
 در ديدار رئيس  جمهور تركيه مطرح شد   

هشدار رهبر انقالب درباره اسرائيل جديد

قدس از ابهام و انحراف 
در واگذارى شركت هاى 

دولتى گزارش مى دهد

بدهكاران 
ميـلياردى 

مشترى اصلى 
خصوصى سازى

 اخبار   حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى ديشب در ديدار آقاى 
رجــب طيب اردوغان رئيس جمهورى تركيه و هيئت همــراه، با تأكيد بر لزوم افزايش 
همكارى هاى اقتصادى دو كشور، توافق و همكارى ايران و تركيه در مسائل مهم دنياى 
اسالم را بسيار مهم و اثرگذار خواندند و با اشاره به منافع آمريكا و رژيم صهيونيستى از 
برگزارى همه پرســى در منطقه ُكردستان عراق، خاطرنشان كردند: آمريكا و قدرت هاى 
خارجى، غيرقابل اعتماد و به دنبال ايجاد يك «اســرائيل جديد» در منطقه هستند. به 
گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره 

به مشكالت جدى در جهان اسالم ...
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يـــادداشــت  روز
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برخورد با مفسدين و عوامل 
نفوذى دشمن دليل هجمه به قوه قضاييه 

اخطار وزير ارشاد به شهردارى 
براى محل نمايشگاه كتاب
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اقتصادى مجلس  كميسيون  عضو  اقتصاد    
از تقديم طرح تحقيق و تفحص از دو سازمان 
به  ايران  صنايع  گسترش  و  خصوصى سازى 
هيئت رئيسه در آينده اى نزديك و در پى آنچه 
و  دولتى  شركت هاى  به  زدن  حراج  «چوب  او 

بيت المال» عنوان كرده...

توسط رئيس سازمان اطالعات سپاه مطرح شد در گفت و گو با قدس بيان شد

رمزگشايى افشارزاده 
از كميته ملى المپيك 

تا باشگاه استقالل
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حسن هانى زاده 

سفر رجب طيب اردوغان رئيس جمهورى تركيه به تهران و رايزنى وى با مقامات 
بلند پايه جمهورى اســالمى، به شكل گيرى يك بلوك جديد منطقه اى منجر 
خواهد شد.تركيه در طول هفت ســال گذشته بويژه پس از بروز بحران سوريه، 

مسيرى كامالً مختلف با ايران، روسيه و عراق ...

اردوغان و چرخش به شرق

 ............ صفحه 2

قدس پيگيرى كرد

حذف 
آبونمان گاز 

روى هوا

شـرط  
شماره گذارى 

و تعويض پالك 
اعالم شد
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قدس خراسان/ استقبال از پيكر 
شهيد جاودانى

 امروز در فرودگاه مشهد انجام مى شود

:امام رضا
هيچ بنده اى حقيقت 

ايمانش را كامل 
نمى كند مگر اينكه 

او در سه خصلت 
باشد:  دين شناسى 

و برنامه ريزى 
خوب در امر معاش 

و شكيبايى در 
مصيبت ها و بالها.
 بحار - ج 78 ص 339

 «بزرگ ترين كتابخانه «مقتل الحسين
در خانه ُمهر فروش كربال

 معارف  نامش سيدمهدى سيدكاظم طباطبايى سيندى «طباطبايى» از عشق ديرينه اش به ارباب مى گويد
كرباليى است. زاده عراق، اما ايرانى تبار و اصفهانى است. به 
گفته خودش اكنون بيش از 60سال دارد و همه اين سال ها 
را در عراق و كربال زندگى كرده است. خودش مى گويد، كفن 

فروش اســت، اما در مغازه اش كه 700متر بيشــتر با حرم 
اباعبداهللا الحسين(عليه السالم) فاصله ندارد، همه جور تسبيح 
با ســنگ هاى گوناگون ديده مى شود.اهداى ُمهر رايگان به 

زائران سيدالشهدا(عليه السالم)...



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

حسن هانى زاده 
كارشناس ارشد مسائل بين الملل

معاون اقتصادى رئيس جمهور:
واكنش هاى قاطع به نقض 

برجام پيش بينى شده است
سياســت- آرش خليل خانه: معاون 
اقتصــادى رئيس جمهور با بيان اينكه در 
قانــون مصوب مجلس و تدابيرى كه قبًال 
هم انديشده شده است، كامالً پيش بينى 
واكنش هاى مناسب و قاطع در برابر نقض 
يا بر هم خوردن برجام ديده شــده است، 
تأكيد كرد: اگر آمريكا نيز از برجام خارج 
شــود در باالترين ســطوح براى واكنش 

مناسب تصميم گيرى خواهد شد.
در حاشــيه جلســه  نهاونديان  محمد 
هيئت دولت افزود: با اين حال نبايد به 
اســتقبال برخى از احتماالت نامناسب 
رفــت و بايد با هوشــمندى اتفاقات را 
رصد كــرد. در اين مــورد واكنش هاى 
ديگــر بازيگــران صحنــه بين الملــل 
بخصوص اعضاى 1+5 و شــركاى اصلى 
اقتصادى ما در دنيا در مورد خارج شدن 
آمريكا از برجام بسيار مهم است كه در 
تعامالت وزارت خارجه همه اين مطالب 
دنبال مى شــود كــه در موقع مقتضى 

اعالم خواهد شد.

قدس : وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
از نهايى شــدن مصوبه هيئــت دولت در 
خصوص دولت الكترونيك در هفته آينده 

خبر داد.
آذرى جهرمى با اشــاره بــه ارائه گزارش 
آخرين وضعيت پيشرفت دولت الكترونيك 
از سوى ســازمان امور ادارى و استخدامى 
و دســتگاه مطبوع خود به هيئت دولت 
گفت: نتيجه اين گزارش اين است كه بايد 
زيرساخت هاى فنى براى اين موضوع فراهم 
مى شــد كه اين زيرساخت ها به نحو قابل 
قبولى پياده سازى شده، البته ما بانك هاى 
اطالعاتى پايه در ثبت احوال، سامانه پستى 
و نظام نقشه داريم كه هنوز كاستى هايى 
در آن ها وجــود دارد كه آمــار آن ارائه و 
بررسى شد. وى اظهارداشت: به لحاظ اينكه 
دولت الكترونيك به معناى كامل چه مقدار 
پيشرفت داشته هم به دولت گزارشى ارائه 
شد، ولى با توجه به اينكه اين موضوع نياز 
به بررسى هاى بيشــترى دارد، قرار بر اين 

شد، بازنگرى مجددى كنيم.

سياست: وزيــر مسكن و شهرسازى از 
استقبال مردم از طرح صندوق پس انداز 
مسكن يكم خبرداد و گفت: تا دو هفته 
پيــش 260 هزار نفــر در اين صندوق 

سپرده گذارى كرده اند.
عبــاس آخوندى در حاشــيه جلســه 
دولــت در گفــت و گو بــا خبرنگاران 
افــزود: در بازديــدى كــه از مناطــق 
بافت هاى فرســوده تهران  مختلــف و 
داشــتم نيــز شــهرداران مناطــق از 
افزايش چشــمگير صدور پروانه ساخت 

خبر دادند.
وزير مســكن و شهرسازى درباره امكان 
واگذارى بخشــى از واحدهاى مســكن 
مهر به كميته امــداد امام خمينى(ره) 
نيز خاطرنشــان كرد: برخى واحدهاى 
مسكن مهر كه مشترى ندارند و كميته 
امــداد اعالم كرده شــايد برخى از اين 
واحدها مورد نياز آن ها باشــد كه ما در 
اين زمينه براى واگذارى اعالم آمادگى 

كرده ايم.

سياســت: سرپرســت وزارت علــوم 
گفــت: جايگزينى دوره هاى آموزشــى 
به جاى پايان نامه در دانشــگاه ها منوط 
به ضوابط و اختيارات دانشگاه هاســت. 
ســيدضياء هاشــمى در حاشيه جلسه 
هيئت دولت در گفت وگو با خبرنگاران 
اختيارات دانشــگاه ها در زمينه  درباره 
كارشناسى  و  كارشناسى  پايان نامه هاى 
ارشد و تعلل دانشگاه آزاد در اجرا كردن 
برخى از بند هاى آيين نامه مربوط افزود: 
در دوره هاى كارشناسى ارشد پايان نامه 
تعريف شده اى وجود دارد و جايگزينى 
دوره هاى آموزشى به جاى پايان نامه در 
دانشــگاه ها منوط به اين مسئله است 
كه اين جايگزينى براساس ضوابط جزو 
اختيــارات دانشــگاه  ها و هيئت امناى 
آن ها باشــد. هاشمى تأكيد كرد: وزارت 
علوم در تصميم گيرى آن ها محدوديت 
ايجــاد نمى كنــد و همواره بــه رعايت 
ضوابط و چارچوب هاى كالن از ســوى 

آن ها تأكيد مى كنيم.

هفته آينده نهايى مى شودسرپرست وزارت علوم تشريح كرد  آخوندى اعالم آمادگى كرد
 واگذارى بخشى از مسكن 

مهر به كميته امداد
شرط جايگزينى دوره 

آموزشى به جاى پايان  نامه  
مصوبه هيئت دولت

 درباره دولت الكترونيك

رئيس قوه قضائيه:

شايعات اخير در مورد خانواده ام ارزش پاسخگويى ندارد

خـبـر

 ميزان   رئيس قوه قضائيه گفت: شايعات اخير در مورد اينجانب 
و خانواده ام ارزش پاسخگويى ندارد، هجمه ها به دستگاه قضايى 

به دليل اقدامات اين دستگاه براى مقابله با فتنه 88 است.
آيت اهللا آملى الريجانى در مراســم آغاز سال تحصيلى 96-97 
دانشــگاه علوم قضايى و خدمات ادارى با اشاره به اقدامات قوه 
قضائيه در جريان فتنه 88 تأكيد كرد: گرچه بصيرت و حضور 
مردم موجب برچيده شــدن بساط فتنه شد، اما قوه قضائيه به 
عنوان يك بازوى مقتدر، حركت مردم را قاطعانه پشتيبانى كرد و 
مجاهدانه در ميدان مقابله با فتنه گران ايستاد. آقاى اوباما پيش از 
فتنه 88 نامه محرمانه و مخفيانه براى رهبر معظم انقالب ارسال 
كرد، مبنى بر اينكه حاضريم با گفت وگو مشكالت را حل كنيم و 
در اين تصميم جّدى هستيم. اما تا بوى فتنه به مشامش رسيد 
به فتنه گران پيام حمايت داد و خانم كلينتون وزيرخارجه وقت 
آمريكا نيز در حمايت از فتنه گران سخنرانى كرد. از سوى ديگر، 
كانال هاى ماهواره اى فارسى زبان ميزان پخش برنامه هاى خود را 

چند برابر كردند و حتى چند شبكه فارسى زبان جديد شروع به 
فعاليت كردند. بنده كارى به اهداف سران فتنه ندارم اما آنچه در 
كوى و برزن داشت اتفاق مى افتاد، در مسير براندازى بود. اراذل و 

اوباش هم بر اين موج سوار شدند.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه دستگاه قضايى يكى از مؤلفه هاى 

مهم اقتدار نظام است، خاطرنشان كرد: در تمام مباحث حقوق 
بشرى كه عليه جمهورى اسالمى مطرح مى شود مى بينيم كه 

بيشتر عليه قوه قضائيه سخن به ميان آمده است. 
وى افزود: دشمن با سيلى محكمى كه در فتنه 88 و پروژه نفوذ 
از دستگاه قضايى خورده است، طبيعى است كه عليه قوه قضائيه، 
مسئوالن دستگاه قضايى و شخص رئيس قوه قضائيه شايعاتى 
را منتشر كند. بتازگى نيز شاهد انتشار برخى شايعات بوديم كه 
عده اى به بنده گفتند به اين شايعات پاسخ بدهيد. به عقيده من 
اين شايعات ارزش پاســخگويى ندارد. شايعه پردازان كه كامًال 
شناسايى شده اند و از زمره اراذل و اوباش فرارى فتنه 88  هستند 
و اجير بيگانگان شده اند و در ازاى خباثت و سخافت كارى شان، 
پول دريافت مى كنند، حقيرتر از آن هستند كه بخواهيم پاسخى 
بــه آنان بدهيم؛ البته به اربابان آن ها مى گوييم كه اگر هدفتان 
عقب نشينى جمهورى اسالمى و مسئوالن قضايى از خدمت به 

مردم و حفظ نظام است، بسيار در اشتباهيد.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

واكنش تند سردار سليمانى به سخنان جاهالنه ترامپ   باشگاه خبرنگاران جوان:   ترامپ  پيش از انتصاب به رياست جمهورى آمريكا، داعش را از افتخارات اوباما خواند و حاال پس از رسيدن به اين مقام، تمام گفته هاى 
خود را منكر شد و آمريكا را در پيدايش داعش بى تقصير دانست.  سردار سليمانى با انتشار ويديويى در واكنش به سخنان ترامپ، اظهارات وى را جاهالنه و به دور از واقعيت دانست و نوشت: «اين سخنان جاهالنه اى است كه 
رئيس جمهور آمريكا بر زبان جارى كرد... او اسناد پيدايش داعش توسط آمريكا را منتشر كرد و حاال چطور ممكن است دولتى كه خود مؤسس داعش است و در ايجاد اين فتنه نقش بزرگى داشته امروز مدعى مبارزه با آن باشد».

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 ديشــب در ديدار 
آقاى رجب طيب اردوغان رئيس جمهورى 
تركيــه و هيئت همراه، بــا تأكيد بر لزوم 
افزايش همكارى هاى اقتصادى دو كشور، 
توافق و همكارى ايران و تركيه در مسائل 
مهم دنياى اسالم را بسيار مهم و اثرگذار 
خواندند و با اشاره به منافع آمريكا و رژيم 
صهيونيســتى از برگزارى همه پرسى در 
منطقه ُكردستان عراق، خاطرنشان كردند: 
آمريــكا و قدرت هاى خارجــى، غيرقابل 
اعتمــاد و به دنبال ايجاد يك «اســرائيل 

جديد» در منطقه هستند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيت 
اهللا خامنــه اى با اشــاره به 
مشــكالت جدى در جهان 
اسالم از شرق آسيا و ميانمار 
تا شــمال آفريقا، گفتند: در 
اگر  مشــكالت،  اين  مقابل 
ايران و تركيه در مسئله اى 
به توافق دســت پيدا كنند، 
آن توافــق قطعــاً محقــق 
خواهد شد و نفع آن به هر 
دو كشور و به دنياى اسالم 

خواهد رسيد. 
ايشــان بــا تأكيد بــر لزوم 
گسترش همكارى هاى اقتصادى دو كشور، 
افزودند: متأســفانه با وجود ظرفيت هاى 
فراوان، ســطح همكارى هاى اقتصادى در 
چند ســال اخير هيچ پيشرفتى نكرده و 
بايد در اين خصوص، بيش از پيش تالش 

و فعاليت كرد.

 خيانت به منطقه
رهبر انقالب اســالمى با ابراز خرسندى از 
همكارى هاى ايــران و تركيه در اجالس 
آستانه و روند رو به بهبود قضاياى سوريه 
در اثر اين همكارى ها، افزودند: البته مسئله 
داعــش و تكفيرى ها به اين شــكل پايان 
نخواهد يافت و حل اين مســئله، نيازمند 

يك برنامه بلندمدت و واقعى است.
ايشــان در ادامه، برگزارى همه پرسى در 
كردســتان عراق را خيانــت به منطقه و 

موجب تهديــد آينــده آن، خواندند و با 
اشاره به عوارض درازمدت اين اقدام براى 
همســايگان، تأكيد كردند: ايران و تركيه 
بايد در مقابله با اين حادثه، هر اقدام ممكن 
را انجام دهند و دولــت عراق نيز بايد در 
اين قضيه به صورت جدى، تصميم گيرى 

و اقدام كند.
حضــرت آيت اهللا خامنــه اى، «همكارى، 
همفكــرى و تصميم هــاى واحد و جدى 
سياســى و اقتصــادى» از ســوى ايران و 
تركيه در مقابله با اين قضيه را بسيار مهم 
دانستند و خاطرنشان كردند: نگاه آمريكا 
و دولت هاى اروپايى به اين موضوع با نگاه 
ايران و تركيه كامالً متفاوت است و آمريكا 
مايل اســت كه همواره يك عامل ايذايى 
عليه ايران و تركيه در اختيار داشته باشد، 
بنابراين به آمريكايى ها و اروپايى ها و مواضع 

آن ها به هيچ وجه نمى توان اعتماد كرد.

 ايجاد وسيله اى براى اختالف و نزاع
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى خطاب به 
رئيس جمهور تركيه افزودند: همچنان كه 
اشاره كرديد، از حوادث اخير در درجه اول 
رژيم صهيونيستى و بعد از آن، آمريكايى ها 
سود مى برند. رهبر انقالب اسالمى با اشاره 
به تالش دشمنان براى مشغول سازى ايران 

و تركيه و دور كردن دو كشــور از مسائل 
مهم منطقه، افزودند: قدرت هاى خارجى و 
بويژه رژيم صهيونيستى به دنبال ايجاد يك 
«اسرائيل جديد» در منطقه و بوجود آوردن 

وسيله اى براى اختالف و نزاع هستند.
ايشان تأكيد كردند: بايد با نگاهى بلندمدت 
و راهبردى به قضايــاى اخير، تصميمات 
جدى و سريع گرفت و در قالب اقدام واحد، 

با اين موضوع مقابله كرد.

 خطايى غير قابل بخشش
در اين ديــدار كه آقــاى روحانى رئيس 
جمهور كشورمان نيز حضور داشت، آقاى 
«رجب طيب اردوغــان» رئيس جمهورى 
تركيه با تأكيد بر لزوم ايجاد اتحاد قدرتمند 
بين ايران و تركيــه در منطقه، گفت: در 
مذاكرات با رئيس جمهور اســالمى ايران 
در خصوص ســوريه و عراق توانستيم به 

جمع بندى برسيم.
رئيس جمهــور تركيــه با اشــاره به لزوم 
اقدامات مشترك و همزمان ايران، تركيه 
و عراق در مسئله كردستان عراق، گفت: بر 
اساس اسناد و شواهد غيرقابل انكار، آمريكا 
و اســرائيل در خصوص مسئله كردستان 
به يك توافق كلى رســيده اند و بارزانى با 
برگزارى همه پرســى، خطايــى غير قابل 

بخشش مرتكب شد.
آقاى اردوغان با بيان اينكه به جز اسرائيل، 
هيچ كس كردســتان عراق را به رسميت 
نشناخته اســت، گفت: همسايگان عراق، 
قطعاً نمى توانند اين تصميم را قبول كنند، 
بنابراين مســئوالن كردستان عراق از اين 
پس قدمى نمى توانند بردارند و راه رهايى 

نخواهند داشت.
رئيس جمهور تركيه با بيان اينكه آمريكا، 
فرانسه و اسرائيل مى خواهند كشورها را 
در خاورميانه تجزيه و از اين شرايط به نفع 
خود بهره بردارى كنند، خاطرنشان كرد: 
آن ها براى سوريه نيز همين نقشه را دارند 
و اتحاد و تصميــم واحد ايران و تركيه در 

اين خصوص بسيار مهم است.
وى با تأكيد بر لزوم افزايش همكارى هاى 
اقتصادى دو كشــور تا سطح 30 ميليارد 
دالر، افزود: كارهاى فراوانى وجود دارد كه 
مى توانيم با همكارى يكديگر انجام دهيم 
اگرچه عده اى از گسترش اين همكارى ها 
خوشــحال نخواهند شد و تالش خواهند 
كرد كه اين گام هاى مثبت را متوقف كنند.
رئيس جمهور تركيه ابراز اميدوارى كرد با 
برگزارى ساالنه شوراى راهبردى در ايران و 
تركيه، تصميمات و توافقات به طور جدى 

عملياتى شود. 

در ديدار رئيس  جمهور تركيه مطرح شد

هشدار رهبر انقالب درباره اسرائيل جديد

 شهادت حججى و شكوه برگزارى مراسم او، ادعاهاى دروغين رسانه هاى 
غربى براى همبســتگى نظام ايران بــا تكفير و جهالت و جنايت را خنثى، و 
مبارزه با نفاق و اســالم آمريكايى را به نمايش گذاشــت و خانواده حججى 
بــا ارادت به آقــا و اعالم اطاعــت از رهبرى با در نظــر گرفتن ارزش هاى 
اسالمى مثل خانواده شهداى هســته اى، تاكنون اجازه سوءاستفاده از خود 
به گروه هاى حامى فتنه و عامل تحريم و سازش با غرب جنايتكار را نداده و 

آزادگى و ديندارى خود را حفظ كردند. 9900007399
  غرب از ترس اينكه تقويت قدرت هســته اى ايران ســبب شود تا ايران 
به يك قدرت ممتاز هســته اى تبديل و ديگــر تهديدات نظامى و باجگيرى 
بر ايران تأثير نگذارد، پيشــنهاد مذاكره داد و به وسيله برجام خواسته خود 
را تحميــل و آن را امنيــت جهانى ناميد و معلوم نيســت كه چرا ظريف با 
تكرار امنيت جهانى پيروزى هاى دشمن را در برجام به عنوان خواست ايران 
بر ملت ايــران القا و تحميل مى كند و القاى عدم عقب نشــينى و اعتراض 
در برجــام با وجود نقض هاى مكرر و همبســتگى غرب جاى ســؤال دارد. 

9170002138
  الريجانى قبالً در انتخابات رياســت جمهورى شــركت كرده اما مردم او را 
نخواســتند و به او رأى ندادند. حال اشــخاصى در مجلس با مطرح كردن نظام 
پارلمانى قصد دارند كه او بدون رأى مستقيم ملت، قوه مجريه را هم تصاحب كند 

و مردم هم غريبه و هيچكاره حساب شوند. 9150002986
  آقاى على مطهرى كمى هم نگران ملت باشــيد! وزير خودش خدم و حشم 

دارد. 9120008675
  امســال با خانواده به شمال مســافرت كردم جز اشغال و غيره كه در جنگل 
گلســتان و دريا ريخته شده بود، چيز ديگرى نديدم! چرا مردم فقط خودشان را 
مى بينند و پيشنهاد داشتم كه با اين همه زندانى كه ما داريم و هزينه بااليى كه 
براى كشور دارند، استفاده نمى شود براى تميز كردن جنگل ها و دريا، هم تنبيه 

است و هم استفاده بهينه. 9150001368
  صداوسيما چند بار يك فيلم را پخش مى كند؟ مثل افسانه جومونگ و ديگر 

فيلم ها. آن وقت مى گويند چرا مردم ماهواره مى بينند؟9190006557
  خانه بهداشت روستايى كرشت بومهن تنها مركز پزشكى اين منطقه با هزاران 
نفرسكنه است كه فقط در ساعات ادارى باز است! مردم اين مظلوميت را با فاصله 
20 كيلومترى از پايتخت به كجا ببرند! وزيرمحترم بهداشت سرى به ما هم بزنيد! 

9120008949
  آقــاى نوبخت به حرف يك بازنشســته بدبخت گوش كن! به حقوق خودت 
35 درصد اضافه شد. يكسان سازى كه قبل انتخابات يادت رفت. ما هم يادمان 

مى ماند. تا انتخابات بعدى و شركت ما. 9160002805
  كاش آقاى نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه از سمت خود بركنار و فردى 
به جاى ايشان معرفى شود تا مشكل فقر و معيشت مردم حل شود، چون با اين 

اقدام نوبخت از حاال پشت حقوق بگيران شكست. 9140005317
  آقــاى نوبخت اگــر صددرصد هم حقوق بازنشســته ها را افزايش دهيد، 
تازه مى رســيم به خط فقر، چون در طول چهار سال گذشته آنقدر ما را به 
فقــر عميق مبتال كرديد كه با صددرصد افزايش حقوق هم كمر ما راســت 
نمى شــود، اكنون شــاغالن بيش از 3 ميليون حقوق مى گيرند، ولى حقوق 
ما هنــوز به دو ميليون هم نرســيده كه قرار بود برســانيد و دروغ گفتيد. 

9350007054
  اين آقاى نوبخت معلوم نيســت از كجا نرخ 9 درصد تورم آورده كه با كمال 
وقاحت اعالم كرد يك درصد اضافه مى كنم! اين آقا چه خصومت و دشمنى با فقرا 

دارد؟ اين شخص را چه كسى براى اين پست انتخاب كرده؟  9150005635
  آقاى ظريف در مصاحبه با «گلوبال پوليتيكو» عنوان كرد آمريكا با تحريم ها به 
جايى نرســيد، چرا از خودتان نمى گوييد شما با آن همه وعده هاى سركارى، به 

جايى رسيديد؟!9150005256
  اينقدر مردم را زير منگنه گذاشــته اند كه مناعت طبع، غرور، شخصيت، 
بزرگى و وااليى جايگاه انســان بودن را به طور كلى فراموش كرده اند و براى 
مبلغ ناچيز يارانه و ســهام بى عدالت فريادشــان به آسمان بلند است و اين 
همان سياســت به مرگ بگير تا به تب راضى شــود، دولتمردان خدا ترس 

ماست! 9150002831

اردوغان و چرخش به شرق
سفر رجب طيب اردوغان رئيس جمهورى تركيه 
به تهران و رايزنى وى با مقامات بلند پايه جمهورى 
اسالمى، به شكل گيرى يك بلوك جديد منطقه اى 

منجر خواهد شد.
تركيه در طول هفت ســال گذشته بويژه پس از 
بروز بحران سوريه، مسيرى كامالً مخالف با ايران، 
روسيه و عراق اتخاذ كرد كه اين مسير با تحوالت 
ميدانى اخير عراق و سوريه، با يك بن بست مواجه 
شد. سياست تركيه در اين مدت، كامالً در راستاى 
اهداف آمريكا و غرب قرار داشت، زيرا اين كشور به 
دليل عضويت در پيمان ناتو و نگاه به غرب، محكوم 
به اتخاذ سياست هايى است كه قطعاً تأمين كننده 

منافع غرب است.
اين سياســت ها به طور طبيعى دولت آقاى رجب 
طيب اردوغان را از محيط طبيعى خود دور ساخت، 
هر چند كه آمريكا و غرب به هيچ يك از تعهدهاى 

خود در قبال آنكارا عمل نكردند.
انتظار طوالنى تركيه براى ورود به اتحاديه اروپا بى 
نتيجه ماند، ضمن اينكه غرب ماهيت واقعى خود را 
نشان داد و به جاى تعامل سازنده با تركيه رفتارهاى 

كامالً تهاجمى در پيش گرفت.
عربســتان، مصــر، امــارات و بحرين كــه زمانى 
سياســت هاى خود را با آنكارا هماهنگ مى كردند، 
مسير ديگرى را انتخاب كردند و دولت رجب طيب 

اردوغان را در نيمه راه تنها گذاشتند.
تحوالت ميدانى اخير سوريه، عراق و شكست طرح 
آمريكا، رژيم صهيونيستى، غرب و عربستان براى 
تغيير ساختار سياسى سوريه با استفاده از قوه قهريه 
و بهره گيرى از گروهك هاى تروريستى، دولت تركيه 
را به بازنگرى در سياست هاى منطقه اى خود مجبور 
كرد. عامل ديگرى كه در حــوزه منطقه اى براى 
دولت تركيه بسيار تكان دهنده بود، موضوع همه 
پرسى اخير اقليم كردستان عراق است كه تأثيرات 
منفى بر ساختار داخلى تركيه باقى خواهد گذاشت. 
ايران، عراق و تركيه نگرانى هاى كامالً مشــروع و 
منطقى نسبت به جدايى احتمالى اقليم كردستان 
از پيكره عراق دارند و همين نگرانى هاى مشترك 
ســه كشــور را به هم نزديك كرد. طبيعى است 
نگرانى تركيه با ايران و عراق تفاوت دارد زيرا ايران و 
عراق نگران هستند كه اگر اقليم كردستان از عراق 
جدا شود، اين اقليم به كانونى براى حضور دائمى 
رژيم صهيونيستى در مثلث محور مقاومت «ايران، 
عراق و ســوريه» تبديل شود. در حالى كه نگرانى 
دولت تركيه موضوع حضور رژيم صهيونيستى در 
اقليم كردستان نيست بلكه حجم گسترده تأثير 
اين جدايى بر جمعيت 20 ميليونى كردهاى تركيه 
است. از سوى ديگر، كودتاى نافرجام سال گذشته 
تركيه كــه غربالگرى گســترده اى در عرصه هاى 
داخلى تركيه به دنبال داشت، دولت رجب طيب 
اردوغان را به شــناخت دقيق دوستان و دشمنان 

واقعى خود مجبور كرد.
بنابراين ســفر رجب طيب اردوغــان به تهران در 
حقيقت تغيير مسير سياســت منطقه اى دولت 
تركيه تلقى مى شود، اما پرسش اينجاست كه اين 
تغيير رفتار دولت تركيه تاكتيكى است يا برايند يك 
تجربه شكست خورده است. مسلماً دولت تركيه با 
يك شرايط محيطى كامالً غير طبيعى مواجه است 
و بايد بــه پايگاه طبيعى خود باز گردد تا بتواند با 
تكيه بر دوستان «شرقى» خود در برابر رخدادهاى 
منطقه و توفان هاى سياســى ايستادگى كند. اين 
پايگاه طبيعى، آغوش گرم جمهورى اسالمى ايران 
اســت كه مى تواند تكيه گاه كامالً مطمئنى براى 
كشورهاى مسلمان منطقه تلقى شود، زيرا ايران 
محكم ترين محيط طبيعى و دلپذير براى دوستان 
محور مقاومت اســت. بنابراين سفر رجب طيب 
اردوغان به تهران مى تواند مقدمه اى براى شــكل 
گيرى يك پيمان جديد منطقه اى تلقى شود و اين 
همپيمانى اگر توأم با حسن نيت باشد مى تواند در 
راستاى منافع ملت هاى مسلمان منطقه قرار گيرد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبــــــرى

ديدار حجت االسالم والمسلمين ناطق نورى
 با آيت اهللا علم الهدى 

قدس: حجت االسالم والمسلمين ناطق نورى 
صبح ديروز با آيت اهللا علم الهدى نماينده ولى 

فقيه در خراسان رضوى، ديدار كرد.
اين ديــدار، اولين مالقات ناطــق نورى با 
علم الهدى بعد از انتخابات رياست جمهورى 
ســال 84، دوره رياســت جمهورى دكتر 
محمود احمدى نــژاد و كناره گيرى ناطق 
نورى از فضاى سياســى كشــور بود كه در فضايى صميمى و پشت درهاى بسته 

صورت گرفت.

نايب رئيس انجمن شركت هاى پخش دارو:
طلب 3500 ميلياردى شركت هاى پخش دارو از بيمارستان ها

خبرگزارى صدا و سيما: بيمارســتان هاى دولتى بيش از 3 هزار و 500 ميليارد 
تومان به شــركت هاى پخش كننده دارو بدهى دارند كه اين موضوع توليد و توزيع 
دارو را با مشــكل مواجه كرده اســت. وحيد محالتى در حاشيه نشست پيگيرى 
مطالبات صنعت پخش دارو افزود: از پارسال وعده هايى براى پرداخت مطالبات داده 
مى شــود و حتى شهريور امسال هم جلسه اى با مسؤوالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى در سازمان برنامه و بودجه داشتيم. وى گفت: در جلسه شهريور بنا 
شد بخشى از مطالبات به صورت اوراق خزانه به دانشگاه هاى علوم پزشكى و بيمه ها 
پرداخت شود و آن ها هم طلب شركت هاى پخش دارو را به مرور بپردازند، اما تا امروز 

هيچ وجهى به شركت هاى پخش پرداخت نشده است.
محالتى افزود: بيمه ها مقاديرى از بدهى خود را به دانشگاه هاى علوم پزشكى پرداخت 
كرده اند، اما اين دانشگاه ها پولى به حساب شركت هاى پخش دارو واريز نكرده اند و 
همين امر باعث اخالل در فعاليت شركت هاى توليد و توزيع دارو در كشور شده است.

دبيركل سازمان ملل متحد:
پايبندى جامعه جهانى به برجام مهم است

مهر: «آنتونيو گوترش» در سخنانى درباره توافق هسته اى كشورهاى 1+5 با ايران 
گفــت: اينكه جامعه جهانى به برجام پايبند بماند اهميــت زيادى دارد؛ اين توافق 
دستاورد بزرگى بوده است. به گزارش النشره، دبيركل سازمان ملل ديروز با شركت 
در يك نشست خبرى درباره توافق هسته اِى، گفت: بارها گفته ايم كه برجام به لحاظ 
صلح و امنيت بين المللى دستاورد بسيار مهمى بوده است. وى تأكيد كرد: اميدواريم 

كه اين توافق حفظ شده و ادامه يابد.

همسايگان عراق، 
قطعاً نمى توانند 
اين تصميم را قبول 
كنند، بنابراين 
مسئوالن كردستان 
عراق از اين پس 
قدمى نمى توانند 
بردارند و راه رهايى 
نخواهند داشت

بــــــــرش

نورى از فضاى سياســى كشــور بود كه در فضايى صميمى و پشت درهاى بسته 

شماره پيامك: 30004567

توسط رئيس سازمان اطالعات سپاه مطرح شد
برخورد با مفسدان و عوامل 
نفوذى دشمن دليل هجمه 

به قوه قضائيه
 تسنيم: رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى با تشريح ابعاد ضدامنيتى اقدامات 
ســرويس هاى جاسوســى بيگانه عليــه نظام از 

پروژه هاى جديد رسانه اى دشمن پرده برداشت.
حجت االســالم حســين طائب گفت: اشــراف 
اطالعاتى ما بر تحركات سرويس هاى جاسوسى 
رژيم صهيونيســتى و انگليس حاكى از آن است 
كه پس از شكست تالش هاى آنان براى به محاق 
بــردن پروژه نفوذ و ايجاد ناامنى در كشــور، اين 
ســرويس ها با طرح كيس هاى بى اســاس و نشر 
كاذيــب به دنبال مشغول ســازى افكار عمومى و 
ايجاد حس بى اعتمادى نسبت به مسئوالن خدوم 
نظام هســتند. وى با كذب محض خواندن اتهام 
مطرح شده درباره يكى از اعضاى خانواده رئيس قوه 
قضائيه گفت: با توجه به برخوردهاى قانونى مؤثر 
قوه قضائيه در برخورد با مفسدين و عوامل نفوذى 
دشمن در سال هاى اخير بويژه دستگيرى و اعالم 
محكوميت جاسوس دوتابعيتى وابسته به آمريكا و 
انگليس و برخى ســرويس هاى منطقه اى همكار 
آنان، اين گونه هجمه ها و دروغ پردازى هاى عناصر 

وابسته به دشمن دور از انتظار نيست.
وى افزود: حســب اطالعات ما در ماه هاى آينده 
اين روند اتهام زنى ها و پرونده سازى هاى دروغين 
درباره موضوعات و شخصيت هاى ديگر نيز ادامه 

خواهد داشت.

تشويق گربه نره و روباه مكار!
تسنيم: نتانياهــو، نخست وزير رژيم صهيونيستى گفت: در بيش از 30 سالى كه با 
سازمان ملل سر و كار دارم، هرگز سخنانى تا اين حد شجاعانه و صريح نشنيده بودم.» 
در طول ســخنرانى رئيس جمهور آمريكا در سازمان ملل، نتانياهو و همسرش جزو 

معدود حاضرانى بودند كه براى ترامپ دست زده و او را تش ويق كردند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مشاوره با رويكرد اسالمى در حرم مطهر رضوى  آستان: سلسله نشست هاى «نسيم معرفت» با موضوع انسان شناسى، خداشناسى، روان شناسى در قرآن و روان شناسى و مشاوره دينى به همت مركز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوى با همكارى واحد مشاوره دينى حرم مطهر رضوى براى نخستين بار ويژه مشاوران و روان شناسان شهر مشهد به صورت هفتگى در حال برگزارى است. نخستين نشست از اين 

سلسله نشست ها با هدف معرفت افزايى و تقويت مشاوره با رويكرد دينى پنجشنبه 13 مهرماه از ساعت 15 تا 17 در باب الهادى (سردر غربى) صحن جامع رضوى برگزار مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
رئيس اداره امور تسهيالت زائرين حرم مطهر رضوى خبر داد

توزيع غذاى گرم ميهمانسراى حرم مطهر 
براى نخستين بار در روستاهاى مرزى

رئيس  كاشــانى:  مروج  قدس/ 
اداره امــور تســهيالت زائرين حرم 
مطهر رضــوى از توزيع غذاى گرم و 
متبرك ميهمانسراى امام رضا(ع) در 
روســتاهاى نقطه صفر مرز در استان 

خراسان رضوى خبر داد.
«حسين راســت نژاد» در گفت و گو با 
خبرنــگار قدس با بيــان اين مطلب 

گفت: حسب دستور توليت معزز آســتان قدس رضوى، از اول مهرماه سال جارى 
همزمان با آغاز ماه محرم الحرام و ايام ســوگوارى ســاالر شــهيدان حضرت امام 
حسين(ع)، انجام طرح ويژه اى با عنوان توزيع غذاى متبرك ميهمانسراى حضرت 
رضا(ع) در مناطق روستايى واقع در نقطه صفر مرزى در استان خراسان رضوى توسط 

همكاران اين اداره آغاز شد.
وى ادامه داد: مطابق اين طرح، با همكارى و هماهنگى هنگ مرزى استان خراسان 
رضوى و دهياران و شوراى اسالمى روستاهاى مزبور، مطابق دستور حجت االسالم 
والمسلمين رئيسى تعداد 1500 پرس غذاى گرم ميهمانسراى حرم مطهر رضوى در 
شب هاى جمعه بين ساكنان روستاهاى اشاره شده و مرزبانان غيور پاسگاه هاى هنگ 

مرزى استان توزيع مى شود.
راست نژاد تصريح كرد: اجراى اين طرح در راستاى موارد مندرج در منشور 7 گانه 
رهبر معظم انقالب مبنى بر رسيدگى به محرومان و مستضعفان و همچنين اجراى 
تأكيدات و منويات توليت معزز آستان قدس رضوى در جهت رسيدگى به محرومان 

مناطق روستايى نقاط صفر مرزى استان مى باشد.
وى يادآور شــد: حســب هماهنگى هاى به عمل آمده، اين طرح تا سالروز شهادت 
حضرت امام هشــتم(ع) در دهه پايانى ماه صفر ادامه داشته و پيش بينى مى شود 
با اجراى 13 برنامه مرتبط، حدود 20 هزار پرس غذاى گرم و متبرك ميهمانسراى 
حضرت رضا(ع) در بيش از 60 نقطه روستايى در مناطق صفر مرزى با جمعيتى بالغ 

بر 20 هزار نفر توزيع شود.

توسعه شركت نان قدس رضوى با رويكرد كارآفرينى
آستان: مديرعامــل شــركت نان 
قدس رضوى از توســعه كارآفرينى 
توســط اين شــركت بــا رويكرد 

اشتغال زايى خبر داد.
محمدصــادق مرواريــد در گفت 
و گو با آســتان نيوز بيــان كرد: 
فروشــگاه هاى  راه اندازى  و  ايجاد 
عرضه مســتقيم محصــوالت نان 

قدس رضوى در شــهرهاى مختلف كشــور، از جمله اقدام هاى اين شركت 
در راســتاى كارآفرينى محسوب مى شود كه موجب اشتغال زايى مستقيم و 

غيرمستقيم شده است.
وى ادامه داد: طبيعتاً فروشــندگان به كار گرفته شده در اين مراكز، نان آوران و 

سرپرستان خانوار بوده و اين اقدام، كمك شايانى به رفاه بيشتر آن ها مى كند.
مرواريد با اشــاره به راه اندازى فروشگاه شماره چهار نان قدس رضوى در شهر 
مشهد، گفت: اين فروشگاه، زمينه اشتغال مستقيم براى 50 نفر و غيرمستقيم 

براى 20 نفر را فراهم كرده است.
وى ادامه داد: از ابتداى سال جارى، پنج كيوسك در سطح شهر مشهد نصب و 

راه اندازى شده كه براى 10 نفر شغل ايجاد كرده است.
مرواريد، راه اندازى نخســتين فروشــگاه برون استانى شركت نان قدس رضوى 
در شهر شــيراز به عنوان يكى از فروشگاه هاى زنجيره اى اين شركت در سطح 
كشور را يكى ديگر از فعاليت هاى اين شركت با هدف توسعه كارآفرينى به دليل 

اشتغال زايى براى 50 نفر عنوان كرد.

خـــبر

ساعت  قرارشان  چكنه   زهرا   / قدس   
هشت صبح جلوى در مسجد است. اما مگر 
به چشم  تك  از صبح خروس خوان خواب 
تكشان آمده است؟ براى همين هم از ساعتى 
عصازنان  گوشه اى  از  كدامشان  هر  قبل، 
شده اند.  مسجد جمع  در  پشت  و  آمده اند 
اشك ها هم گاه و بيگاه مجال نمى  دهند. انگار 
يك دنيا دلتنگى و تنهايى پشت اين گريه ها 
پنهان است. دلتنگى از رسم بد روزگار كه 
بعد سال ها زحمت كشيدن حاال كنج تنهايى 
خانه نصيبشان شده و آن قدر ناتوانند كه 
حتى رمق آمدن به حرم و درد دل با موالى 

مهربانشان را هم ندارند...
صداى اتو بوس كه از دور به گوش مى رســد 
همه صلوات مى فرستند و براى سوار شدن، 
آماده مى شــوند. قرار است امروز سالمندان 
محله، ميهمان خانه ســلطان مهربان شهر 
«على بن موسى الرضا(ع)» شوند. روى كاغذ 
پشت شيشه  اتوبوس با خطى درشت نوشته 

شده «يا معين الضعفا».

 گام هاى فرتوت اما استوار
مديــر امور خدمه آســتان قــدس رضوى 
مى گويد: برنامه زيارتــى «يا معين الضعفا» 
روزهاى يكشنبه و چهارشنبه هر هفته اجرا 
مى شــود و طى آن، سالمندان و ناتوانان، به 

زيارت مى آيند.
محمد توكلى مى گويد: كار معرفى سالمندان، 
توسط شمارى از رابطان كه از بين معتمدان 
محل و نيروهاى بسيجى هستند و با بخش 
امداد زائران معاونت اماكن متبركه همكارى 

دارند، انجام مى شود.
او تصريح مى كند: افراد ســالمند، ناتوان و 
معلول توســط رابطان مذكــور در مناطق 
مختلف شناســايى شــده و با اعزام خودرو 
توسط اين اداره به محل و منطقه مورد نظر، 
در ســاعت و روز مشخص اين افراد به حرم 

مطهر امام رضا(ع) مشرف مى شوند.
توكلى مى گويد: ميهمان ها هنگام ورود در 
گروه هاى 85 نفره ســاماندهى مى شــوند، 
ســپس خدمتياران بخش صندلى چرخدار 
ايــن اداره با همكارى ســاير همــكاران در 
حــوزه اماكن متبركه حــرم مطهر رضوى 
بــا انجام مداحــى ميهمان هــا را از صحن 
كوثر تا صحن انقالب اســالمى حرم مطهر 
راهنمايى مى كنند. مدير امور خدمه آستان 
قدس رضوى مى گويد: ميهمان ها از قرائت 
زيارت حضــرت رضا(ع) در پشــت پنجره 
فوالد صحن انقالب اســالمى، ذكر توسل و 

نيايش، پخش كليپ هاى تصويرى در رواق 
مباركه دارالكرامه، قرائت دعا و اهداى هداياى 
متبرك(بسته هاى گل باالى ضريح مطهر و 

نبات متبرك) بهره مند مى شوند.
توكلى مى گويد: پس از زيارت اين افراد، آنان 
با خودروهاى مربــوط به محل ها و مناطق 
اوليه كه از آنجا به سوى حرم مطهر حركت 

كرده بودند، بازگردانده مى شوند.

 مشاركت براى زيارت 
مديــر امور خدمه آســتان قــدس رضوى 
مى گويــد: عــالوه بر موارد گفته شــده در 
روزهــاى سه شــنبه هر هفته، تعــدادى از 
سالمندان و ناتوانان و معلوالن (به تعداد 400 
نفر) از طريق معاونت امور زيارت استاندارى 
خراســان رضوى و با همكارى كميته امداد 
امام خمينى(ره) و ســازمان بهزيســتى، از 
برنامه هــاى زيارتى يا معين الضعفا در حرم 

مطهر امام رضا(ع) بهره مند مى شوند.
توكلى مى گويد: بــا ورود اين افراد از طريق 
دستگاه ها و نهادهاى مربوط به حرم مطهر 
رضوى، خدمات مربوط به اين افراد همچون 
ســاير ناتوانان و سالمندان به اين گروه ارائه 
مى شــود.  وى بيان مى دارد: يكى از بركات 
و آثار شايسته اجراى برنامه يا معين الضعفا 
توجه و رسيدگى به حال سالمندان و ناتوانانى 
اســت كه مدت هاى طوالنى چشم انتظار 
تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) هستند و 
هر چند كه گاهى اوقات اين افراد به وسيله 
فرزندان، خانواده و دوستان خود شايد بتوانند 

به حرم مطهر مشرف شوند، 
اما تمايل دارند از برنامه هاى 
تــدارك ديده شــده در اين 
طرح استفاده كنند كه از نظر 
روحى و روانى و معنوى آثار 

قابل توجهى براى آنان دارد.
وى يادآور مى شود: با اجراى 
اين برنامه ســعى مى شــود 
فضــاى معنــوى و زيارتى 
مناســبى براى اين گروه از 
زائران به وجود آيد تا آنان با 
تشرف به حرم مطهر رضوى 
از فضاى معنــوى اين حرم 

مطهر نيز بهره مند شوند.
وى تأكيد مى كند: شهروندان 

عزيز مشهدى مى توانند براى كسب اطالعات 
بيشتر از نحوه اســتفاده از برنامه زيارتى يا 
معين الضعفا با شماره تلفن 05132002299 

تماس حاصل كنند.

يكشنبه ها و چهارشنبه ها، حرم مطهر رضوى، ميهمانان ويژه اى دارد

 در صحن جامع رضوى تلويزيون هاى پهن پيكر «يا معين الضعفا» طرحى براى زيارت سالمندان
نصب شده است كه اقدام مناسبى است، لطفاً در 

صحن آزادى هم چنين تلويزيونى نصب شود.
09150001149
 از مســئوالن حرم مطهر امــام رضا(ع) كه پناه 
دردمندان و مســتمندان اســت، انتظار مى رود، 
براى رفع معضالت خانواده هاى روستايى و محروم 

مساعدت كنند.
09350003925

 لطفاً سيســتم تهويه هواى رواق هاى حرم 
مطهر بويژه در رواق هاى مركزى و روضه منوره 

را فعال تر كنيد.
09150009200
 آيا آســتان قدس رضوى كه مراكز بهداشتى و 
دارويى و بيمارستان دارد، نمى تواند وارد مقوله طب 

سنتى و اسالمى شود؟ 
09170004810
 توزيع لوح فشــرده رايگان از مراسم مذهبى و 
ســخنرانى هاى بارگاه امام رضا(ع) در بين زائران 
روش ارزشــمندى در جهت نشر معارف اسالمى 
اســت و يك هديه متبرك از حرم امام رضا(ع) به 

شمار مى آيد.
09130005316
 كمك به دانشــگاه و آموزش و پــرورش ارتقاى 
خدمات علمى و آموزشى در كشور است. آستان قدس 
در اين زمينه بايد برنامه ريزى كند و حامى فعاليت هاى 

آموزشى در كشور بويژه مناطق محروم باشد.
09370004298
 روستاهاى مناطق محروم بايد از موقوفات آستان 
قدس بهره مند شــوند، اين قشر ضعيف را بيشتر 

حمايت كنيد.
09130002262
 اطراف ضريح مطهر امام رضا(ع) خيلى ازدحام 
اســت. با اين وضعيت زائران كهنسال و معلوالن 

چگونه به زيارت روضه منوره مشرف شوند؟ 
09130003450
 خادمــان در حــرم مطهر بدون هيــچ گونه 
چشمداشتى به زائران خدمت مى كنند، از مسئوالن 

حرم مطهر و همه خدام امام رضا(ع) سپاسگزاريم.
09130006670

صداى مردم

كار معرفى 
سالمندان، توسط 
شمارى از رابطان 

كه از بين معتمدان 
محل و نيروهاى 
بسيجى هستند 
و با بخش امداد 
زائران معاونت 
اماكن متبركه 

همكارى دارند، 
انجام مى شود

بــــــــرش

رئيس 
اداره امــور تســهيالت زائرين حرم 
مطهر رضــوى از توزيع غذاى گرم و 
متبرك ميهمانسراى امام رضا(ع) در 
روســتاهاى نقطه صفر مرز در استان 

«حسين راســت نژاد» در گفت و گو با 
خبرنــگار قدس با بيــان اين مطلب 

مديرعامــل شــركت نان 
قدس رضوى از توســعه كارآفرينى 
توســط اين شــركت بــا رويكرد 

محمدصــادق مرواريــد در گفت 
و گو با آســتان نيوز بيــان كرد: 
فروشــگاه هاى  راه اندازى  و  ايجاد 
عرضه مســتقيم محصــوالت نان 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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خــبـر

آستان: سرپرست مؤسسه باغــات آستان قدس رضوى از احداث 
فضاى سبز فاز نخست زائرشهر رضوى توسط اين مؤسسه خبر داد.

مهندس محمود صادقى گفت: اين فضا در مساحت حدود يك و 
نيم هكتار و با بيش از 20 هزار گونه گياهى از ارقام متنوع ساخته 
شده است. وى ادامه داد: اين گونه ها شامل انواع كاج هاى تزئينى از 

قبيل كاميس پاريس، تويا و جونى پروس است. صادقى اضافه كرد: 
عالوه بر اين، رز ســفيد و هفت رنگ، ياس هلندى، تويا، شمشاد 
طاليى، ســبز و جعفرى، پريوش و كامپاس كراس، نمونه هايى از 
انواع گل ها و نشاء هاى فصلى به شــمار مى رود كه در اين فضاى 
سبز به كار رفته است. صادقى با اشاره به كاشت انواع درختان غير 

مثمر در فاز نخست اين زائر شهر گفت: از جمله درختان مذكور، 
مى توان چنار، صنوبر، اقاقياى چترى، نارون، ابريشم مصرى، سرو 
نقره اى و... را نام برد. وى با بيان اين كه درختان كاشــته شــده از 
بهترين گونه هاي مثمر و با كيفيت بسيار مطلوب هستند، افزود: اين 
درختان متناسب با اقليم و شرايط آب و هوايي انتخاب و غرس شده 
است. صادقى، كيفيت مطلوب برند رضوي را از جمله ويژگى هايى 
دانســت كه توليدات اين مؤسسه را از ساير توليدات مشابه استان 

متمايز مى كند.

توسط مؤسسه باغات انجام شد
احداث فضاى سبز فاز نخست زائرشهر رضوى
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

پايبندى به برجام مشروط به تأمين منافع ايران  خبرگزارى صداوسيما: رئيس مجلس گفت، تا وقتى برجام، منافع كشورمان را تأمين كند آن را قبول داريم؛ لكن اگر طرف مقابل پايبند نباشد به منافع ما لطمه 
مى زند و آن موقع بايد مابه ازاى آن را در نظر گرفت.على الريجانى در پاسخ به اين پرسش كه آيا برجام باتوجه به اظهارات مقامات آمريكايى قابل مذاكره است، گفت: مذاكرات طوالنى براى توافق هسته اى انجام شده و 
در نهايت به توافق بين المللى مستند به مصوبه شوراى امنيت، دست پيدا كرده ايم، بنابراين پروژه انرژى هسته اى براى ايران تمام شده است و اگر بخواهد مذاكرات جديدى انجام شود بايد موضوع جديدى مطرح شود.

S i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r:سرلشكر صفوى
بدون حمايت ايران، اقليم كردستان توسط داعش 

سقوط مى كرد
مهر: سرلشــكر سيد يحيى صفوى، در 
ابتداى جلسه درس يكى از دانشگاه هاى 
كشــور در تبيين محيــط بين الملل و 
نقش جمهورى اسالمى ايران در فضاى 
منطقــه اى و با اشــاره بــه رويدادهاى 
دهه حاضر به پيشينه روابط جمهورى 
اســالمى ايران و رژيم شاهنشــاهى با 
كردهاى كشــور عراق اشــاره كرد و گفت: دولت عراق تا جنگ جهانى اول زير 
مجموعه امپراتورى عثمانى بود، ازسال 1920 در تقسيماتى كه بين انگليسى ها 
و فرانســوى ها شد حاكميت بر عراق را انگليسى ها عهده دار شدند و مردم عراق 
مبارزات زيادى را شــروع كردند و سرانجام در سال 1932 دولت عراق به عنوان 
يك كشــور مستقل و پادشاهى شكل گرفت و ملك فيصل اول را انگليسى ها از 

اردن در عراق  بر سر كار آوردند. 
دستيار و مشاور عالى فرماندهى معظم كل قوا بااشاره به حمايت 50 ساله ايران 
در مقاطع زمانى مختلف از كردهاى عراق گفت: طى 50 ســال گذشته از رژيم 
شاهنشاهى تا هم اكنون كه سى و نه سال از پيروزى انقالب اسالمى مى گذرد، 
حمايت ايران از كردهاى عراق ادامه داشت و آخرين حمايت جمهورى اسالمى 
ايران از كردهاى عراق مربوط به پيشروى داعش تا حدود سى كيلومترى اربيل 
مى باشــد و داعش به دنبال سقوط اربيل، مركز اقليم كردستان بود و جمهورى 
اسالمى ايران بود كه حمايت كرد و نگذاشت اربيل سقوط كند و داعشى ها را با 
نيروى نظامى سركوب كرد و در يك جمله ايران همواره حامى مردم كردستان 

عراق چه در گروه طالبانى و چه در گروه بارزانى بود.

سفير انگليس در تهران: 
اميدواريم ترامپ «برجام» را تأييد كند

ســفير  هاپتون»  «نيــكالس  رويترز: 
انگليس در تهران با حضور در نشســت 
مجمع ايران و اروپا كه در زوريخ برگزار 
آژانس  مى شــود، گفت: گزارش هــاى 
بين المللى انرژى اتمى حاكى از پايبندى 
كامل ايــران به مفاد توافق هســته اى 

است.
وى ادامــه داد: اميدواريم دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا بار ديگر توافق هسته اى را تأييد كند و به اين ترتيب آمريكا 

به نقش سازنده و مهم خود در اجراى برجام ادامه دهد.
هاپتون ادامه داد: انگليس با كنگره آمريكا البى خواهد كرد تا به اين ترتيب درباره 
فوايد توافق اطالع يافته و به آن پايبند بمانند. سفير انگليس در تهران ادامه داد: 

بايد به نگرانى هاى آمريكا در چارچوبى خارج از برجام رسيدگى كرد. 

جلسه هيئت رئيسه خبرگان 
به منظور بررسى تشكيل «هيئت انديشه ورز»

مهر: چهاردهمين جلسه هيئت رئيسه 
مجلــس خبــرگان رهبرى بــا حضور 
اعضاء برگزار شد.دستور كار اين جلسه، 
بررسى سازوكار اجرايى تشكيل هيئت 
انديشــه ورز خبرگان بود كه در ديدار 
اخير اعضاء خبرگان با رهبر معظم انقالب 

مورد تاكيد معظم له قرار گرفت. 
پس از بحث و بررسى و اظهارنظر هيئت رئيسه، مقرر شد دبيرخانه سازوكار، طرح 
اجرايى و نحوه تشكيل هيئت انديشه ورز خبرگان را تهيه و در جلسه آينده هيئت 

رئيسه مجلس خبرگان، جهت بررسى ارائه كند.
جلســه آينده هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى دوم آبان در تهران تشكيل 

مى شود.

ديدار بروجردى با وزير خارجه و رئيس مجلس سوريه
رئيس  صداوســيما:  خبرگــزارى 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى كشورمان با وليد 
المعلم، وزير امور خارجه و حماده يوسف 
صباغ، رئيــس مجلس ســوريه ديدار 

كرد.
كميسيون  رئيس  بروجردى  عالءالدين 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى كشورمان در ادامه سفر به دمشق با حماده يوسف صباغ، رئيس 
مجلس سوريه ديدار و گفت وگو كرد. روابط دوجانبه بويژه هماهنگى هاى دو كشور 
در مبارزه با تروريسم تكفيرى از موضوع هاى ديدار عالءالدين بروجردى با حماده 

يوسف صباغ بود.

قدردانى سرلشكر باقرى از قاليباف
تسنيم: سرلشكر محمد باقرى، رئيس 
ستاد كل نيروهاى مسلح و رئيس هيئت 
امناى موزه انقالب اسالمى و دفاع مقدس 
در پيامى از محمدباقر قاليباف شهردار 
سابق تهران به دليل تأسيس موزه دفاع 
مقدس و نشر ارزش هاى دفاع مقدس در 
شهر تهران در دوره مسئوليتش قدردانى 

و تشكر كرد.

خبر

كردهاى كشــور عراق اشــاره كرد و گفت: دولت عراق تا جنگ جهانى اول زير 

پس از بحث و بررسى و اظهارنظر هيئت رئيسه، مقرر شد دبيرخانه سازوكار، طرح 

 سياســت  رجب طيب اردوغان رئيس 
جمهور تركيه در رأس هيئتى بلند پايه به 
تهران سفر كرد.در اين سفر مولود چاووش 
اوغلو وزير خارجــه، نيهات زيبكچى وزير 
اقتصاد، برات آلبايراك وزير انرژى، بولنت 
تفنگچى وزير گمرك و تجارت، سليمان 
سويلو وزير كشور، نعمان كورتولموش وزير 
فرهنگ و گردشگرى و مهدى اكر معاون 
حزب عدالت و توســعه تركيه، اردوغان را 
همراهى مى كنند.اردوغان براى حضور در 
چهارمين نشست راهبردى دو كشور و نيز 
بررسى تحوالت منطقه اى و روابط دوجانبه 

به ايران سفر كرده است.

 روحانى: ايران و تركيه تجزيه طلبى 
در منطقه را نمى پذيرند

حســن روحانى رئيس جمهورى اسالمى 
ايران در نشست خبرى مشترك با رجب 
طيب اردوغان همتاى تركيه اى خود با بيان 
اينكه «از حضور رئيس جمهور تركيه جناب 
آقاى اردوغان براى پاسخ مثبت به دعوت 
اينجانب براى ســفر به ايران و تشــكيل 
چهارمين نشســت مشــترك راهبردى 
بيــن دو كشــور تشــكر و 
سپاسگزارى مى كنم»، گفت: 
دو كشــور ايــران و تركيه 
به عنوان دو كشور مسلمان، 
دوست و قدرتمند در منطقه، 
امروزه لنگر ثبات در منطقه 

حساس خاورميانه هستند.
وى افزود: بر اين نكته تأكيد 
مى كنم ظرف سال هاى اخير 
روابط دو كشور در زمينه هاى 
و  منطقــه اى  سياســى، 
فرهنگــى و اقتصــادى روز 
به روز در حال توســعه بوده 
اســت. در جلسه خصوصى 
ديــروز با رئيس جمهور محتــرم تركيه و 
همچنين در جلسه مشترك همكارى هاى 
راهبردى راجع به توسعه روابط اقتصادى 
بين دو كشور تصميمات مهمى اتخاذ شد. 
توسعه روابط بانكى بين دو كشور و تجارت 
با پول ملى دو كشــور از تصميم هاى مهم 

ديروز بود.
رئيس جمهــور اضافــه كرد: مقرر شــد 
تصميم هايى كه ديروز راجع به توســعه 
روابــط بانكى گرفتيم تا پايان هفته آينده 
نهايى شود. در زمينه ترانزيت كاال بين دو 
كشور در سه نقطه مهم مرزى كه تسهيالت 
در زمينه معبر ها و مسائل گمركى مى تواند 
به توسعه روابط كمك كند، تصميم گرفته 
شــد هر 3 مرز به صورت 24ساعته به كار 
ادامــه دهند و 2 مرز از امروز 24ســاعته 
مى شود و مرز سوم نياز به كارهاى فنى و 
ساختمانى دارد كه با اتمام آن مراحل، آن 
هم 24ساعته مى شود. در زمينه روابط نفت 
و گاز تصميم بر اين شد كه طرف تركيه، 

گاز بيشترى از ايران برداشت كند و در اين 
زمينه بين دو وزارتخانــه مذاكره صورت 
گيرد و همچنين طرف ايرانى اعالم آمادگى 
كرد آماده استقبال از سرمايه گذاران تركيه 

در بخش گاز است.
رئيس جمهور با تأكيد بر توسعه گردشگرى 
بين دو كشور اظهار داشت: اراده دولت بر 
اين مبناست كه توسعه بخش اقتصادى و 
تجارى به گونه اى باشد كه رقم آن به مرز 

30 ميليارد دالر برسد.
روحانى با اشــاره به تحــوالت منطقه و 
رئيس جمهور  با  مذاكرات صورت گرفتــه 
تركيه در زمينه اقليم كردســتان گفت: با 
توجه به مســائل منطقه اى بويژه سوريه و 
اقليم كردســتان عراق مذاكراتى مفصل 
داشتيم. دو كشور تشديد اختالفات قومى 
و مذهبــى را كه از ســوى توطئه گران و 
بيگانگان براى منطقه ما طراحى شــده و 
همچنين مسئله تجزيه طلبى در منطقه را 
به هيچ عنوان نمى پذيرند و از ديدگاه دو 
كشور، عراق يك كشور واحد است و سوريه 

نيز يك كشور واحد است.
وى اضافه كرد: ما تغيير مرزهاى جغرافيايى 
را بــه هيچ عنــوان نخواهيــم پذيرفت. 
كردستان عراق از همسايگان خوب و برادر 
ماست و ما نمى خواهيم فشارى را به مردم 
كردستان عراق وارد كنيم، اما تصميم هاى 
اشتباهى كه برخى از سران اين اقليم اتخاذ 
كردند بايد آن را جبران كنند، بنابراين سه 
كشور ايران، تركيه و عراق ناچار هستند با 
اقدام هاى جدى و ضرورى خودشان اهداف 

راهبردى را در منطقه تأمين كنند.
رئيس جمهور خاطرنشــان كرد: مبارزه با 
تروريســم به عنوان يكى از اهداف مهم دو 
كشــور اســت و ما با هرگروه تروريستى 
هركجا كه باشــند، بايد مبارزه كنيم چه 

به نام داعش باشد چه به قول آقاى اردوغان 
َدعش باشند، چه جبهه النصره باشند و يا 
هر اسم ديگرى! بايد بدون اراده قدرت هاى 
منطقه و دولت هاى منطقه، تروريسم اجازه 
فعاليت هاى ناجوانمردانه و ضدانســانى را 

نداشته باشند.

 اردوغان: ايران، تركيه و عراق 
در قبال اقليم كردستان اقدام هاى 

شديدترى انجام خواهند داد
اردوغــان  طيــب  رجــب  همچنيــن 
رئيس جمهــور تركيه در نشســت خبرى 
مشــترك با حجت االسالم حسن روحانى 
ايــران، اظهار  رئيس جمهورى اســالمى 
داشت: پيروزى برادرم آقاى روحانى براى 
دومين بار در انتخابات رياست جمهورى با 
حضور گسترده مردم را به ايشان و اعضاى 
كابينه تبريك و براى آن ها آرزوى موفقيت 

دارم.
رئيس جمهور تركيه افزود: مطمئن هستم 
با افزايش حجم روابط و نزديك شدن ايران 
و تركيه سير روابط در يك محور مثبت به 
سرعت خود ادامه خواهد داد، البته پيش از 
اين همراه با آقاى روحانى به توافق رسيديم 
تا حجم مبادالت دو كشور را به 30 ميليارد 
دالر برسانيم، اما در چند سال گذشته تنها 
به 10 ميليارد دالر از اين رقم رســيديم، 
بنابراين در چهارمين نشســت همكارى 
راهبردى دو كشــور هدفمان رسيدن به 

حجم مبادالت 30 ميليارد دالرى است.
اردوغــان در بخش ديگرى از ســخنانش 
با اشــاره به تحوالت منطقه  گفت: درباره 
مســائل منطقه، عراق در رتبــه اول قرار 
دارد و ما با مكانيزمى براى حل و فصل آن 
تالش مى كنيم، البته دو طرف همه پرسى 
اقليم كردســتان عــراق را به رســميت 

نمى شناسند. تركيه 350 كيلومتر با اقليم 
كردستان مرز مشــترك دارد و در شرق 
نيز با ايران همســايه و در جنوب با دولت 
مركزى عراق و در غرب با سوريه همسايه 
است، اما نمى دانم مسئوالن كردستان چه 

كار مى كنند؟
رئيس جمهور تركيه افزود: در حال حاضر 
در ســطح جهانى به جز اســرائيل هيچ 
كشورى از استقالل اقليم كردستان حمايت 
نمى كند. اردوغان گفت: به نظر ما تصميمى 
كه با نشســتن بر سر ميز با موساد گرفته 
شود نامشــروع و پذيرفتنى نيست و ايران 
و تركيه در اين خصوص موضع قاطع خود 
را اعالم كرده اند، چرا كه در عراق مخاطب 
خود را دولت مركزى دانسته و همه پرسى 

كردستان عراق را نامشروع مى دانيم.
رئيس جمهور تركيــه افزود: در خصوص 
برگــزارى همه پرســى اقليم كردســتان 
اقداماتى را پيش بينى و انجام داده ايم و سه 
كشــور ايران، تركيه و عراق در قبال اقليم 
كردستان اقدام هاى شــديدترى را انجام 

خواهند داد.
وى با اشــاره به تحوالت سوريه گفت: در 
سوريه نيز با يك مكانيزم سه جانبه ايران، 
روســيه و تركيه مذاكرات آستانه را آغاز 
كرده و گام هايى را براى آن برداشــته اند 
و بــراى افزايش مناطــق كاهش تنش، 
اهميت زيادى قائل شده ايم كه اميدوارم با 
تالش ها و مبارزات مشترك ما با گروه هاى 
تروريستى داعش و النصره جلوى ظلمى 

كه به مردم مظلوم مى شود را بگيريم.
اردوغان افــزود: دفاع مشــترك از كليه 
مظلوميــن جهان وظيفه و دينى اســت 
كه بر گردن ما مى باشــد و در اين راستا 
وزراى مربوط، نيروهاى مسلح و واحدهاى 
اطالعاتى كليه اقدام ها را انجام خواهند داد.

در نشست خبرى مشترك رئيس جمهور تركيه و حجت االسالم روحانى بيان شد

سران اقليم بايد اشتباه خود را جبران كنند
مبارزه با تروريسم

و تجزيه طلبى
هدف مشترك ايران و تركيه

كشور تركيه كشورى اروپايى آسيايى است 
كه طى ســال هاى گذشته بيشتر گرايش و 
رفتارهاى غرب گرايانه از خود نشــان داده 

است.
اما در اين موقعيت احساس كرده است بايد 
يك ائتالف و اشتراك منافعى با كشورهايى 

نظير ايران،روسيه و سوريه داشته باشد. 
سفر اردوغان نشان دهنده اين است كه نقاط 
اســتراتژيك فكرى با ايران دارد كه در حال 
شكل گرفتن است و نشان دهنده اين است 
كه تركيه بايد با كشــورهايى كه در آسيا و 
خاورميانه هستند بيشتر تعامل داشته باشد. 
زيرا اين تفكر در رهبران تركيه به وجود آمده 
اســت كه اشــتراك منافعى را با جمهورى 
اسالمى و ساير كشورهاى ديگر داشته باشند 
تا بتوانند از منافع ملى خودشــان محافظت 
كنند؛ ليكن اهميتى كه دارد اين اســت كه 
تركيه موقعيت استراتژيكى در منطقه اروپا 
دارد و از طرفى همسايه كشورهايى همچون 
ايران است، از يك جهت نيز نقاط مشترك 
همچــون موضوع كردها با ايــران، تركيه و 
عراق وجود دارند و از طرف ديگر يك سرى 
تهديدهــاى امنيتى نيز مثــل داعش براى 

تركيه و همسايگانش وجود دارد. 
از اين رو هدف اصلى سفر اردوغان به ايران 
اين اســت كه دو كشــور كه لنگر ثبات در 
منطقه حساس خاورميانه هستند با هرگونه 
تجزيه  طلبى، تشــديد اختالفــات قومى و 
مذهبى در منطقه كه نتيجه تالش بيگانگان 
و به عنوان يك فتنه جديد قابل طرح شدن 
مى باشــد مبارزه نمايند و هر گونه تغيير در 
مرزهاى جغرافيايى و مبارزه با تروريسم را به 
عنوان يكى از اهداف دو كشور مطرح خواهند 

كرد. 
از طرفــى رهبران تركيه تالش مى كنند كه 
يك ســرى همفكرى هايى با كشــورهايى 
نظير ايران در باره موضوع كردستان داشته 
باشند زيرا موضوع كردها براى هردوكشور از 
اهميت بااليى برخوردار اســت؛ ليكن هر دو 
كشور اگر بتوانند مباحث كردها را از موضوع 
تجزيه طلبانه خارج كنند و اين مناطق زير 
پوشش دولت مركزى هر كشور قرار داشته 
باشــد، مى تواند به ثبات و امنيت كشورها 
كمك نمايد و تهديدهايــى نظير داعش و 

اقليم كردها را از خود دور كنند.
از طرفــى بحث داعش موضوعى اســت كه 
بدون ترديد كشور تركيه را نيز در برمى گيرد 
و اين طور نيست كه فقط مختص سوريه و 
عراق باشند. به طور قطع وقتى امنيت يك 
كشــور همسايه دچار تنزل شــود احتمال 
تأمين و تســرى به كشورهاى همسايه نيز 
وجود خواهد داشــت؛ ليكن هرگونه كمك 
و مســاعدت به ســوريه به منظور بازيابى 
ثبات سياســى خودش سبب مصون ماندن 
كشــورهاى همســايه از اين تهديد خواهد 

شد. 
وقتــى رئيس جمهور تركيه به ايران ســفر 
مى كند بدون ترديد در تالش اســت تا يك 
سرى مواضع فكرى كشورش را با جمهورى 
اسالمى در زمينه هاى مختلف همچون كردها 

و داعش نزديك وهماهنگ نمايد.
اگر به طور واقع بينى بتوانند كشورهايى كه 
در منطقه هستند اشتراك منافع خودشان را 
احساس كنند و يك سرى تصميم گيرى در 
سطح كالن اتخاذ نمايند مى توانند در جهت 
هم افزايى منافع ملى خودشــان از آن بهره 

بگيرند.
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يادداشت

حبيب اهللا شيرازى
 كارشناس مسائل سياسى

نامه 180 نماينده دموكرات به ترامپ درباره لزوم باقى ماندن در برجام
خبر

عضو  دويچ»  «تد  تلگراف   جوئيش   
دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا كه پيشتر 
از مخالفان توافق هسته اى 14 جوالى سال 
2015 (23 تيرماه 1394) موسوم به «برجام» 
بود، اكنون راهبرى حركتى را آغاز كرده است 
كه بر اساس آن قرار است دونالد ترامپ رئيس 

ايران  هسته اى  توافق  به  كشور  اين  جمهور 
نامه اى  نشود.در  خارج  آن  از  و  باشد  پايبند 
نمايندگان  دموكرات مجلس  كه 180 عضو 
براى  است  قرار  و  كرده  امضاء  را  آن  آمريكا 
ما  از  برخى  است:  آمده  شود،  ارسال  ترامپ 
رأى مثبت و برخى به توافق هسته اى ايران 

رأى منفى داديم.نامه مذكور درادامه مى افزايد: 
با اين وجود، ما در اين عقيده كه اجراى اين 
توافق تا سر حّد امكان، اهرم فشار بيشترى 
براى متوقف كردن برنامه هسته اى تسليحاتى 
بالقوه ايران فراهم كرده و فعاليت هاى بى ثبات 
كننده ايران را كاهش مى دهد، متحد هستيم.

رئيس جمهور 
تركيه: 
مطمئن هستم با 
افزايش حجم روابط 
و نزديك شدن 
ايران و تركيه سير 
روابط در يك محور 
مثبت به سرعت 
خود ادامه 
خواهد داد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

هشدار تركمن هاى پارلما ن عراق نسبت به وقوع 
جنگ قوميتى در كركوك
العربى الجديد: نمايندگان تركمن 
پارلمان عراق در پى برگزارى همه 
پرسى جدايى اقليم كردستان عراق 
هشدار داده اند كه يكى از پيامدهاى 
اقدام مى تواند شــكل گرفتن  اين 

جنگى قوميتى در كركوك باشد.
«ارشــد الصالحى» رئيــس ائتالف 
تركمن هاى پارلمان عراق هشــدار 

داد كه مســعود بارزانى رئيس اقليم كردســتان عــراق تالش مى كند جنگى 
قوميتــى در كركوك ايجاد كند و افزود: بارزانــى ادعا مى كند هويت كركوك 
ُكردى است، پافشارى او بر اين مسئله و ديدارهايش با رهبران نظامى و سياسى 
ُكرد به معناى اعالم جنگ قوميتى اســت تا شكســت هاى سياسى خود را در 

اقليم كردستان بپوشاند.

پوتين: بازگشت تروريست هاى داعشى به كشورشان 
خطرناك است

اسپوتنيك: «والديمير پوتين» رئيس جمهورى روسيه در نشست انرژى از جامعه 
بين الملل خواست تا از استاندارد دوگانه در قبال مبارزه با تروريسم بپرهيزد. وى 
در اين باره گفت: روسيه از رويكرد جامع در مبارزه با تروريسم، ترويج تفكر افراط  
گرايانه و تأمين مالى گروه هاى تروريستى حمايت كرده و در عين حال سياست 
استاندارد دوگانه در مبارزه با اصلى ترين تهديد موجود را رد مى كند.  پوتين ادامه 
داد: عمليات مبارزه با تروريسم كه در سوريه و عراق انجام مى شود در ريشه كن 
كردن آن ناكام بوده چراكه شاهد جهانى شدن اين معضل هستيم. وى همچنين 
تروريست هايى را كه در ميدان جنگ آموزش ديده و از نظر فكرى آماده مى شوند 
و سپس به كشور زادگاه خود باز مى گردند، بسيار خطرناك توصيف كرد. پوتين 
گفت: روسيه از برنامه هسته اى ايران، حمايت خواهد كرد و فرض ما بر اين است 

كه تهران به تعهدات خود تحت اين توافقنامه پايبند است.

وزير دفاع هلند كناره گيرى كرد
داچ نيوز: «جيانــى هنيس» وزير 
دفاع هلند پس از جلســه استماع 
پارلمان اين كشور كه در خصوص 
كشــتار نظاميان هلندى در كشور 
مالى، تشكيل شــده بود از سمت 
خود اســتعفا داد. نظاميان هلندى 
در قالب صلحبانان ســازمان ملل 
در مالى حضور دارند. كشته شدن 

نظاميان هلندى در مالى، انتقادت زيادى را متوجه وزارت دفاع هلند كرده بود. 
هنيس در اين زمينه گفت: در اين لحظه گزينه اى ديگرى غير از استعفا ندارم.

رئيس  پليس كاتالونيا تحت پيگرد قانونى قرار گرفت
فارس: يك قاضى اســپانيايى اقدامات پليس منطقه اى كاتالونيا را مورد بررسى 
قرار داده است. وى رئيس پليس اين منطقه را به آشوبگرى متهم كرده است. يك 
سخنگوى دادگاه اين موضوع را اعالم كرد و افزود كه دادگاه ملى در مادريد «خوزه 
لوئيس تراپرو» را فراخواند. اين افراد در ارتباط با ناآرامى هاى 20 و 21 سپتامبر 
(29 و 30 شــهريور) در پى اقدام نيروهاى امنيت ملى مبنى براى بازرسى دفاتر 

دولتى در واكنش به تالش براى برگزارى همه پرسى استقالل احضار شده اند.

شوراى شهر آكسفورد شهروندى افتخارى سوچى را 
پس گرفت

روزنامه صباح: شوراى شهر آكسفورد به دليل ظلم و خشونت عليه روهينگياها 
در ميانمار و سكوت آنگ سان سوچى در برابر آن، شهروندى افتخارى سوچى را 
پس گرفت. باب پرايس، رهبر شوراى شهر آكسفورد با حمايت از تصميم پس 
گرفتن شهروند آنگ سان ســوچى، رهبر دوفاكتوى ميانمار اعالم كرد: مردم 
بشدت از وضعيت ميانمار ترسيده اند. بسيار غير عادى است كه سوچى در برابر 

اين خشونت ها صحبتى نمى كند.

مسكو: آمريكا مانع اصلى براى نابودى تروريست ها در 
سوريه است

اسپوتنيك: وزارت دفــاع روسيه 
اعــالم كرد كــه حمايــت آمريكا 
از تروريســت ها در ســوريه مانع 
اصلى شكســت آنهاســت. «ايگور 
كوناشنكوف» سخنگوى وزارت دفاع 
روســيه گفت: ما بــه آمريكايى ها 
هشدار داده ايم كه با هرگونه حمله 
تروريست ها از طرف مناطق تحت 

كنترل نيروهاى آمريكايى جلوگيرى مى كنيم. كوناشــنكوف گفت: مانع اصلى 
حذف كامل داعش در ســوريه، قابليت هاى نظامى تروريست ها نيست، بلكه 

حمايت همكاران آمريكايى ما از آن هاست.

واكنش روسيه به شايعه دست داشتن در ناآرامى هاى كاتالونيا
ايريش تايمز: وزارت خارجه روســيه شــايعات مطرح شده در اين رابطه كه 
مسكو در ناآرامى هاى روز برگزارى همه پرسى استقالل كاتالونيا دست داشته 
را رد كرد.كاتالونيا صحنه برگزارى همه پرســى استقالل بود كه اين جريان با 
واكنش منفى اسپانيا و برخورد نيروهاى امنيتى با هواداران استقالل  همراه بود 
كه در نتيجه آن نزديك به 900 نفر زخمى شدند. در همين رابطه برخى رسانه 

هاى اسپانيايى مسكو را در اين ناآرامى ها دخيل دانستند.

خـــبر

حمله جنگنده هاى تركيه 
به انبار مهمات «پ.ك.ك» در 

شمال عراق

فارس: جنگنده هاى نيــروى هوايى تركيه 
چندين انبار تسليحات و زاغه مهمات متعلق 
به حزب كارگران كردســتان (پ.ك.ك) را 
منهدم كردنــد. ارتش تركيه بــا اعالم اين 
خبــر گفت جنگنده هاى تركيــه اين حمله 
هوايى را در «گارا» در منطقه كردستان عراق 
انجام دادند. در اين حمله يك انبار ســالح، 
زاغــه مهمات و يك ســنگر متعلق به گروه 
تروريستى «پ.ك.ك» كه خود را براى حمله 

آماده مى كرد، نابود شد.

تالش هاى پشت پرده 
تيلرسون براى حفظ برجام و 

اعمال فشار به ايران 
فارس: شــبكه سى ان ان با اشاره به نزديك 
شدن موعد 15 اكتبر براى ارائه گزارش كاخ 
ســفيد به كنگره در زمينه برجام به نقل از 
چند مقــام آمريكايى و غربى گــزارش داد، 
همزمان كه دونالــد ترامپ رئيس جمهورى 
آمريكا به دنبال ارزيابى خروج واشــنگتن از 
توافق هسته اى اســت، ركس تيلرسون وزير 
خارجه اين كشــور در پشت صحنه در حال 
رايزنى با كنگره است تا از بروز يك بحران بين 
المللى در ارتباط با برجام جلوگيرى كند. اين 
مقامات و ديپلمات ها مى گويند كه تيلرسون 
و قانونگذاران كنگره آمريكا تالش مى كنند با 
اصالح قوانيــن آمريكا درباره ايران، تمركز را 
از مسئله هســته اى تغيير دهند؛ اقدامى كه 
موجب مى شود واشنگتن در برجام بماند و در 
عــوض روى ديگر رفتارهاى بى ثبات كننده 

ايران متمركز شود.

رئيس سرويس امنيت فدرال روسيه:
داعش ايده خالفت 

در خاورميانه را كنار گذاشته 
است

رئيس  بورتنيكوف»  «الكساندر  اسپوتنيك: 
ســرويس امنيت فدرال روسيه، اظهار داشت 
كه گروه تروريستى داعش كه توسط جامعه 
بين الملل محكوم شــده اســت، ايده ايجاد 
خالفت در خاورميانه را كنار گذاشــته و در 
حال حاضر تالش مى كند تا شبكه تروريستى 
جهانــى را بــا اســتفاده از پايــگاه خود در 
افغانستان براى حمله به بسيارى از كشورها 
از جمله روسيه ايجاد كند. بوتنيكوف گفت: 
تروريســت هاى داعش فعاالنه تر از سوريه و 
عراق به سمت ســرزمين افغانستان حركت 
مى كنند ، جايى كه موقعيت داعش در حال 
شكل گيرى است و از آنجا آن ها فرصت پيدا 
مى كنند تا به آسياى ميانه، ايران، چين و هند 
نفوذ كنند. آن ها همچنين روسيه را نيز هدف 

دارند.

اخبار جهان اسالم

نمايندگان تركمن 
پارلمان عراق در پى برگزارى همه 
پرسى جدايى اقليم كردستان عراق 
هشدار داده اند كه يكى از پيامدهاى 
اقدام مى تواند شــكل گرفتن  اين 

«ارشــد الصالحى» رئيــس ائتالف 
تركمن هاى پارلمان عراق هشــدار 

«جيانــى هنيس» وزير 
دفاع هلند پس از جلســه استماع 
پارلمان اين كشور كه در خصوص 
كشــتار نظاميان هلندى در كشور 
مالى، تشكيل شــده بود از سمت 
خود اســتعفا داد. نظاميان هلندى 
در قالب صلحبانان ســازمان ملل 
در مالى حضور دارند. كشته شدن 

 وزارت دفــاع روسيه 
اعــالم كرد كــه حمايــت آمريكا 
از تروريســت ها در ســوريه مانع 
اصلى شكســت آنهاســت. «ايگور 
كوناشنكوف» سخنگوى وزارت دفاع 
روســيه گفت: ما بــه آمريكايى ها 
هشدار داده ايم كه با هرگونه حمله 
تروريست ها از طرف مناطق تحت 

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

وزير خارجه پاكستان نخست وزير هند را «تروريست» خطاب كرد      ايكونوميك تايمز: وزير امور خارجه پاكستان در اقدامى خارج از عرف ديپلماتيك، نخست وزير هند را «تروريست» خطاب 
كرده و گفت، دولت هند از سوى «يك حزب تروريست» اداره مى شود. خواجه آصف، وزير امور خارجه پاكستان اين اظهارات را در برنامه  شبكه تلويزيونى جئو در واكنش به سخنرانى ماه گذشته 

سوشما سواراج، وزير امور خارجه هند در مجمع عمومى سازمان ملل مطرح كرد؛ سخنانى كه او در آن پاكستان را به «توليد و صادرات تروريسم» متهم كرده بود.
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 بين الملل  داعش يا پيرمردى ديوانه، 
هركســى كه بزرگ ترين كشتار جمعى 
تاريخ مدرن آمريكا را رقم زده باشــد؛ از 
يك فرصت بهره گرفته و آن اين است كه 
در اين كشور، دسترسى به سالح از خريد 

كتاب راحت تر و ارزان تر است.
كشــتار الس وگاس چــه يــك حمله 
تروريستى توســط داعشى ها باشد و چه 
يك كشتار كور توســط جنايتكارى بى 
رحــم، در آينده تكرار خواهد شــد، زيرا 
زمينه وقــوع چنين حــوادث خونبارى 
در جامعــه آمريكا وجود دارد. اگر ادعاى 
داعش براى برعهده گرفتن كشتار دست 
كم 58 تن در الس وگاس اثبات شــود، 
اين موضوع نشان مى دهد كه آمريكا بار 
ديگر زير حمالت تروريستى قرار گرفته 
اســت.اين موضوع جدا از تلفات انسانى 
كه در مقايســه با حمالت تروريســتى 
قبلى قابل مقايســه نيســت؛ حكايت از 
آن دارد كه تدابير امنيتى وضع شــده از 
جانــب دولت كنونى آمريكا به هيچ وجه 
كارساز نبوده اســت؛ بويژه اينكه ضارب 
مردى آمريكايى بوده و در همين كشور 
زندگى مى كرده است.در حالى كه «دونالد 
ترامپ»، رئيس جمهورى آمريكا به بهانه 
تأمين امنيت اين كشور در تالش است با 
دامن زدن به احساســات بيگانه ستيزانه 
و اســالم هراسانه، مانع ورود خارجى ها، 
مهاجران و حتى پناه جويان شــود. البته 
اين نكته نيز قابــل توجه خواهد بود كه 
در صورت اثبات نقش داعش در كشــتار 
الس وگاس، مــوج جديــدى از بيگانه 
ســتيزى، آمريكا را در برخواهد گرفت و 
فرصت مناسبى در اختيار ترامپ خواهد 
گذاشت تا سياست هاى ضد مهاجرتى و 
بيگانه ســتيزانه خود را عليه مهاجران، 
بويژه مســلمانان به اجرا گــذارد. اما اگر 

دولت آمريــكا در نهايت ادعاى داعش را 
رد كند، وجه ديگــر ماجرا ظاهر خواهد 
شد و آن اين كه بار ديگر آمريكا در برابر 

پديده كشتارهاى كور قرار گرفته است.

  دسترسى آزاد به سالح، گريبانگير 
امنيت آمريكا

در ايــن پديده كــه ظاهــراً منحصر به 
جامعه آمريكا اســت، فردى جنايتكار يا 
روان پريــش يا ســرخورده اجتماعى، با 
دسترسى آســان به سالح گرم به سوى 
مردمى آتش مى گشايد كه با هيچ كدام از 
آنان خصومت شخصى ندارد.در حقيقت 
تيراندازى  فقط  ضاربان كشتارهاى كور، 
مى كنند تا ديگران را بكشند و در نهايت 

نيز خودكشى مى كنند.
براى آنان كودكان خردســال دبســتانى 
يا دانش آموزان دبيرســتانى يا شــركت 
كنندگان در كنسرت هاى خيابانى فرقى 

ندارد. در حقيقــت ضارب و مضروب هر 
دو قربانى فرهنگ لجام گسيخته خشونت 
در آمريكا و آزادى ســالح در اين كشور 

هستند.

  قول ترامپ به كارخانه هاى اسلحه 
سازى براى تضمين توليدشان تحقق يافت

آمريكا تنها كشــورى در جهان است كه 
دسترسى به ســالح را در قانون اساسى 
خود تضمين كرده اســت و هر تالشــى 
براى محدودسازى آن عملى مغاير قانون 
اساسى به شمار مى آيد. البته هيچ كس از 
ياد نبرده است كه دونالد ترامپ در زمان 
تبليغات انتخاباتــى اش به كارخانه داران 
اســلحه قول داد كارى مى كند كه چرخ 
توليد شــان در اين چهار سال به حركت 
در آيد و حتى جبران هشت سال بيكارى 
آن ها را بكند. خريد ســنگين سعودى ها 
از همين كارخانه و قانون اســتفاده آزاد 

از اســلحه در آمريــكا از 
مهم تريــن اقدام هاى تاجر 
تضمين  بــراى  نيويوركى 
توليد اسلحه سازان آمريكا 
مالى عظيم  بود. گــردش 
توليد و فروش اســلحه در 
از آن  آمريكا كه بخشــى 
در قالــب اعانات انتخاباتى 
بــه جيب سياســتمداران 
ســرازير مى شــود، امكان 
مربوط  قوانيــن  در  تغيير 
به حمل ســالح را دشوار 
مى كند. به هر حال، كشتار 
الس وگاس، كار هــر فرد 
باشــد، آخرين  يا گروهى 
تراژدى تلخ آمريكا نخواهد 

بــود و حــوادث بعــدى مى تواند حتى 
هولناك تر از مرگ 60 تن و زخمى شدن 

بيش از520 تن باشد.

نگاهى به جزئيات كشتار مسلحانه الس وگاس

تجارت اسلحه به جان مردم آمريكا اولويت دارد

اگر دولت آمريكا در 
نهايت ادعاى داعش 

را رد كند، وجه 
ديگر ماجرا ظاهر 

خواهد شد و آن اين 
كه بار ديگر آمريكا 

در برابر پديده 
كشتارهاى كور قرار 

گرفته است

بــــــــرش

پشت ويترين

العبادى 3 روز عزاى عمومى در عراق اعالم كرد
سومريه نيوز: نخست وزير عراق پس از فوت جالل طالبانى، 
رئيس جمهور پيشــين اين كشور ســه روز عزاى عمومى در 
عراق اعالم كرد. دبيرخانه كابينه عراق طى بيانيه اى اعالم كرد، 
حيدر العبادى، نخســت وزير عراق درگذشت جالل طالبانى، 
رئيس جمهور پيشين اين كشور را به مردم عراق تسليت گفت 
و سه روز عزاى عمومى اعالم كرد. تلويزيون عراق گزارش داد، 
جالل طالبانى عصر سه شنبه در يكى از بيمارستان هاى برلين 

آلمان درگذشت.

رئيس شوراى روابط خارجى آمريكا خواستار استعفاى 
«تيلرسون» شد

مهر: ريچارد هاس، رئيس شــوراى روابــط خارجى آمريكا 
خواستار آن شده اســت تا ركس تيلرسون، وزير خارجه اين 
كشور از سمت خود استعفا كند. رئيس شوراى روابط خارجى 
آمريــكا دليل خود را اين چنين اعالم كرد: ركس تيلرســون 
مورد نارضايتى ترامپ قرار دارد و در اين خصوص نيز به شكل 

نامطلوبى عمل كرده است.
ريچــارد هاس ادامه داد: به ايــن دو دليل، وى نمى تواند وزير 
خارجه مفيدى باشد و بنابراين بايد استعفا دهد. با وجود اينكه 
تيلرسون نارضايتى هاى ترامپ از خود را مورد تأييد قرار نداده 
اســت؛ اما منابع رسانه اى بر شكاف ميان وى با ترامپ تصريح 
داشــته و در مقاطع زمانى مختلفى نيــز از نامزدهايى مانند 
نيكى هيلى نماينده آمريكا در سازمان ملل به عنوان جانشين 

احتمالى تيلرسون نام برده اند.

ترزا مى: ماندنم در سياست براى ايجاد انگليس 
قدرتمندتر است

رويترز: ترزا مى، نخست وزير انگليس در متن سخنرانى خود 
خطاب به اعضاى حزب محافظه كار اين كشــور گفت، روش 
او در برخورد با مســائل دشوار تســليم و رويگردانى نيست و 
تالش كرده تا منتقدانش را درخصوص توانايى اش در رهبرى 
انگليــس و رقم زدن يك بريگزيت قدرتمند متقاعد كند. ترزا 
مى، نخســت وزير 61 ســاله انگليس در متن سخنرانى خود 

در كنفرانس حزب كارگر تالش كرد تا با تشــريح برنامه هاى 
سياسى خود حمايت هرچه بيشتر اعضاى اين حزب را جلب 
كند. او در سخنرانى خود تالش كرده تا از طرح ساخت مسكن 
بيشتر و همچنين برنامه اش براى يك دستوركار جديد و نشان 

دادن عملكرد قدرتمند خود پرده بردارد.

سوريه: شوراى امنيت براى توقف جنايت هاى ائتالف 
آمريكا وارد عمل شود

سانا: وزارت خارجه سوريه مجدداً از شوراى امنيت خواست به 
مسئوليت هاى خود در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللى و 

توقف جنايت هاى ائتالف آمريكا عمل كند.
وزارت خارجه ســوريه در دو نامه به دبيركل ســازمان ملل و 
رئيس شــوراى امنيت اعالم كــرد: جنگنده هاى ائتالف ضد 
داعــش روزهاى يكم و دوم اكتبــر مرتكب دو جنايت جديد 
در شهر «البوكمال» و شهر «رقه» شدند كه به كشته شدن 57 
غيرنظامى و زخمى شــدن ده ها تن منجر شد كه بيشترشان 

زن و كودك بودند.

گابريل، وزير امــور خارجه آلمان 
از آمادگى ركس تيلرســون، وزير امور 
خارجــه آمريكا بــراى گفت وگو با كره 
شمالى استقبال كرد و گفت: مايلم شاهد 

پيشنهاد مشابهى درباره ايران باشم.

 ژنرال ارشد ترامپ : ايران به برجام 
پايبند بــوده و خروج يــك جانبه 
موجب خشــم متحــدان و پيچيده 
شدن بحران كره شمالى خـــواهد 

شد.

پاكستان  دولت  رسمى  حساب 
در توئيتر: ماهاتما گاندى در مبارزه 
خود، از مقاومت بدون خشونت امام 
حسين عليه ظلم يزيد الهام گرفته 

بود.

مســعود بارزانى، رئيــس اقليم 
كردستان عراق در توئيتى از دريافت 
نامه اى از ســوى مايكل فالون، وزير 

دفاع انگليس ابراز خرسندى كرد.

هفته نامــه نيوزويك: اگر ترامپ 
از توافق هسته اى ايران خارج شود، 
ممكن است با يك بحران هسته اى 

ديگر مواجه شود.

 ديپلماسى توييترى
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روزنامـه صبـح ايـران

اجالسيه «نقش اساتيد در ارتقاى علمى و عملى اخالق» برگزار مى شود   رسا: عضو هيئت رئيسه مجمع عمومى جامعه مدرسين از برگزارى اجالسيه «نقش اساتيد در ارتقاى علمى و عملى اخالق 
در حوزه علم آموزى علوم دينى» خبر داد. حجت االسالم  حسين بنيادى اظهار داشت: يكى از سنت هاى حوزه هاى علميه در طول تاريخ حوزه ها همراهى و همگامى مسئله علم و اخالق بوده است.  عضو هيئت رئيسه 

مجمع عمومى جامعه مدرسين اظهار داشت: هدايت اخالقى جامعه از سوى حوزويان نيازمند توجه و تالش بيشترى است. وى پيش بينى  كرد، اين اجالسيه 26مهرماه در سالن اجتماعات دارالشفاى قم برگزار شود.

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

 معارف/ مريــم ذوالفقارى منظرى  
نامش ســيدمهدى سيدكاظم طباطبايى 
ســيندى كرباليى اســت. زاده عراق، اما 
ايرانــى تبــار و اصفهانى اســت. به گفته 
خــودش اكنون بيش از 60ســال دارد و 
همه اين سال ها را در عراق و كربال زندگى 
كرده است. خودش مى گويد، كفن فروش 
است، اما در مغازه اش كه 700متر بيشتر 
الحسين(عليه الســالم)  اباعبداهللا  حرم  با 
فاصله ندارد، همه جور تسبيح با سنگ هاى 

گوناگون ديده مى شود.
زائــران  بــه  رايــگان  ُمهــر  اهــداى 
سيدالشهدا(عليه السالم)، بهانه گفت و گوى 

من با اوست. 

 راز اهداى ُمهر رايگان
ديــوار  بــر  تابلويــى  مغــازه اش  در   ...
زده، بــا ايــن جملــه «كل مــا عندنــا 
من الحسين(عليه السالم)» (هرچه داريم از 

حسين است).
براى اين گفت و گــو مرا به كتابخانه اش 
دعوت مى كنــد و وقتــى در مى يابد كه 
فهميدن علــت و انگيزه اش از هديه دادن 
تربت كربال، مرا به گفت و گو با او ترغيب 
و مشــتاق كرده، اول از آن 
چاى مخصوص عراقى ها در 
مى ريزد  كمرباريك  استكان 
و به رســم ايرانى ها با چاى 
و قند از من پذيرايى مى كند 
و ســپس سرراست مى رود 
سِر اصِل مطلب و مى گويد: 
عربستان سعودى قرآن چاپ 
مى كند و به زائران مى دهد. 
من هــم با خودم گفتم -هر 
چند كوچك- اما بايد كارى 
براى مسلمانان در اين سرزمين انجام دهم. 
اينجا سرزمين حسين(عليه السالم) است و 
من به اندازه 30جزء قرآن مجيد به زائرانش 

30ُمهر رايگان هديه مى كنم.

 شعاع 24 كيلومترِى عشق
از ســيد مهدى چگونگى تهيه ُمهرها را 

مى پرســم كه پاســخ مى دهد: تا شعاع 
24كيلومترى كربال، خاك آن براى تهيه 
مهر قابل استفاده است. من اين خاك را 
تهيه مى كنــم و به كارخانه مى برم. آن ها 
برايم مهرها را مى ســازند و مزدشــان را 
مى گيرند و من هم به زائران حســين بن 
على(عليه الســالم) رايگان و به نيت فرج 
امام زمان(عجــل اهللا تعالى فرجه) هديه 

مى دهم.

 بزرگ ترين كتابخانه 
  «مقتل الحسين » دنيا 

ساختمانى چند طبقه كه شكل و شمايل 
خانه مسكونى دارد را كتابخانه شخصى اش 
كرده و دو طبقــه آن را كتابخانه كرده و 
بقيه را نيز براى گسترده كردن كتابخانه اش 

گذاشته است. 
مى گويد، 12سال درس خوانده كه همان 
ديپلم خودمان مى شــود و نه حوزه رفته 
است و نه دانشــگاه. نصف روز را در مغازه 
كار مى كند و نيم ديگر را در كتابخانه اش 

مطالعه مى كند و كتاب مى نويسد. 
چنان كه خودش مى گويد، از 20ســالگى 
شــروع به گردآورى و مطالعه كرده و حاال 
80هزار جلد كتاب در كتابخانه اش دارد كه 
به گفته خودش حدود 100جلد را هديه 
گرفته و بقيه را با هزينه شخصى اش خريده 

است.

 533 مقتل الحسين  از سراسر دنيا
ســيد مهدى مى گويد: 20هــزار جلد از 
كتاب هايم درباره امام حسين(عليه السالم) 
اســت و اغــراق نيســت اگــر بگويــم 
بزرگ ترين كتابخانه دنيا به عنوان «مقتل 
الحسين(عليه السالم)» را در دست دارم. من 
533 عنوان مقتل الحسين(عليه السالم) از 

سراسر دنيا گردآورى كرده ام. 
از او مى پرســم، چگونه كتاب ها را جمع 
آورى كرده كه در پاسخ مى گويد: مجموعه 
كتابى در كتابخانه ام دارم با نام «مخطوطات 
كل دنيا» كه در اين مجموعه فهرست همه 
كتاب ها و كتابخانه هــاى خطى نادر دنيا 

وجود دارد. از اين مجموعه، تنها 13 مورد 
در دنيا هست كه يكى از آن ها در كتابخانه 

كفن فروش كربالست.

 دنبال تفاوت ها 
مى پرســم: در اين مقاتل بــه دنبال چه 

هستيد؟ 
مى گويد: دنبال تفاوت ها. 

مى گويم: مگر واقعه كربال چند بار رخ داده 
كه در نظر نويسندگان، تفاوت وجود داشته 

باشد؟ 
مى گويد: براى نمونه در مورد تاريخ والدت 
امام حسين(عليه الســالم) كه همه آن را 
سوم شعبان مى دانند اختالف هايى است. 
براى نمونه، در دو كتاب شيخ مفيد كه از 
بزرگ ترين عالمان جهان تشــيع است در 
يك جا اين تاريخ پنجم شعبان سال چهارم 
پس از هجرت آمــده و در كتاب ديگرى، 

آخر ربيع االول آمده است. 
او ادامــه مى دهد: مــن در مقاتل دنبال 
اين تفاوت ها هســتم تا به حقيقت برسم. 
تاكنون بيشــتر از 74جلد با دست خودم 
در دفترهاى مخصوصى كه براى اين كار 
تهيه كرده ام، نوشته ام و هنوز والدت امام 

حسين(عليه السالم) را تمام نكرده ام.
 

 يك سوم درآمد ساالنه 
در ادامه گفت و گــو، به محرم و صفر 
هم اشــاره مى كنم كه آيــا در اين ايام 
كار خاصــى انجام مى دهــد يا خير؟ 
ســيد مهدى مى گويد: درآمد ساالنه ام 
را پس از جدا كردن خمس آن به ســه 
قسمت تقســيم مى كنم. يك قسمت 
براى مخارج زندگــى و كارگرانم كنار 
مى گذارم. يك قسمت را در ماه رمضان 
براى خانواده هاى نيازمند و غريب هزينه 
مى كنم و بخش سوم آن را در دهه اول 
محرم و در دو روز هفتم و دهم محرم، 
بــراى اطعام هيئت هاى مذهبى هزينه 
مى كنم. يعنى هر هيئت بــه اندازه اى 
كه براى پخت غذا نياز داشــته باشد، 
هزينه اش را از من دريافت مى كند و من 

هم همه آن ها را يادداشت مى كنم.

 دفترهاى عجيب و غريب
از ســيدمهدى مى خواهم يكى از دفاتر 
حساب و كتاب هاى عزادارى اش را نشانم 
دهد. صفحات دفتر از اين حكايت دارد 
كه در آن سال به بيشتر از 170هيئت 
كمك كرده اســت. بعضــى صفحات 
رقم هاى عجيبى داشتند؛ يك تن برنج، 
14كيســه 30كيلويى برنج، 420كيلو 

برنج و...!
از او مى پرســم: يك مغازه به اين كوچكى 
اين اندازه درآمد دارد كه تنها يك ســوم 
آن فقط بــه دو روز محرم اختصاص پيدا 

مى كند؟ 
آقاســيدمهدى مى گويــد: هنــوز هــم 
پــس از اين همه ســال نمى دانــم امام 
حسين(عليه الســالم) چطــور اين درآمد 
را برايم فراهم مى كند و من هم واســطه 
ميان او و عزادارانش مى شــوم و به مردم 

مى رسانم.  

 يادگارى به وقت خداحافظى
در پايــان گفت و گــو از گفته هاى آقا 
سيد منقلب مى شوم و از او التماس دعا 
دارم كــه به من گويد: قدر خودتان را به 
عنوان زائر حسين(عليه الســالم) بدانيد، 
زيرا امام رضا(عليه الســالم) مى فرمايند 
اگــر زائر جــدم حسين(عليه الســالم) 
بداند از زيارتش چه به دســت مى آورد 
با پا به حريمش قــدم نمى گذارد، بلكه 
خدمت ايشــان زانو مى زنــد. اصحاب از 
ايشــان مى پرســند، چه چيزى نصيب 
زائران اباعبداهللا(عليه السالم) مى شود كه 
ايشــان مى فرمايند، كمترين چيزى كه 
به زائر حسين(عليه السالم) داده مى شود 

بخشش گناهان است. 
آقا سيد ادامه مى دهد: تاكنون شخصى 
نگفته است بيشترين چيزى كه نصيب 
زائر حسين(عليه السالم) مى شود چيست، 
بلكه به كمترين آن اشــاره شده است. 

بيشترينش را خدا مى داند و ارباب...

«طباطبايى» از عشق ديرينه اش به ارباب مى گويد

بزرگ ترين كتابخانه «مقتل الحسين» در خانه ُمهر فروش كربال

خانواده آرمانى از نظر قرآن(3)
راه رسيدن به آرامش

عفو و بخشش در ايجاد آرامش فكرى سهم بسزايى دارد، زيرا بخشيدن و گذشت 
كــردن مقدمه اى براى ايجاد الفت و آشــتى اســت، بر خــالف دروغ و تربيت و 
ناســزاگويى و خشونت و خيانت كه در روح و جان آدمى هيجان زيادى به وجود 

مى آورد و به راحتى از بين نمى رود. 
بخشش، بر خالف روحيه تالفى كردن، رفتار غريزى و خود به خود نيست، بلكه 
بخشيدن يك نوع رفتار انتخابگرايانه همراه با عطوفت و مهربانى است تا آن هايى 
كه ما را رنجانده اند آزادانه ببخشيم، زيرا بخشش صرفاً بدان معنا نيست كه ما فقط 
بگوييم «من تو را بخشيدم» بلكه بخشش رها كردن خشم و آسوده سازى قلب و 

روح از تنفر ايجاد شده در دل است. 
حضرت اميرمؤمنان(عليه السالم) در پيمان نامه خود به مالك اشتر مى فرمايد: «اى 
مالك نســبت به آنان (مردم) چونان حيوان درنده اى مباش كه دريدن و خوردن 
آنان را غنيمت بدانى. زيرا مردم دو گروهند يا برادران دينى تو هستند يا همانند 
شما انسان هستند كه در معرض رنج و گرفتارى قرار دارند و (براى برون رفت از 
مشكالت خود) آگاهانه يا ناآگانه خالف مى كنند. بنابراين، چنان كه خودت دوست 
دارى كه خداوند از گناهانت درگذرد، تو نيز آنان را مشمول عفو و بخشش خودت 
قرارداده و از خطاهايشــان درگذر و اين را نيز بدان كه هرگز از گذشت و بخشش 

پشيمان نشو و از كيفر دادن خوشحال مباش». 
ناگفته پيداست كه مؤمنان و خداباوران، تصميم هاى فضيلت مدارانه زندگى خود 
را در برابــر پروردگار مى بيننــد و او را حاكم و ناظر زندگى خود مى دانند و به هر 
ميزان كه اين ارتباط ملكوتى بيشتر شود، انسان احساس آرامش بيشترى مى كند، 
همان گونه كه به هر مقدار اين ارتباط محدودتر باشد، ترس و اضطراب بيشترى 

بر انسان چيره مى شود. 
اين گونه ارتباطات ملكوتى كه از رهگذر عفو و بخشــش و صداقت و صفاى دل 
و... براى انسان به وجود مى آيد پيش از آنكه از انسان در آخرت دستگيرى نمايد، 

تضمين كننده سعادتمندى ما در دنياست. 
براى رسيدن به قله صبورى و عفو و گذشت، اسالم مهم ترين راهكار اجرايى قابل 

توجه را فراروى انسان قرار مى دهد و آن بازگشت به اردوگاه ايمان است. 
ايمان به خدا

طبق تعاريفى كه از اهل بيت(عليهم السالم) به ما رسيده، ايمان در حقيقت عبارت 
است از اعتقاد قلبى و تصديق زبانى و پس از آن فرمود به قلمرو عمل و عملگرايى.
وقتى ســخن از اعتقاد قلبى به ميان مى آيد منظور آن باورى است كه هيچ گونه 
شــك و ترديدى در آن راه نيابد و وسوســه ها و اوهام در آن تأثير نگذارد. چنين 
شخصى همه افكار خود را براى رسيدن به يك هدف ساماندهى و مديريت مى كند 
و همه تالش خود را براى رسيدن به آن هزينه نمايد و هيچ هدفى غير از خشنودى 
رضاى خداوند نمى تواند او را قانع كند و به همين ســبب است كه هرگز در پيچ 

و خم زندگى و جهت يابى آن سردرگم نمى شود و حريم آرامش را نمى شكند. 
بر خالف، انســان هايى كه ايمان در دل آنان رنگ باخته است، اين افراد همواره 
با انديشــه ها و افكار موهوم و با نگرانى هاى حاصل از بى هدفى دست به گريبان 
هســتند، بنابراين در درون خود گرفتار پيكار و در تصميم گيرى هاى خود دچار 

تحيُّر و سرگردانى اند. 
در قرآن مجيد آمده است: «آنان كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم و ستم آلوده 
نســاختند ايمنى از آِن آن هاست و آن ها هدايت شدگان هستند». پر واضح است، 
در اين آيه، خداوند امنيت را براى مؤمنانى قرار داده است كه ايمانشان را به ظلم 
آغشته نكرده و همواره از اوهام و خياالت و وسوسه هاى شيطانى فاصله گرفته اند. 

از اين رو بايد گفت، تأثير ايمان در آرامش و امنيت روحى و روانى براى هيچ كس 
جاى ترديد نيست، همان طور كه ناراحتى وجدان و سلب آرامش و امنيت به دليل 

ارتكاب معاصى و وسوسه هاى شيطانى نيز بركسى پوشيده نيست.

موضوع قرآن و عاشورا 
به مسابقه «مهر محرم» افزوده شد

ايكنا: دبير مسابقه «مهر محرم» ضمن پذيرفتن پيشنهاد «ايكنا» مبنى بر افزودن 
موضوع قرآن و عاشورا به موضوعات مسابقه بين المللى رسانه هاى ديجيتال گفت: از 

دوره آينده اين مسابقه با موضوع قرآن و عاشورا برگزار خواهد شد.
ميثم قدس پور با اشاره به روند برگزارى مسابقه، گفت: هدف اصلى از برگزارى اين 

مسابقه توليد محتواى ديجيتال با مضمون فرهنگ عاشورايى است.
وى بيان كرد: آخرين مهلت ارســال آثار در بخش رسانه هاى برخط و نرم افزارها 
15آبان ماه، بخش هنرهاى ديجيتال 30 آبان ماه، بخش برخط و نرم افزارها آذرماه 

خواهد بود.

اعزام نماينده ايران 
به هجدهمين دوره مسابقات بين المللى قرآن روسيه 

ايكنا: اميــر لعل اول، قارى مشــهدى و 
نماينده ايران در هجدهمين دوره مسابقات 
بين المللى قرآن روسيه براى شركت در اين 
رقابت ها تهران را به مقصد روســيه ترك 

كرد.
 اين مسابقات از 13 تا 17مهرماه در روسيه 
برگزار مى شود و لعل اول در رشته قرائت با 

ديگر شركت كنندگان رقابت مى كند.

سومين دوره مسابقات قرآن 
ورزشكاران و جوانان خراسان رضوى برگزار مى شود 

ايكنا: مســئول سازمان بســيج ورزشكاران ســپاه امام رضا(عليه السالم) گفت: 
سومين دوره مسابقات قرآن كريم ورزشكاران و جوانان خراسان رضوى به ميزبانى 
فرهنگسراى قرآن و عترت مشهد و با همكارى شهردارى و اداره كل ورزش و جوانان 

استان برگزار مى شود.
سيدعلى حسين زاده، مسئول سازمان بسيج ورزشكاران سپاه امام رضا(عليه السالم) 
ابراز كرد: تاكنون 100 شركت كننده آقا و خانم در رشته هاى قرائت ترتيل، تحقيق، 
حفظ يك و 10جزء قرآن كريم براى حضور در اين رقابت ها نام نويسى كرده اند و 
امروز مسابقه مى دهند.  مرحله كشــورى اين مسابقات حدود دو هفته آينده به 

ميزبانى شيراز برگزار مى شود.

ظرفيت هاى مكتب عاشورا 
در گريه و اندوه محدود نيست

سيره امام حسين(عليه السالم) و سرنوشتى 
كه در عين مظلوميت چيزى جز شــجاعت و 
زيبايى در آن نبود، براى انســان هاى آزاده و 
باشرافت الگوســت و درس هاى آن با مفاهيم 

عميق انسانى آميخته است. 
عظمت كربال و واقعه عاشورا و وسعت نام امام 
حسين(عليه السالم) است كه هنوز اسالم را 
زنده نگه داشته و الگويى براى انسان هاى آزاده 
و با كرامت انسانى است تا راه مبارزه با ظالم را 
ادامه دهند. بنا بر اين، جهان امروز با معادالت 
نابرابر و ظالمانــه بيش از هر زمان ديگرى به 
يادآورى مكتب عاشــورا و ارزش هاى آن نياز 
دارد. مكتب عاشورا، خط حيات انسانيت است. 
اين خط براى كسانى مى تواند قابل بهره بردارى 
و استفاده باشد كه شرف در وجود آن ها زنده 
باشــد و براى ارزش هاى انســانى بهايى قائل 
باشــند. پرداختن به عاشــورا و فهم و درك 
حركت امام حســين(عليه الســالم) مصداق 
عبارت «أَِذَن اهللا أَْن تُْرَفَع» اســت كه خداوند 
نيز كسانى را كه خواهان كسب شعور و درك 
معانى باشند باال مى برد و رفعت مى بخشد. امام 
حسين(عليه السالم) خواستار عزت و ترفيع 
همه انسان ها و انســانيت بود. از آغاز حركت 
اهداف اين قيام را آشــكارا بيــان كرد و با رد 
هر شائبه و هر سياست تخريبى و تبليغى كه 
قصد داشتند هدف امام حسين(عليه السالم) 
را كسب خالفت و قدرت دنيوى جلوه دهند و 
به اين حد تنزل دهند؛ هركسى را كه ذره اى 
از نور ايمان در وجودش مانده بود به همراهى 
با قيام دعوت كرد. امام حسين(عليه السالم) با 
دعوتنامه هايى كه براى اشخاص فرستاد آنان 
را به تعالى روحى و معنوى فراخواند تصميم 
به اين همراهى بود كه آنان را شايسته جايگاه 

رفعت در نزد پروردگار نمود. 
درك پيام انســانى امام حسين(عليه السالم) 
چه در زمان قيام عاشــورا و چه از آن زمان تا 
كنون موجب عزت بخشيدن و رشد انسانيت 
بوده است. وجود جوانانى كه با عنوان مدافعان 
حرم شناخته مى شوند، نمايى از اين همراهى و 
همدلى با كالم و پيام امام حسين(عليه السالم) 
و مكتــب عاشوراســت. همراهــى بــا امام 
حسين(عليه السالم) و پيروى از سيره و روش 
اوست كه عزت مى بخشــد و كمال مى دهد. 
آيا جز اين اســت كه خداوند باالترين مقامى 
را كه براى انســان ها قائل شده شأن و شرف 
و كرامت انسانى اســت. فردى كه بهره اى از 
كرامت نفس و اخالق نبرده باشد و در جهت 
انســانيت و اخالق تالشــى نكرده باشد، جز 
حيوان ناطقى كه در حيات با حيوانات اشتراك 
داشته باشــد، چيز ديگرى نيست. سرنوشت 
«زهيربن قين بجلى» كــه از همراهى با امام 
حسين(عليه الســالم) مى گريخت و دلبسته 
مال و دنياى خود بود يا سرنوشــت «حر بن 
يزيد رياحى» كه تا روزهاى نزديك عاشورا در 
سپاه «عمربن سعد» بود و توجه در سرنوشت 
«وهب بن عبداهللا نصرانــى» كه با ديدن امام 
حسين(عليه السالم) و معرفتى كه نسبت به 
امام(عليه السالم) و اهداف قيامشان به دست 
آورد به دين اسالم مشرف شد و تا پاى جان در 
اين راه دست از همراهى برنداشت؛ درس ها و 
عبرت هاى بزرگى براى اهل نظر و اهل بصيرت 
و تفكر دارد. شناخت صحيح و كسب معارف 
عاشــورا هر انسان آزاده و مؤمنى را به تفكر و 
انديشه وا مى دارد. انسان را از بى تفاوتى نسبت 
به تحوالت ساير انسان ها دور مى كند و خون 
غيرت و شهامت را به جوش مى آورد. اگر آنچه 
در كربال روى داد به درســتى فهميده شود، 
ظرفيت هاى ترفيع و باالرفتن از حيات مادى 
در انســان فراهم مى شود و مكتب عاشورا در 
گريه و اندوه محــدود نمى ماند و هيئت هاى 
عــزادارى محفلى مى شــود بــراى تربيت و 
پرورش انسان هاى وارسته و شجاع و آزاده اى 
كه زندگى مادى براى احياى ظلم ستيزى و 
كمك به مظلومان دست و پاگيرشان نمى شود.

دروغ
1. دروغ  يكى  از  گناهان بزرگ  است، هر چند 

به صورت شوخى خبر دروغ را بگويد. 
2. در حــرام  بــودن دروغ فرقى نمى كند بين 
اينكــه به زبــان بگويد يا به قلم بنويســد يا 
به واســطه شعر باشد يا به اشــاره بفهماند و 
همچنين تفاوتى ندارد به همسر و فرزند يا به 

شخص ديگرى دروغ بگويد.
3. يكي  از  مصاديق  دروغ  اين  اســت كه افراد 
در زمان غيبت امام زمان ادعاى ارتباط خاص 
با  حضــرت  وليعصر (عجــل اهللا تعالى فرجه) 
داشــته باشند و همچنين تعيين وقت خاص 
براى  ظهور  امــام زمان(عّجل اهللا تعالى فرجه 
الشــريف) به هيچ وجه صحيح نيست. (امام 
خميني اســتفتائات ج1، ص 485، س11 و 
ج2، ص612 س1و2، منهاج الصالحين  خوئي  و 
 وحيد  ج 3، م35 و منهاج الصالحين سيستانى 
ج2 م 38، تبريزي استفتائات ج2س 1026و 
1028و 1035، مكارم استفتائات ج3س490 
و1661، اجوبه االســتفتائات س1976، فاضل 

جامع المسائل ج 2، ص: 494)
گروه علمى اداره پاسخگويى
 به پرسش هاى دينى حرم مطهر

يك حديث / يك تصوير

رصد

در مغازه اش تابلويى 
بر ديوار زده، با اين 
جمله «كل ما عندنا 
 « من الحسين
(هرچه داريم از 
حسين است)

بــــــــرش

 با هدف انتقال مفاهيم نمايشى هنرى، آيينى و دينى

تعــزيه به اروپــا مى رود

گزارش خبرى

 زهرا نوكانى  نمايش ايرانى اسالمى تعزيه 
از امــروز(13 مهرماه) با اعزام گروهى از ايران 
با همكارى رايزنى فرهنگى كشــور در برلين 
در شمارى از شهرهاى آلمان و لهستان اجرا 
مى شود. رايزن فرهنگى ايران در آلمان اظهار 
داشــت: تعزيه براى نخستين بار توسط گروه 
تعزيه قزوين به سرپرستى سيف اهللا شكرى در 

آلمان و لهستان اجرا مى شود.
ســيدعلى موجانــى در گفت وگو بــا ايكنا 
افزود: در حاشــيه مراســم رونمايى از كتاب 
«مقتل الحسين» در نمايشگاه بين المللى كتاب 
فرانكفورت نيز براى عالقه مندان برنامه اجرا 

مى كنند.
موجانى تصريح كرد: اجراى تعزيه در ورشــو، 
پايتخت لهستان از ديگر برنامه هاى گروه ايرانى 
خواهد بود و در حال هماهنگى با سفارت ايران 

در اين زمينه هستيم.
وى يادآور شد: برنامه در آلمان به زبان فارسى 
خواهد بود؛ اما در لهستان ترجمه همزمان به 

لهستانى هم خواهد داشت.
سيف اهللا شكرى، پژوهشگر موسيقى سنتى و 
آيينى و تعزيه كه سرپرست اين گروه در اعزام 
به آلمان و لهستان اســت، نيز گفت: امسال 
پنجمين ســال اســت كه در خارج از كشور 
اجراى برنامه خواهيم داشت و براى نخستين 
بار با اجرا در آلمان به صورت رسمى در اروپا 

تعزيه اجرا مى كنيم.
 هنرى ايرانى و شيعى

شــكرى بــا تأكيد بــر اينكه تعزيــه هنرى 
ايرانى- شيعى است، تصريح كرد: تعزيه تنها 
تئاتر جهان اســالم است كه از اساس شيعى 
و متعلــق به مردم ايران اســت، يعنى اگر در 

كشورهاى ديگر به شكل ابتدايى يا نزديك به 
فرم كنونى، اين تئاتر را اجرا مى كنند، از ايران 

الگو گرفته اند.
وى افزود: موســيقى تعزيه، موســيقى 500 
ســال اخير ايران را به صورت اصيل، فاخر و 
بكر با خود به همــراه دارد و در بخش آيينى 
و حماسى نيز تعزيه خروجى چند هنر مانند 
نقالى، پرده خوانى، شمايل گردانى و مينياتور 

است.
 فتواى تأييد عالمان دينى

شــكرى ادامه داد: از نظر دينى هم 130نفر 
از بزرگ ترين مراجع و علماى دينى شــيعه 
در دويست ســال اخير درباره تعزيه فتواهاى 
مثبت و بســيار خاص داده انــد و اين هنر در 
بخش آيينى آشنايى با مكتب شيعه و مكتب 

سيد الشهدا(عليه السالم) را به دنبال دارد.

وى گفت: تعزيه 365 مجلس به تعداد روزهاى 
ســال دارد و در آلمان و لهســتان به مكتب 
قزوين اجرا خواهيم داشــت، پيش از اين دو 
سال متوالى در روسيه(2014 و 2015) اجرا 
داشــتيم، در اين كشور استقبال بسيار خوب 
بود و تماشاگران گريه مى كردند بدون اينكه 

زبان فارسى را بدانند يا حتى مسلمان باشند.
وى تصريح كرد: مسئله اى كه در حال حاضر 
اهميت دارد؛ اين است كه دنيا با نگاه ويژه اى 
به تعزيه نگاه كــرده و با جنبه هنرى، آيينى 
و دينى آن آشنا شود، براى ما خيلى اهميت 
دارد كه به واسطه جنبه هنرى، بتوانيم مطالب 

اخالقى را هم منتقل كنيم.
 پرچم حسينى را برافراشته ايم

اســتاد محمد بخشــى نيا به عنــوان يكى 
از تعزيه خوانــان گــروه اعزامى بــه آلمان و 

لهستان نيز اظهار داشــت: هنر تعزيه، نوعى 
نمايش مجســم اســت و ما در كشــورهاى 
زيــادى برنامه اجرا كرده ايــم كه از آن جمله 
آمريكا(نيويورك)، فرانسه(پاريس)، ايتاليا، كره 
جنوبى و روسيه(مســكو) بوده اســت، پرچم 
امام حســين(عليه السالم) را در اين كشورها 

برافراشته ايم.
وى افــزود: آلمــان هم امســال بــه عنوان 
مقصد جديد ماســت و قرار اســت پرچم ابا 
عبداهللا الحسين(عليه السالم) را در اين كشور 
به اهتزاز درآورده و ان شاءاهللا در اين كار موفق 
خواهيم شد و شيعه شناسان دنيا كه در مراسم 
تعزيه گــرد هم مى آيند و بــا اين هنرى كه 
ســال هاى سال نزد ايرانيان بوده است و براى 
اعتالى آن زحمت كشيده شده، آشنا خواهند 

شد.
تأثيرپذيرى غيرمسلمان ها

محسن گيوه كش هم كه سومين سال است 
در خارج از كشور برنامه خواهد داشت، اظهار 
داشــت: نكته اى كه بايد به آن توجه كرد اين 
اســت، در كشــورهاى خارجى كه خيلى ها 
مسلمان نيســتند، اهتمام خاصى را به هنر 
تعزيه شــاهديم؛ در حالى كه در ايران توجه 
به اين هنر كمرنگ است؛ بنابراين از مسئوالن 
امر تقاضا داريم به تعزيه بيشتر اهميت داده و 
در صدا و سيما برنامه هايى در اين خصوص به 

صورت ويژه توليد و پخش شود.
وى تأكيد كرد: حيف است تعزيه با بى تفاوتى ها 
از بين برود؛ سن تعزيه خوان ها روز به روز باال 
رفته و جوانانى بايد باشــند كه جاى آنان را 
بگيرند؛ اما امروز مكانى كه اين هنر آيينى به 

آنان آموزش داده شود، وجود ندارد.

احكام

ديگر شركت كنندگان رقابت مى كند.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سجاد حسينى

معارف

annota�on@qudsonline.ir

درس هايى از قرآن

حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمدباقر  علم الهدى
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

كسرى 77هزار ميليارد تومانى بودجه سال جارى   خانه ملت:عضو كميسيون اقتصادى مجلس، گفت:پيش بينى مى شود تا پايان سال 96، 77 هزار ميليارد تومان كسرى بودجه داشته باشيم.  معصومه 
آقاشاپور عليشاهى با بيان اينكه بحث هاى زيادى در شوراى عالى اقتصاد درباره بودجه ريزى بر مبناى عملكرد صورت گرفته است، ادامه داد: متأسفانه در بودجه كشور رديف هاى اختصاصى در نظر گرفته شده و تخصيص 

داده مى شود اما خروجى ندارد، بنابراين بودجه ريزى بايد بر مبناى عملكرد شود تا پروژه هاى نيمه تمام سريع تر پايان يابد و جلوى رانت و فساد گرفته شود.

واكنش محجوب:
تعيين درصدحقوق كارمندان، افزايش حقوق كارگران 

را سخت مى كند 
رئيس  مصدق:  اقتصاد-محمود 
فراكسيون كارگرى مجلس مصوبه 
اخير هيئت دولــت درافزايش 10 
درصدى حقوق كاركنان و كارمندان 
افزايش  دولــت را درتعيين نــرخ 
دســتمزد كارگران از سوى شوراى 
كار بى تأثير ندانست و گفت: البته 

اين موضوع تعيين كننده نيست.
عليرضا محجوب در گفت وگو با قدس در تشــريح اين مطلب افزود: قطعاً اعالم 
مصوبه ياد شده كمى كار را براى افزايش واقعى و بيشتر حقوق كارگران سخت 
مى كند. دبير كل خانه كارگر از ضرورت افزايش حقوق كارگران بيشتر از نرخ تورم 
ساالنه سخن گفت و افزود: بر اين اساس شوراى عالى كار متشكل از نمايندگان 
دولت، كارگران و كارفرمايان تا اعالم نرخ تورم بهمن ماه از ســوى بانك مركزى 
منتظر مى ماند وسپس جهت تعيين ميزان افزايش حقوق كارگران در سال 97 

تصميم مى گيرد. 
گفتنى اســت طبق ماده 41 قانون كار،شوراى عالى كار مكلف است كه «حداقل 
دستمزد» سال آينده را با توجه به ميزان تورم و خط رفاه معيشتى تعيين نمايد.

اشتغال 3ميليون تبعه خارجى درايران با وجود 
4ميليون بيكار!

برنامه،  عضو كميســيون  اقتصاد: 
بودجه و محاسبات مجلس گفت: 2 
تا 3 ميليون تبعه غيرمجاز در اقتصاد 
ايــران و بر بام بازار اشــتغال بدون 

منطق استقرار يافتند.
به گزارش خانه ملت، حســينعلى 
حاجى دليگانى در نشســت علنى 
مجلس در جريان پرسش خود مبنى 

بر اينكه بازار كار كشور و فرصت هاى شغلى آن، در اختيار اتباع بيگانه است و اين 
موضوع برخالف نظامات قانونى است، تأكيد كرد: حدود 4 ميليون بيكار در كشور 
وجود دارد، اما چرا فرصت اشتغال 2 تا 3 ميليون نفر در كشور به اتباع خارجى 
غيرمجاز داده شده است، ربيعى وزيركار درپاسخ گفت: «ما 2 ميليون و 400 نفر 
افراد مجاز و غيرمجاز در ايران داريم كه از اين تعداد يك ميليون و 700 هزار نفر 
مجاز هســتند و 700 هزار غيرمجاز در ايران داريم؛ من فكر مى كنم 700 هزار 
غيرمجاز ديگر هم وجود داشته باشند، يعنى يك ميليون و 400 هزار نفر غيرمجاز 
در ايران داريم. من مســئوليت غيرمجاز را آيا مى توانم در ايران برعهده بگيرم. از 
700 هزار نفرى كه به كشور وارد شدند و ما آن ها را شناسايى كرديم، 197 هزار 
شاغل غيرمجاز را شناسايى و اخراج كرديم.  وى تاكيد كرد:ما 9355 كارفرماى 
متخلف را تنها طى يك سال شناسايى كرديم، يعنى در مدت چهار سال 40 هزار 

كارفرماى متخلف به مراجع قضايى معرفى شدند. 

امضاى تفاهمنامه نفتى ايران و روسيه 
تســنيم:با امضاى تفاهمنامه اى، 
شــركت نفتى لوك اويل روســيه 
مطالعات اكتشافى در بخش ايرانى 

درياى خزر انجام مى دهد.
مديرعامل لوك اويل تأكيد كرد كه 
براى گسترش همكارى هاى نفتى در 
بخش هاى مختلف، عالقه دو جانبه 
وجود دارد و زنگنه وزير نفت نيز با 

تأكيد بر اهميت همكارى هاى نفتى ايران و روسيه، نشست GECF در مسكو و 
همچنين هم افزايى دو كشور در اين عرصه ها را براى تقويت همكارى ها تأثيرگذار 
برشــمرد. در حاشيه اين ديدار، تفاهمنامه اى بين شــركت لوك اويل روسيه و 
شركت نفت خزر ايران به منظور انجام مطالعات اكتشافى روس ها در بخش ايرانى 

درياى خزر به امضا رسيد.

قدرت خريد كارگران با پيشگويى باال نمى رود!
ايسنا:يك مقام مســئول كارگرى معتقد است، اعالم زودهنگام درصد افزايش 
دســتمزد و نرخ تورم ســال آينده كه هنوز نيامده موجب افزايش قدرت خريد 

كارگران نمى شود.
هادى ابوى، اظهــار كرد: اعالم زودهنگام درصــد افزايش حقوق كاركنان تنها 
دستاوردى كه براى دولت دارد اين است كه به كاهش نرخ تورم و ايجاد آرامش 

نسبى نسبت به طرح برخى مسائل تورمى در جامعه كمك مى كند.

ميز خـــبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  عضو كميسيون 
اقتصادى مجلس از تقديم طرح تحقيق و 
و  خصوصى سازى  سازمان  دو  از  تفحص 
رئيسه  هيئت  به  ايران  صنايع  گسترش 
او  آنچه  پى  در  و  نزديك  آينده اى  در 
«چوب حراج زدن به شركت هاى دولتى و 

بيت المال» عنوان كرده، خبر داد.
البته انحراف خصوصى سازى از ريل اصلى 
و واگذارى هــاى غيراصولــى در تناقض با 
روح اصــل 44 نه تنهــا در مقطع فعلى 
بلكه در تمام يك دهــه قبل بارها و بارها 
از ســوى منتقدان مطرح شده است. اين 
بار اما شهاب نادرى با تأكيد بر اينكه بايد 
مشخص شود پشــت پرده اصرار و فروش 
امــوال دولتى با قيمت نازل چيســت، به 
خبرگــزارى خانــه ملّت گفت: ســازمان 
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 رســانده اســت و بر اين 

واگذارى هاى غيراصولى اصرار دارد.
وى خاطــر نشــان ســاخت: بر اســاس 
رهنمودهاى رهبــر معظم انقالب به طور 
قطع بايد خصوصى ســازى انجام شود؛ اما 
قرار نيست كه با قيمت پايين اموال دولتى 
به برخى افراد خاص داده شود كه عالوه بر 
تعطيلى واحدهاى توليدى، كارگران تعطيل 
شــده و بر حجم بيكارى و از رونق افتادن 

اقتصاد افزوده شود.
بــه گفته عضــو كميســيون اقتصادى 
مجلس، خريــداران امــوال دولتى بايد 
اهلّيــت و صالحّيت داشــته باشــند اما 
متأسفانه بيشتر اين ها اهلّيت نداشته اند 
و به سيستم بانكى بدهى هاى كالن دارند 
كه گاهى ايــن بدهى ها به بيش از 200 

ميليارد تومان مى رسد.

 ابهام در90 درصد واگذارى ها 
كميسيون  رئيس 
مجلس  اقتصادى 
با  گفت و گــو  در 
خبرنــگار مــا از 
كليد خوردن طرح 
و تفحص  تحقيق 
از دو ســازمان مذكور اظهــار بى اطالعى 
كرد و گفــت: تا اين لحظه چنين طرحى 
به كميسيون اقتصادى هم نرسيده است. 
محمدرضــا پورابراهيمــى افــزود: اگر از 
اشكاالت شــكلى جزيى در اجراى ضوابط 
قانونى اصــل 44 صرف نظر كنيم، از نظر 
محتوايى با مشكالت بزرگى روبه رو هستيم 
و 90 درصد واگذارى ها با اصل 44 تطابق 
نــدارد و از دولت به دولت بوده اســت نه 

بخش خصوصى واقعى.
پورابراهيمــى اضافــه كــرد: اگر بخش 
خصوصى واقعى بنگاه هــا را مى گرفت از 
آن جايى كه به دنبال ايجاد ارزش افزوده 
و انتفاع براى خود و نيروى كار است، شاهد 
بروز مشكل در خصوصى ســازى و بيكار 

كردن كارگران نبوديم.
وى تأكيد كرد: چنانچه تحقيق و تفحص 
در خصوص عدول از قوانين باشد مجلس، 

ورود خواهد كرد.
پورابراهيمى در پاسخ به ادعاى دولت مبنى 
بر اصالح روند خصوصى سازى و قرار دادن 
آن در ريــل بهينه گفت: اين انحرافات در 
تمام دولت ها و از جمله دولت يازدهم هم 
وجود داشــته بدان معنى كه دارايى هاى 
واگذار شــده از وزارتخانه ها امروز توسط 
صندوق هايى و از ســوى وزارت كار اداره 
مى شود و اصل ســه جانبه گرايى (لحاظ 
منافع دولت، كارفرمايان و كارگران) اجرايى 

نشده است.
رئيس كميســيون اقتصــادى مجلس از 
ذكر اســامى شركت ها و بنگاه هايى كه در 
واگذارى آن ها انحراف و احياناً تخلف شده، 

خوددارى كرد.

 متهم به رانت خوارى 
پيش از اين و در ميزگرد قدس يك فعال 
اقتصادى از به محاق رفتن خصوصى سازى 
واقعــى در پــى اعتراضــات و مقاومــت 
مديــران ميانى، نماينــدگان مجلس و... 
ســخن گفته بود. به گفته آرمان خالقى 
برخى  خصوصى سازى هاى صورت گرفته 
بنگاه هــا را نابــود كــرده و صندوق هاى 
بازنشستگى، تعاونى هاى اعتبار وزارتخانه ها 
و صندوق هــاى ســرمايه گذارى نهادهاى 

نظامــى و انتظامى به عنــوان خريداران 
بنگاه هــا همــه و همه زير ســايه دولت 
هســتند. قائم مقام خانه صنعت، معدن 
و تجــارت ايران اظهار داشــت: يك بنگاه 
وقتى خصوصى اســت كه مدير خصوصى 
واقعى پاسخگو داشته باشد نه مدير رانتى 
و دولتى. بايد سهامداران بخش خصوصى، 
مديرعامــل را انتخاب كنند نه وزير! وقتى 
زيرساخت يعنى لكوموتيو كه دولت است، 
مى لنگــد بنگاه هاى بخــش خصوصى به 
مقصد نمى رسند و قيمت تمام شده قابل 

رقابت با خارجى ها نيست.
در همين ميزگرد مشاور كميسيون نظارت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اظهار 
داشت: در هيچ جاى دنيا خصوصى سازى از 
طريق بورس و مزايده نيست بلكه با مذاكره 
است. درآلمان يك خودروسازى را با يك 
دالر واگذار مى كنند مشــروط به اينكه در 
بازه زمانى مشخصى، انتظاراتى محقق شود 
در غير اين صورت بنگاه را پس مى گيرند. 

وحيد شقاقى افزود: در ايران از طريق بورس 
واگذار كردند خريداران بعدها زمين را هم 
فروختند و رفتند! بعد مجلسى ها مى گويند 
آن بنگاه 1200 ميليارد تومان ارزش داشته 
چرا به 800 ميليارد فروخته شده؟! دوستان 
برخى از اين بنگاه ها ورشكسته هستند و 
ارزشــى ندارند. متأسفانه نهاد واگذارى در 
ايران قدرت الزم را ندارد. به عبارتى حتى 
رئيس جمهور، معــاون اول و وزرا در برابر 
يك مدير استانى قدرت ندارند. پس از اتمام 
عمر مسئوليت، بايد 15 سال به نهادهاى 
نظارتى و امنيتى پاسخگو باشند؛ بنابراين با 
مذاكره بنگاهى را واگذار نمى كنند تا متهم 
به رانت خوارى و فساد در قبال همكارى با 

فرد خاصى نشوند.

 واكنش سازمان خصوصى سازى 
رئيــس  مشــاور 
سازمـــان  كـــل 
زى  خصوصى ســا
امــا در واكنش به 
كليد خوردن طرح 
تحقيق و تفحص از 
سازمان متبوعش به قدس گفت: بايد ديد اين 
طرح به مصوبه قانونى تبديل مى شود يا نه؛ 

اما سازمان خصوصى سازى از 
هر تحقيق، سؤال و تفحصى 
كه منجر به شــفافيت شود 
كه  چرا  مى كند  اســتقبال 
نســبت به عملكرد خود در 
چارچوب قانــون، اطمينان 
را  تفحــص  ايــن  و  دارد 
فرصتى بــراى خود مى داند 
تا از عملكردش با شفافيت 

گزارش دهد.
جعفر سبحانى به واگذارى 
بيش از 144 هزار ميليارد 
تومانى در 16 سال گذشته 
اشاره كرد و گفت: اين رقم 
شامل واگذارى به عموم، رد 

ديون و سهام عدالت است.
به گفته وى ملغى كردن رد 

ديون در دولت يازدهم از افتخارات بزرگ 
سازمان خصوصى ســازى است كه منجر 
به اصالح رويه واگذارى ها شــد. سبحانى 
اظهار داشــت: در 16 سال گذشته منهاى 
رد ديون و سهام عدالت، 85 هزار ميليارد 
تومان سهم به عموم واگذار شده كه سهم 
دولت هاى قبــل 58 هزار ميليارد تومان و 
دولت يازدهــم 27 هزار ميليــارد تومان 

(معادل 43 درصد) بوده است. 

قدس از ابهام و انحراف در واگذارى شركت هاى دولتى گزارش مى دهد

سرانجام فرمول 5+5 افزايش بدهكاران ميلياردى مشترى اصلى خصوصى سازى
حقوق كارمندان

اقتصاد: راه حل فرمــول 5+ 5 افزايش حقوق 
كاركنــان كه با هدف بهــره ورى و صرفه جويى 
دســتگاه هاى اجرايى مورد استفاده قرار گرفته، 
سرانجام پيدا شد. ظاهرا كارمندان دستگاه هايى 
كــه صرفه جويــى الزم را ندارنــد نبايد نگران 

دستمزد سال آينده خود باشند.
افزايش 10 درصدى حقوق كارمندان دولت شامل 
پنج درصد افزايش از طريق دولت و پنج درصد از 
طريق صرفه جويى در هزينه دستگاه ها خواهد 
بود، اما ظاهراً اگر دستگاهى نتواند به اين ميزان 
صرفه جويى كند سازمان برنامه وبودجه با ميزان 
بودجه اى كه براى آن دستگاه اختصاص مى دهد، 

اين مبلغ را ترميم مى كند.

مسكن مهر بدون مشترى 
به كميته امداد واگذار مى شود

آخونــدى وزير راه و شهرســازى درباره احتمال 
واگذارى مسكن مهر به كميته امداد بتازگى تأكيد 
كرده است؛ يكسرى واحدهايى است كه مشترى 
ندارد و آن ها گفتند كه شــايد برخى از آن ها به 
كار مــا بيايد، ما هم در وزارت راه و شهرســازى 
گفتيم كه هركدام از آن ها به كارشان مى آيد ما 

در خدمتشان هستيم.

كشف قاچاق انسان در ايران؟
گمرك ايران از جديدترين مورد كشــف قاچاق 
انسان از داخل بار كانتينرى يك دستگاه كاميون 
خبر داده اســت. براســاس گزارش فــارس اين 
ششــمين محموله قاچاق انســان اســت كه در 
سال جارى توســط مأموران گمرك و از داخل بار 
كاميون كشف مى شود. در بازرسى مأموران گمرك 
از ايــن محموله يك زن و ســه مرد كه در داخل 
بار مخفى شــده بودند و قصد داشتند به صورت 
غيرقانونى و قاچاق از كشور خارج شوند، كشف شد.

رشد 700 درصدى قيمت زمين 
در دولت هاى نهم و دهم!

ايسنا:در هشــت سال فعاليت دولت هاى نهم و 
دهم، قيمت مسكن 500 درصد رشد كرد؛ حال 
آنكه در چهار سال دولت يازدهم افزايش قيمت 
مسكن 10/6 درصد بوده است. قيمت مسكن از 
ميانگين هر متر مربع 650 هزار تومان در ســال 
1384 به 3 ميليون و 950 هزار تومان در ســال 
1392 رســيد؛ يعنى بالغ بر 500 درصد افزايش 
يافت. قيمت زمين نيز رشــد روزافزون را تجربه 
كرد. از ســال 1384 تــا 1392 قيمت زمين از 
مترى 640 هزار تومان به مترى 5 ميليون و 500 
هزار تومان در شهر تهران افزايش يافت كه 700 

درصد رشد را نشان مى دهد.

11 خودروى تك ستاره 
فقط 5 ماه فرصت دارند

اقتصاد: اشــكان گلپايگانى مديرعامل شركت 
بازرسى كيفيت و اســتاندارد ايران اعالم كرد، 
مطابق سياســت وزارت صنعت هيچ خودروى 
تك ستاره اى از پايان سال 96 در سبد توليدى 
شركت هاى خودروسازى كشور وجود نخواهد 
داشــت. براســاس جديدترين گزارش شركت 
بازرسى كيفيت و استاندارد ايران در شهريورماه 
امسال خودروهاى پژو پارس ايران خودرو، پژو 
405 خراســان، پژو پارس مازندران، پژو پارس 
فارس، ســاينا، تيبا 2، تيبا، ام وى ام 110 اس، 
سايپا 131 ايكس، ســايپا 132 ايكس، سايپا 
131 ايكــس پارس خودرو همچنــان در رده 
تك ســتاره قرار دارند و با وجود تمام الزامات 
در ارتقاى كيفيت هنــوز اتفاقى در توليد اين 

محصوالت ايجاد نشده است. 

ذره بين 

برخى از اين 
بنگاه ها ورشكسته 

هستند و ارزشى 
ندارند. متأسفانه 

نهاد واگذارى 
در ايران قدرت 
الزم را ندارد. به 

عبارتى حتى رئيس 
جمهور، معاون اول 
و وزرا در برابر يك 

مدير استانى قدرت 
ندارند

بــــــــرش

رئيس 
فراكسيون كارگرى مجلس مصوبه 

درصدى حقوق كاركنان و كارمندان 
افزايش  دولــت را درتعيين نــرخ 
دســتمزد كارگران از سوى شوراى 
كار بى تأثير ندانست و گفت: البته 

برنامه،  عضو كميســيون 

 ميليون تبعه غيرمجاز در اقتصاد 
ايــران و بر بام بازار اشــتغال بدون 

به گزارش خانه ملت، حســينعلى 
حاجى دليگانى در نشســت علنى 
مجلس در جريان پرسش خود مبنى 

بر اينكه بازار كار كشور و فرصت هاى شغلى آن، در اختيار اتباع بيگانه است و اين 

با امضاى تفاهمنامه اى، 
شــركت نفتى لوك اويل روســيه 
مطالعات اكتشافى در بخش ايرانى 

مديرعامل لوك اويل تأكيد كرد كه 
براى گسترش همكارى هاى نفتى در 
بخش هاى مختلف، عالقه دو جانبه 
وجود دارد و زنگنه وزير نفت نيز با 

تأكيد بر اهميت همكارى هاى نفتى ايران و روسيه، نشست 

بانامه اى به وزير اقتصادمديرعامل بانك خاورميانه:
حذف قيمت كاال از مبدأ دوباره زنده شدنيمى از بانك هاى ايران بايد تعطيل يا ادغام شوند

خبرخبر

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

فارس: وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه اى به وزير اقتصاد 
خواســتار تجهيز واحدهاى خرده فروشى به صندوق مكانيزه 
فروش در زمان بندى مناســب شــد. در اين نامه آمده است: 
به منظور اصالح رويه اطالع رســانى قيمــت و واگذارى درج و 
نصب برچســب قيمت به آخرين حلقه شبكه توزيع، حمايت 
از حقــوق مصرف كنندگان و توزيع كننــدگان و اصالح نظام 
قيمت گذارى و ايجاد بازار رقابتى مؤثر و مناسب پيشنهاد شد، 

محل نصب قيمت از روى برخى كاالها (بيســكويت، شــيرينى، كيك، شكالت،  انواع چيپس، 
اسنك، صنايع سلولزى و بهداشتى، انواع محصوالت كارخانه اى كنسرو، كمپوت، سس، ترشى، 

شورى، مربا و عسل) از محل كارخانه آخرين حلقه شبكه توزيع (خرده فروشى ها) منتقل شود.

بازار خودرو

فارس: مديرعامل بانك خاورميانه با بيان اينكه بســيارى از 
بانك هاى ايران وضعيت مناســبى ندارند، گفت: نيمى از اين 

بانك ها در 6 سال آينده بايد تعطيل يا ادغام شوند.
به گزارش رويترز، يكى از مقامات ارشد بانكدارى ايران اعالم 
كرد: تعداد زيــادى از بانك هاى ايران يعنى حداقل نصفى از 
آن ها بايد طى 6 ســال آينده متوقف يا ادغام شــوند به اين 
دليل كه طى سال هاى گذشته با ارائه وام هاى بد، اين بانك ها 

نيازبه به روزرسانى دارند. 
پرويز عقيلى اعالم كرد كه براى ساماندهى بخش بانكى ايران كه 700 ميليارد دالر ترازنامه 

مالى  دارد، 180 تا 200 ميليارد دالر هزينه نياز است و ما توانايى اين هزينه را نداريم. 

مظنه

طال و ارز
122005

 1211000
 1256000

649000
3950
4715
5280

هر گرم طالى 18 عيار
سكه بهار آزادى

سكه امامى
سكه نيم

دالر آمريكا
يورو
پوند

قيمت (تومان)



ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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مقام معظم رهبرى:
تالشى كه نيروى انتظامى در سطح كشور دارد انجام مى دهد، 

حقاً و انصافاً تالش قابل تقديرى است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

ال اله اال اهللا الملك
الحق المبين
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گزارش از شخص

َدم منبرهايت گرم
 استاد «حسين انصاريان» مى گويد اولين بار ، خدا به استقبال محّرم آمد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  تفاوتش با 
ديگر منبرى ها فقط لحن «داش َمشــتى» اش 
نيست. استاد «انصاريان» اگر قرار به حرف زدن 
از مسائل سياسى و اجتماعى باشد، «صراحت» را 
هم با همين لحن و لهجه مخصوص به خودش 
همراه مى كند و حرفش را مى زند. مثل دو ماه 
پيش كه در مشــهد منبر رفت و با صراحت از 
برخى منبرى ها انتقاد كرد: « نمى دانم چرا اين 
نكات را ديگر گويندگان روى منبرها نمى گويند؟ 
بهتر اســت به جاى هزينه كردن وقت مردم در 
مورد اين حزب و آن حزب و راســت و چپ كه 
تا به امروز هيچ سودى از اين صحبت ها نبرديم 
بلكــه ضرر هم كرده ايم، مردم را با كتاب خدا و 
روايات آشنا كنيم؛ مردم از اين حرف ها خسته 
شده اند و اين صحبت ها را پس مى زنند؛ آن ها را 
با مسائل الهى آشنا كنيد؛ براى مردم از قرآن و 
روايات ترمز باطنى درست كنيد؛ مردم را متوجه 

خدا كنيد».

  مثه شما!
زاده «خوانســار» اما بزرگ شده تهران است. در 
خانــواده اى كه از سرشناســان منطقه بودند و 
ريشــه در علم و تقوى داشتند. چيزى حدود 
70 ســال پيش وقتى مرحوم آيت اهللا محمد 
تقى خوانسارى، ميهمان پدربزرگش شده بود، 
«حسين» كه هنوز كودكى سه يا چهار ساله بود، 
در ميهمانخانــه را باز كرد و بدون توجه به ايما 
و اشاره پدر بزرگ، رفت و ميان همه حاضران، 
آيت اهللا خوانسارى را انتخاب كرد و در آغوشش 
جــا خوش كرد! آيت اهللا هــم انگار لذت برد از 
حضور كودكى كه نه تعارف مى شناســد و نه 
آداب و رسوم. «حســين» را در آغوش گرفت و 
از او پرسيد: تو در آينده ميخواى چه كاره بشى 
پسر جان؟... «حسين» با شيرين زبانى گفت: مثه 
شــما بشم... آيت اهللا خنديد و براى كودك سه 
ســاله وراه درازى كه پيش رو داشت دعا كرد. 
حاال و در 73 ســالگى اين فقط خود اســتاد « 
انصاريان» اســت كه مى داند چقدر از دعاى آن 

روز آيت اهللا در حقش مســتجاب شــده است. 
آنچــه كه ما مى دانيم اين اســت كه نه آرزوى 
آن روز «حسين» و نه دعاى آيت اهللا هيچكدام 
از ســر تعارف نبوده اســت. كودك 3 ساله 70 
ســال پيش حاال اســتاد اخالق، مفسر قرآن، 
نويسنده كتاب هاى دينى و قرآنى و البته منبرى 
سرشناسى است كه همه ايران او را مى شناسند.

 15 سال زندان
آغاز دوران طلبگى اش، پس از پايان تحصيالت 
متوســطه و بعد مشــورت با «مهــدى الهى 
قمشــه اى» بوده است. طلبگى را از تهران آغاز 
مى كند و در قم با نشستن در محضر استادانى 
چون: آيــت اهللا ميالنــى، آخونــد همدانى، 
ميرزا خليل كمره اى، گلپايگانى، ســيداحمد 
خوانسارى، مرعشــى نجفى، امام(ره) و... ادامه 
مى دهد. از 17 سالگى به فعاالن انقالبى ملحق 
مى شــود و در كنار درس و بحث، مشــغوليت 
ديگرش جنگ و گريز با مأموران رژيم اســت. 
سخنرانى معروف پيش از انقالبش همان است 
كه در آن شــاه را با هزار و يك دليل به اعدام 
محكوم مى كند و واجب القتل مى داند. بار اولى 
كه دستگير مى شود به اصطالح مأمور بازجويى 
را مى پيچاند و قسر در مى رود، بار دوم اما نوار 
ســخنرانى اش روى ميز بازجوســت! 15 سال 
زنــدان برايش مى برند كه البتــه با اوجگيرى 

انقالب از زندان آزاد مى شود.

 خدا خواست
عزمش را كه براى طلبه شــدن جزم كرده بود، 
اصالً به «منبرى» شدن فكر نكرده بود. حساب 
كرده بود كه مى افتد دنبال علم و اخالق و... در 
همين راه تا جايى كه بتواند جلو مى رود. خودش 
مى گويد:« نمى توانم بگويم عالقه به منبر داشتم. 
اين را هدايت خداوند مى دانم، چون مى توانستم 
در قم بمانم و كار علمى داشته باشم؛ ولى فكر 
مى كنم خداوند بدون خواست من، مرا به منبر و 

تأليف هدايت كرد».

 مشروب فروشى
خاطره هاى تمام نشــدنى « استاد» شايد يكى 
از رمز و رازهــاى منبرهاى داغ و مصاحبه هاى 
شيرينش باشــد. يكى از آن زير خاكى هايش 
را با هم بخوانيم: « يك بار زمان شــاه وارد يك 

مشروب فروشى شدم، با همين عبا و عمامه! 
 صاحب كافه گفت: آقا اشتباه آمده ايد! گفتم: نه 
برادر، اشــتباه نيامده ام، آدرس گرفتم و درست 
آمدم...گفت: فرمايشــى داريد؟ گفتم: پروردگار 
فرموده: مؤمنان پير، نورِ من هستند و من حيا 
مى كنم كه نورم را با آتشم بسوزانم... مرد مؤمن 
تو كه از شــصت سال گذشتى و سر و صورتت 
پر از سفيدى است، چه مى كنى؟ تكان عجيبى 
خورد!. گفتم: ديروز چقدر پول در آوردى؟ گفت: 
7000 تومان! 7000 تومان شمردم و گفتم: اين 
پول مشروب ها... با هم رفتيم تمام مشروب ها را 
داخل چاه ريختيم... رفقايم را آوردم يك پولى 
روى هم گذاشتند، بيست و چهار ساعت نشد 
كه به تعداد دويست نفر ديگ، بشقاب، قاشق و 
چاقو همه چيز آورديم! يعنى من صبح اين كار را 
كردم، بعد از ظهر آنجا تابلوى چلوكبابى خورده 

بود، چلوكباب هم داشت! 

 جگر داشت اين هوا!
مى توانست فقط منبرى و واعظ باشد؛ اما پاى 
ثابت جبهه هاى جنگ هم بود. خودش در اين 
باره گفته است: «اگر پشت جبهه مى ماندم كه 
در شــهرها به مردم آگاهى بدهم در آن صورت 
مى شد حكايت كسى كه بيرون ميدان نشسته 
و مى گويد لنگش كنيد! احســاس من اين بود 
كه دلگرمى بچه ها به جبهــه با حضور من در 
منطقه تشديد مى شود... از طرفى انقالب هنوز 

درست و حسابى پيروز نشده بود كه جنگ راه 
افتاد. فرصتى نبود كه مسئله جهاد براى مردم 
و يا نيروهاى ارتشى و سپاهى كه تازه تشكيل 
شده بود بازگو شود... بيش از 20 بار حاج همت 
را ديــدم. يك بار نديدم اين جوان ذره اى ترس 
در وجودش داشــته باشد. همچين فرماندهى 
مى كرد كه انگار يك لشكر از فرشته هاى الهى 

پشت سرش هستند؛ جگر داشت اين هوا»!

 مدرك دارد
لحن شــيرين، وجود رگه هايى از توصيه هاى 
اخالقى، ســوز و گداز تأثيرگذارش در مراسم و 
ايام عزادارى از انگيزه هايى هستند كه شما را 
وادار مى كنند منبرهايش را از دست ندهيد. همه 
ماجرا اما اين نيست. «انصاريان» در منبرهايش 
اغلب زبان حــال مردم هم مى شــود و حرف 

دلشان را مى زند. 
ايــن «حرف دل» گاهى ممكن اســت انتقاد از 
مداحى هاى افراطى و بى حساب و كتاب باشد، 
گاهى از رواج فســاد اقتصــادى گاليه كند، به 
ضعف ســريال هاى تلويزيونى بپردازد و گاهى 
هــم گاليه كنــد از نحوه برخــورد برخى ها با 
مراسم عزادارى محرم. نمونه اش همين 12 روز 
پيش كه گفت: « چرا مى گوييد محرم استقبال 
ندارد و استقبال از محرم مدرك ندارد، مدارك 
را نمى بينيد؟ نخســتين كسى كه به استقبال 
محرم آمده پروردگار است... چند هزار سال قبل 
از اين كه محرم ايجاد شود، او به استقبال آمد 
و به جبرئيل گفت برو به آدم بگو اين اســمى 
كه دلت را لرزاند اين را با لب تشنه مى كشند... 
تمام انبياء براى ابى عبداهللا گريه كردند...پيغمبر 
(ص)، زهرا(س) و على(ع) دور قنداقه نشستند 

گريه كردند... 

نذر ارباب

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

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

هزاران فرسخ ُحزنتان را 
قربان...

 ايستگاه/رقيه توســلى  اشك هاى بى 
پايانتان رواســت... ســكوت زاهدانه تان... كه 

عاشورا، محشِر عالم و آدم است...
از كربــال تا شــام، هزاران فرســخ ُحزنتان را 
قربان... اى «ذوالثفنات» تاريخ! به قربان پريشانى 
و ماتِم همه زندگى تان... به قربان امام و عمو و 
برادران و اهل بيتى كه بر فراز نى، حق و باطل 

را بانگ برداشتند...
عمرى است اين مصيبت عظما را پناهنده تان 
مى شــويم... به صحيفه ايمن تان... به دعاى 
بيســت و يكم اُخت القرآن، به «اللَُّهمَّ يَا َكافَِي 
ِعيِف، َو َواقَِي األَْْمــِر الَْمُخوِف»... به  الَْفــْرِد الضَّ
زبور آل محمد و انجيل اهل بيت، به صحيفه 

سجاديه تان...
آنجــا كه مى شــود قدرى نفــس گرفت، در 
نغمه هاى روحانى شناور شد و از زين العابدين 
و عمه سادات خواند... از عشق كه ثاراهللا است و 

از برادر كه جز عباس بن على نيست...
ُمحرم است؛ كيست كه نداند مدينه، اين روزها 

كلبه احزان عالم است... 
فراق يوسف، پيامبرمان يعقوب را سفيدچشم 
كرد؛ چه مرامى شريف تر از نيايش و خطابه در 

عزاى نينوا، ابوالحسين جان!

ترامپ: خوشحال باشيد كه 16 
نفر كشته شدند!

ايرنا/ رئيس جمهــور آمريــكا در بازديد از 
جزيره توفان زده پورتوريكو ضمن مقايســه 
تعداد كشته هاى توفان ماريا با توفان كاترينا 
به مقام هاى اين جزيره گفت: خوشحال باشيد 

كه فقط 16 نفر كشته شدند!

صهيونيست ها ترسوترين 
مردم جهان هستند

ايسنا/ پايگاه مقايسه مجموعه هاى هتل هاى 
بين المللى اعالم كرد صهيونيست ها در رتبه 
اول فهرســت ترسوترين ملت هاى جهان قرار 
دارند. ده ها نفر از گردشگران صهيونيست به 
خاطر ترس از «كيم جونــگ اون» رهبر كره 
شمالى، اتاق هاى رزرو شده خود در هتل هاى 

كره جنوبى را كنسل كرده اند.

راز كره شمالى و پوتين
العالم/ «والديمير پوتيــن»، رئيس جمهورى 
روسيه اعالم كرد، «كيم جونگ ايل» رهبر سابق 
كره شمالى در ســال 2001 در گفت وگويى 
شخصى با وى از وجود يك بمب هسته اى در 

كره شمالى خبر داده بود.

نصب آزمايشى ديوار مرزى 
آمريكا با مكزيك

ترامپ،  دونالد  انتخاباتــى  وعده  فراديد/   
رئيس جمهــور آمريكا براى ســاخت ديوار 
مــرزى بــا مكزيك يــك گام بــه واقعيت 
نزديك تر شده است و هشت نمونه اوليه اين 
ديوارها كه بلندى آن ها به 9 متر مى رسد و 
مجهز به حســگر و دوربين خواهد شد، به 
«تيخوانا» آورده شــده تا در مرز با مكزيك 

نصب شود.

ترامپ به طرف مردم حوله 
پرتاب كرد

فراديد/ دونالد ترامپ، رئيس جمهور اياالت 
متحده آمريكا در سفر به پورتوريكو براى بازديد 
از مناطق توفان زده رفتارى نامتعارف داشت 
و به ســمت مردم حوله كاغذى پرتاب كرد و 
گفت: «دوست ندارم اين را بگويم، اما شما كمى 
پول ما را به هدر داديد، چون ما بودجه زيادى 

را براى اينجا گذاشته بوديم.»

11/2011/53

22/3823/11 4/074/40

17/0917/42

5/316/03

17/2818/01
حكايت بى امامى و با امامى

1ـ راهى به ســختى رود/  آنان كه به پيروى از پيشــوايى معتقدند، دو گروه 
مى شــوند... بعضى به روش خود در اين مسير پيش مى روند و بعضى مسيرشان را 
براساس نگاه به «پيشينيان» مى روند. آنان كه مسير را به «سليقه شخصى» مى روند؛ 
تعريف ها و روش هايى شــخصى در پيش مى گيرند... ممكن است درست باشد و 
ممكن اســت نباشد... ممكن اســت راه ها به نتيجه برسند و ممكن است نرسند. 
گروه دوم، مسيرشــان براساس «تقليد» ِصرف است اما چون مبتنى بر «تجربه هاى 

آزموده شده» است؛ مطمئن تر است.
2ـ دســتى كه مى رساند/  پيشوايان فرموده اند كه آدم هاـ  بدانند و ندانندـ  در 
«محضر»اند و «روزى» مى خورند. اگر شــاكر باشــيم يا نباشيم، مسيرمان زير نظر 
عنايت هاى «ربانى» خداوند اســت... و اين عنايت ها از مســير اراده اهل بيت(ع) به 
آدم ها مى رسد. باز تأكيد كرده اند كه در همه زمان ها «امام» آن زمان، وسيله رسيدن 
فيض الهى و روزى رســانى به بندگان خداست... و باز تأكيد كرده اند كه اگر كسى 
نيازش را با واســطه قراردادن يكى از پيشــوايان يا بزرگان معنوى از خدا بخواهد؛ 
وسيله اجابت خواسته او، همان بزرگوار است... اما دستى كه آن اجابت را به خواهنده 

مى رساند؛ دست امام همان زمان است.
3ـ  زير پر عنايت/  بزرگان تأكيد كرده اند كه معتقدان به اهل بيت(ع)، همه در 
«محضر» آنان و پيش نگاه كريمانه بزرگواران اند... و باز تأكيد كرده اند كه اگر در نگاه 
آنانيم، به خاطر توجه ويژه آنان است نه شايستگى هاى ما... اين كه كسى زائر امامى 
مى شــود؛ به شايستگى هاى او مربوط نيست؛ فيضى است كه از سوى آن بزرگوار، 
نصيب زائر مى شود. اين همراهى را «شفاعت» دانسته اند... به معنى «همراهى» در دنيا 

و آخرت... كه در زيارت نامه ها با كلمه «َمَع» آمده است.
4ـ  همراهــى جانانه/ به تأكيد بزرگان، شــفاعت اهل بيــت(ع)، با جنبه هاى 
گوناگون جلوه مى كند. همراهى آنان فقط در نيازها و خواســته هاى اجابت شده يا 
نشده نيســت... همراهى آنان، ايمان معتقدان را از آفت هاى زمانه حفظ مى كند... 
هشــدارهاى گوناگونى كه پيش از گناه يا خطا به معتقدان مى رســد نيز به اشاره 

آنان است.
5ـ  ما «نيســتيم»/ بزرگان تأكيد كرده اند كه همه ما مشمول «محضر»يم و در 
آن تعريف، مؤمن و كافر... معتقد و غيرمعتقد، برابرند... زيرا در مقام روزى گرفتن از 
ر»، براى همه فرستاده مى شود. باز تأكيد كرده اند  پروردگار، همه برابرند. روزى «ُمَقدَّ
كه در مقام خادمى اهل بيت(ع)  نيز همه خادمان در محضر پيشوايان اند... اما تأكيد 
كرده اند كسانى «صاحب مقام» مى شوند كه «َمَع» شوند... يعنى چنان همدل شوند 

كه اراده آنان، اراده اهل بيت(ع) و خواستشان، خواست آن بزرگواران شود.
6ـ  ســرانجام عافيت/ بزرگان تأكيد كرده اند كه اگر معتقدان به اهل بيت(ع)، 
بياموزند و خود را با شيوه زندگى و بندگى آنان در «محضر» خداوند، همراه كنند؛ به 
مقام همراهى مى رسند و اين همراهى، سرانجام، به «فنا»ى در معصوم و خشنودى 

خداوند خواهد رسيد.
 7 ـ شمشير غمش/ ياران پيشــوايان، كم يا بيش، نمونه هاى همراهى را نشان 
داده اند. مســيرى كه آنان پيموده اند، فناى در اراده الهى از راه پيوستگى عاشقانه 
با معصومان بوده است... و آنان كه پيشتر رفته اند، در محضر خداوند نيز «ُمَقرَّب تر» 

شده اند... مانند شهيدان شريف «عاشورا».
 8ـ  همگام با تمام خوبى ها/ زائران با زيارت مزار پيشــوايان و بزرگان، به دنبال 
نزديك شدن به «امام زمان(ع)»اند... امامى كه نمونه كامل شيوه هاى بندگى اجداد و 
پيشواى زنده مردمان روزگار ماست. خوانش زيارتنامه ها و دقت در مضمونشان نشان 
مى دهد كه زائران با مفهومى گذشته و از دست رفته مواجه نيستند؛ همه مضمون ها 
اعالم آمادگى زائران براى پيروى و يكى شــدن با امام روزگار خود اســت. زائران به 

زيارت مى روند تا همگامى و يكى شدن با امام زمان(ع) را تمرين و بازآفرينى كنند.
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از 

شركت «اسوه». صفحه 763. از زيارتنامه حضرت «امام حسين(ع)» در روز «عاشورا»:
ـ (... َفأَسَئلُ اهللاَ الَّذى اَكَرَم َمقاَمك و اَكَرَمنى اَن يَرُزَقنى َطلََب ثارَِك َمَع اماٍم منصور 
ِمن اهِل بَيِت محمٍد!)... از جايگاهى كه مهر شما به من بخشيده و به احترام مقام 
واالى شــما، از خدا مى خواهم كه من نيز جزو خواهندگان وااليى هايى  باشــم كه 
خون شــما به خاطرشان ريخته شد... در كنار امام يارى شــده اى كه از اهل بيت 

پيامبر(ص) است. 
 (ادامه دارد)

ايوان ِشفا (72)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

زير آسمان شهر

لس آنجلس تايمز
روزنامه لس آنجلس تايمز چاپ آمريكا، عكس اصلى صفحه نخست خود را به 
نمايى از اتاق «استفن پدوك» در هتل مانداالِى الس  وگاس اختصاص داده كه 
با تيراندازى از آنجا، 59 نفر را به قتل رساند و ده ها تن ديگر را زخمى كرد. اين 
روزنامه روايت 72دقيقه از شليك اولين گلوله تا زمانى كه نيروى ويژه توانست 
اتاق او را پيدا كند را از ديدگاه افراد مختلف، لحظه به لحظه بررسى كرده است. 
اين روزنامه گزارشى نيز در خصوص سه برنده جايزه نوبل فيزيك منتشر كرده 
كه با كمك هم دستگاهى اختراع كردند كه موج گرانش را ثبت كرده و نظريه 

چند دهه پيش انيشتين را ثابت كرد.

اشپيگل
هفته نامه اشــپيگل چاپ آلمان در تازه ترين شــماره خود با عنوان «داستاِن 
شولتس» به سراغ مارتين شولتس رهبر حزب سوسيال دموكرات آلمان رفته 
كه در انتخابات فدرال آلمان كه اخيراً برگزار شد، براى صدراعظمى اين كشور 
نامزد شــد اما با رأى پايين كم سابقه اى كه حزبش كسب كرد، كرسى هاى 
زيادى را به احزاب ديگر واگذار كرد. اشپيگل با عنوان «سقوط آزاد»، 150 روز 
تالش انتخاباتى شــولتس را بررسى كرده و آن را نمونه اى مناسب براى فهم 

بهترى از وضعيت سياست در سال 2017 در اروپا مى داند.

الشرق
روزنامه الشرق چاپ قطر تيتر و عكس اصلى صفحه نخست خود را به ديدار 
امير قطر با جواد ظريف اختصاص داده و از مذاكرات دو كشور در مورد آخرين 
شرايط منطقه خبر مى دهد. اين روزنامه در گزارشى توافق هاى اخير جغرافيايى 
ميان عربستان و مصر را موجب تسلط اسرائيل در درياى سرخ، باب المندب و 
كانال سوئز مى داند. الشرق تغييرات فرهنگى اخير عربستان را نيز بررسى كرده 
و مى گويد همان گونه كه در ســال 2011 معمر قذافى با دروغ، شكستش را 
پشت شادى و سرور مردم پنهان مى كرد، حاكمان عربستان نيز جشن و سرور 
اخير را در ميان مردم اين كشور، براى پوشاندن شكست هايشان در مقابل ايران 

در عراق، سوريه و لبنان، و شكست در مقابل قطر به راه انداخته اند.

روزنامه لس آنجلس تايمز چاپ آمريكا، عكس اصلى صفحه نخست خود را به 
نمايى از اتاق «استفن پدوك» در هتل مانداالِى الس  وگاس اختصاص داده كه 
 نفر را به قتل رساند و ده ها تن ديگر را زخمى كرد. اين 
دقيقه از شليك اولين گلوله تا زمانى كه نيروى ويژه توانست 
اتاق او را پيدا كند را از ديدگاه افراد مختلف، لحظه به لحظه بررسى كرده است. 
اين روزنامه گزارشى نيز در خصوص سه برنده جايزه نوبل فيزيك منتشر كرده 
كه با كمك هم دستگاهى اختراع كردند كه موج گرانش را ثبت كرده و نظريه 

هفته نامه اشــپيگل چاپ آلمان در تازه ترين شــماره خود با عنوان «داستاِن 
شولتس» به سراغ مارتين شولتس رهبر حزب سوسيال دموكرات آلمان رفته 
كه در انتخابات فدرال آلمان كه اخيراً برگزار شد، براى صدراعظمى اين كشور 
نامزد شــد اما با رأى پايين كم سابقه اى كه حزبش كسب كرد، كرسى هاى 
 روز 
تالش انتخاباتى شــولتس را بررسى كرده و آن را نمونه اى مناسب براى فهم 

روزنامه الشرق چاپ قطر تيتر و عكس اصلى صفحه نخست خود را به ديدار 
امير قطر با جواد ظريف اختصاص داده و از مذاكرات دو كشور در مورد آخرين 
شرايط منطقه خبر مى دهد. اين روزنامه در گزارشى توافق هاى اخير جغرافيايى 
ميان عربستان و مصر را موجب تسلط اسرائيل در درياى سرخ، باب المندب و 
كانال سوئز مى داند. الشرق تغييرات فرهنگى اخير عربستان را نيز بررسى كرده 
 معمر قذافى با دروغ، شكستش را 
پشت شادى و سرور مردم پنهان مى كرد، حاكمان عربستان نيز جشن و سرور 
اخير را در ميان مردم اين كشور، براى پوشاندن شكست هايشان در مقابل ايران 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

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

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

رصدخانه / خبرهاى ويژه

هتل سالمندان
« مشــترى خانه هاى ميلياردى سالمندان در 

تهران چه كسانى هستند؟»
ايستگاه/ محمد تربت زاده: ... اينستاگرام ندارند تا از 
وعده هاي غذايي با كالسشان پست بگذارند يا عكس 
فيش هزينه هاي ماهانه «هتل سالمندان» را «استورى» 
كنند و چشمشــان را بدوزند به نوار باالى گوشــى تا 
ببينند اعالم «اليك» چند نفر بر صفحه موبايلشــان 

نقش مى بندد.
خيلى از «پدر و مادرهاى ســابق» كه حاال ســاكن 
اين هتل شــده اند، الكچرى بودن را دوست ندارند. 
براى همين ديوار هاي بلند بــا كاغذ ديواري هاي 
لوكس، لوستر هاي گرانقيمت، اتاق هاي خصوصي، 
روانشــناس هاى پر آوازه، فيزيو تراپ هاى آنچناني 
و.....همه اش دو ريال هم برايشــان نمى ارزد. اينكه 
پســرى كروات زده و اتوكشــيده يا دخترى ترگل 
ورگل با آرايش كامل، پروانه وار دورشان مى چرخد 
و اينكه هم اتاقى هايشان روزى وزير، وكيل، پزشك 
و... بوده اند، برايشــان مهم نيست. اگر هم هست به 

اندازه غم و غصه نديدن فرزندانشان نيست. 
آسمان را هم به زمين بدوزيم كه بگوييم اينجا «خانه 
ســالمندان» نيســت و جايى است شــبيه به «خانه» 
خودتــان، باز دلشــان مي خواهد صبح هــا به جاي 
قــدم زدن در باغ چند هزار متــري و گوش دادن به 
موسيقى هاى زنده، باغچه كوچك خانه خودشان را آب 
بدهند و به صداى راديو قديمى كه با هزار زحمت روى 
موج دلخواهشــان تنظيم شده، گوش كنند و منتظر 

بمانند كه يكى از بچه بيايد و به آن ها سر بزند.
در دنياى ما شايد همه چيز با يك خانه شبيه به هتل، 
آدم هاى لوكس و امكانات شــيك روبه راه بشــود، در 
دنياى پــدر و مادر هايمان اما جاى خالى «خانواده» با 

ظاهرسازى هاى قشنگ قشنگ پر نمى شود...!
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