه منتقل مى شود. 
اين طرح در حالى تدارك ديده شده كه به عقيده كارشناسان اقتصادى تشكيل وزارتخانه 
برنامه و بودجه داراى بار مالى سنگينى براى دولت است كه از اين حيث، مخالف اصل 
75 و126 قانون اساسى و درتضاد با قانون برنامه ششم واصل 126 قانون اساسى است. 

  مغايرت با اصل 126 قانون اساسى
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين كه اين طرح منجر به گســترش 
تشكيالت دولتى مى شود، تصريح كرد: اصل 126قانون اساسى بيان مى كند كه رئيس 
جمهور مسئوليت امور برنامه وبودجه وامور ادارى واستخدامى كشور را به طور مستقيم 
برعهده دارد و نمى توان كار را به شخص ديگرى سپرد و بنابراين طرح مذكور مغاير با 

اختياراتى است كه قانون اساسى براى رئيس جمهور تعيين كرده است.
حاجى دليگانى با اشاره به اين كه بر اساس طرح تشكيل اين وزارتخانه اختيارات رئيس 
جمهور از وى ســلب مى شود، خاطرنشان كرد: اين در حالى است كه بر اساس قانون، 
رئيس جمهور بايد در خصوص مشكالت بودجه اى، برنامه ريزى وساختارى پاسخگوى 

مجلس باشد.
اين نماينده مجلس در ادامه اظهارداشــت: از سويى ايجاد چنين وزارتخانه اى منجر به 
گســترش تشكيالت دولتى مى شــود به گونه اى كه امروز هم در ساختار ادارى ما اين 
بيمــارى مزمن را مى بينيم وتا يك عمل جراحى همه جانبه بر روى اين بيمار صورت 

نگيرد كارها اصالح نخواهد شد.

  ايجاد وزارتخانه جديد مشكلى را حل نمى كند 
رئيس سابق كميسيون اقتصادى مجلس نيز با بيان اين كه بر اساس قانون اساسى بودجه 
در اختيار رئيس جمهور است، تصريح كرد: به همين علت شوراى نگهبان اين طرح را رد 
مى كند چرا كه پاسخگويى در برابر اين مسئله بر عهده رئيس جمهور است وبه عبارتى 
طرح مذكور حوزه اختيارات رئيس جمهور را محدود مى كند كه به گمان من ادامه اين 

طرح تالشى بى فايده خواهد بود.
غالمرضا مصباحى مقدم افزود: ايجاد وزارتخانه جديد نمى تواند مشكالت برنامه نويسى 
وبودجه ريزى ما را حل كند وبه دليل هزينه هاى مالى باال ممكن اســت به مشكالت 

بودجه اى كشور بيفزايد.
اين پژوهشگر اقتصادى واستاد دانشگاه در ادامه اظهارداشت: سازمان برنامه وبودجه اكنون 
نيز وجود دارد واگر بخواهيم در اين سازمان اصالحاتى انجام بدهيم كار مطلوبى است 
اما در اصل اين سازمان بايد كارشناسان وبرنامه هاى خود را تقويت كند وبه همين علت 

معتقدم كه سازمان مذكور نبايد به وزارتخانه تبديل شود.
وى تصريح كرد: بنابراين با تبديل اين ســازمان به وزارتخانه، سازمان برنامه وبودجه از 
حالت اثرگذارى خود هم خارج مى شــود كه اين موضوع با سياست هاى كوچك سازى 
دولت مغايرت دارد و در تضاد با سياســت هاى برنامه هاى توسعه كشور وچابك سازى 

دولت است.

 رد قاطعانه طرح تبديل سازمان برنامه به وزارتخانه
درهمين حال ســخنگوى كميسيون برنامه، بودجه، مجلس از رد قاطعانه طرح تبديل 

سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه خبر داد. 
 محمد مهدى مفتح با اشاره به نشست كميسيون برنامه بودجه و محاسبات گفت: در 
نشست ديروز كليات طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه بررسى شد. اما از 
آنجايى كه اين طرح مغاير صريح قانون اساسى است اعضاى كميسيون برنامه و بودجه 

كليات طرح مذكور را قاطعانه رد كردند.

 اگرچه فقدان 
شهيد براى خانواده 
او، مصيبت بزرگى 
است اما عزتى كه 
خدا به واسطه او 
به كشور داد، مايه 
تسال و آرامش 
آن ها خواهد بود

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در همايش رهروان زينبى:

پيروزى در برابر دشمنان نيازمند صبر و مقاومت است

هاشم رســائى فر: همايش رهروان زينبى ديروز بعد از ظهر با 
حضور حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضوى، مديران اداره كل اوقاف و امورخيريه خراسان رضوى و 
مسئوالن شهرستان طرقبه شانديز در محل بقعه متبركه امامزادگان 

ياسر و ناصر شهر طرقبه برگزار شد.
در اين همايش، حجت االسالم والمسلمين رئيسى با تبيين ابعاد 

مختلف قيام عاشــورا، گفت: داليل بسيارى وجود دارد كه عاشورا 
يك حركت برنامه ريزى شده از سوى حجت خدا و وجود مقدس 
امام حسين(ع) بوده است. امام حسين(ع) از زمان آغاز سفر از مدينه 
تا فصل شهادتش كه در عصر عاشورا واقع شد و نيز آغاز فصل دوم 
كه مربوط به فصل اسارت است، حركتى بسيار برنامه ريزى شده و 
دقيق بوده است. عضو هيئت رئيسه مجلس خبرنگان رهبرى با بيان 
اينكه آوردن زن و فرزند و اهل بيت به كربال توسط امام حسين(ع) 
تصادفى نبوده اســت، افزود: نقش زنان بويژه حضرت زينب(س) با 
شروع اسارت امام زين العابدين(ع) با مديريت اجرايى كه حضرت 
زينب(س) داشت، شكل گرفت. توليت آستان قدس رضوى با اشاره 
به اينكه اگر تالش و سخنان روشنگرانه حضرت زينب(س) نبود، 
پيام عاشورا در عاشورا مى ماند، ادامه داد: هدف دشمنان با كشتن 
امام حسين(ع) و اسب تازاندن بر پيكر شهدا اين بود كه نه جسمى 

از آن ها باقى بماند، نه نامى و پايان كار، مرگ عاشوراييان باشد اما 
اراده پروردگار سبب شد تا عاشورا بشود تولد دوباره عاشوراييان. 

وى اظهارداشت: مديريت زينب كبرى(س) بعد از حادثه كربال به 
گونــه اى بود كه 84 نفر از زن هــا و بچه هايى كه همراهش بود را 
طورى مديريت كرد كه خوار چشــم دشمنان شدند. عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اگر پيام رسانى صحيح حضرت 
زينب(س) نبود، امروز پيام عاشورا به دست ما نمى رسيد، ادامه داد: 
بايد در مقابل ناقضان حقوق انسان ها ايستادگى كرد و پيروزى در 
برابر دشمنان، نياز به صبر و مقاومت دارد و اين ايستادگى مى تواند 

ظالمان و يزيديان زمان را وادار به عقب نشينى كند.
وى افزود: امروز افكار و كردار زينب كبرى(س) براى زنان و مردان 
ما الگوست و بايد توجه داشته باشيم كه سعادت ما در گرو زينبى 

فكر كردن و زينبى عمل كردن است.

خبر

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار سرپرست حجاج ايرانى:
حج بهترين فرصت براى خنثى كردن

 فعاليت تبليغاتى دشمنان است
رهبر معظم انقالب اســالمى در ديدار سرپرست حجاج ايرانى، مسئوالن و دست اندركاران 
حج امسال با ابراز خرسندى از بازگشت همراه با سالمت و عزت حجاج ايرانى، به وجود يك 
جبهه بين المللى و عظيم تبليغاتى در مقابل جمهورى اسالمى اشاره و خاطرنشان كردند: 
راه مقابله با اين جبهه خطرناك، روشنگرى و برخورد تبليغاتى فعال و تهاجمى است و حج 
يكى از مراكز اصلى و اساســى براى اين اقدام است. حضرت آيت اهللا خامنه اى با تشكر از 
همه دست اندركاران برگزارى حج، گفتند: روز بازگشت حجاج با سالمت و عافيت، براى ما 
همچون يك روز عيد و روز جشن است. رهبر انقالب اسالمى «حفظ امنيت، عزت و احترام 
حجاج» را از جمله دلنگرانى هاى مهم خود دانستند و افزودند: بر اساس گزارش مسئوالن، 
حجاج امسال از حفظ احترام و عزت خود در بيشتر موارد راضى بوده اند، اگرچه برخى موارد 

تخلف نيز گزارش شده كه بايد پيگيرى شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، تعطيل يا محدود كردن ظرفيت هاى ارتباطى ايران با مردم در حج 
همچون دعاى كميل، مراسم برائت، اجتماعات و همايش هاى تبليغى را ترفند دولت سعودى 
عليه جمهورى اسالمى دانستند و افزودند: امروز در دنياى اسالم، تعداد بى شمارى از نخبگان 
مايل به شنيدن حقيقت از زبان جمهورى اسالمى هستند، بنابراين بايد مسائل مهمى همچون 
استكبارستيزى، افشاى ماهيت غرب، برائت از دشمنان اسالم و مضامين بلند دعاى كميل را با 
ادبيات نافذ، لحن خوب و استدالل عميق از طريق ابزارهاى نوين تبليغاتى به مخاطبان منتقل 
كنيد. ايشان، وجود ابهام در ذهن مخاطبان در اثر حجم انبوه تبليغات منفى عليه كشورمان 
را طبيعى دانستند و خاطرنشان كردند: در زمان برگزارى حج، مسئوالن سعودى با وقاحت و 
بى حيايى تمام در تلويزيون ظاهر شدند و عليه جمهورى اسالمى، حرف زدند. ايشان همچنين 
بر انتقال اقالم مصرفى زائران از ايران تا حدامكان تأكيد كردند و در خصوص كاهش بازارگردى 
حجاج ايرانى، افزودند: اگر اين گزارش بر اساس بررسى هاى دقيق باشد، جاى خوشوقتى است.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

سوگوارى زائران حريم رضوى در روز شهادت امام زين العابدين   آستان: همزمان با دوازدهمين روز از ماه محرم الحرام كه به روايتى مصادف با سالروز شهادت حضرت زين العابدين(ع) است، بارگاه 
قدسى رضوى مملو از حضور زائران و مجاورانى بود كه با دل هايى آكنده از اندوه براى عرض تسليت شهادت اين امام همام به اين بارگاه نورانى مشرف شدند. همچنين به همين مناسبت، ويژه برنامه اى از سوى 

معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى از ساعت 9:30 تا ساعتى بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در رواق بزرگ امام خمينى(ره) برگزار شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به همت مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى 

در مشهد انجام مى شود
نمايش تاريخى ترين عكس هاى حرم مطهر و اعتاب مقدس

آستان: نمايشگاه عكس «مكاشفه و 
تماشا: سه سفر به قلب جهان تشيع» 
هنرمند  از  محوريت عكس هايى  با 
آلمانى، هانس گئورگ برگر و اولين 
رضوان  نگارخانه  در  ايران  عكاسان 

گشايش مى يابد.
مجموعه عكس هاى هانس گئورگ 
برگر و اولين عكاسان ايرانى در قالب 

نمايشگاهى با عنوان «مكاشفه و تماشا: سه سفر به قلب جهان تشيع»، روز جمعه، 
چهاردهم مهر در نگارخانه رضوان وابسته به مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان 

قدس رضوى به نمايش گذاشته مى شود.
در قالب اين نمايشگاه، تصاويرى از نخستين عكاسان جهان از جمله ناصرالدين 
شاه، مظفرالدين شاه، رضا عكاس باشى و... در كنار عكس هاى هانس گئورگ برگر، 

عكاس و هنرمند اهل كشور آلمان در معرض ديد عموم قرار مى گيرد.
كتابى نيز با همين عنوان به انتشار رسيده كه شامل مجموعه اى تصويرى از سه 
آلبوم مى شود. دو آلبوم از اين مجموعه مربوط به دوره قاجار و حاوى اولين تصاوير 
از عتبات عاليات در عراق است؛ اماكنى كه در سفر زيارتى ناصرالدين شاه به عراق 
به دستور وى عكسبردارى شد تا حافظه اى مكتوب و تصويرى از ميراث تشيع در 

آن منطقه كه از قلمرو ايران خارج شده بود، به يادگار بماند.
مظفرالدين شاه قاجار دستور تهيه آلبوم دوم را داد و اين آلبوم نتيجه نزديك به 30 
ســال تالش ايران در دوران ناصرالدين شاه براى احياى اماكن مقدس در عراق را 
كه از قلمرو حكومت ايران خارج شده بود، نشان مى دهد؛ اماكنى كه امكان داشته 

است دولت عثمانى آن ها را تخريب كند.
براى بازسازى اين اماكن، سه دهه تالش صورت گرفته و آلبوم دوم نتيجه تالش ها 
و فعاليت ها و تغييرات در اين زمينه را ثبت كرده اســت. آلبوم ســوم نيز شامل 
تصاويرى است كه هانس برگر، عكاس آلمانى در فاصله سال هاى 2001 تا 2006 
ميالدى با ســفر به اصفهان، قم و مشهد از اماكن شــيعى در اين شهرها مانند 

حوزه هاى علميه تهيه كرده است.
هانس گئورگ برگر از جمله عكاسان آلمانى است كه در سفرهايى كه به كشورهاى 
اسالمى داشــت، عكس هايى از سرزمين هاى اسالمى تهيه كرده است. او در اين 
نمايشگاه حضور دارد و همزمان با مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه در خصوص سفرها 

و آثار خود براى عالقه مندان سخنرانى مى كند.
نمايشگاه عكس «مكاشفه و تماشا» به مدت دو هفته، هر روز از تاريخ 14 تا 27 مهر 
ماه در ساعت هاى 9 تا 13 و 16 تا 20 در نگارخانه رضوان واقع در كوهسنگى 17 

منتظر بازديدكنندگان است.

در طول دو ماه محرم و صفر انجام مى شود
پذيرايى از زائران غير ايرانى با 100 هزار محصول فرهنگى

آستان: معــاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضــوى از توليد و 
توزيع 100هزار محصول فرهنگى 
ويــژه زائــران غير ايرانــى حرم 
مطهر رضــوى در ماه هاى محرم 
و صفر خبر داد.حجت االســالم و 
المسلمين ســيد جالل حسينى، 
گفت: 20 عنوان كتاب و نشريه به 

6 زبان عربى، انگليسى، اردو و... از جمله اين محصوالت است. 

توليد 130 نوع محصول توسط شركت نان قدس رضوى 
در طعم هاى مختلف

آســتان: مديرعامل شركت نان 
قــدس رضوى از توليــد بيش از 
130 نوع محصــول در طعم هاى 
شــركت  اين  توســط  مختلــف 

خبر داد.
محمدصــادق مرواريد گفت: اين 
محصوالت در 9 گــروه از جمله 
كيك هاى  روغنــى،  كيك هــاى 

اسفنجى، انواع اشترودل، كلوچه، ويفر و... توليد و به بازار عرضه مى شود.
وى با اشــاره به توليد حدود 6690 تن انواع محصول طى چهار ماه نخست 
امســال گفت: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه ســال گذشته، رشد 5/2 

درصدى داشته است.
مرواريد، تعداد نمايندگى هاى فروش محصوالت شركت نان قدس رضوى در 
ســطح كشــور را حدود 60 عدد اعالم كرد و افزود: توليدات اين شركت در 

بيش از 25 استان كشور توزيع مى شود.
وى درباره برنامه هاى اســتراتژيك سال 1396 اين شركت با هدف افزايش 
كيفيت محصوالت، گفت: به اين منظور، برنامه ها و ســاز و كارهاى اساسى 
براى افزايش كيفيت محصوالت تدارك ديده شده و حتى يكى از مهم ترين 
كارگروه هاى اســتراتژيك شــركت به موضوع كيفيت و رضايت مشــتريان 

اختصاص يافته است.
مرواريد ادامه داد: در راســتاى كاهش قيمت و بهاى تمام شــده محصوالت 
نيز يكى از كارگروه هاى ويژه استراتژيك شركت، موضوع كنترل قيمت تمام 

شده را با حضور متوليان امر پيگيرى مى كند.
وى ايجاد ســاختارهاى الزم در راســتاى افزايش رضايت مندى كاركنان و 
افزايــش بهره ورى و كارايى آن ها را يكــى از برنامه هاى مهم در حوزه توليد 
عنوان كــرد و افزود: عالوه بر اين، مى توان بــه تقويت و به روز كردن واحد 
تحقيق و توســعه و تحقيقات بازار، استفاده از ديدگاه ها و مشاوران مناسب 
در اين زمينه، رعايت اصول و قوانين نانوشــته بازار، استفاده از آموزش هاى 
مستمر و كاربردى در تمامى سطوح كارخانه، درك صحيح از شرايط بازار و 

انعطاف الزم در تمامى سطوح سازمانى و... اشاره كرد.

خـــبر

 آستان   قائم مقام توليت آستان قدس 
رضوى در آيين آغاز عمليات اجرايى ســه 
پروژه عمرانى از دولت و مجلس خواست، 
در رفع موانع توسعه منطقه ويژه اقتصادى 

سرخس بكوشند.
عمليات اجرايى ساخت و تكميل سه پروژه 
اقتصادى و فرهنگى در شهرستان سرخس 
با حضور قائم مقام توليت آســتان قدس 

رضوى آغاز شد.
سيد مرتضى بختيارى صبح ديروز كلنگ 
ساخت مدرســه امام رضا(ع) را در منطقه 
محروم شــهرك شهيد رجايى شهرستان 
سرخس به زمين زد و از مراحل تكميل و 
تجهيز پروژه هاى بزرگ ترين كارخانه توليد 
كاشى شــرق كشــور و گاودارى صنعتى 

2000 رأسى بازديد كرد.
وى اظهار داشــت: با توجه به تأكيدات 
رهبر معظم انقالب در منشور هفت گانه، 
آستان قدس رضوى برنامه ريزى جدى 
و مدونى براى رفــع محروميت و ايجاد 
اشــتغال دارد و شهرها و روستاهايى كه 
موقوفات امام رضا(ع) در آنجا قرار دارند، 

در اولويت اقدام است.
قائــم مقــام توليــت آســتان قــدس 

رضــوى همچنيــن در جمــع اعضاى 
شوراى ادارى، شــوراى اسالمى شهر و 
شوراهاى روســتاهاى اين شهرستان در 
فرهنگســراى بزرگ امام رضا(ع) اذعان 
داشت: توسعه و تعميق فرهنگ رضوى 
و ســيره اهل بيت(ع) نياز امروز جامعه 
اســت و آستان قدس رضوى تحقق اين 

مهم را رسالت خود تعريف كرده است.
وى با اشــاره به ســرمايه گذارى عظيمى 
كه توسط آستان قدس رضوى در منطقه 

ويژه اقتصادى ســرخس صــورت گرفته 
اســت، اظهار داشــت: بدون شك توسعه 
اين شهرستان با رونق اقتصادى و توسعه 
منطقه ويژه اقتصادى محقق خواهد شد و 
اميدواريم با همكارى دولت و مجلس هرچه 

سريع تر موانع موجود برطرف شود.
بختيارى با بيان اينكه جلسات مستمرى 
با حضور معاونت امداد مستضعفان آستان 
قدس رضوى، بخش اشتغال كميته امداد 
امام خمينى(ره) و بســيج سازندگى در 

حال برگزارى اســت،گفت: توليت معزز 
آســتان قدس رضوى رسيدگى به وضع 
مناطــق كم برخوردار و گره گشــايى از 
كار محرومان بويــژه در مناطق موقوفه 
را با رويكرد ايجاد اشــتغال براى زندگى 
عزتمندانــه به عنوان تكليــف و وظيفه 

اصلى در دوره جديد ابالغ كرده اند.
وى تصريــح كــرد: مردم 
شريف ايران اسالمى كه در 
مناطق موقوفه حضرت امام 
رضــا(ع) زندگى مى كنند، 
امام  ارادتمنــد  و  دلــداده 
روزى  و  هستند  هشتم(ع) 
خــود را از خــوان متنعم 

ايشان مى دانند.
قائــم مقام توليت آســتان 
قدس رضوى گفت: عمران، 
توسعه، آبادانى و رفع معضل 
جوانان  ازدواج  و  بيــكارى 
اين منطقه با مشــاركت و 
همكارى شما مرتفع خواهد 

شــد و همكاران خدوم ما در آستان قدس 
رضــوى نيز تمام تالش و همت خود را به 

كار خواهند گرفت.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در آيين آغاز عمليات اجرايى 3 پروژه عمرانى:

 اگر براى آســتان قدس رضوى امكان دولت و مجلس در رفع موانع توسعه منطقه ويژه اقتصادى سرخس بكوشند
دارد همــان طورى كه براى ســالمندان 
صندلى چرخدار (ويلچر) به امانت مى دهد 
براى نــوزادان و اطفالى كه به حرم مطهر 
با اتفاق خانواده خود مشرف مى شوند نيز 
جهت رفاه حــال والدين آن ها كالســكه 

امانتى پيش بينى كند.
09130000125

 يكى از موارد خدمت مى تواند اين باشــد 
كه آســتان قدس رضوى با كمك نهادهاى 
مربوط، نسبت به ازدواج پسران و دختران كم 
درآمد كه از اقشار متوسط و پايين تر جامعه 

هستند، كمك و مساعدت كند.
09130004621

 لطفاً در روضه منوره و در نزديكى ضريح 
مطهر تابلوى راهنما كه جهت باالسر و پايين 
پاى مبارك حضرت رضا(ع) را مشخص كند، 

نصب شود.
09900002811

 چرا تلفن هــا در فضاى داخل حرم مطهر 
آنتن نمى دهد. بعضى از زائران با تلفن همراه 

كار فورى و واجب دارند.
09130003446

 با توجه به اين كه بيشتر كسبه مشهد در 
مناسبت هاى عزا مغازه را تعطيل مى كنند، 

چرا فروشگاه نان رضوى باز است؟
09330000633

 لطفــاً برنامه اى اتخاذ شــود كه در زمان 
برگــزارى نماز جماعت از هــر گونه تردد از 

مقابل نمازگزاران جلوگيرى شود.
09210001447

 زمان برگزارى نماز جماعــت تردد افراد 
عادى بخصوص بانــوان از جلوى صف هاى 
نماز سبب اخالل در نظم و تمركز نمازگزاران 
مى شود، مسئوالن مربوط از عبور و مرورافراد 

در هنگام نماز جماعت جلوگيرى كنند.
09150005537

 خادم حضرت رضاشــدن سعادتى است 
كه نصيب هركسى نمى شود بهتر است اين 
سعادت را با احترام به زائر، ارج نهيم. زائرى 
كه به حرم مشــرف مى شود حتماً حضرت 
رضــا(ع) او را طلبيده. چرا بعضى از خادمان 
خود را مالك و همه كاره حرم مى دانند و فكر 

مى كنند آن ها بايد زائر را تأييد كنند؟
09370001763

 براى خودروهاى زائران شهرستانى جهت 
ورود بــه پاركينگ هاى حــرم مطهر تعداد 
ورودى ها در ايام پــر ازدحام پاركينگ بايد 

افزايش يابد.
09370000459

 آستان قدس يك نهاد مقدس است، بايد 
در زمينه كمك به محرومان الگوى ســاير 
نهادهاى خيريه باشــد. لطفاً پيامك مرا هم 

چاپ كنيد.
09130004680

 نشريه نورالهدى براى كودكان و نوجوانان 
خيلى مناسب است. لطفاً آستان قدس در اين 

زمينه بيشتر تالش كند.
09170006417

 خوانــدن كتيبه هاى حــرم مطهر خيلى 
دشوار اســت، لطفاً يك تابلوى راهنما براى 

آن ها نصب كنيد.
09190009199

 اگر امكان دارد مســير تشــرف به روضه 
منوره را در رواق ها و صحن ها با عاليم راهنما 
مشــخص كنيد. اين كار بــراى كودكان و 

سالمندان بسيار كارساز خواهد بود.
09120001232

 آســتان قدس بايد از موقوفــات خود با 
رعايت مسائل شرعى و قانونى در جهت حل 

مشكالت اقشار آسيب پذير استفاده كند.
09010002922

صداى مردم

توسعه سرخس 
با رونق اقتصادى 
و توسعه منطقه 

ويژه اقتصادى 
محقق خواهد 

شد و اميدواريم 
با همكارى دولت 
و مجلس هرچه 
سريع تر موانع 

موجود برطرف شود

بــــــــرش

نمايشگاه عكس «مكاشفه و 
تماشا: سه سفر به قلب جهان تشيع» 
هنرمند  از  محوريت عكس هايى  با 
آلمانى، هانس گئورگ برگر و اولين 
رضوان  نگارخانه  در  ايران  عكاسان 

مجموعه عكس هاى هانس گئورگ 
برگر و اولين عكاسان ايرانى در قالب 

معــاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضــوى از توليد و 
هزار محصول فرهنگى 
ويــژه زائــران غير ايرانــى حرم 
مطهر رضــوى در ماه هاى محرم 
و صفر خبر داد.حجت االســالم و 
المسلمين ســيد جالل حسينى، 
 عنوان كتاب و نشريه به 

مديرعامل شركت نان 
قــدس رضوى از توليــد بيش از 
 نوع محصــول در طعم هاى 
شــركت  اين  توســط  مختلــف 

محمدصــادق مرواريد گفت: اين 
 گــروه از جمله 
كيك هاى  روغنــى،  كيك هــاى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

با 15 هزار ساعت مصاحبه صوتى و تصويرى 

آستان قدس رضوى، پيشرو در ثبت تاريخ شفاهى

خبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى   با 15 هزار ساعت 
از  يكى  رضوى،  قدس  آستان  تصويرى،  و  صوتى  مصاحبه 

نهادهاى پيشرو در ثبت تاريخ شفاهى است. 
كارشناس مسئول بخش تاريخ شــفاهى مديريت اموراسناد 
و مطبوعات آســتان قدس رضــوى در گفت وگو با خبرنگار 
قدس بــا اعالم اين مطلب، گفت: از ســال 1377 تا ابتداى 
ســال جارى، حدود 15 هزار و 723 ساعت مصاحبه صوتى 
و تصويرى مرتبط با موضوعات و پروژه هاى تاريخى گوناگون 
در زمينه تاريخچه تشكيالت آستان قدس رضوى، شهرمشهد 
و خراســان بزرگ در مركز اسناد آستان قدس رضوى تهيه و 

جمع آورى شده است.
«محمد نظرزاده» ادامه داد: تاكنون حدود 70 پروژه موضوعى 
در ارتباط با موارد اشاره شده در موضوعات گوناگون از گذشته 

تا حال در اين بخش مورد توجه و بررسى قرار گرفته است.
وى افزود: پروژه هايى از جمله: تشكيالت ادارى آستان قدس 
رضوى، محالت و موقوفات قديمى مشــهد، باستان شناسى 
خراســان، حسينيه ها و تكاياى مشــهد، ارتباطات خراسان، 
انقالب اســالمى در مشــهد، تذهيب و نگارگرى، كتابخانه و 
مؤسســات اقتصادى آســتان قدس رضوى، لشكر خراسان، 
ورزش مشــهد، مشاغل قديمى در مشــهد خراسان، خاندان 
قديمى مشهد، جشن ها و آيين هاى ملى و مذهبى خراسان، 
انجمن هاى ادبى مشهد، رجال خراسان، ورزش هاى پهلوانى 
و زورخانه اى، هنرهاى نمايشــى، موسيقى سنتى خراسان، 
آموزش و پرورش مشــهد، روستاها و شــهرك هاى اقمارى 
مشــهد و... برخى از اين 70 پروژه موضوعى مى باشــند كه 

مى توان به آن ها اشاره كرد.

 تاريخ شفاهى چيست!
وى در مورد تعريف تاريخ شفاهى اظهار داشت: تاريخ شفاهى 
عبارت اســت از روشــى براى جمع آورى، حفظ و نگهدارى 
خاطرات، زندگينامه ها، آداب و رسوم و اطالعات متنوع ديگر 
كه از طريــق مصاحبه و گفت وگو با افــراد مطلع و صاحب 
نظر كه در زمينه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى، مذهبى، 
اقتصادى و... حضور عينى و ملموس داشته اند، انجام مى شود.
نظرزاده افزود: در تاريخ شــفاهى، پس از انجام مراحلى مانند 
پياده سازى مصاحبه ها و گفت وگو ها، نگارش و تايپ، ويرايش، 
بازشنوايى، آماده ســازى و مرتب نمودن فايل هاى صوتى و 
تصويرى مصاحبه ها و... منابع به دست آمده، به صورت يكى 
از منابع مهم و قابل اعتماد و اطمينان در كنار ســاير اسناد، 

مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار مى گيرد.
نظرزاده در ارتباط با وظايف بخش تاريخ شفاهى در مديريت 
امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوى بيان كرد: در اين 
بخش ابتدا به جمع آورى اسناد و اطالعات و انجام مصاحبه ها 
بــا توجه به اولويت هاى فعاليت هاى ســازمانى منســوب به 
تشكيالت ادارى آســتان قدس رضوى، موضوعات مربوط به 
حرم مطهر امام رضا(ع)، شركت ها و مؤسسات وابسته به اين 

نهاد مقدس و... پرداخته مى شود.
وى ادامه داد: بعد از آن، نســبت به تاريخچه شــهر مقدس 
مشهد و مؤسسات، ســازمان ها، ارگان ها و نهادهاى گوناگون 
درموضوعات مختلف (مانند: شــهردارى، وضعيت بهداشت و 
درمان، راه و ساختمان، ابنيه و اماكن، محالت قديمى مشهد، 
مشاغل قديمى مشهد و...) و سپس مطابق موارد مشابه نسبت 
به شهرستان هاى استان خراسان رضوى و در بعضى از موارد 
بســيار متعدد (در سال هاى قبل) به برخى از شهرستان هاى 

استان هاى خراسان شمالى و جنوبى پرداخته شده است.

 شنيده هايى از سه نسل قبل 
اين كارشــناس ارشد تاريخ تشــيع در زمينه تاريخ شفاهى 
متذكر شــد: آن چيزى كه در تاريخ شــفاهى مهم و اصل 
مى باشــد، حضور عينى شخص مطلع و آگاه است كه براى 
انجام مصاحبه و گفت وگو دعوت مى شــود، به عبارت ديگر، 
تنها داشتن اطالعات و دانستنى هاى تاريخى و علمى كه از 
طريق مطالعه كتب مختلــف و مراجعه به منابع تاريخى و 
جست وجو در منابع ديجيتالى، رايانه اى، اينترنتى و... ممكن 

است كسب شود در مباحث تاريخ شفاهى كافى نيست.
نظرزاده خاطرنشــان كرد: براى تكميل منابع تاريخ شفاهى 
مطابق استانداردها و روش هاى علمى موجود، منابع به دست 

آمده و اطالعات كســب شــده در حال حاضر تا حدود 180 
ســال قبل (يعنى چند نسل انسانى قبل) مورد استفاده قرار 

مى گيرد.
وى ابراز داشــت: دليل اين امر اين اســت كه شخص مطلع 
و آگاه حتــى اگر خودش در يك واقعــه يا حادثه تاريخى يا 
موضوع مورد بحث، حضور عينى و ملموس نداشــته باشــد، 
اما با اشــاره به حضور عينى نســل هاى دوم، سوم و... قبل از 
خود (مانند: پدران، آبا و اجداد، همســايگان و دوستان بسيار 
قديمى و...) با بيان اطالعات موثق و درست، مواردى را بيان 
و حكايت مى كند كه با مراجعه به مستندات تاريخى و شواهد 
و قرائن و اطالعات موثق شفاهى قابل اطمينان از افراد ديگر، 
به اصطالح يك حالت تواتــر به وجود مى آيد كه مى توان به 

صحت ادعاها و سخنان شخص مصاحبه شونده پى برد.

 3000 ساعت آرشيو تاريخ شفاهى
وى در زمينه تهيه آرشــيو شفاهى در آستان قدس رضوى 
گفــت: از حدود 15 هزار و 723 ســاعت مصاحبه صوتى و 
تصويرى موجــود در موضوعات گوناگــون در بخش تاريخ 
شــفاهى مديريت امور اســناد و مطبوعات آســتان قدس 
رضوى، در حال حاضر نســبت به حدود 3000 ساعت آن 
مراحل تكميل، آماده ســازى و آرشيو مربوط در اين بخش 

انجام شده است.
كارشناس مســئول اين بخش تصريح كرد: به دليل اهميت 
موضوعات و با عنايت به اينكه مراحل بازشنوايى، پياده سازى، 
تايپ و نگارش، نمايه ســازى، ورود اطالعــات و... در رايانه 
مســتلزم زمان و وقت طوالنى مى باشد، سعى شده در همه 
اين مراحل از نيروى انســانى متخصص و مرتبط اســتفاده 
شــود و با توجه به اينكه صحت و دقت انجام كار نبايد فداى 
ســرعت عمل گردد، بنابراين در حال حاضر شــاهد طوالنى 
شــدن مراحل تهيه و تكميل آرشيو مصاحبه هاى انجام شده 

در موضوعات گوناگون مى باشيم.
كارشــناس مســئول اين بخش همچنين به پژوهشگران و 
محققــان در زمينه هاى گوناگون اطمينان خاطر داد كه در 
زمينه استفاده از منابع و اطالعات مصاحبه هايى كه تاكنون 
مراحل تكميل و آرشيو آن ها انجام نشده است، مى توانند با 
مراجعه به ايــن بخش از محتويات كلى مصاحبه هاى انجام 
شده و مشــخصات ثبت و ضبط شــده در رايانه وحتى در 
صورت نياز به فايل صوتى يا تصويرى مصاحبه انجام شــده 
پس از انجام مراحل ادارى و سازمانى، دسترسى پيدا نمايند.
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

پیام صریح رزمایش ارتش برای برخی جریان ها در منطقه فارس: جانشــین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان این که بعد زمانی و جغرافیایی رزمایش اقتدار، پیامی صریح برای دشــمنان 
ایران اســامی دارد، گفت: این رزمایش با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه برگزار می شــود. امیر نوذر نعمتی اقتدار را رزمایشــی راهبردی و در منطقه ای استراتژیک و در زمانی مهم خواند و گفت: تحرک 
یگان ها و رسته ها به اندازه ای رسیده که از دورترین نقاط کشور با همه تجهیزات و ادوات خود کمتر از 24 ساعت در منطقه حاضر و عملیاتی شده اند و همکاری کامل میان نیروهای ارتش و سپاه وجود دارد.

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

صحن علنی مجلس روزهای 
سه شنبه تعطیل می شود

مهر: قاســم میرزایی نیکو از تصمیم هیئت 
رئیســه مجلس برای تعطیلی صحن علنی 
در روزهــای سه شــنبه خبــر داد. نماینده 
مردم دماوند و فیروزکــوه ادامه داد: صحن 
علنی مجلس سه شــنبه تعطیل می شود تا 
نمایندگان در روزهای سه شــنبه از ابتدای 
صبح تا بعدازظهر در جلسات کمیسیون های 
تخصصی حضور یابند. وی ادامه داد: تعدادی 
از طرح ها و لوایح در دستور کار کمیسیون های 
تخصصی قرار دارد که با تعطیلی صحن علنی 
در روزهای سه شنبه سرعت رسیدگی به این 

طرح ها و لوایح  افزایش خواهد یافت.

سردار قاسم تقی زاده 
جانشین وزیر دفاع شد

فارس: ســردار قاسم تقی  زاده ازسوی امیر 
سرتیپ حاتمی به عنوان جانشین وزیر دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح منصوب شد. 
وی پیش از این ریاست سازمان صنایع دفاع 

وزارت دفاع را برعهده داشت. 

برای مقابله با تجزیه طلبی 
با عراق همکاری می کنیم

فارس: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
با اشــاره به مخالفت ایران با تجزیه طلبی در 
عــراق و به هم خوردن مرزهای این کشــور 
براســاس یک حرکت غلــط، گفت: جریان 
تجزیه طلبی در عراق را برای امنیت منطقه 
مضر می دانیم. امیر ســرتیپ حاتمی افزود: 
با پایش تحــوالت منطقه ای نبایــد اجازه 
داد توطئه ای شــکل بگیرد تــا بخواهیم با 
هزینه های بسیار گزاف با آن مقابله کنیم. وی 
تأکید کرد: برای حفظ تمامیت ارضی و ثبات 
در کشورهای منطقه از هیچ تالشی فروگذار 

نمی کنیم.

رویداد

خبر

نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امورخارجه کشورمان 

ایران بر توافق یک طرفه باقی نخواهد ماند
 سیاست/ مینا افرازه  وزیر امورخارجه 
کشــورمان از باقی  ماندن ایران در توافق 
برجام با رعایت آن ازســوی کشــورهای 
اروپایی خبر داد و گفت اگر آمریکا بخواهد 
از آن خارج شود، جمهوری اسالمی ایران 
کماکان بر آن توافــق باقی خواهد ماند، 
زیرا اتحادیه اروپا و سایر کشورهای 5+1 
بر آن پایبندند. ظریــف ضمن رد کردن 
ایده مذاکره مجدد درباره توافق هسته ای 
گفت درصورتی که ترامــپ برای لغو این 
توافق تالش کند، ایران هر اقدامی را انجام 
خواهــد داد، »از خروج از توافق گرفته تا 

نوعی سازش با اروپا«.
وی گفــت: »اروپایی ها ایــن را برای ما و 
ایاالت متحده آمریکا روشــن کرده اند که 
قصد دارند نهایت تالش خودشان را برای 

اطمینان از بقای برجام انجام بدهند«.
با اظهارات وزیر امورخارجه به نظر می رسد 
دولت به این دلخوش و منتظر است تا رأی 
کنگره در این خصوص بر عدم 
خروج از برجام باشد. ظریف 
تصریح  دراین باره  همچنین 
کرد در صورت امتناع کنگره 
از انجــام هیچ گونه اقدامی، 
برجــام پابرجــا خواهد بود 
زیــرا این توافــق به لحاظ 
فنی، توافقنامه ای مورد تأیید 
قطعنامــه شــورای امنیت 

سازمان ملل متحد است.
 اظهــارات محمدجــواد ظریــف وزیــر 
امورخارجــه درصورتی اســت که توافق 
برجام طی مذاکرات طوالنی در سال های 
گذشــته با طرف های غربــی به خصوص 
آمریکا صورت گرفته و طرف اصلی توافق 
برجام نیــز آمریکا می باشــد و رعایت و 
عمل به تعهدات برجام ازسوی اروپایی ها 
درصورتی مثمرثمر اســت که کشورهای 
اروپایی دنباله رو آمریکا نباشند، درحالی که 
در ســطح روابط بین المللی، کشورهای 
اروپایــی دنباله  رو سیاســت های آمریکا 
هستند و برای برقراری روابط اقتصادی و 
تجاری نیز از آمریکا اجازه خواهند گرفت، 
کما این که در این باره باید به عدم همکاری 

بانک های اروپایی با ایران اشــاره کرد که 
از ترس جریمه شدن ازطرف آمریکایی ها، 
از همکاری با جمهوری اسالمی خودداری 

کردند.
ازطرفی باید به این نکته اشــاره کرد که 
توافق برجام که طی ســالیان متمادی با 
غربی ها و ازجملــه آمریکا صورت گرفت، 
با هدِف برداشــتن تحریم هــا و کاهش 
فشارهای اقتصادی و سیاسی از ایران بود و 
این که سرمایه های بلوکه شده به کشورمان 
بازگردانده شود و ازطریق این توافق بتوان 
شاهد بهبود شــرایط اقتصادی و سیاسی 
کشــور باشــیم، اما شــاهدیم که نه تنها 
بهبودی در شــرایط حاصل نشــد، بلکه 

تحریم ها نیز سر جای خود باقی هستند.

درصورت  برجام  از  ایران  خروج 
خروج آمریکا از توافق

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس در گفت وگو با 
قدس در واکنش بــه اظهارات اخیر وزیر 
آمریکایی ها در  اظهار داشت:  امورخارجه 
توافق برجام به تعهدات خود عمل نکردند 
و با اقدامات ضدبرجامی سعی دارند جلوی 

انتفاع ملت ایران را بگیرند. 
یک بار از مذاکره مجدد صحبت می کنند و 

بار دیگر از الحاق به برجام حرف می زنند 
و یا اضافه کردن بحث موشکی به برجام را 

مطرح می کنند. 
نقوی حســــینی 
داشـت:  اظهــــار 
اظهـارات  برخالف 
وزیــر امورخارجه، 
جمهوری  نظــام 
اســالمی به دنبال اجرای یک طرفه برجام 
نیســت و قطعاً اگــر برجــام به صورت 
یک جانبــه دربیاید، ما هم بــه آن عمل 
نخواهیم نکــرد. آمریکایی ها می خواهند 
هزینــه توقف برجام و خــروج از آن را بر 
ایران تحمیل بکنند و ایــران نباید دوبار 
هزینه این توافق را، یک بار با امضای آن و 

بار دیگر با خروج طرف مقابل بدهد. 
نماینده مردم تهــران در ادامه گفت: در 
هرصــورت وقتــی آمریکا از ایــن توافق 
خارج شود، این توافق به صورت یک طرفه 
بی معنی خواهد بود و مســلماً جمهوری 
اقدامات مقتضی  این زمینه  اســالمی در 
را انجــام خواهد داد. جمهوری اســالمی 
به دنبــال این نیســت که برجــام در هر 
شــرایطی حفظ شــود و اگر این توافق با 
خروج یکی از اعضای آن ماهیت خود را از 
دست بدهد، ایران هم از آن خارج می شود.

آقایان می خواهند به هر روشی به 
توافق برجام ادامه دهند

دیگر نماینده مجلس در این باره به خبرنگار 
ما گفــت: دولت حالت قداست بخشــی 
به برجام داده که این کاری اشــتباه بوده 
و نبایســتی برجام را تــا این حد در نظر 
طرف های مقابــل با اهمیت جلوه می داد، 
زیــرا آن ها بر این باورند که موضوع برجام 
موضوعی اســت که از آن جهت می توانند 

نظام را تحت فشار بگذارند.
حسینـعلی حاجی 
 دلیگانــی اظهــار 
داشــت: دولــت و 
دســتگاه سیاست 
بایســتی  خارجی 
به ایــن موضــع توجه کنند کــه توافق 
صورت گرفتــه و قبول شــروط غربی ها 
در برجام درراســتای رســیدن به مقاصد 
سیاسی و اقتصادی بوده، نه این که توافقی 
بین المللی صورت بگیرد و ایران را به طور 
یک جانبه مســئول به رعایت آن بکند و 
با هر شــرایطی بخواهد آن را حفظ کند، 
درحالی کــه هیچ فایده و نفعی از آن برای 
ملت ایران نتوان متصور بود. وی در ادامه 
اظهار کرد: نقض برجام ازسوی آمریکایی ها 
صورت گرفته، زیرا زمانی که به متن برجام 
مراجعه می کنیم، مشــاهده می شود که 
آمریکا هرگونه اقدامی را انجام می  دهد تا 
ایران را تحت فشار بگذارد، که این نشانگر 
نقض برجام است و این بارها اتفاق افتاده 
و خود آمریکایی ها چندین میلیارد دالر از 
اموال ما را مصادره کردند و موارد دیگری 
که برســر خرید هواپیماهای غیرنظامی 
به وجــود آورده اند و همــه این ها حکایت 
از ایــن دارد کــه آمریکایی ها قابل اعتماد 
نیســتند. نماینده اصفهان ادامــه داد: از 
آنجایی که برجام دســت پخت خود آقایان 
دولتی است، می خواهند به هر روشی شده 
به آن ادامه دهند و بگویند که این توافقی 

که به وجود آوردند را ادامه می دهند. 
گرچه آقای ظریف نیز بر این نکته اعتراف 
می کند کــه آمریکایی ها ناقــض برجام 

هستند و قابل اعتماد نیستند.

برخالف اظهارات 
وزیر امورخارجه، 
نظام جمهوری 
اسالمی به دنبال 
اجرای یک طرفه 
برجام نیست

بــــــــرش

طرح نمایندگان برای افزایش ضمانت اجرایی قانون 
رسیدگی به اموال مسئوالن

تســنیم: رئیس کمیســیون قضایی 
و حقوقــی مجلــس از بررســی طرح 
نمایندگان برای افزایش ضمانت اجرایی 
قانون رســیدگی بــه امــوال و دارایی 
مســئولین و مقامات کشوری خبر داد. 
اللهیار ملکشاهی با بیان این که براساس 
قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، درصورتی که قوه قضائیه مشــاهده کند اموال مسئولی به صورت 
غیرمتعارف افزایش یافته، باید اقداماتی انجام دهد، افزود: اما در قانون وضع  شده، 
ضمانت اجرا ضعیف اســت و در همین زمینه برای باال بــردن ضریب اجرایی، 

نمایندگان طرحی را به مجلس ارائه کرده اند.

تأکید امیر قطر بر مشورت و رایزنی مستمر با ایران
فارس: امیر قطر در دیدار با ظریف، با استقبال از دیدگاه کشورمان درباره مسائل 
منطقه ای و لزوم یافتن راه حل های مسالمت جویانه برای بحران های کنونی گفت: 

مشورت و رایزنی مستمر با کشورهای منطقه ازجمله ایران، اجتناب ناپذیر است.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین بر ضرورت گسترش روابط بین کشورهای 
ساحلی خلیج فارس و ایران تأکید کرد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان 
نیز که به دوحه ســفر کرده، در این دیدار با ابراز امیدواری نســبت به گسترش 
روابط دوجانبه تهران و دوحه در همه زمینه ها و تسهیل مراودات بخش خصوصی 
و اســتفاده دو کشور از فرصت های تجاری و اقتصادی یکدیگر تأکید کرد: ایران 

خواستار بهترین روابط با همه همسایگان خود است. 

اردوغان امروز به ایران می آید
سیاست: رجــب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیــه امروز بــرای رایزنی با 
مقامــات کشــورمان و دیــدار با مقام 
معظم رهبری و حسن روحانی همتای 
ایرانی خود به تهــران می آید. موضوع 
همکاری های اقتصادی، پیشبرد برنامه 
همکاری ها و هماهنگی های نظامی در 
چارچوب توافق آســتانه برای حل بحران سوریه و موضوع تروریسم در منطقه، 
امنیت مرزها و شرکت در کمیسیون همکاری های اقتصادی دو کشور در دستور 
کار سفر اردوغان قرار دارد. با این حال یک موضوع و دستورکار ویژه در این سفر، 
رایزنی و مشــورت مقامات ارشد دو کشــور درمورد موضوع همه پرسی جدایی 
کردستان عراق خواهد بود. اردوغان پیش از این سفر گفته بود بعد از این سفر، 
نقشــه راه برای مرحله بعدی برای ترکیه مشــخص خواهد شد. دو روز پیش از 
عزیمت اردوغان به تهران، ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه 

به دعوت همتای ایرانی خود سرلشکر محمد باقری به ایران آمد.

جزئیات دومین جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
درباره اقلیم کردستان

مهر: دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برگزاری 
دومین نشست بررسی موضوع همه پرسی جدایی کردستان عراق در این کمیسیون 
با حضور حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امورخارجه گفت: در 
این جلســه بر موضع جمهوری اسالمی مبنی بر یکپارچگی عراق تأکید شد، وی 
تصریح کرد: در ســطح بین المللی هم اســتقبالی از این همه پرسی نشده است. 
محمدجواد جمالی نوبندگانی افزود: در این جلســه همچنین این نکته بیان شد 
که حضرت آیت اهلل سیستانی پیشنهادی را مطرح کردند که مسئله کردستان در 
چارچوب قانون اساسی عراق و گفتمان داخلی حل شود. عالوه بر این، بر این مسئله 
هم تأکید شد که موضع جمهوری اسالمی این است که دولت اقلیم کردستان باید 

ابتدا همه پرسی را منتفی اعالم کند و سپس مذاکرات داخلی انجام شود.

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

میزان غیرنقدیرتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف

خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت 1
بصورت مکانیزه در سطح منطقه 8

داشتن حداقل رتبه 4 راه و ترابری و یا ارائه 10/000/000/000500/000/000
پروانه بهره برداری مربوطه

%100

1- س��پرده ش��رکت در مناقصه به یکی از روش��های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داش��ته و قابل تمدید باش��د و یا واریز فیش نقدی به مبلغ 
فوق به حساب 700786948623 بانک شهر.

2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند.
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند.

6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود.
7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد شهرداری باقی می ماند.

8- الزم به ذکر اس��ت هنگام خرید اس��ناد ارائه پروانه بهره برداری مربوطه و با داش��تن رتبه مربوطه و ارائه تأییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir معرفی نامه 
ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی میباشد.

9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

11- بدیهی است پیشنهادات مناقصه گران می بایست در پاکت الک و ممهور به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/7/23 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل 
دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892443- 026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید.

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج
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فراخوان مناقصه
 

دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری 
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی شبکه 

بهداش��ت و درم��ان قوچ��ان را از طریق انج��ام مناقصه 
عموم��ی به بخ��ش غیر دولت��ی واگذار نماید. اش��خاص 
حقوق��ی و حقیقی واجد ش��رایط می توانند ظرف مدت 2 
روز از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه شبکه مذکور واقع 
در شهرس��تان قوچان- خیابان امام خمینی- بعد از پل 
اترک ویا به سایت مناقصه ها و مزایده های دانشگاه به 
آدرس الکترونیکی cft.mums.ac.ir و همچنین پایگاه 
مل��ی اطالع رس��انی مناقص��ات ب��ه آدرس الکترونیک��ی               
را  مناقص��ه  ش��رایط  ب��رگ  و  مراجع��ه   iets.mporg.ir
دریاف��ت و حداکثر ده روز پس از پایان مهلت دریافت، 

تحویل نمایند. قابل ذکر است:
- تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 40.000.000 

ریال ضمانت نامه بانکی می باشد.
- کلی��ه پیش��نهادات رس��یده حداکث��ر ده روز پس از 
پای��ان مهلت ارس��ال م��دارک در مح��ل دفت��ر نماینده 

رئیس دانشگاه بازگشایی و قرائت خواهد گردید.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن کانون جانبازان 

استان قزوین 
شماره ثبت 7040 شناسه ملی 10861454835 
بدی��ن وس��یله از کلی��ه اعض��ای ش��رکت تعاونی 
مسکن کانون جانبازان استان قزوین شماره ثبت 
7040 دعوت به عمل می گردد تا در جلس��ه مجمع 
عمومی ف��وق العاده که به تاریخ 26 / 07 / 1396 
ساعت 15 به نش��انی قزوین چهارراه بنیاد شهید 
جنب بانک سپه کد پستی 3419757631 تشکیل 
می گردد حضور بهم رس��انند. ضمنًا آن دسته از 
اعضاء که قادر به حضور در جلسه نمی باشند می 
توانند تا قبل از تش��کیل جلس��ه حق رای خود را 
ب��ا حضور در محل تعاونی و تکمیل فرم وکالتنامه 
ب��ه دیگری واگ��ذار نمایند ، در غی��ر این صورت 
هیچگونه اعتراض��ی در روز برگزاری مجمع قابل 

قبول نخواهد بود.
دستور جلسه :

تمدید مدت فعالیت شرکت 
تغییر نشانی شرکت

تصویب اساسنامه جدید
هیات مدیره شرکت
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نوبت دوم
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فراخوان مناقصه
 

دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انج��ام کلیه ام��ور مربوط به تهیه 
م��واد طب��خ و توزی��ع غذا بیمارس��تان 

امام خمینی)ره( درگز را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غی��ر دولتی واگذار نماید. اش��خاص حقوقی و 
حقیق��ی واج��د ش��رایط می توانند ظرف م��دت 5 روز از 
تاریخ درج آگهی به دبیرخانه ش��بکه بهداشت و درمان 
درگز واقع در شهرستان درگز- خیابان امام خمینی)ره( 
جنب ش��هرداری  ویا به س��ایت مناقصه ها و مزایده های 
دانش��گاه ب��ه آدرس الکترونیک��ی cft.mums.ac.ir و 
همچنی��ن پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به آدرس 
الکترونیک��ی iets.mporg.ir مراجع��ه و ب��رگ ش��رایط 
مناقص��ه را دریاف��ت و حداکث��ر ده روز پ��س از پایان 

مهلت دریافت، تحویل نمایند. قابل ذکر است:
- تضمین ش��رکت در مناقص��ه فوق مبل��غ 70.000.000 

ریال ضمانت نامه بانکی می باشد.
- کلی��ه پیش��نهادات رس��یده حداکث��ر ده روز پس از 
پای��ان مهلت ارس��ال م��دارک در مح��ل دفت��ر نماینده 

رئیس دانشگاه بازگشایی و قرائت خواهد گردید.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 آگهی مناقصه
ش��هرداری تربت جام در نظر دارد به اس��تناد مصوبه ش��ورای اسالمی شهر 

نس��بت به خرید قیر 70*60 اقدام نماید. لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
در این خصوص دعوت به همکاری می گردد.

1- مقدار خرید یکهزار تن می باشد.
2- واری��ز مبل��غ 550/000/000 ریال به حس��اب 0204962788005 س��پرده پیمانکاران بابت س��پرده 

شرکت در مناقصه یا ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ فوق
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

4- محل تخلیه کیلومتر پنج کارخانه آسفالت شهرداری تربت جام می باشد.
5- هزینه آگهی- کارشناسی بعهده برنده می باشد.

6- در صورتیکه نفرات اول تا سوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد.
7- سایر اطالعات در فرم مربوط به اسناد مناقصه می باشد.

8- آخرین مهلت قبول پیش��نهادات پایان وقت اداری مورخ 96/7/29 و تاریخ بازگش��ایی پیشنهادات 
ساعت 10 صبح روز 96/7/30 می باشد.
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ت اول
نوب برگ س��بز موتورس��یکلت س��ال 1392 شماره 

انتظامی ایران 773-93151   ش��ماره شاس��ی 
9200091 ش��ماره موت��ور 01003 نام مالک امیر 
محم��د غالم پ��ور مفق��ود گردی��ده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
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قو

مف
هی 

آگ

برگ س��بز و کلیه مدارک خودرو سواری پژو آردی مدل 
1378 رنگ س��بز - روغنی به ش��ماره پ��الک 697 ی 57   
ایران 12 به ش��ماره موت��ور 22327807506 ش��ماره 
شاس��ی 0078707242 ب��ه مالکیت مکه صف نش��ین 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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برگ س��بز و س��ند محضری و سند کمپانی س��واری پژو 
206 م��دل 1388 ب��ه رنگ نق��ره ای به ش��ماره انتظامی 
36ای��ران769و69 به ش��ماره موت��ور 14188039247 و 
شماره شاس��ی NAAP03ED2AJ075414 به نام طاهره 

شازده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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سه برگ س��ند سفید موتورسیکلت تیز پر به 
ش��ماره ش��هربانی 775ایران 43139 ش��ماره 
 023153 موت��ور  ش��ماره  و   9567219 بدن��ه 
س��اقط                اعتب��ار  درج��ه  واز  گردی��ده  مفق��ود 

می باشد 
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برگ س��بز و س��ند کمپانی سواری سیس��تم پژو تیپ 
پارس به رنگ س��فید - روغنی  مدل 1386 به شماره 
موتور 12486190175و ش��ماره شاسی 50340305 به 
ش��ماره پالک 64-522ج 34به مالکیت هادی صادقی 

بخی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد
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آگ

اص��ل شناس��نامه مالکیت خ��ودروی س��واری پراید 
و   18 ب   181 29ای��ران  پ��الک  ش��ماره  ب��ه   1385
ش��ماره شاس��ی s1412285205563 و شماره موتور 
1489724 ب��ه ن��ام محم��د علی م��رادی نی��ا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
به شماره 96/107 )نوبت دوم(

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 
2- موض��وع مناقص��ه : واگذاری انجام ام��ور مربوط به حفظ و نگهداری، توس��عه و 

حفاظت جنگل و فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
3- شرایط شرکت کنندگان : تمامی شرکتهای دارای صالحیت توسط اداره کار و امور اجتماعی برای سال 1396  

4- مهلت و محل در یافت دعوت نامه مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می¬توانند در ساعت اداری 
از تاریخ 1396/07/12 لغایت 1396/07/18 با معرفی نامه معتبر به حوزه س��تادی این ش��رکت به نشانی : 
مش��هد - بلوار وکیل آباد- بلوار الدن- بین الدن 45 و میدان الله - پالك 98 - ش��رکت مدیریت تولید 
نیروگاههای گازی خراسان- معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی )تلفن : 35097456 - 051( مراجعه 

و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. 
5- مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه : مبلغ تضمین 210.000.000 ریال )دویس��ت و ده میلیون ریال( به 

یکی از صورتهای مشروحه ذیل: 
ضمانتنامه بانکی، چك تضمین ش��ده بانکی و یا واریز نقدی به حس��اب س��پهر شماره 0102592489005 
بانك صادرات ش��عبه آب و برق به نش��انی مش��هد - بلوار فک��وری- بین فکوری 12 و 14 بنام ش��رکت 
مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراس��ان باش��د به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش، فاقد 
سپرده و سپرده های  مخدوش یا سپرده¬های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین 

پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
6- آخرین مهلت و محل تحویل پیش��نهادها : آخرین مهلت تحویل اس��ناد مناقصه تا ساعت 12 روز شنبه 

مورخ 1396/07/22به معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی این شرکت به نشانی مذکور می باشد.
7- زمان و محل گش��ایش پیشنهادها : س��اعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/07/24 در محل حوزه 

ستادی این شرکت 
8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

9- س��ایر اطالع��ات و جزئیات مربوط��ه در دعوت نامه مناقصه مندرج اس��ت و مدارك ای��ن مناقصه در 
س��ایتهای اینترنت��ی ب��ه نش��انی : http://tender.tavanir.org.ir و پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات 

http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می¬باشد.
10- نحوه دریافت اس��ناد مناقصه : جهت دریافت اس��ناد مناقصه واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب 
س��پهر ش��ماره 0102592489005 بانك صادرات ش��عبه آب و برق مشهد به نام ش��رکت مدیریت تولید 

نیروگاههای گازی خراسان اقدام و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند. 

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان
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 بين الملل  تلويزيون رســمى عراق 
خبر فوت جالل طالبانى رئيس جمهور 
پيشين اين كشور در سن 84 سالگى 
را رســما اعالم كرد. جــالل طالبانى 
فاصله  در  ميــالدى،  متولــد 1933 
ســالهاى 2005 تــا 2014 ميالدى 
رئيــس جمهور عــراق و رهبر حزب 
اتحاديه ميهنى كردستان بود.انتخاب 
طالبانــى در پى چنــد دهه درگيرى 
با دولــت مركزى و ديگــر گروه هاى 
ُكرد رقيــب انجام گرفــت. او از اين 
موقعيت براى ميانجى گرى ميان اقوام 
و فرقه هــاى مختلف عراق اســتفاده 
كرد. امــا درگذشــت او در روزهاى 
حســاس پس از برگزارى همه پرسى 
استقالل اقليم كردستان، جاى خالى 
حضور اين رهبــر پرنفوذ را پررنگ تر 
كهنه  سياستمدارى  طالبانى  مى كند. 
كار بــود كه نامش با مبــارزات براى 
ايجاد عراق فدرال رقم خورد. وى در 
زمانى كه كشور عراق در بحران ناشى 
از اشــغال تروريســتها بر بخش هاى 
زيادى گرفتار بود با بيمارى دســت و 
پنجه نرم مى كرد. وى طى ســاليان 
گذشــته در ايجاد پيوندهاى دوستى 
ميان طيف هاى مختلف نقش اساسى 
ايفا مى كرد و در كاهش تنش بسيار 
تاثيرگذار بــود. طالبانــى را يكى از 
بارزترين شخصيت هاى ُكردى عراق 
معاصــر مى توان ناميــد كه در ميان 

ُكردها به «مام جالل» معروف است.

  طالبانى و ريشه ايرانى
طبق كتاب زندگى نامــه وى، طالبانى 
يكى از ُكردهاى ايران است كه خاندان 
وى از ايران به عراق مهاجرت كرده اند. 
خانــدان طالبانى به ايــل زنگنه تعلق 
دارد.جــد اين خاندان بــه مالمحمود 
زنگنه مشــهور است. از لحاظ بطنى و 
نيز از ســوى مادر به ايل زنگنه تعلق 
دارند. اجــداد پدرى جــالل طالبانى 
اصالتــاً ايرانــى و از ُكردهــاى بوكان 

بوده انــد كــه در دوره صفويه به عراق 
مهاجرت كرده اند.

  مقاومت عليه صدام
در جريان جنگ هشــت ساله ايران و 
عراق، حــزب دموكرات كردســتان با 
ايران متحد شــد، اما اتحاديه ميهنى 
كردستان بى طرف ماند. صدام حسين 
با قرار گرفتن شــهر نفتى كركوك در 
مخالفت  كردستان  خودمختار  منطقه 
كــرد و اختصــاص درصــد معينى از 
درآمد نفتى بــه حكومت منطقه اى را 
هــم نپذيرفت.بعد از پايان جنگ ايران 
و عراق، صــدام به فكر انتقام گرفتن از 

شورشيان كرد افتاد. 
او عمليــات انفال را بــه راه انداخت كه 
در آن هزاران روســتاى كردنشــين با 
خاك يكســان شدند و صدها هزار كرد 
دســتگير يا تبعيد شــدند، و يا به قتل 
رســيدند. حدود 5 هزار كــرد هم در 
حمله شيميايى به حلبچه كشته شدند. 
جالل طالبانى اين حمله را - نسل كشى 
عراق عليه كردهــا- خواند. در جريان 
جنــگ خليج فارس در ســال 1991، 
به سازماندهى مقاومت  جالل طالبانى 
عليــه حكومت صدام حســين كمك 
كرد. او اميدوار بود كه آمريكا حكومت 

ديكتاتورى عراق را سرنگون كند.

  مخالفت طالبانى با استقالل اقليم كردستان
بعد از جنگ خليج فارس و انتقام صدام، 
تركيــه مرزهايش را به روى پناه جويان 
كرد عراقى بســت، حــدود يك و نيم 
ميليون كرد به كوه ها گريختند. نهايتاً 
نيروهــاى ائتالف بين المللى در نواحى 
مرزى داخل خــاك عراق پناهگاه هاى 
امنى بــراى آوارگان برپــا كردند، و با 
ايجاد منطقه پــرواز ممنوع، از آنها در 
مقابل نيروهاى عراقى محافظت كردند.

در آوريــل 1991 جــالل طالبانى و 
مســعود بارزانى، رهبر حزب دموكرات 
كردستان، با پيشنهاد آتش بس موافقت 
كردند و براى مذاكره با صدام حســين 

به بغداد رفتند.
اما روابط ميان دو فرمانده كرد بار ديگر 
به هم خورد. اين بار هم مسعود بارزانى 
با صدام به توافقى رسيد كه در آن هيچ 
اشاره اى به ســهم كردها از پول نفت 
عراق نمى شــد. البته صدام اين پيمان 

را هم نقض كرد. 
در ســال 1992 گروه ها و جناح هاى 
كرد براى تعيين نحوه برخورد با صدام 
پاى صندوق هــاى رأى رفتند. اما اين 
تالش هم به بن بست انجاميد و طرفين 

دوباره با هم سرشاخ شدند. 
بــا اين حــال، وقتى در ســال 2003 
ائتــالف به رهبــرى آمريكا مشــغول 

برنامه ريزى حمله به عراق بود، طالبانى 
و بارزانى براى تسهيل عمليات نظامى 

با يكديگر همكارى كردند.
هر دو رهبر با فشــارهاى آمريكا براى 
ورود نيروهــاى تركيه بــه خاك عراق 
مخالفــت كردنــد، و نهايتاً هــر دو با 
واگذارى مســائل مربوط به سياســت 
خارجى، امور دفاعى و سياســت پولى 
به دولت مركزى در ازاى اســتقرار يك 

دولت فدرال در عراق موافقت كردند.
بســيارى از كردها معتقد بودند زمان 
تشكيل كردســتانى مستقل فرارسيده 
و به هميــن خاطــر از ايــن تصميم 

خشمگين بودند.
طالبانــى در آن زمان گفــت: رهبران 
كردها واقع بين هســتند. آنها مى دانند 
رسيدن به اســتقالل در شرايط فعلى 

به همين  و  نيست  ممكن 
برقــرارى  بــراى  خاطر 
نظامى فدرال در چارچوب 
عراقى دموكراتيك مبارزه 

مى كنند.
جــالل طالبانى در ژانويه 
رئيس  به عنــوان   2005
عراق  موقــت  جمهورى 

انتخاب شد. 
او در مذاكــرات بر ســر 
ادارى  قانــون  تصويــب 
موقــت (قانون اساســى 
موقــت عــراق) نقشــى 

كليدى داشــت. او يك سال بعد براى 
دومين بار به رياست جمهورى انتخاب 
شــد، و به اين ترتيــب اولين رئيس 
جمهورى شــد كه طبق قانون اساسى 

جديد عراق به اين سمت مى رسيد.
در ســال 2010 نماينــدگان پارلمان 
عراق در چارچوب توافق تقسيم قدرت، 
رياست جمهورى جالل طالبانى را براى 
يك دوره ديگر تمديد كردند. اين توافق 
در پى انتخابات جنجالى آن سال و بعد 
از هشت ماه بن بست سياسى در كشور، 

بدست آمد.

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

بنگالدش و ميانمار براى بازگردانى آوارگان روهينگيا 
همكارى مى كنند

محمود  فرانســه:  خبرگزارى 
بنگالدش گفت  على، وزير خارجه 
در ديدار با نمايندگان آنگ ســان 
ســوچى رهبر دوفاكتــوى ميانمار 
توافــق كردند با تشــكيل گروهى 
مشــترك براى بازگردانى آوارگان 
كنند.وزير  همــكارى  روهينگيــا 
خارجه بنگالدش گفت مذاكرات دو 

طرف در فضايى دوستانه برگزار شد و نمايندگان ميانمار خود پيشنهاد كردند 
تا آوارگان روهينگيا را به ميانمار بازگردانند.وى هيچ توضيحى درباره جزئيات 
برنامه دو كشور براى بازگردانى آوارگان ارائه نكرد و نمايندگان ميانمار هم در 

اين باره سخنى نگفته اند.

رأى اليوم: عربستان در انديشه عقب نشينى از جنگ 
يمن است

فارس: روزنامه فرامنطقه اى «رأى 
اليوم» در ســرمقاله خود با عنوان 
به  «اشــاره غافلگيرانه عربســتان 
خروج نظامى قريب الوقوع از جنگ 
يمن» پيش بينى كرد كه با خروج 
پى درپى كشورها از ائتالف سعودى 
ضد يمن، عربســتان عقب نشينى 
تدريجى خــود از يمــن را اعالم 

خواهد كرد.
در اين يادداشت آمده است: آن هايى كه اظهارات مقامات و نوشته هاى روزنامه 
نگاران ارشد سعودى نزديك به دستگاه حكومتى در قبال بحران يمن و تحوالت 
آن را پيگيرى مى كنند، متوجه اذعان عربستان به اين قضيه مى شوند كه جنگ 
در يمن به شكل كنونى آن پس از گذشت دو سال ونيم از آغاز عمليات «توفان 
قاطع» به بخش اعظم اهداف خود نرســيده است و هم اينك جست وجو براى 

پيدا كردن گزينه هاى جايگزين جريان دارد.

سفير آمريكا با نخست وزير كردستان عراق ديدار كرد
فارس: ســفير آمريــكا در عراق با 
نخست وزير منطقه كردستان عراق 
ديدار كرد؛ ديدارى كه در بحبوحه 
تنش ها در عراق و منطقه بر ســر 
همه پرســى جدايى اين منطقه از 

عراق انجام شده است.
«داگالس ســيليمان» سفير آمريكا 
در عــراق بــا «نيچــروان بارزانى» 

نخســت وزير منطقه كردســتان عراق ديدار كرد.بارزانى و ســيليميان درباره 
موضوعات و تحوالت منطقه  بحث و تبادل نظر كردند.

اسپانيا، دولت محلى كاتالونيا را به ياغيگرى متهم كرد
خبرگزارى فرانسه: وزارت كشور اسپانيا دولت محلى كاتالونيا را به ياغيگرى 
متهم كرد.«خوان ايگانسيو زوئدو» وزير كشور اسپانيا در اين مورد گفت: ما شاهد 
آن هســتيم كه چگونه دولت محلى كاتالونيا هر روز مردم را به سمت پرتگاه 

سوق مى دهد و اقدامات ياغيگرايانه در خيابان ها صورت مى دهد. 
وى همچنين گفــت: دولت تدابيرى را در پيش خواهــد گرفت تا از اقدامات 

خشونت بار جلوگيرى كند.

خـــبر

جالل طالبانى، رئيس جمهور پيشين عراق در سن 84 سالگى درگذشت

السيسى: مسئله فلسطين خداحافظ اتحاد ميهنى 
اولويت ماست

فارس: «عبدالفتاح السيســى» در سخنان 
ضبط  شده اى كه در نشست دولت وفاق ملى 
فلسطين در غزه و در حضور «خالد فوزى» 
رئيس دستگاه اطالعات عمومى مصر پخش 
شد، تأكيد كرد كه حمايت مصر از توافق و 
وحدت هرگز متوقف نمى شود و ما همواره 
در كنار ملت فلسطين خواهيم بود.السيسى 
اظهار داشــت كه قضيه فلسطين خواه در 
ديــدار با رهبران جهان و يا مشــاركت در 
محافل بين المللى، همواره در رأس اولويت 

ما بوده و خواهد بود.

ليبرمن: بشار اسد پيروز جنگ 
سوريه شده است

رويتــرز: آويگــدور ليبرمــن، وزير جنگ 
رژيم صهيونيســتى اذعان كرد بشــار اسد، 
رئيس جمهور ســوريه در جنگ هفت ساله 
كشــورش، پيروز شده اســت.ليبرمن با بيان 
اينكه كشورهاى اروپايى و عربى زيادى قصد 
نزديك شــدن به دولت سوريه و اسد را دارند، 
اين مسئله را بى ســابقه خواند.وى همچنين 
افزود: شاهد اين هستيم كه صفى از كشورهاى 
بين المللى در حال جمع شــدن پشــت اسد 
هستند كه شــامل برخى كشورهاى غربى و 

عربى ميانه رو مى شود.

اخبار جهان اسالم

درگذشت او در 
روزهاى حساس 
پس از برگزارى 

همه پرسى استقالل 
اقليم كردستان، 

جاى خالى حضور 
اين رهبر پرنفوذ را 

پررنگ تر مى كند

بــــــــرش

محمود 
بنگالدش گفت  على، وزير خارجه 
در ديدار با نمايندگان آنگ ســان 
ســوچى رهبر دوفاكتــوى ميانمار 
توافــق كردند با تشــكيل گروهى 
مشــترك براى بازگردانى آوارگان 
كنند.وزير  همــكارى  روهينگيــا 
خارجه بنگالدش گفت مذاكرات دو 

 روزنامه فرامنطقه اى «رأى 
اليوم» در ســرمقاله خود با عنوان 
به  «اشــاره غافلگيرانه عربســتان 
خروج نظامى قريب الوقوع از جنگ 
يمن» پيش بينى كرد كه با خروج 
پى درپى كشورها از ائتالف سعودى 
ضد يمن، عربســتان عقب نشينى 
تدريجى خــود از يمــن را اعالم 

 ســفير آمريــكا در عراق با 
نخست وزير منطقه كردستان عراق 
ديدار كرد؛ ديدارى كه در بحبوحه 
تنش ها در عراق و منطقه بر ســر 
همه پرســى جدايى اين منطقه از 

«داگالس ســيليمان» سفير آمريكا 
در عــراق بــا «نيچــروان بارزانى» 

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

اردوغان: بحران همه پرسى خنجر جديدى در كمر منطقه بود      «ديلى صاباح: رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه تأكيد كرد تحريم هاى بيشترى را عليه منطقه كردستان عراق، درپى برگزارى همه پرسى 
جدايى، آماده كرده اند.اردوغان طى سخنرانى در جمع حزب عدالت و توسعه گفت بحران همه پرسى جدايى كردستان عراق، «خنجر جديدى» بود كه در «پشت منطقه ما» فرود آمد.وى با درخواست از كردستان 

عراق براى ابطال نتايج همه پرسى جدايى، گفت: ما برخى محدوديت ها عليه شمال عراق اعمال كرده ايم، اما اگر آن ها سر عقل نيايند، اين امر (اعمال تحريم ها) افزايش خواهد يافت.
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 چهارشنبه  12 مهر 1396 13 محرم 1439 4  اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8513 

روزنامـه صبـح ايـران

حوزه بايد پاسخگوى نيازهاى نظام باشد   رسا: مديرعامل خبرگزارى رسا با بيان اينكه نظريه پردازى براى حمايت از نظام رسالت حوزه است، گفت: همچنين پرورش و تربيت نيرو براى 
بخش هاى گوناگون نظام، وظيفه حوزه محسوب مى شود. حجت االسالم محمدمهدى محققى در ديدار آيت اهللا اعرافى، از فعاليت هاى مدير حوزه هاى علميه براى پيگيرى حوزه انقالبى قدردانى كرد و 
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 انديشه/ محمدرضا بيات، عضو هيئت 
علمى دانشگاه تهران  يكى از پرسش هاى 
اساسى دربارة معناى زندگى اين است كه 
چرا معناى زندگى در چند قرن اخير براى 
بسيارى از انسان ها در مغرب زمين به يك 
مسئله تبديل شد. آشنايى با علل و عوامل 
پيدايى اين مســئله به مــا كمك مى كند 
درك بهترى از واكنش هاى گوناگون به اين 

مسئله داشته باشيم. 
در گام نخســت، بايد ميان ايــن پديده و 
گاليه و شــكايت از سختى ها و ناماليمات 
زندگى انســان ها كه يكى از ســوژه هاى 
هميشــگى آنان در فرهنگ هاى گوناگون 
بويژه در اشــعار، داستان ها، رمان ها و حتى 
در ميان مردم عادى اســت، فرق گذاشت؛ 
زيرا شكايت آدميان بيشتر از بى عدالتى ها و 
ظلم و جور زمانه است كه زندگى توأم با درد 
و رنج و اندوه را در پى دارد. ولى در مسئلۀ 
معناى زندگى يا به بيان دقيق تر، احساس 
بى معنايــى زندگــى در دوران اخيــر در 
مغرب زمين نه تنها عوامل پيش گفته نقشى 
يا نقش چندانى نداشته اند، بلكه حتى گفته 
شده يكى از عوامل بى معنايى، زندگى توأم 
با رفاه و آسايش انسان ها در چند قرن اخير 
بوده است. اما حتى اگر با اين نكته هم موافق 
نباشيم، باز بايد بين مسئلۀ معناى زندگى 
در دوران اخير و علل و اســباب پيدايى آن 
با شكايت از زندگى كه هميشه بوده است، 
تمايز نهاد؛ البته اين سخن بدان معنا نيست 
كــه در گذشــته احســاس بى معنايى در 
زندگى براى هيچ كس مسئله نبوده است، 
بلكه ســخن اين است كه در چنين سطح 
و گســتره اى و با چنين پيشينه اى مطرح 
نبوده اســت؛ براى نمونه، برخى تعابير در 
«حكمت سليمان» را مى توان نمونۀ آشكارى 
از احساس بى معنايى انسان از زندگى در آن 

دوران دانست.
«جامعه  بن  داوود كه در اورشــليم پادشــاه 
بود... جامعه مى گويد: باطل اباطيل، همه چيز 
باطل اســت. انسان را از تمامى مشقتش كه 
زير آسمان مى كشد، چه منفعت است؟ يك 
طبقه مى روند و طبقۀ ديگر مى آيند و زمين 
تا ابد پايــدار مى ماند. آفتاب طلوع مى كند، 
آفتــاب غروب مى كنــد و به 
جايى كــه از آن طلوع نمود، 
مى شــتابد... همه چيــز پر از 
خستگى اســت كه انسان آن 
را بيان نتواند كرد. چشــم از 
ديدن سير نمى شود و گوش 
از شــنيدن مملو نمى گردد. 
آنچه بوده اســت، همان است 
كه خواهد بود و آنچه شــده 
است، همان است كه خواهد 
شد و زير آفتاب هيچ چيز تازه 
نيســت. آيا چيزى هست كه 
درباره اش گفته شود كه بين 
اين تازه اســت؟ در دهرهايى 
كه قبل از ما بود آن چيز قديم 
بود. ذكرى از پيشينيان نيست 
و از آينــدگان نيز كه خواهند 
آمد، نزد آنانى كه بعد از ايشان 
خواهند آمــد، ذكرى نخواهد 

بود.»
بنابراين، ظهور مسئلۀ معناى 
زندگى در دو و نيم قرن اخير براى بسيارى 
از انســان ها در مغرب زمين نياز به تحليل و 
بررســى جداگانه اى دارد. اما پيشتر بايد به 
اين نكته اشــاره كرد كه هر تحليلى با تكيه 
بر معناى خاصى از «معناى زندگى» مى كوشد 

تا علل و عوامل پيدايى مسئلۀ معناى زندگى 
را بررسى كند؛ بنابراين، هريك از تحليل هاى 
زير نيز به ترتيب با تكيه بر دو معناى «هدف» 
و «ارزش» زندگى كوشيده اند تا نشان دهند 
كه چرا بســيارى از انسان ها در مغرب زمين 
زندگى خويش را بى معنا يافته اند. در واقع، در 
تحليل نخست كه «معناى زندگى» به معناى 
«هدف زندگى» گرفته شده است، بى معنايى 
در زندگى نتيجۀ كنار گذاشتن هدف غايى از 
طبيعت شناسى عالمان تجربى به حساب آمده 
است و در تحليل ديگر كه «معناى زندگى» به 
معناى «ارزش زندگى» گرفته شده، بى معنايى 
در زندگى پيامد كمرنگ شــدن ارزش ها در 

اين جوامع شمرده شده است.

الف)كنار گذاشــتن هــدف غايى از 
طبيعت شناسى عالمان تجربى

«والتر تى. اســتيس» بر اين باور اســت كه 
اگرچه برخــى نظريه هاى علمــى مانند 
خورشــيد مركزى، تكامل داروين يا آراى 
زمين شناسان دربارة عمر زمين با آموزه هاى 
مســيحى ناســازگار بودنــد و الهى دانان 
مســيحى را به چالش كشيدند و حتى در 
ايمان بســيارى از مؤمنان مسيحى ترديد 
افكندند، عالمان مســيحى توانســتند به 
شــيوه هاى گوناگون بر اين قبيل چالش ها 
چيره شــوند و نگذارنــد در ايمان مؤمنان 
مســيحى خللى جدى رخ دهد. بنابراين، 
به گمان وى نمى تــوان گفت كه آن ها در 
پيدايى مسئلۀ معناى زندگى تأثير چندانى 
داشته اند؛ به همين جهت، استيس تحليل 
ديگرى از پيدايى مســئلۀ معناى زندگى 
در چند قــرن اخير ارائه كرده اســت؛ به 
باور وى، بنيانگذاران علــم جديد در قرن 
هفدهم، مانند گاليله، كپلر و نيوتن با اينكه 
داراى علقه هاى دينــى بودند، تغييرى در 
علم شناسى خويش دادند كه مى توان گفت 
منشــأ اصلى تبديل معناى زندگى به يك 
مسئله بوده است. بنيانگذاران علم جديد، 
هدف اساســى علوم تجربى را پيش بينى، 
ضبط و مهار رويدادهاى طبيعى و نه كشف 
غايات آن ها شمردند و در واقع، معتقد شدند 
جســت وجوى غايات رويدادهاى طبيعى 
كارى بى فايده است؛ مثالً مى گفتند، وظيفۀ 
علوم تجربى پيش بينى كســوف است نه 
كشــف علت غايى آن و اينكه براى چه و 
به چه هدفى رخ مى دهد؛ اما پيش از اين، 

عالمان علوم تجربى در پى كشــف غايت و 
هــدف رويدادهاى طبيعى بودند و در پرتو 
آن به بسيارى از پرسش هاى گوناگون نيز 

پاسخ مى گفتند.
 به باور استيس، اگرچه چرخش در هدف 
علوم تجربى آرام و تقريباً بى سروصدا صورت 
گرفت، بزرگ ترين انقالب در تاريخ بشر بود، 
زيــرا اين تغيير نگرش بن مايۀ تفكر دينى، 
يعنى ايمان بــه وجود طــرح و هدف در 
رويدادهاى عالم را در عمل كنار گذاشــت. 
البته بنيانگذاران علوم جديد، طرح و هدف 
خداونــد را در جهان انــكار نمى كردند و 
تنها جســت وجوى چنين غايتى را وظيفۀ 
به مرور  اما  عالمان تجربى نمى دانســتند، 
زمان تحت تأثير چنين نگرشــى در علوم 
تجربــى اين تصور در اذهان پيدا شــد كه 
اگــر مى توان بدون در نظر گرفتن هدف يا 
اهداف پديده هاى طبيعــى، وقوع آن ها را 
پيش بينى كرد و در زندگى به كار گرفت، 
اساساً مى توان پديده هاى طبيعى و جهان را 
بى هدف دانست و وقوع آن ها را پيش بينى 
كرد. جهان بى هدف و بى شعور هم جهانى 
بى معناســت و اگر در جهان هستى، هدف 
و معنايى وجود نداشــته باشد، زندگى هر 
فرد انسانى نيز بيهوده و بى معنا خواهد بود، 
زيرا زندگى هر فرد انسانى جزئى از جهان 
هستى است و بنا بر فرضى، با آن ارتباطى 
اندام واره دارد و چنانچه كلى هســتى فاقد 
هدف و معنا باشــد، جــزء آن نيز بى معنا 
خواهد بود. بااين همه، استيس انكار نمى كند 
كه ممكن است انسان ها در همين جهان در 
جست وجوى اهدافى مانند علم، هنر و پول 
برآيند و احتماالً با آن ها دلخوش باشــند، 
ولى بر اين باور اســت كــه چنين امورى 
نمى توانند به زندگى هر فرد انســانى معنا 
دهند. ازاين روست كه بسيارى از انسان ها 
با اينكه در پى اين اهداف هم هستند، دچار 
يأس، سرخوردگى و بى قرارى اند. تصويرى 
كه در بخــش عظيمى از هنــر و ادبيات 
جديد از جهان و زندگى بى معنا ارائه شده 
يا توجهى كه فيلسوفان در دوران اخير به 
بى معنايى زندگى انسان ها كرده اند، نمايانگر 

اين واقعيت است. 
به گمان اســتيس، تصوير يــك جهان و 
زندگى بى هدف كه بتدريج در ذهن و ضمير 
انسان ها غلبه پيدا كرد، پيامدهاى ديگرى 
مانند نسبيت اخالقى و ترديد در آزادى ارادة 

انســان هم داشت، زيرا اصول و هنجارهاى 
اخالقــى در يــك جهان بى هــدف، تابع 
خوشايند و  بدآيندهاى انسان ها و در واقع 
مجعول آن هاســت و نظام هاى اخالقى نيز 
اعتبار خويش را از آن ها مى گيرند؛ بنابراين، 
نمى توان انسان ها را نسبت به اصول اخالقى 
خاصى مسئول دانســت؛ ازهمين رو، پس 
از ظهور علوم جديد در فلسفه هايى مانند 
فلســفۀ هابز، اين تفكر مطرح شد كه خير 
و شــر تنها نام هايى هستند كه انسان ها بر 
خوشايند و  بدآيندهاى خويش مى نهند كه 
در فرهنگ هاى گوناگون نيز متفاوت است. 
اما اگر جهان را تابع هدف و مقصد موجودى 
بدانيم كه فراتر از اين خوشايندها و  بدآيندها 
است، مى توان اصول و هنجارهاى اخالقى 
را بدان گره زد و تصويرى از آن ها ارائه داد 
كه بتوان تمام انســان ها را بدان ها توصيه 
كــرد و از آن ها انتظار مســئوليت پذيرى 
اخالقى داشت. اگرچه از زمان كانت به بعد 
تالش هايى براى ارائۀ مبنايى اين جهانى و 
سكوالر براى اخالق شده است، استيس در 
اين نكته ترديد دارد كه چنين تالش هايى 
بتوانند جايگزين موفقى براى مبناى دينى 

اخالق در ميان توده هاى مردم باشند. 
از سوى ديگر، استيس مى گويد، تصوير يك 
جهان بى هــدف و محكوم قوانين كور اين 
احساس را در انســان غربى پديد آورد كه 
از آزادى اراده نيز برخوردار نيست، زيرا علم 
بر اصل موجبيت استوار است و طبق اصل 
موجبيت، وجود هر رويدادى با تحقق علل و 
عوامل پيدايى آن ضرورت مى يابد؛ ازاين رو، 
مى توان با پيش بينى علل و عوامل پيدايى 
آن، وقــوع آن رويــداد را پيش بينى كرد. 
تصوير يك جهــان و زندگى بى هدف اين 
تصور را پديد آورد كه رفتار هر فرد انسانى 
نيز مانند ديگر رويدادهاى طبيعى اســت، 
بنابراين مى توان وقوع آن را پيش بينى كرد. 
امكان پيش بينى رفتار هر فرد انســانى نيز 
بدين معنا تفســير شد كه رفتار وى كامًال 
تحت كنترل و مهار وى نيســت كه بتوان 
از او مســئوليت اخالقى كارهايش را توقع 
داشــت، بلكه متأثر از علل و عواملى مانند 
محيط، وراثت و حتى غدد درونى اوســت 
كه همگى بيرون از اراده و اختيار وى است.

در قسمت آينده به نقد اين نوع نگاه در نزد 
فيلسوفان دين خواهيم پرداخت.

ادامه دارد...

برآمدن مسئلة «معناى زندگى»/ قسمت اول

چرا فيلسوفان به «زندگى معنادار» مى انديشند؟

خانواده آرمانى از نظر قرآن(2)
ارتباط با خدا  راه رفع تشويش و نگرانى

در دنياى صنعتى امروز آرامش و راحتى خيال، نعمتى گرانسنگ است كه بسيارى 
آرزوى آن را دارند، ولى متأسفانه راه رسيدن به اين مهم را بر اساس قواعد و اصول 

زندگى و طبق معيارهاى اصيل انسانى آنچنان كه بايد و شايد آموزش نديده اند. 
از آنجا كه آموزه هاى دينى، برخاســته از فطرت و نيازهاى حقيقى انسان هاست، 
راه هايــى كه دين براى خروج از اين معضــل اجتماعى ارائه مى دهد، تنها راهكار 
عملى موفقيت و شادكامى در زندگى به شمار مى آيد و انسان هايى در اين عرصه 
موفق هستند كه براى رسيدن به آرامش از مرز آرزو عبور كرده و در ميدان عمل به 
اقدام هاى تأثيرگذار و آرامش بخش دست مى زنند. آنچه در پى مى آيد راه هاى روان 
شناختى است كه ريشه هاى قرآنى دارد. اين روش ها ضمن كمك به رفع تشويش 

و نگرانى، آرامش و نشاط و شادى را در زندگى ما رونق مى دهد. 
همواره عنصر «نياز» همزاد انسان هاست و هر كسى در بخش هاى گوناگون زندگى، 

نيازمند كمك و گرفتن نيرو از افراد است. 
وابستگى هاى فكرى به خدمت مافوق بشرى مى تواند ترس را از روح و جان آدمى 
كم كند و اين امر به ميزان وابستگى انسان در اعتقاد اوست. بنا بر اين، مهم ترين 
عامل تشنج را بايد در احساس استقالل از نيروى مافوق بشرى دانست. اگر درآيه 
كريمه مى خوانيم كه: «ان اهللا يدافع عن الذين امنوا» خداوند از مؤمنان دفاع مى كند، 
اين سخن قرآن بدان معنا نيست كه واگذارى همه امور به پروردگار عالم يك كار 
خوب و سبب اجر و ثواب مى شود، بلكه بدان معناست در مقاطعى از زندگى و در 
برخى حوادث، اگر انسان ها خود براى گرفتن حقوق خودشان اقدام نمايند، فقط 
آرامش زندگى خود را از دســت داده و هرگز به نتيجه دلخواه نمى رسند و چون 
اين آرامش هديه الهى است، خداوند از آنان مى خواهد كه در برخى موارد گرفتن 
انتقام و حق را به او واگذارند تا خداوند به بهترين شكل ممكن انتقام از رفتارهاى 
ظالمانه انسان هاى مستكبر را بگيرد.  اين اعتقاد، بارقه هاى اميد را در دل انسان، پر 
فروغ مى سازد و آدمى را در صحنه هاى زندگى تنها قرار نمى دهد و همواره با انجام 
كارهاى خير و نصرت پروردگار از رهگذر لطف و احسان و عفو و گذشت، به دنبال 

دريافت هر چه بيشتر امدادهاى الهى هستند. 
«ان تنصروا اهللا ينصركم و يثّبت اقدامكم. اگر خدا را يارى كنيد، خداوند شــما را 

يارى مى كند و گام هايتان را استوار مى سازد.»
يــارى كردن خدا يعنى احترام گذاردن به قوانين الهى و انجام وظيفه بر اســاس 
دســتورهاى خداوند؛ يعنى حفظ حريم الهى، كمك به ديگران، عفو و گذشــت، 
تعامل صحيح و همراه با محبت با ديگران. بايد اذعان داشته باشيم كه در حقيقت 
بازگشــت همراه گزاره هاى فوق به حفظ آرامش و استمرار بخشيدن به آن است؛ 
زيرا شعله ور داشتن آتش كينه در دل و نداشتن مهارت الزم در جهت عفو كردن 
مردم، سبب اضطراب و بيقرارى هاى فزاينده مى شود. اميرالمؤمنين(عليه السالم) 
» انسان كينه توز، روحش در عذاب  مى فرمايد: «الحقود معّذب النفِس، ُمَتضاَعُف الَهِمّ

است و اندوهش دوچندان. 
امام حســين(عليه السالم) نيز در معرفى شــيعيان خود چنين مى فرمايند: « إَنّ 
ِشيَعَتنا َمن َسلَمت ُقُلوبُُهم ٍمن كِلّ َغٍشّ َو ِغٍلّ َو َدَغٍل» همانا دل هاى شيعيان ما از 

هر خيانت و كينه و فريبكارى پاك است. 
بنا بر اين، كسى كه دل خود را از كينه پاك مى كند، توفيق خواهد داشت. از روزنه 
راهى به سوى خدا پيدا نمايد. حضرت اميرالمؤمنين(عليه السالم) مى فرمايد: «َمِن 
َرَح الِْحْقَد اْسَتَراَح َقلُْبُه َو لُُبّه» هر كسى كه كينه از خود دورسازد قلب و عقلش  اَطّ

آسوده مى گردد.
ادامه دارد...

واقع گرايى اسالمى به مثابه نظرية فيلم؛
 مرتضى آوينى و نظرية فيلم

مؤلف: محمدعلى طائى 
نويسندة مقدمۀ كتاب: لئوناردو كوارزيما 

 انتشارات علمى و فرهنگى 
116 صفحه

قيمت: 8هزار و 500 تومان
به اعتراف مؤلف، اين كتاب به دنبال پاســخ به اين 
پرســش ها (كه دادلى اندرو نظريه پرداز فيلم مطرح 
كرده اســت) در نوشــتارها و انديشــه هاى شهيد 

سيدمرتضى آوينى است.
مؤلف در فصل اول زمينۀ فرهنگى تاريخى آراى سينماى آوينى را بررسى كرده، 
فصل دوم را به ديدگاه هاى او دربارة ماهيت ســينما اختصاص داده و گفت وگويى 
ميان آوينى و ديگر نظريه پردازان فيلم نظير كراكاوئر، ميترى، بوردول و غيره برقرار 
ساخته است.  در فصل سوم وجه تمايز آوينى با ديگر نظريه پردازان را بررسى كرده 
و فصل آخر كتاب را محلى براى بررســى روش شناسى و نقد فيلم از نگاه آوينى 

برقرار ساخته است.
در مقدمۀ اين مقاله، آوينى سينما را به مثابه «يكى از محصوالت تكنولوژيك تمدن 
غرب» معرفى مى كنــد كه نمى توان آن را جــدا از «مجموعۀ كلى تمدن غرب» 
شناخت. از نگاه آوينى، «اصالت روش و ابزار» از خصوصيات ذاتى و ماهوى تمدن 
غرب و علت تسلط غرب نيز همين است. «جهان غيرغرب» در ابتدا مسحور ابزار و 

روش ها مى شود و از اين طريق «غايات» آن ها را نيز مى پذيرد.

نخستين رويارويى هاى اسالم و سكوالريسم
نام نويسنده: محمدحسن زورق

انتشارات هرمس
1089 صفحه

قيمت: 85هزار تومان
جنگ صفين جنگ دو جهان بينى متفاوت اســت. 
جنــگ صفين جنگ هابيل و قابيل در يك مقياس 
بزرگ تر است، جنگى كه در تاريخ تا امروز ادامه يافته 

است.
در كتاب پيش رو به همين جنگ پرداخته شــده و 
رخدادهاى اين جنگ را كه در گزارش «نصربن مزاحم» تحت عنوان پيكار صفين 
آمده، به عنوان متن مورد اســتفاده قرار داده و حاشــيۀ حوادث را از منابع ديگر 
نقل كرده اســت. گزارش نصربن مزاحم قديمى ترين گزارشــى است كه از پيكار 
صفين در دســت اســت. اين كتاب روايت مى كند كه پس از صفين و صلح امام 
حسن(عليه السالم) چگونه نظام طاغوتى به جاى نظام امامت نشست؛ و اين بدعت، 

نظام حقيقى اسالم سياسى را از راه خود منحرف ساخت.

مجاهدت زينب كبرى ؛ 
رمز ماندگارى نهضت عاشورا

وقتى زينب كبرى(عليهاسالم) ديده به جهان 
گشود، پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه و آله) كنيه 
ايشان را ام المصائب قرار دادند و جالب اينكه 
صديقه طاهره(عليهاسالم) مادر بزرگوار ايشان 
با آن همه مشــكالت و سختى ها بخصوص 
پــس از رحلت نبى مكرم اســالم، به عنوان 

«ام المصائب» از ايشان ياد نشد.
بى شك امثال ما به عمق مصائبى كه بر عقيله 
بنى هاشــم وارد آمد، دست نخواهيم يافت و 
تنها خداى متعال و اهل بيت(عليهم السالم) 
از آن مســائل و جريان ها آگاه هســتند، اما 
آنچه مهم است اينكه بايد بدانيم چرا حضرت 
زينب(عليهاسالم) اين مصيبت ها را كشيدند و 
تحمل كردند و در اين همه رنج و ســختى و 
مصيبت، چه دستاوردهايى نهفته است كه ما 

بايد به آن ها توجه نماييم.
يكى از آن دستاوردها بى گمان همانى است 
كه در يك شعر معروف آمده: «كربال در كربال 

مى ماند اگر زينب نبود». 
مورخان، استادان و صاحب نظران معتقدند، 
ماندگارى پيام راستين نهضت ساالر شهيدان 
بدون ايفاگرى نقش زينب كبرى(عليهاسالم) 
در ســايه هدايت هاى امام معصوم، حضرت 

سجاد(عليه السالم) محقق نمى شد.
در واقع وجود حضرت زينب(عليهاسالم) در 
كنار سيدالشهدا(عليه السالم) عاشورا را اين 
چنين ماندگار ساخته كه قرن به قرن و سال 
به ســال شاهد درخشــش و تأثير شگرف و 
جهانى آن هستيم و اين الهام بخشى البته تا 
زمان ظهور حجت بن الحسن(عجل اهللا تعالى 

فرجه) و پس از آن نيز ادامه خواهد داشت.
اگر به انقالب هاى ماندگار دنيا هم نگاه كنيم، 
متوجه مى شويم در هر نهضت و قيام و انقالبى 
كه داراى دو قطب باشد؛ بدين معنا كه قطبى 
به دست يك مرد و قطب ديگر به دست يك 
زن باشــد، آن انقالب و مكتب موفق و پيروز 
مى شود، زيرا اساساً اين ويژگى همكارى زن و 
مرد در كنار يكديگر آن هم بويژه در راستاى 

طاعت خدا و اجراى اوامر الهى است.
در جريان انقالب اســالمى ايران نيز شــاهد 
همين مسئله بوديم و در كنار مردان خدايى 
كــه همچون كوه مقــاوم و اســتوار در برابر 
طاغــوت مبارزه مى كردند، زنانى نيز بســان 
زينب كبرى(عليهاســالم) همپا و همدوش 
ايــن مــردان در عرصه مبارزه با رژيم شــاه 
قرار داشــتند و نقش آن ها در پيروزى بزرگ 
22بهمن ماه ســال57 كمتر از مردان نبوده 

است.
حضرت زينب(عليهاســالم) پس از شهادت 
ســيد و ســاالر شــهيدان با آنكه در اسارت 
دشــمنان اهل بيت قرار داشتند، با اين حال 
در سايه بندگى خدا و شــجاعتى كه از پدر 
بزرگوارشــان به ارث بــرده بودند، در كوفه و 
شــام با خطبه هاى جانســوز و در عين حال 
روشنگرانه، بســاط يزيد و يزيديان را به هم 
ريختــه و با مجاهدت بى مثال خويش كارى 
كردند كه هيچ گاه پيام اصيل نهضت عاشورا 

به فراموشى سپرده نشد.
به ديگر سخن، خطبه هاى كوبنده حضرت در 
كنار فرمايشات امام زين العابدين(عليه السالم) 
توانست افزون بر آنكه جنايات حكومت يزيد را 
براى مردم غافل و جاهل آن ايام، بر مال سازد، 
در حفظ و حراست از اصل اسالم و ارزش هاى 
اسالمى نيز بسان نقطه عطفى بسيار تأثيرگذار 
باشد و البته خوب مى دانيم تأثيرهاى نهضت 
زينبى كه در درون آن گوهر صبر و استقامت، 
واليتمدارى و حق طلبى جلوه گرى مى كند، 

تا قيام قيامت ادامه دارد.

مراجعه به پزشك
1. رعايــت نگاه و پوشــش در مقابل نامحرم 
واجب است و فرقى نمى كند كه نامحرم فاميل 

باشد يا غيرفاميل و همكار باشد يا غيرهمكار.
2. مسلمان نبايد در جايى كه مى داند سبب 
لمس بدن يا نگاه نامحرم است بدون ضرورت  به  
پزشك  جنس  مخالف  مراجعه  نمايد، بنابراين  
مراجعه  به  پزشك جنس مخالف براى تزريقات، 
معاينه  بدن  يا  سونوگرافى  وقتى  همراه  لمس 
 بدن  باشد،  حرام  و  گناه  است  و  در صورتى  كه 
 با مراجعه به پزشك همجنس درمان حاصل 
مى شــود، نمى توان  به پزشــك  غيرهمجنس 
مراجعه كرد، هر چند تخصص بيشترى داشته 

باشد.
3. پزشــك نمى تواند بدون ضــرورت به بدن 
جنس مخالف نگاه داشــته باشــد، يا بيمار 
نامحرم را لمــس كند. (اغلب مراجع؛ مخالف 
آيت اهللا سيستانى و تبريزى. منهاج ج2 كتاب 
نكاح م 21 و استفتائات مكارم ج1 س 1572 و 
بهجت ص 30 س 5و6،امام ج 3 س48و 49و 
فاضل ج1 س 2088 و هداية العباد ج2 م 22). 
(با استفاده از عروه كتاب نكاح م 35 با استفاده 
از منهاج سيستانى م 14 - 15 م20-21-22با 
استفاده از تحرير كتاب نكاح م22 رساله مراجع 

مسئله 2441.)
 گروه علمى اداره پاسخگويى
 به پرسش هاى دينى حرم مطهر رضوى

يك حديث / يك تصوير

معرفى كتاب

جهان بى هدف و 
بى شعور هم جهانى 
بى معناست و اگر در 
جهان هستى، هدف و 
معنايى وجود نداشته 
باشد، زندگى هر فرد 
انسانى نيز بيهوده و 
بى معنا خواهد بود، زيرا 
زندگى هر فرد انسانى 
جزئى از جهان هستى 
است و بنا بر فرضى، با 
آن ارتباطى اندام واره 
دارد و چنانچه كلى 
هستى فاقد هدف و 
معنا باشد، جزء آن نيز 
بى معنا خواهد بود

بــــــــرش

 عضو مجلس خبرگان رهبرى:

رسالت امام سجاد  افشاى ظلم وفساد حاكمان جور بود

گفت و گو

 ساحل عباسى 
امــام سجاد(عليه الســالم) با همه 
مصيبت هــا و آالمى كه به ايشــان تحميل 
شد و با توجه به خفقان موجود در دستگاه 
حكومت بنى اميه هيچ گاه از ترويج فرهنگ 
اســالمى، توحيد و اخالق غفلــت نكردند. 
روايــات و احاديــث معتبرى كــه از امام 
ســجاد(عليه السالم) به ما رســيده بيانگر 
دقت نظر و توجه ايشــان به مسائل فقهى 

و اخالقى است. 
آيــت اهللا حســن عالمى عضــو مجلس 
خبرگان رهبرى با بيان اينكه زندگى امام 
سجاد(عليه السالم) در سختى هاى فراوانى 
گذشــت، گفت: زندگى امام سجاد(عليه 
الســالم) به عنوان چهارمين ولى خدا در 
تلخى و مشــقتى پايان ناپذير با شهادت 
از طريق مســموم شدن به دست خلفاى 
وقت به پايان رســيد. امام ســجاد(عليه 
الســالم) در واقعه كربال از نزديك شاهد 
رنج هــا ومصيبت هايى كه بــه آل اهللا و 

اصحاب وارد شــد، بودند، بنابراين ايشان 
تا پايان عمر با بركتشان خاطرات آن روز 
سخت و پرالتهاب را بر دوش مى كشيدند 
و همواره نســبت به آن محزون وغمگين 

بودند.
آيت اهللا عالمى در تحليل اصلى ترين دليل 
گريه پايان ناپذير امام سجاد(عليه الســالم) 
افزود: مشــاهده به شهادت رســيدن امام 
حسين(عليه الســالم)، فرزنــدان و يارانش 
به دست شقى ترين اشــقيا آنچنان امام را 
ملتهب كرده بود كه تــا پايان عمر همواره 

درباره حادثه عاشورا گريه مى كردند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشــاره به 
مغتنم شــمردن فرصت هاى به دست آمده 
در رســوايى خاندان بنى اميه توسط امام 
سجاد يادآور شــد: خلفاى اموى زندگى را 
بر امام و يارانش بشدت سخت كرده بودند، 
به نحوى كه با دســتگيرى و به شــهادت 
رســاندن ياران امام بر آن بودند تا به امام 
واصحابش اجازه هيــچ حركتى ضد حكام 

وقت را ندهند اما، امام سجاد(عليه السالم) 
در دوران امامت خــود يعنى حدود چهل 
ســال تا زمان شــهادت، در حالــى كه به 
خاطر آزارها به راحتى نمى توانست واقعيات 
جامعه را با مردم در ميان بگذارد، بخشى از 
مصيبت ها و رنج هاى ناشــى از ظلم حكام 
بنى اميه را به صورت گريه به مردم منتقل 
مى كرد. امــام همواره به مــردم يادآورى 
مى كردند كــه خاندان بنــى اميه پدرش 
حســين بن على(عليه الســالم) را با لبان 
تشنه به شهادت رساندند. امام هر فرصتى 
را براى افشاگرى عليه خلفاى وقت مغتنم 

مى شمرد.
 آيــت اهللا عالمــى درخصــوص رعــب و 
وحشــت خلفاى بنى اميه از امام ســجاد و 
روشنگرى هاى ايشــان تصريح كرد: پس از 
واقعه عاشورا و جنايتى كه به دست خاندان 
بنى اميه به وقوع پيوســت آن ها روز به روز 
در نزد مردم ذليل تر شدند، به نحوى كه در 
دستگاه خالفت امويان تزلزل ايجاد شده بود 

و اين تزلزل به كشته شــدن وتغيير مكرر 
خلفا منجر مى شد.

وى درباره اهميت صحيفه ســجاديه اظهار 
داشــت: ادعيه اى كه از صحيفه ســجاديه 
به ما رسيده شــامل دعاهايى است كه امام 
سجاد(عليه السالم) به مناسبت هاى مختلف 

آن را انشا فرموده اند. 
دعاهاى صحيفه ســجاديه به قدرى زيبا و 
دلنشين اســت كه ناخودآگاه انسان را به 
ســوى خداوند متعال رهنمون مى شــود. 
شــايد از اين رو صحيفه سجاديه زبور آل 
محمد ناميده شده كه همانند زبور جناب 
داود داراى آهنگ معنوى بسيار دلنشينى 

است.

احكام

رخدادهاى اين جنگ را كه در گزارش «نصربن مزاحم» تحت عنوان پيكار صفين 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

حجت االسالم والمسلمين 
سيد مرتضى صالحى خوانسارى

انديشه

annota�on@qudsonline.ir

درس هايى از قرآن

حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمدباقر  علم الهدى
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

تحقيق و تفحص از سازمان گسترش صنايع ايران و خصوصى سازى  خانه ملت: عضو كميسيون اقتصادى مجلس، از كليد خوردن تحقيق و تفحص از سازمان گسترش صنايع ايران و خصوصى سازى خبر 
داد و گفت:بايد مشخص شود پشت پرده اصرار و فروش اموال دولتى با قيمت نازل چيست. شهاب نادرى افزود: سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به صورت غير عادالنه شركت هاى دولتى را فروخته و سازمان 

خصوصى سازى نيز اموال دولتى را به يك چهارم قيمت اصلى و به پايين ترين قيمت به فروش مى رسانده است و بر اين واگذارى هاى غيراصولى اصرار دارد. 

خـــبر

ذره بين

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  رئيس پارلمان بخش 
خصوصى از آن دست افرادى است كه به دليل 
با فعاالن اين بخش و  ارتباطات كارى گسترده 
قابل  سواالت  ديدنش،  با  رسانه  اصحاب  دولت، 

طرح بسيار زيادى به ذهنشان مى  رسد.
غالمحسين شافعى مرد پرمشــغله اتاق ايران را 
ســرانجام توانستيم پس از يك ماه پيگيرى براى 
دقايق محدودى مالقات كنيم آن هم در شرايطى 
كه حوزه تجارت، صنعت و معدن كشــور سرشار 
اســت از حرف هاى ناگفته و يا بارها و بارها گفته 
شــده؛ حرف هايى كه هم بوى نقد مى دهد و هم 

بوى پيشنهاد  و ارائه راهكار.
اين بار و در اين فرصت كمتر از نيم ساعته با رئيس 
پارلمان بخش خصوصى در مورد حال و روز اجراى 
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و مصاديق 
بــر زمين مانده و داليــل آن صحبت كرديم كه 

حاصل اين گفت و شنود در پى مى آيد:  

 جناب شافعى! بد نيست در ابتدا از شاخص 
كسب و كار كشور و بهبود آن از نگاه مجامع 
بين المللى از قبيــل بانك جهانى صحبت 
كنيم. آيــا ارتقاى رتبه ما به معنى مطلوب 
شدن محيط كسب و كار در اين چند سال 

اخير است؟
مطابق گزارش بانك جهانى در سال 2017 جايگاه 
ايران در ميان 190 كشــور جهــان به 120 ارتقا 
يافته اما واقعيت اين است كه هر چند شاخص هاى 
مجامع بين المللى، حكايت از بهبود وضعيت محيط 
كســب و كار در كشور دارد و رتبه ايران در چند 
ســال اخير صعودى بوده، محيط كســب و كار 
براى فعاالن اقتصادى مطلوب نيست و بنگاه هاى 
اقتصادى ما درگير مشكالت عديده اى هستند كه 
متأسفانه شرايط را براى ادامه فعاليت آن ها سخت 
كرده است . بايد پذيرفت كه شاخص هاى جهانى 
كســب و كار بســيارى از واقعيت هاى اقتصادى 
كشورها را در بر نمى گيرد و بعضى اوقات به نظر 
مى رســد به جاى آنكه مسئله اصلى كسب و كار 
در ايران مرتفع گردد، خود اين شاخص ها مسئله 

كشور شده اند.
بــه باور مــن فضاى كســب و كار يكــى از زير 
ساخت هايى است كه بايد بر مبناى راهبرد ايجاد 
شود. مشكل كشور ما اين است كه زير ساخت ها را 

بدون هدف، ايجاد كرده ايم كه با اين 
زير ساخت ها در فضاى مبهم، منابع 
خود را تلف كرده ايم. ما در ابتدا بايد 
راهبرد و يا چشــم انداز مد نظر را 
انتخاب و سپس به تعريف، تدوين 

و ايجاد زير ساخت بپردازيم.

  با اين تفاسير، وضعيت اجراى قانون بهبود 
مستمر محيط كسب و كار را در اين سال ها 

چطور ارزيابى مى كنيد؟
 اگــر چه در اقتصاد ايــران به حد كافى قوانين و 
مقررات تدوين شده اســت اما در مواد 75 و 76 
قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت چارچوب هاى 
بهبود محيط كسب و كار تعيين و مصوب شد و 
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در ابتداى 
اسفند ســال 90 به تأييد شوراى نگهبان رسيد. 
متأســفانه به داليلى كه مايل نيستم به آن ورود 
كنم با عدم استقبال دولت وقت مواجه شد اما با 
شروع دولت يازدهم به اين قانون توجهات خوبى 
شــد و اميدواريم با همكارى هر چه بيشتر دولت 
دوازدهم بتوانيم مواد مغفــول مانده را عملياتى 
نماييم چرا كه اتاق بازرگانــى و فعاالن توليدى 
معتقدند اگر اين قانون بدرستى پياده و اجرا شود 
مى تواند گره بسيارى از مشكالت را باز نمايد. در 
اين قانون «شــوراى گفت و گوى دولت و بخش 
خصوصــى» قلب تپنده و جــوان  «بهبود محيط 

كسب و كار» اســت . قانون بهبود 
مستمر محيط كسب و كار يعنى به 
رسميت شناختن بخش خصوصى 
و همكارى جدى با آن نه همكارى 
صورى ، كاغــذ  بازى و دعوت هاى 

نمايشى از اين بخش.

  با اين پاســخ، هنــوز ديدگاهتان را در 
خصوص نحوه اجرا ذكر نكرديد. ســرانجام 
شما به عنوان رئيس پارلمان بخش خصوصى 
و عضوى فعال در شوراى گفت وگوى دولت و 
بخش خصوصى از نحوه اجرا حداقل در دولت 

فعلى و قبلى راضى هستيد يا نه؟
تنگناهاى محيط كسب وكار كشور مواردى است 
كه گزارش هاى مركــز پژوهش هاى مجلس هم 
مويّد آن است. مشكل دريافت تسهيالت از بانك ها 
بيشــترين سهم را در ميان ساير مؤلفه ها به خود 
اختصاص داده است. ضعف بازار سرمايه در تأمين 
مالى توليد و نرخ باالى تأمين سرمايه از بازار غير 
رسمى، بى ثباتى در قيمت مواد اوليه، بى تعهدى 
شركت ها و مؤسسات دولتى به پرداخت به موقع 
بدهى خود بــه پيمانكاران، اعمــال تحريم هاى 
بين المللى عليه كشور، وجود مفاسد اقتصادى در 
دستگاه هاى حكومتى، هفت مؤلفه اى هستند كه 
همچنان مسّبب ايجاد فضاى نامساعد كسب و كار 
در ايران هستند. واقعيت اين است كه اين عوامل 

خود به گونه اى معلول پارامترها و موضوعات مغفول 
مانده اى هستند. متأسفانه پس از گذشت سال ها 
همواره مسائل و مشكالت ما از يك شكل مشخص 
تبعيت مى كند و امروز الزم است از زاويه اى ديگر 
به مسائل نگاه كنيم و به طرح آن ها بپردازيم. بر 
همين اســاس باور دارم اصل قانون بهبود محيط 
كســب و كار و طرح شوراى گفت وگوى دولت و 
بخش خصوصى نيز به همين اصل باز مى گشت 
كه جمع بتواند با اســتفاده بهينه از خرد جمعى 
به مسائل از زاويه اى نو ورود پيدا كند اما متأسفانه 
گزارشات متعددى كه در راستاى نحوه پياده سازى 
و اجراى مواد اين قانون در اتاق بازرگانى و تعدادى 
از مراجع تحقيقاتى و دانشگاهى كشور تهيه شده 
بيانگر اين است كه بخش عمده اى از اين گفت وگو 
و طرح دو طرفه مسائل نتوانسته خألهاى قانونى 
و اجرايى را پوشــش دهد و خواسته هاى بخش 

خصوصى را تأمين كند.

  من به عنوان يكــى از خبرنگارانى كه 
به فراخور حــوزه كارى، اخبار، رويدادها و 

فعاالن  حرفــه اى  رفتارهاى 
مى كنم،  رصــد  را  اقتصادى 
بخشى از اين نارسايى هاى كهنه 
را متوجــه بخش خصوصى و 
غيردولتى مى دانم و در مواردى 
بين فعاالن اين بخش به جاى 
همفكرى، ســهم خواهى هاى 

يك طرفه مى بينم...
 مســلماً يكى از اشــكاالت كار به 
خود ما به عنوان نمايندگان بخش 
خصوصى در اتاق ايران، اتاق تعاون، 
اصناف و ساير تشكل ها باز مى گردد. 
بايــد ابتــدا در درون خودمان به 

گفت وگو، تعامل و همفكرى بيشــترى بپردازيم 
و مطالباتمان را كارشناسانه تر و مشخص تر بيان 
كنيم، بدون آنكه وارد سهم خواهى هاى يك طرفه،  
شخصى، گروهى و صنفى شويم. مثالً اگر ماليات 
بر ارزش افزوده ناكارامدى هايى دارد بايستى براى 
همه رفع شــود و نه اينكه تنها يك صنف خاص 
با چانه زنى هاى گروهى و يا صنفى خواستار رفع 
آن باشــد. ديگر اينكه مثالً در قانون هدفمندى 
يارانه ها و برخالف تصريح قانون، مبنى بر سهم 30 

درصدى بخش توليد، سهمى به اين بخش تعلق 
نگرفت و ما منفعالنه برخورد كرديم در حالى كه جا 
داشت پيگيرى بيشتر و قوى ترى داشته باشيم. در 
حال حاضر اما به طور مشخص از دولت دوازدهم 
درخواست كرده ايم بخش خصوصى را به صورت 
واقعى به رســميت بشناسد و براى اين بخش در 
تعيين و تدوين قواعد و مقررات و نظارت بر نحوه 
انجام كار حقى قائل شود چرا كه نمى خواهيم صرفاً 

«مستمعين خاموش و ساكت» باشيم.

  به عنوان رئيس پارلمان بخش خصوصى 
و در ماه هاى ابتدايى فعاليت دولت دوازدهم، 
چه انتظارات و توصيه هايى براى دولتمردان، 
حداقل تيم اقتصادى تا حدودى ترميم شده 

دولت داريد؟
 امروز، كاهش نرخ تــورم بيش از آنكه به خاطر 
اقدام هاى دولت و سياســت هاى انقباضى باشد، 
به واســطه كنترل نرخ ارز، كاهش توان و قدرت 
خريد جامعه رخ داده است. در اين شرايط اگر ركود 
تداوم يابد، مى تواند معضالتى بيش از تورم متوجه 
جامعه كند. دولت بايد به موازات كاهش نرخ سود 
سپرده هاى بانكى، نرخ تسهيالت گذشته و آينده را 
كاهش دهد. اين ها ابزارهاى توسعه هستند و نبايد 
خود به هدف تبديل شــوند. نمى شود با نرخ هاى 
تورم و ركود فعلى از بخش توليد انتظار داشــت 
بدهى هاى معوق (اصل و جريمه ديركرد) را با نرخ 

سال هاى تورمى تنزيل نمايد.
دولت بايد بپذيرد كه بخشى 
از بدنه توليد كشور به واسطه 
و  ناپختــه  سياســت هاى 
ســال هاى  ناكارامد  مديريت 
گذشته دولت درگير مشكالت 
عمده اى شده اند، و سهم خود 
را جبران نمايد. باور دارم بدون 
رويكرد بهبود محيط كسب و 
كار نمى توانيم به توسعه بخش 
خصوصى، كاهش وابســتگى 
نفــت، خصوصى ســازى،  به 
مردمى شــدن اقتصــاد و در 
ملى،  توســعه  اهداف  نهايت 
دســت يابيم.  در نهايت بهبود فضاى كســب و 
كار موضوعى نيست كه تنها به يك سازمان و يا 
وزارتخانه مرتبط باشد بلكه همه قواى حاكم با آن 
سر و كار دارند. پس بايد به مشغله اصلى بخش 
خصوصى و دولت تبديل شود. بايد از كلى گويى و 
بيان سياست هاى مبهم خوددارى كنيم و راهكار 
اين امر در پياده سازى كامل قانون بهبود محيط 

كسب و كار نهفته است.

رئيس اتاق ايران درگفت وگو با قدس تشريح كرد

اجراى ناقص قانون بهبود فضاى كسب و كار پس از 6 سال!

مشكل كشور 
ما اين است كه 
زير ساخت ها را 

بدون هدف، ايجاد 
كرده ايم كه با 

اين زير ساخت ها 
در فضاى مبهم، 

منابع خود را تلف 
كرده ايم
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وزير اقتصاد:

بانك هاى متخلف نقره داغ مى شوند
تسنيم: وزير امــور اقتصادى و دارايى 
با هشــدار به بانك هايى كه نرخ سود 
مصــوب را رعايــت نمى كنند، گفت: 
بانك هايى كه اقدام به اين كار كرده اند، 
بايد ماليات بدهند، يك بــار نقره داغ 
مى شــوند تا دفعه ديگــر بفهمند كه 

بخشنامه قابل اجراست.
مسعود كرباسيان در مورد اقدام برخى 

از بانك ها براى دريافت ســپرده از مردم با نرخ 23 درصد قبل از اجرايى شدن بخشنامه 
بانك مركزى گفت: اين كار بانك ها مورد تأييد دولت، بانك مركزى و وزارت اقتصاد نيست 

و اين را به حساب زرنگى نگذارند. 

احتمال واريز نخستين سود نقدى سهام عدالت  ازهفته آينده 
فارس:يك مدير در سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه سود سهام دريافتى 60 شركت 
ســرمايه پذير ســهام عدالت تاكنون به حدود 440 ميليارد تومان رسيده، گفت: واريز 
نخستين سود نقدى سهام عدالت در انتظار امضاى رئيس جمهور است. اسماعيل مختارى 
دولت آبادى افزود: در صورت امضاى اين درخواســت در اين هفته، واريز نخستين سود 

نقدى سهام عدالت از هفته آينده آغاز خواهد شد.

توزيع 37 هزار ميليارد بودجه عمرانى تا پايان مهر
خانه ملت: عضو كميســيون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس شــوراى 
اسالمى، با اشــاره به اظهارات نوبخت 
درباره طرح هاى عمرانى، افزود: نوبخت 
تأكيد كرد كه براســاس برنامه ششم 
و بودجه ســال 96، حــدود 100 هزار 
ميليارد تومان از بودجه هاى عمرانى بايد 
از طريق دولت تأمين شود، اين در حالى 

است كه بخش قابل توجهى از اعتبارات بودجه را بخش جارى و هزينه اى مى بلعد.
حاجى بابايى با بيان اينكه نوبخت در اين نشست به اختصاص 19 هزار و 100 ميليارد 
تومان از اعتبارات عمرانى  اشاره داشته، يادآور شد: معاون رئيس جمهور عنوان كرد كه 
بخشــى از اين تخصيص ها به صورت نقدى و بخشى به صورت اوراق بوده است و تا 
قبــل از پايان مهرماه حدود 36 تا 37 هزار ميليارد تومان ديگر از بودجه هاى عمرانى 

نيز توزيع مى شود.

طى 20 سال قيمت مسكن 90 برابر شد
ايسنا: عباس شوكتى كارشناس بازار مســكن با انتقــاد از افزايش 60 درصدى 
قيمت برخى مصالح ساختمانى گفت: سوداگرى زمين طى سال هاى 70 تا 90 
آسيب هاى بسيارى به صنعت ساختمان وارد كرد؛ به طورى كه طى اين 20 سال 
قيمت مســكن بيش از 90 برابر شد و اين در حالى اتفاق افتاد كه كيفيت رشد 

قابل توجهى را تجربه نكرد.

تراز تجارى منفى 3 ميليارد دالر براى ايران 
ايسنا:بر اساس تازه تريــن كارنامه عملكرد تجارت خارجى كشور در 6 ماهه 
اول ســال جارى به ميزان 23 ميليارد و 595 ميليــون دالر انواع كاال وارد 
كشور شد مجموع صادرات غيرنفتى ايران نيز به 20 ميليارد و 544 ميليون 

دالر رسيد است. 
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ليبراسيون
روزنامه ليبراســيون، چاپ فرانسه با عكسى جالب 
توجه بر روى جلد خــود از مرگبارترين تيراندازى 
تاريــخ آمريكا، اين اتفاق را بررســى كرده اســت. 
ليبراسيون با تيتر «شوك»، مقامات آمريكايى را به 
باد انتقاد گرفته كه چگونه به فردى كه مدت ها زير 
نظــر اف بى آى بوده بى توجهى كــرده تا او بتواند 
براحتى شرايطى را براى خود با مهمات بسيار زياد 
فراهم كند و اين تعداد بسيار زياد از افراد را كشته 

و زخمى كند.

اكونوميست
هفته نامه اكونوميست، چاپ انگليس در تازه ترين 
شــماره خود با انتشــار طرحى از ماكرون، رئيس 
جمهور فرانســه بر روى صحنه كه پشت سر خود 
آنگال مــركل را مى بيند، نقش ايــن دو را در نظم 
جديد اروپا بررسى مى كند. اكونوميست مقاله اى نيز 
با عنوان «درس هايى كه از جنگ قبلى كره گرفتيم» 
چاپ كرده كه شــرايط جديد آن منطقه را با نگاه 
به جنگ ســال 1950 بررسى مى كند. اين مجله 
مقاله اى نيز با عنوان «آيا ما واقعاً صاحب گوشى خود 
هستيم؟» چاپ كرده كه شرايط نه چندان مناسب 

امنيت گوشى هاى هوشمند را بررسى مى كند.

االخبار
روزنامه االخبار، چاپ لبنان در گزارشــى با عنوان 
«قدرت در غزه؛ مصالحه اجتناب ناپذير اســت؟» به 
شرايط جديد احزاب اين كشور مانند حماس و فتح 
اشاره مى كند. اين روزنامه مى گويد اختالف اين دو 
حزب در 10 ســال گذشته براى فلسطين مناسب 
نبوده و آشــتى آن ها مى تواند شــرايط جديدى را 
در نوار غزه به وجود آورد. االخبار گزارشــى نيز در 
خصوص حضور اردوغان در تهران به چاپ رسانده و 
رزمايش مشترك دو كشور كه بعد از انقالب اسالمى 
بى سابقه بوده را در كنار موارد ديگر، در اتحاد ايران 
و تركيه در مقابل همه پرســى اخير براى جدايى 

كردستان را زير ذره بين قرار مى دهد.

روزنامه ليبراســيون، چاپ فرانسه با عكسى جالب 
توجه بر روى جلد خــود از مرگبارترين تيراندازى 
تاريــخ آمريكا، اين اتفاق را بررســى كرده اســت. 
ليبراسيون با تيتر «شوك»، مقامات آمريكايى را به 
باد انتقاد گرفته كه چگونه به فردى كه مدت ها زير 
نظــر اف بى آى بوده بى توجهى كــرده تا او بتواند 
براحتى شرايطى را براى خود با مهمات بسيار زياد 
فراهم كند و اين تعداد بسيار زياد از افراد را كشته 

هفته نامه اكونوميست، چاپ انگليس در تازه ترين 
شــماره خود با انتشــار طرحى از ماكرون، رئيس 
جمهور فرانســه بر روى صحنه كه پشت سر خود 
آنگال مــركل را مى بيند، نقش ايــن دو را در نظم 
جديد اروپا بررسى مى كند. اكونوميست مقاله اى نيز 
با عنوان «درس هايى كه از جنگ قبلى كره گرفتيم» 
چاپ كرده كه شــرايط جديد آن منطقه را با نگاه 
 بررسى مى كند. اين مجله 
مقاله اى نيز با عنوان «آيا ما واقعاً صاحب گوشى خود 
هستيم؟» چاپ كرده كه شرايط نه چندان مناسب 

روزنامه االخبار، چاپ لبنان در گزارشــى با عنوان 
«قدرت در غزه؛ مصالحه اجتناب ناپذير اســت؟» به 
شرايط جديد احزاب اين كشور مانند حماس و فتح 
اشاره مى كند. اين روزنامه مى گويد اختالف اين دو 
 ســال گذشته براى فلسطين مناسب 
نبوده و آشــتى آن ها مى تواند شــرايط جديدى را 
در نوار غزه به وجود آورد. االخبار گزارشــى نيز در 
خصوص حضور اردوغان در تهران به چاپ رسانده و 
رزمايش مشترك دو كشور كه بعد از انقالب اسالمى 
بى سابقه بوده را در كنار موارد ديگر، در اتحاد ايران 
و تركيه در مقابل همه پرســى اخير براى جدايى 

گزارش از شخص

 دل رو مى بره كرب و بال ...
«سعيد حداديان» هنوز هم خودش را مداح اهل سياست مى داند

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  تا همين دو 
سه سال پيش، اگر تصميم مى گرفتيم «سعيد 
حداديان» را ســوژه گزارش از شــخص كنيم، 
انتظارمان به يك ماه هم نمى كشيد و خبرهاى 
مربوط به «حاج سعيد» يا اظهار نظرها و گفت و 
گو هايى كه از او منتشــر مى شد، بهانه گزارش 
نوشتن را به دســتمان مى داد. مدتى است اما 
نمى شــود بهانه هاى خبرى دندان گيرى از او 
پيدا كرد و در باره اش نوشت. بنابراين مجبوريم 
«محّرم» و برپايى مجالس عزادارى اين شــب و 
روزها را بهانه كنيم و از «حداديان» ى بنويسيم 
كه اين روزها اگرچه در فضاى رسانه اى و مجازى 
خبر چندانى از او نيســت، اما البد در مراسم و 
مجالس عزاى سيد الشهدا (ع) سرش حسابى 

شلوغ است. 

 خالصه وار
خالصه زندگينامه و شرح حال مداح 52 ساله 
تهرانى مى شود اين: فرزند پيرغالم اهل بيت - 
عبدالحميد حداديان - اســت و البته بيشتر از 
اينكه شــاگردى مرحوم پدرش را كرده باشد، 
شاگرد «منصور ارضى» است كه خيلى از مداحان 
همدوره و همسن و سال « حداديان» هم شاگرد 
او به شــمار مى آيند. اوايل دهه 70 بود كه او و 
چند نفر ديگر، كاست هاى نوحه هايشان به بازار 
آمد و به عنوان مداحان نسل جديد، نامشان سر 
زبان ها افتاد. «حداديان» سر سوزن ذوق شاعرى 
هم دارد و گاه و بيگاه از ســروده هاى خودش 
در مداحى هــا و نوحه خوانى هايش اســتفاده 
مى كند. ردپاى اين حس و حال شاعرى اش را 
مى شود در وبالگش - قاصدك هاى سوخته - 
هم پيــدا كرد. جايى كه «حداديان» تا پيش از 
اين سروده ها و نوشته هايش را منتشر مى كرد، 
اما حاال 5 سالى مى شود كه اين وبالگ به روز 
نشده اســت. «حداديان» فرزندش - حسين - 
را هم از كودكى و با مداحى « بوى ســيب» به 
ميــدان آورده و كودك ديــروز كه حاال جوان 
شده، گاهى در كنار پدر و گاهى تنها در مراسم 

مختلف مداحى مى كند.

 سرايدارى مسجد
مداحى و كمى شــاعرى اش را شغل نمى داند، 
هرچند من و شما و ديگران او را تنها با همين 
عناوين مى شناسيم. «حداديان» از سال 76 در 
استخدام دانشــگاه تهران است و مى گويند از 
سال 79 مسئول دفتر ادبيات و هنر نهاد رهبرى 
در دانشگاه تهران شده است. برخى از سايت ها 
عالوه بر اين ها نوشــته اند كــه «حداديان» بجز 
مســئوليت دفتر ادبيات، برخى دروس مربوط 
به معارف اسالمى را نيز تدريس مى كند و يك 
ســايت ديگر نيز در سال 90 مدعى شده است 
كه: « او در حال حاضر در طبقه سوم دانشكده 
ادبيات دانشگاه تهران كالسى غيردانشگاهى با 
عنوان «سلســله مباحث نگاهى به دعا» دارد». 
البته خودش در اين بــاره به خبرنگار «فارس» 
مى گويــد: « شــما اكنون با كســى مصاحبه 
مى كنيد كه كارش به مسجد، مهديه و حسينيه 
اختصــاص دارد و البته مهم ترين كار ما همين 
اســت... بله بنده شــعر هم مى گويم... شــايد 
كارهايى از بنده در زمينه هنر، ادبيات و... كه در 
شغلم نقش ايفا كند، باشد اما كار اصلى ما همين 

سرايدارى مسجد است...».

 آمده ام براى مداحى... 
گفتيم از اوايل دهه 70 در ايران شناخته شد 
اما واضح اســت كه مداحى و نوحه خوانى اش 
قدمتى بيشــتر از اين ها دارد. وقتى مى گوييم 
« بيشــتر از اين ها» بايد برگرديد به اوايل دهه 
60 و ســال هاى دفاع مقدس. امير ســرتيپ 
«غالمحسين دربندى» در خاطراتش مى گويد: 
«... خيمه حســينى درســت كــرده بوديم و 
پتوهاى سربازى سياه رنگ را دور تا دور سنگر 
زده بوديم... قبــل از عمليات خيبر، دو جوان 
آمدنــد و گفتند آمده ايم تا بــا مداحى انجام 
وظيفه كنيم... يكى از آن ها «سعيد حداديان» 
بود...طى عمليات خيبر كه بمباران شيميايى 
شديم،كمى ناراحتى پيدا كرد و من چون افسر 
بهدارى بودم به او ســرم وصل كردم و گفتم 
چون صداى خوبى دارى، تحت هيچ شرايطى 

نمى گذاريم از منطقه به عقب بروى».

 فرمانده مرا دور زد !
نه اينكه فكر كنيد فقط براى مداحى به جبهه ها 
رفته بود. خودش البته تفاوتى ميان جنگيدن و 
خواندن در جبهه ها نمى بيند: « من در تعدادي 
از عمليات ها بودم، ولي بگو چقدر آدم شــدي، 
مي گويم هيچي. اين مهم اســت. اگر بخواهي 
خط كش ات را با شهدا بسنجي، هيچي، عقب 
روي داشــتيم كه جلوروي نداشتيم... بس كه 
مــي رفتم براي رزمندگي و اجــازه نمي دادند 
بــروم جلو... رزمنده وار بــراي كربالي 4 و 5 با 
بچه هاي شاهرود رفته بودم كه فرمانده دورم زد. 
شب عمليات مرا برگرداند... حرفش اين بود كه 
ما تــازه بعد از عمليات به مداح احتياج داريم... 
اكنون كه فكر مي كنم شايد حق با او بود. شايد 
اكنون هم اگر دست خودم باشد نگذارم مداحان 

شهيد بشوند». 

 بقيه الل بودند؟
از صداى گرم و با شــور و احساس خواندنش 
كه بگذريــم، خيلى ها او را «سياســى ترين» 
مداح مى داننــد. البته اين ويژگى «سياســى 
ترين» به نظر مى رسد يكى دو سالى است كه 
كمى فروكش كرده است و كمتر شاهد اظهار 
نظرهاى گاه تند و تيــز او در باره جريان ها و 
شــخصيت هاى سياســى روز هستيم. همين 
حــاال اگر ســخنان و موضع گيرى هــاى او را 
جست وجو كنيد، جديدترينش بر مى گردد به 
چيزى حدود چهار ماه پيش كه پس از حمله 
تروريســتى به مجلس گفته بــود: « من فقط 
يك حرف با آقاى كرباســچى دارم. چهار نفر 
امروز در مجلس شــوراى اسالمى منتظر شما 

بودند كه برويد با آن ها مذاكره كنيد. يعنى اين 
آقــا فكر مى كند ديگران الل بودند بلد نبودند 

مذاكره كنند؟» 

 ياد امام و شهدا...
خبرســاز بودن و البته همراهــى «حداديان» 
با ماجراهاى سياســى و غير سياســى روز به 
همين ها محدود نمى شــود. بهمن ماه ســال 
94 خبر رســيد كه «حداديــان» و فرزندش 
در ســوريه به مدافعــان حرم پيوســته اند. 
خبر، برخالف بســيارى از شايعات كه درباره 
او پخش مى شــد، واقعاً خبــر بود. مدتى بعد 
فيلم هــاى مداحى اش در جمع مدافعان حرم 
نيز منتشــر شــد كه مى خواند: « ياد امام و 
شــهدا...دلو مى بره كرب و بال...». همين خبر 
واقعى كافى بود تا «العربيه» بالفاصله شــايعه 
ناشــيانه شــهادت او و فرزندش در سوريه را 

منتشر كند.

 من على اصغرم
محرم ســال پيش هم شايعه سازهايى كه به 
جان «مداحى» و مداحان افتاده بودند با انتشار 
تصاوير چك هاى 20 ميليون تومانى در وجه 
«حاج ســعيد حداديان» دوباره نامش را ســر 
زبان ها انداختند. «حداديان» اين بار مجبور به 
واكنش شــد و اعالم كرد: « كاش نام واقعى 
مرا مى دانستند...نام من در شناسنامه ام على 
اصغر اســت...من كارمندم و با همان حقوق 
كارمنــدى زندگى را مى گذرانم... 23 ســال 
است كه براى مداحى پولى نگرفته ام... امسال 
هم به هيئتى مى روم كه اگر بزرگواران از من 
پولــى نگيرند، خاطرتان جمــع كه پولى هم 

نمى دهند...».
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  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

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

مطهرى: نگران جان
 وزير كشور هستم

خبرآناليــن/ علــي مطهري خطــاب به 
نمايندگانى كه در مجلس اطراف وزير كشور 
تجمع كرده بودند، گفت: آقايان اطراف آقاي 
وزير را خالي كنيد،  من نگران جان ايشــان 
هســتم! نمي دانم اينگونه كه شــما اطراف 
ايشان خيمه زده ايد هوا به ايشان مي رسد 

يا نه!

تكذيب شايعه براى
 پسران الريجانى

فرارو/ نادر قاضى پور نماينده مردم اروميه در 
مجلس شوراى اسالمى در رابطه با اعالم خبر 
دوتابعيتى بودن پسران الريجانى توسط يك 
ســايت ضدانقالبى گفت: اين ادعاى كذب در 
حالى است كه ما نمايندگان مى دانيم؛ ايشان 
دو فرزند پسر دارند كه يكى در حوزه علميه قم 
مشغول به طلبگى و ديگرى دانشجوى دكترى 
در تهران است بنابراين از مسئوالن درخواست 
برخورد با اين سايت دروغ افكن و شايعه پرداز 

را داريم.

پخش كنسرت خواننده زن
 از تلويزيون عربستان

فرارو/ تلويزيون عربستان تصاويرى از كنسرت 
موسيقى ام كلثوم، خواننده مشهور عربى را پس 
از سال ها ممنوعيت پخش كليپ هاى موسيقى 

زنان، پخش كرد.

دستگيرى مدير كانال 
نذرى ياب

شفاف/ سرهنگ آدينــه لو، رئيس پليس فتا 
فرماندهى انتظامى استان زنجان گفت: فردى 
باهويت (ع – ا) كه حدود 4000 نفر را در يك 
كانال تلگرام تحت عنوان نذرى يابى گرد هم 

آورده بود، دستگير شده است.

دمپايى حاشيه ساز مقام هاى 
قطرى

عصرايران/ محمدجواد ظريف وزير خارجه 
با مقام هاى  كشورمان پس از گفت وگويش 
ارشد قطرتصويرى از اين ديدار را در صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرد كه در اين تصاوير 
مقامات قطرى لباس بومى و رسمى خود را 
همراه با دمپايى پوشيده بودند! اين پوشش 
اينســتاگرام ظريف  اعتــراض مخاطبــان 
مبنــى بر ايــن كه اين اقدام خالف  شــأن 
ديپلماتيك و توهين به ظريف اســت را به 

دنبال داشت.

بعداً درباره قوانين مالكيت 
اسلحه صحبت مى كنيم

ايســنا/ دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 
در يك نشســت خبرى اظهار داشــت، عامل 
كشتار روز يكشــنبه در الس وگاس «يك فرد 
بسيار مريض» بوده و قصد دارد قوانين مربوط 
به مالكيت سالح در آمريكا را مورد بحث قرار 
دهد.ما با گذشت زمان درباره قوانين مالكيت 

اسلحه نيز صحبت خواهيم كرد.

آمريكا 15 ديپلمات كوبايى را 
اخراج كرد

ايســنا/ دولت ترامپ دســتور اخــراج 15 
ديپلمات كوبايى سفارت هاوانا در واشنگتن را 

صادر كرد.

بلژيك اقامت مبلغ سعودى
 را لغو كرد

فارس/ وزارت مهاجــرت بلژيك اعالم كرد 
كــه مجوز اقامت امــام  جماعت بزرگ ترين 
مســجد اين كشــور را به دليل ديدگاه هاى 
افراط گرايانه، ســنتى و سلفى وى لغو كرده 

است.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/2011/53

 22/3823/12 4/064/39

17/1117/44

5/306/02

17/2918/02

بايد ُمنادى نينوا را باران شوم
 ايستگاه/ رقيه توسلى   بايد از حرمله نپرسم. از شمر نپرسم. بايد اين روزها، 

افزون تر زيارت عاشورا را سالم بدهم و به اشك هاى َرَجزخوان، خوشامد بگويم.
رو به شام و كربال و خرابه ها - مفّصل و از نو - بنا شوم. اُلفت ها را بگذارم وسط. بايد 
از مشــهِد ارباب و تَل، لب فرو بندم. از زخم هاى عاشورا. و آرام زمزمه كنم: «َسيعلَُم 

الّذيَن َظلَموا اى َمنَقلٍَب ينَقلِبوَن»
و با «لبيك يا زينب» به حضرت صبر و رشادت! دخيل ببندم و دلخون ترين «يا رب»ها 
را ادا كنم. آن وقت از منادى نينوا، چهل منزل عاشقى را نپرسم... وداع ها و تيمارهاى 
بسيار را... اندوه و ُحزن بيكرانه را... بايد از رقيه جان و رباب و على اكبر و قاسم و عون 

و محمد و سجاد و ثاراهللا نپرسم. بايد ُمنادى نينوا را باران شوم... 

صداى قدرت اشك
در تاريخ سرى آسمان

چنين آمده است: نخستين كسى كه براى «سرطاووس قدسى» گريست «جبرائيل» بود.
و اين سرآغاز آفرينش «اشك» در آسمان و تاريخ زمين است و نخستين «خاكى» كه 
سينه اش را، براى پذيرايى «سرطاووس خونين پيكر» تقديم كرد، خاك نينوا بود.  اين 
سرآغاز «تاج گذارى» خاك نينوا بود كه «سرطاووس خونين گردن» را، بر پشت خويش، 

جاى داد.
تا، تاريخ زائر خاك نينوا شود... و تا، مشتاقان پابرهنه زيارت «سرطاووس»، زائر خاك 

نينوا باشند! 
و چنين شد كه:

ملت سرزمين من، اولين ملِت زائر «سرطاووس رگ بريده» بود و چنين شد كه:
ملت سرزمين من، اولين «ملت» صاحب «اشك ملى» شد. سپس، اولين «ملت» صاحب 
«غم قدرتمند ملى» گشــت و آنگاه «هويت ملى» خويش را، در سايه هميشه زيباى 

«سرطاووس» انديشواره كرد؛ و هيچ جايى، براى «زشتى» دشمنان نگذاشت.
چنين شــد كه: سرزمين مادرى من، زيبا شد! زيباتر از همه سرزمين ها و خاك ها و 

داستان ها.
و چنين شد، آرى چنين شد كه به خاك ايران، غزل و غزل ها درآميخت و جزيره هاى 
شكوهمند قصيده، در آن هويدا شد و جنگل هاى سربلند اشك در آن آشكار گشت 
و درياچه هاى حكمت و اســرار در آن به وجود آمد، كه در ميان هيچ تاريخ و ملت و 

سرزمينى، شبيه آن را نمى توان يافت.
مگر نه اين اســت كه در همه سرزمين ها، با «شادى هاى مصنوعى»، تالش مى كنند 
«غم آدميان و ملت خويش» را، نابود كنند. ترس از «غم» ترس از «اشــك» است و دل 

«غمدار»، انگيزه حركت ندارد. 
پس اگر چنين است: چرا، سرزمين «غمدار» و سرزمين «غمناك» و سرزمين پراشك 
وطن من، از پى هر دهه «اشك ريزان» ملى، خروش قدرت برمى آورد؟ خروش زنده باد 

آسمان وطن، سر مى دهد! سرود: «زنده باد فرداى ميهن» مى خواند! 
براى اينكه، و براى اينكه: فلسفه قدرت در تاريخ، آن نيست كه فيلسوفان بى خدا، در 

جهان پخش كرده اند و در دانشگاه ها، آن را تدريس زورمدارانه مى كنند!
«قدرت» حقيقى و پايدار، تنها در ســايه «سرطاووس»، از دل سرزمين مادرى، تراوش 
مى كند و هنگامى كه به وادى «اشــك» مى رسد و براى «سر طاووس خونين پيكر»، 
«اشك ريز و اشك ريزان» مى گردد؛ حقيقت قدرت در دل و روح او، فروزان و فروزنده و 
سپس خروشان و خروشيده مى شود؛ و ديگر او، «غمدار» نيست. و ديگر او را، نمى توان 

«غمناك» چهره ديد.
او، «عزمدار» است، و «قدرت پيشه» و «دشمن ستيز»!

و اينك بنگريد:
سرزمين مادرى را

پس از دهمين روز پراشك و پرزمزمه هاى غمناكانه
قامت برافراخته

غم پشت سرانداخته
اين نسل سواران اسبان غرور و آرامش

بر زمين گام مى زنند
تا، «صداى تاريخ مظلوميت سربريده طاووسى قدسى را»

صداى اول همه صداهاى جهان كنند. 
اين:

صداى قدرت برتر «اشك» است
اين:

صداى دوستداران چشم مظلوم خونيِن طاووس است.
اين:

صداى لشكر سربريدگان است:
كه «شكوه» را بر شانه گذاشته اند؛ و «تاريخ» را چونان خط سرخى- زيبا 

بر پيشانى بسته اند.
شهاب درخشش نگاه عقاب را

در دست گرفته اند
تا صداى گرگ ها را، از جهان محو كنند.

نذر ارباب

اصرار بى بى سى بر نام گذارى داعش به«جنگجويان اسالمى!»طرح  روز  نيشتر / مازيار بيژنى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

6 ساله ها را عاشق كنيم...
 ايســتگاه / رقيه توســلى   چاى 
دارچينى موكب ها را بايد نوشــيد. به تعداد 
برمى داريم و با صلوات دور مى شويم. زمزمه 
همراهانم را مى شــنوم... مى شود مگر ندانم 

اين روزها در دلشان چه آشوبى است؟
مقصدمان بعد از روضــه، خانه خواهرجان 
اســت. نذرى پزان داريم. و از فهرست مواد 
اوليه فقط آرد «چهارصفر» مانده كه تهيه اش 

كنيم.
ذكر اهدنا الصراط مســتقيم از صبح با من 
اســت. و گلى جان امروز در كمال تعجب، 
تسبيح شمارم را در صندوق نذورات انداخت 
و شبيه آدم هايى كه حالشان خوب تر شده 
است، گفت: خدا از من قبول كند. تازه از ما، 
قيمه و شله زرد مى خواست؛ مى گفت حلوا 
تكرارى است. گوشــى ام را روشن مى كنم 
و بعد از كمى جســت وجو در كانال ها، به 
تصاوير و كليپ هايى از ســوگوارى مى رسم 
كه اين روزها محل سؤال و اعتراض شديد 
كاربران شده. مثالً به عكسى كه لشكر يزيد 
در تعزيه با كودكان اهل بيت انداخته اند! يا 
به مداحى و پيش منبرى هايى كه در متن 
و سبكشــان دچار بدعت شده اند! يا عريان 

شدن در صف عزا و...
فكر مى كنم ديگــر دخترك عزيز خواهر را 
بايد صدا بزنم. و حاال كــه اين نازنين دارد 
6 سالش تمام مى شــود، حرف هاى تازه اى 
داريم كه با هــم بزنيم. مثالً از اينكه نذرها 
هيچ وقت تكرارى نمى شوند... از عشق امام 
حســين(ع) و داستان كربال... بايد سِر گلى 
جان را هزار بار ببوســم و ُمحّرم را به اندازه 

سن اش، توضيح بدهم.
از اشك هاى باعلتى بگويم كه ما را هميشه از 
نمردن نجات مى دهد. بايد گل ترمه را صدا 
كنم تا از غلط و درســت با هم حرف بزنيم. 
از تسبيح شمارى كه نمى شود در صندوق 
انداخت. از چراغ هاى خاموش حسينيه كه 
او را هرسال بيشتر مى ترساند و انگار تلنگرى 
اســت برايم كه خاله گى ام هنوز نيمه تمام 

مانده.
پى نوشت: كاش يادم بماند گلى - شب 
ســوم هيئت - «رقيه جان» را از همه بانوان 

روضه، مهربان تر سينه مى زد.

روزمره نگارى

بايد ُمنادى نينوا را باران شوم

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد

اسكاى واچ- توييتر
ايستگاه/  اين نهاد فضايى كه مركز آن در اوترلوى كاناداست، عكسى جديد از ماهواره لندست 365 منتشر 

كرده كه كوه هاى شمال بردسكن در خراسان رضوى را به زيبايى نشان مى دهد.

رامبد جوان- اينستاگرام
ايستگاه/ اين مجرى و كارگردان، در عكسى جالب توجه به حادثه اخير تيراندازى در آمريكا واكنش نشان 
داده و با انتقاد از قانون حمل سالح، اين سؤال را مطرح مى كند كه چه چيزى در اين جهان مى تواند مجوزى 

باشد براى گرفتن حق حيات از ديگران؟

كريستينا وانگ- توييتر 
ايستگاه/ مسئول روابط عمومى پنتاگون در توييتى به سؤالى از ژنرال ماتيس وزير دفاع آمريكا اشاره كرده 
كه در جلسه اخير از او خواسته اند كه فقط با بله و خير در مورد ماندن در قرارداد اتمى با ايران پاسخ دهد، 

و او كلمه «بله» را انتخاب كرده است.
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