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يـــادداشــت  
مسعود زينلى 

برخى از كارشناسان تخمين زده اند كه قيمت نفت در بودجه سال 97 بين 50تا55  
دالرتعيين شود،رقمى كه به واقعيت نزديك است و ظاهراً افزايش قيمت نفت در 
 بازارهاى جهانى ديگر رقم هاى باال راتجربه نخواهد كرد.تا همين چند ســال قبل 
صحبت از اتمام منابع نفتى جهان طى دو دهه آينده بود و قيمت نفت به بيش از 

120 دالر براى هر بشكه رسيده بود...

خداحافظى با نفت گران

حمله مسلحانه تروريست ها در جده

لرزه بر كاخ سعودى

 اخبــار  رئيس جمهور بــا بيان اينكه 
بايــد رقابــت  را آزاد بگذاريم و براى نقد 
و مشاركت همه را تشويق كنيم، گفت: 
برجام پيروزى اخالقى ما بود؛ به دنيا ثابت 

كرد ما راســت مى گفتيم و بدخواهان ما 
دروغ مى گفتند.روحانــى كه براى آيين 
بازگشايى دانشــگاه ها به دانشگاه تهران 
رفته بود، گفت: امســال مهرماه مصادف 

است با ايام ســوگوارى ساالر شهيدان و 
يارانش كه بزرگ تريــن منبع فرهنگى 
و انگيزشــى براى جامعه ما در مســير 
معنويت، استقامت و اصالح جامعه است.

وى، دانشــگاه را بزرگ ترين عامل براى 
وحدت ملى ناميد و گفت: همه به احترام 
امام حســين(ع) بپــا مى خيزند و نبايد 

خيلى ما ...

 بين الملل   درحالى كه محمد بن سلمان تازه از سفر ديپلماتيك خود 
از روسيه بازگشته است، خبر حمله به كاخ پادشاهى عربستان سعودى 
توجه همه رسانه هاى منطقه را به خود جلب كرد.در حمله مسلحانه به 
كاخ السالم در جده عربستان دو مامور حفاظت از كاخ پادشاه سعودى 
كشته و دو نفر ديگر زخمى شدند. منابع خبرى گزارش دادند: خبرهاى 

 ............ صفحه 5اوليه حاكى از كشته شدن دو نفر ...

قدس از كاهش قدرت خريد 
مردم گزارش مى دهد

36 سال 
انتظار براى 

خانه دار شدن
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 7 ............ صفحه 10

 

امنيت از نوع آمريكايى
 بيــن الملل  پايــگاه خبرى ووكس نيــوز آمريكا با نگاهى به جنايات كور در اياالت متحده به بهانه كشتار الس وگاس

ارائه آمارها و ارقام مســتند، به بررســى ابعاد مختلف 
تيراندازى هاى مرگبــار در آمريكا با توجه به حادثه در 
شــهر «الس وگاس» پرداخته اســت. «ووكس نيوز» با 

اشاره به قانون آزادى حمل سالح در اين كشور كه يكى 
از داليل وقوع تيراندازى هاى جمعى دانســته مى شود 
نوشته است: «در بحث پيرامون سالح، آمريكا كشورى 

بى بديل است.» ...

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 5

بازى آمانو در زمين آمريكا
آمار خريد و فروش كودكان 

اغراق آميز است
تاج: امكان دارد بخشى از محروميت 

پرسپوليس بخشيده شود
4 16

پرسپوليس بخشيده شود
تاج: امكان دارد بخشى از محروميت 14

نگاهى به تشكيك در ضميمه برجام 
و امكان دسترسى به اماكن نظامى ايران

مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى: از نگاه فيفا در جايگاه اول دنيا قرار داريم

: حضرت محمد
آن كه دردها را 
آفريده براى آن 

دارو نيز قرار 
داده است. 

بحار ج 62 ص 73 
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 ظريف: آمريكا به تحريم ها معتاد شده است
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گفت وگو با نايب رئيس 
انجمن آسيب شناسى ايران:

به جاى طرح تحول 
سالمت بايد روى 

«بحران بيمه» 
تمركز مى شد

گفت وگو با باقرى لنكرانى
 وزير اسبق بهداشت 

افزايش بودجه
كمكى به نظام 

سالمت نكرد

گفت وگو با رئيس شوراى 
سياست گذارى انجمن 

راديولوژى ايران: 

رضايت مردم از 
طرح تحول سالمت 

«موقت» است

پرستاران ناراضى 
از طرح تحول

« يكپارچگى» 
نسخه درمان 
آموزش عالى 

است؟



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمد صادق كوشكى 
كارشناس مسائل منطقه

شيخ نعيم قاسم در بيروت:
آمريكا عامل همه 

بحران هاست
خبرگزارى صداوسيما: معاون دبير كل 
حزب اهللا لبنان گفت: آمريكا عامل اصلى 
همه بحران هاى جهان اســت و اسرائيل 
شيطان كوچكى است كه شيطان بزرگ 

يعنى آمريكا آن را مديريت مى كند.
شيخ نعيم قاسم، در سخنانى در مراسم 
دانش آموختگى دانشــجويان موسســه 
«آفاق» در تاالر اونيسكو در بيروت، افزود: 
آمريكا براى تامين منافع خود، بحران هاى 
مختلفى را بــه راه مى اندازد و منطقه را 
متشــنج مى كند و شعار هميشگى اين 
كشو ر آن اســت كه مصلحت اين است 
كه شــهروندان آمريكايى در آســايش 
باشند حتى اگر اين مسئله با ويرانى كل 

دنيا محقق شود. 

گفت:  خارجــه  وزارت  ســخنگوى  مهر: 
به كارگيــرى نيروى نظامى و زبان زور عليه 
كشورهاى كوچك از مشخصه هاى سياست 
خارجى عربســتان اســت. بهرام  قاسمى 
در واكنــش بــه اتهامات واهــى و تكرارى 
وزيرخارجه ســعودى گفت: ســعودى ها 
هر وقت به خاطر پرونــده تجاوز به يمن و 
حمايت از تروريسم تحت فشار افكار عمومى 
قرار مى گيرند، اتهامات مضحك و تكرارى 
خود را از ســر مى گيرند؛ عجيب تر آنكه با 
وجود دارا بــودن پرونده اى حجيم و قطور 
از ترويج ترور و خشونت و تجاوز، اين روزها 
در توهمى آشكار به عنوان دروازه بان جهان 
به طرز شــرم آورى براى حضور فعال ايران 
در جامعه جهانى نيز شرط تعيين مى كنند. 

تسنيم: دبيــر مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: مصوب شد كه يك كميسيون 
ويژه با 16 عضو تشــكيل شــود تا تدابير و 
پيشنهادهاى رهبر انقالب به صورت خاص 

مورد بحث قرار گيرد.
محســن رضايى در نشسســت خبرى با 
خبرنگاران با اشــاره به مصوبات نشســت 
مجمع تشــخيص مصلحت نظــام عنوان 
كرد: در جلســه ديروز مصوب شد كه يك 
كميســيون ويژه با 16 عضو تشكيل شود 
كه تدابير رهبرى و پيشــنهادهاى مطرح 
شده ايشان را به طور خاص مورد بحث قرار 
دهد تا با تعيين راهكارهاى عملياتى شدن 
اين تدابير پيشنهادهاى خود را براى ارائه به 

رهبرى اعالم كنند.

فارس: محمد جواد ظريــف در مصاحبه با 
الجزيره تأكيد كــرد: در صورت نقض برجام 
از ســوى آمريكا ايران مى تواند از اين توافق 
خارج شــود. وزيرخارجه ايران در گفت وگو با 
شبكه «الجزيره»، «دونالد ترامپ» را به واسطه 
تهديداتش در خصوص عقب نشينى از برجام 
مورد انتقاد قــرار داد. ظريف گفت: اظهارات 
ترامــپ «به صلــح و امنيــت منطقه كمك 
نمى كند» ضربــه وارد مى كند. ظريف گفت: 
«توافق هسته اى، نتيجه 10 سال ژست و دو 
سال مذاكرات بوده است. متأسفانه اين دولت 
قصد بازگشت به ژست را دارد. رهبران آمريكا 
ما را در مقابل تحريم هاى آمريكا ايمن كرده اند. 
از چشم انداز جهانى، اين طور به نظر مى رسد 
كه آمريكا به تحريم ها اعتياد پيدا كرده است».

قاسمى در پاسخ به  الج بير:ظريف در مصاحبه با الجزيره: محسن رضايى خبر داد
تشكيل كميسيون ويژه براى 

بررسى پيشنهادهاى رهبر انقالب
آمريكا به تحريم ها 

معتاد شده است
عربستان نمى تواند 

رسوايى هاى خود را بپوشاند

كارشناسان ارشد در گفت و گو با قدس خواستار شدند

ضرورت اصالح نظام حقوق و دستمزد

گزارش خبرى

 اقتصاد/ زهرا طوسى  به عقيده كارشناسان در شرايطى كه 
كشور با كمبود بودجه براى تأمين حقوق و دستمزد مواجه است، 
دولت نبايد حقوق همه كاركنان را يكسان افزايش دهد، چون 
چنين تصميمى زمينه  ساز افزايش تبعيض و گسترش شكاف 

طبقاتى است.
در روزهاى اخير نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه از افزايش 
حقوق 10 درصدى در سال آينده سخن گفت، افزايشى كه پنج 
درصد آن در اليحه پيش بينى شــده و پنــج درصد آن از محل 

صرفه جويى سازمان ها تخصيص داده مى شود.
كارشناسان اقتصادى به اين شيوه انتقاد كرده و معتقدند كه دولت 
به جــاى اين كار بايد اصالح نظام حقوق و همچنين نظام تدبير 
را در دســتور كار قرار دهد. دكتر مهدى پازوكى مشاور اقتصادى 
معاونت زيربنايى ســازمان برنامه و بودجه كشور در گفت و گو با 
خبرنگار ما با تأكيد بر اينكه افزايش حقوق همه كاركنان به يك 
ميزان، بى عدالتى است، تصريح كرد: بهترين شيوه افزايش حقوق 
براى اينكه به عدالت نزديك تر باشد شيوه پلكانى است تا شكاف 
دستمزدى كاهش پيدا كند. استاد دانشگاه عالمه طباطبايى افزود: 
اگر دولت در تأمين منابع درآمدى مشكل نداشت افزايش يكسان 
حقوق  ايرادى نداشــت ولى وقتى در پرداخت ســاالنه 42 هزار 
ميليارد تومان يارانه و 45 هزار ميليارد تومان حقوق بازنشسته ها 
مشكل دارد، چرا بايد هزينه هايش را براى افزايش يكسان حقوق به 

اين شكل افزايش دهد.
وى با اشاره به اينكه بايد سعى كنيم انضباط مالى، پولى و ادارى 

را به سيستم اقتصادى كشــور برگردانيم، ادامه داد: در ايران يك 
استاد دانشگاه كه از طريق سيستم انحصارى استخدام شده ماهى 
10 ميليون تومان حقوق مى گيرد و 10 درصد افزايش حقوق او 
يك ميليون تومان مى شود، در حالى كه اكنون 80 درصد كاركنان 
دولت و بازنشستگان حقوقشان زير 1/5 ميليون تومان است يعنى 
بــا افزايش 10 درصدى 120 هزار تومان افزايش حقوق دارند، در 
حالى كه نبايد نسبت حداقل و حداكثر حقوق بيش از هفت برابر 
باشد، اكنون همه پرسنل برخى از دستگاه ها حقوق و فوق العاده 
شغلشان بايد حداكثر هفت برابر باشد اما حدود 20 برابر است و اين 
خالف عدالت اجتماعى است و نابرابرى را بيشتر مى كند، به نظرم 
شيوه افزايش دستمزدها به صورت پلكانى به عدالت نزديك تر است 

و شكاف درآمدى را كه ذكر كردم، كمتر مى كند.

 مشكل مديران سفارشى 
بايزيد مردوخى اقتصاددان كه سال ها در مناصب مختلف سازمان 
برنامه و بودجه كشور فعاليت داشته نيز در گفت و گو با خبرنگار ما 
تأكيد كرد: هر كدام از شيوه هاى پرداخت يكسان حقوق و پلكانى 
گرفتارى خودش را دارد، گرفتارى اول اين است كه آيا براى پنج 
درصد افزايش يا براى 10 درصد بودجه داريم؟ آيا همه اين چند 
ميليون نفرى كه حقوق بگير دولت هستند كارايى دارند؟ چه كسى 
بايد اين تشخيص را بدهد؟ خود اين تشخيص هم مشكل است. 
تنها چاره اين است كه افزايش حقوق را سراسرى اعالم كنند و كار 
به اين نداشته باشند كه حداقل و حداكثر حقوق چقدر است و به 

چه كسى بايد بدهيم يا ندهيم چون اين كار شاخص مى خواهد. 
اين شاخص را چه كسى بايد بدهد آقاى مدير؟ آقاى مديرى كه 
نصف پرسنلش سفارشى هستند، چطور مى تواند تعيين كند كه به 

چه كسانى بايد كمتر يا بيشتر افزايش حقوق بدهند؟

 نظام تدبير بايد اصالح شود
وى افزود: اصالح نظام حقوق و دستمزد براى اينكه عدالت بيشتر 
شود يك تئورى اســت و حرف كامالً درستى هست، ولى وقتى 
وارد حوزه عمل مى شــود مى بينيد كه شدنى نيست، چرا؟ چون 
بايد به جاى اصالح نظام حقوق، اول بايد نظام تدبير وجود داشته 
باشــد، يعنى بايد ببينيم چه تعداد وزارتخانه موازى هست، چه 
مقدار مؤسسه موازى هست؟ چرا براى 80 ميليون جمعيت بيش 

از كشورهاى 100 ميليونى پرسنل داريم.
مردوخــى تصريح كرد: اولين كارى كه نظام تدبير اصالح شــده 
مى كند اين است كه ظرفيت اشتغال و توليد ايجاد بكند كه اگر 
كسى مازاد تشخيص داده شده فورى در بخش توليد بتواند شغلى 
پيدا كند، در غير اين صورت اگر بخواهيد جمعى را كنار بگذاريد 
بيكارى را دامن زده ايد پس اول از همه نظام تدبير بايد اصالح شود 

تا بتواند اقتصاد را اصالح بكند.
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 مهر   رئيس جمهــور با بيان اينكه بايد 
رقابت  را آزاد بگذاريم و براى نقد و مشاركت 
همه را تشويق كنيم، گفت: برجام پيروزى 
اخالقى ما بود؛ به دنيا ثابت كرد ما راست 

مى گفتيم و بدخواهان ما دروغ مى گفتند.
روحانى كه براى آيين بازگشايى دانشگاه ها 
به دانشــگاه تهران رفته بود، گفت: امسال 
مهرماه مصادف است با ايام سوگوارى ساالر 
شــهيدان و يارانش كه بزرگ ترين منبع 
فرهنگى و انگيزشى براى جامعه ما در مسير 

معنويت، استقامت و اصالح جامعه است.
روحانــى با بيــان اينكه رقابــت آزاد بايد 
در جامعه باشــد، گفت: در اقتصاد و علم 
انحصار خطرناك است. در مديريت، انحصار 
خطرناك اســت. بايد رقابت  
را آزاد بگذاريــم و براى نقد 
و مشــاركت همه را تشويق 
كنيم. نقد بايد آزاد باشــد؛ 
بخصوص در دانشــگاه. اگر 
كســى ســر كالس حرفى 
بزند يا استادى يا دانشجويى 
موردپســند من نباشد، بايد 

تشويق شود.
وى افزود: دانشــگاه براى 
اين اســت كه مســائل و 
را  جامعه  پيچيدگى هــاى 
حل و فصــل كند. اكنون 
موضوع اين شــده و مى گويند آن قدر 
دانش آموخته  دانشگاه  از فالن  دانشجو 
شــدند و چرا شــغل ندارنــد؟ من از 
شــما دانشــگاهيان مى پرســم ما بايد 
ببينيم براى چه شــغلى به دانشــگاه و 
كالس دانشــگاه نياز داريــم و يا اينكه 
نه همين طور دانشــجو بگيريم، تربيت 

كنيم و به جامعه بدهيم.
روحانى افزود: خوشــحالم كه از پارسال تا 
امسال بيش از يك درصد بيكارى كم شده 
است؛ البته اين به معنى آن نيست كه به 
وضع مطلوب رسيديم اما نشان دهنده اين 

است كه مسير درست انتخاب شده است.
وى با اشــاره به لزوم اميد دادن به نسل 
جوان به آينده كشــور گفــت: ما ملت 
بزرگى هســتيم، فرهنگ بســيار غنى 

داريم، امروز دانشــگاهيان و دانشجويان 
در مسائل روز بايد پيشرو باشند.

 برخى نانشان را در دعوا مى بينند
رئيس جمهــور ادامه داد: ســن جوانى و 
دانشجويى سن نقد و انتقاد و سن خالقيت 
است؛ نگذاريد عده اى جامعه ما را نسبت به 
آينده مأيوس كنند و كار ارزشمند فرزندان 
ملت را زير ســؤال قرار دهند. ممكن است 
يك آقايى در كشورى رئيس جمهور شود و 
همه دنيا را نگران كند و حاال اگر معضلى در 
كشورى ايجاد شد و اين معضل نيز به ساير 
كشورها ســرايت پيدا كرد و دچار مشكل 
شديم، ما بايد مسير و راهمان را پيدا كنيم.

روحانى با بيان اينكه برخى نانشــان را در 
دعوا مى بينند، گفت: چرا ما بايد با هم نزاع 
و دعوا كنيم؟ جناح هاى مختلف اشــكالى 
ندارد تفكرات مختلف داشته باشند، اما در 

منافع ملى همصدا و هم نظر باشيم.
وى افزود: ما در مذاكرات هســته اى و در 
توافق برجام به منافعى رسيديم غيرقابل 
بازگشــت كه هيچ كس نمى توانــد آن را 
برگرداند؛ نه ترامپ بلكه 10 ترامپ ديگر هم 
در دنيا درست شود، آن ها غيرقابل بازگشت 

است. رئيس جمهور تأكيد كرد: در مذاكرات 
هســته اى قــدرت سياســى مان را براى 
جهانيان روشن كرديم، ديپلمات هاى ما آن 
قدر قدرتمند هستند كه با 6 قدرت جهانى 
مذاكره كنند، به توافق برسند؛ توافقى كه 
اكنون آن طرف مى گويد من فريب خوردم 
و سر ما كاله گذاشــتند؛ البته اين حرف 
هم نادرست است. مبناى ما در اين توافق 

بردـ  برد بوده است.

 در صلح هم قوى هستيم
روحانى گفت: ما به عنوان توانمند سياسى 
در صحنه مذاكرات سياسى با قدرت حاضر 
شديم و نشــان داديم تنها در جنگ قوى 
نيستيم، بلكه در صلح هم قوى هستيم. ما 
اتحاد جهانى را عليه ايران شكانديم. همه 

عليه ما متحد شده بودند.
وى ادامه داد: امسال در سازمان ملل آنچه 
ايران مى گفت بيش از 190 كشور جهان 
هم آن را مى گفت و يك كشور به نام آمريكا 
و يك رژيم اشــغالگر به نام اسرائيل عليه 
ايران حرف مى زدند؛ آيا اين پيروزى براى 
ما نيست؟ ما در صحنه ديپلماسى جهان 
پيروز شــديم. ما به دنيا مى گفتيم در پى 

ســاختن بمب اتم نيستيم، دنبال فعاليت 
هسته اى صلح آميز هستيم. برخى كشورها 
مى گفتند ايــران دروغ مى گويد، مخفيانه 
دارد بمب مى سازد. برجام پيروزى اخالقى 
ما بود؛ به دنيا ثابت كرد ما راست مى گفتيم 

و بدخواهان ما دروغ مى گفتند.
وى گفت: اگر روزى سازمان ملل بخواهد 
عليه ما قطعنامه صادر كند، باز هم پيروز 
مى شويم، زيرا در گذشته نيز اين تجربه 

را داشته ايم.
روحانــى تأكيد كرد: امــروز اگر آمريكا 
تخلف كند، همــه دنيا آمريكا را محكوم 
مى كنند نه ايران را؛ بعد مى گويند چرا به 

آمريكا اعتماد كرديد؟
رئيس جمهور گفت: عــده اى مى خواهند 
بگويند ملت ايران 92، 94 و 96 اشــتباه 
كرده است؛ نه اشــتباه نكرده، راه درست 
را برگزيده است. عظمت و اعتبار ايران در 
جهان باال رفته اســت؛ همان كه رهبرى 
فرمودند «خواســت ما تعامل گســترده با 
جهان اســت» و مسير اين تعامل گسترده 
آماده شــده است و در بسيارى از زمينه ها 
راه براى تعامل علمى و فرهنگى بازتر شده 

است.

در آيين بازگشايى دانشگاه ها

روحانى:  برجام پيروزى اخالقى ما بود

  درعملكرد سياســى دولتمردان غرب حيثيت دولت ها فقط در لفظ است 
كه باپوشــش رسانه هاى صهيونيستى پوشانده مى شودوهمه دولت ها از رفتار 
آمريكا درحمايت ازاسرائيل واستبدادوحمله غيرقانونى به عراق وسوريه وناحق 
بــودن حق وتو آگاهند و دولت روحانى هرگزدر بلندگوهاى جهانى ماهيت و 
حيثيت غرب رابه چالش نكشــيده بلكه استفاده از اين لفظ به علت آن است 
كــه در دام برجام گيركرده و مى خواهد غرب فقط در لفظ خارج شــدن از 
برجام را نگويد و حقايق برجام بر  ملت مخفى شود.              9900007399
  با بازداشــت يكى ديگر از بســتگان نزديك دولتمردان كرسنتى به اتهام 
فســاد اقتصادى بزودى شــاهد تأمين وثيقه ده ها ميلياردى توسط وزيران 
دولت بــراى آزادى نامبرده مثل مورد برادر رئيــس جمهور خواهيم بود! به 
راســتى چنين افرادى كوچك ترين دغدغه اى درباره مشكالت اصلى جامعه 

از قبيل فقر، بيكارى، ازدواج و ركود اقتصادى دارند؟        9360008951
  هموطنان عزيزى كه در جريان انتخابات براى رئيس جمهور منتخب خود 
كه رقيب را به ندانســتن زبان مذاكره با دنيا متهم مى كرد، هورا مى كشيدند 
امــروز با اثبات جــرم و محكوميت عضو تيم مذاكره كننــده برجام كه جز 
محدوديت و خسارت چيزى براى ما نداشت شاهد هستند كه چنين قراردادى 
با مشاوره جاسوسان دو تابعيتى و به نفع دشمنان تنظيم شده است. اميدوارم 
آقايان به اشتباه خود پى برده و حداقل منتظر تحقق بقيه وعده هاى دروغين 

انتخاباتى دولت كرسنت نباشند.                                 9150001495
  در حالى كه قشر محترمى مانند معلمان به علت شرايط سخت معيشتى 
ناچار به تجمع اعتراض آميز مى شــوند، بعد از قضيه واردات پوشاك قاچاق 
توســط دختر وزير سابق كه نتيجه پرونده آن مشخص نشد، بار ديگر شاهد 
بازداشت برادر معاون اول رئيس جمهور كه براى طرفدارانشان ادعاى مبارزه 

با فساد اقتصادى داشتند، هستيم.                               9150001496
  آقاى نوبخت! آن 35 درصد كه به حقوق شما كاركنان اضافه شد به اندازه 
حقوق يك بازنشسته است. يكسان سازى حقوق بازنشسته ها چى شد؟ شما 
كه بازنشستگى نداريد؟                                                  9160002805

  از قديم گفتن حرف راست را از نوبخت بشنو! صدتا چاقو درست كند يكى 
دسته ندارد، بايد يك وزارتخانه برايش درست كنند به نام وزارت سركارى و 
وعده هاى سر خرمن. خنده هاش سوهان روح است. الحق كه سخنگويى دولت 
فقط برازنده شخص ايشان است و بس.                                9150002831

  با تشــكر از درج مطلب دوست عزيزى كه درخصوص زباله هاى جنگل و 
دريا، اگر متوليان امر در هر100 متر ســطل زباله نصب كنند و فرهنگ آن 
را ترويج دهند، اين مشــكل اساسى طبيعت از بين خواهد رفت، كجاى كنار 

دريا سطل زباله مى بينيد؟                                         9150000781
  نمى دانم چرا يك خيرى به اين ملت كه مى خواهد برســد همه حالشان 
بد مى شــود؟اين سهام عدالتى كه مى خواهند بدهند هر روز يك حرف و هر 
روز خالف وعده! چرا با حق الناس بازى مى كنيد؟            9150007752

  از دولت يازدهم و دوازدهم هيچ خيرى به مردم نرســيده كه حاال مردم 
سود ســهام عدالت را بچشند، اين سهام هم مثل يارانه ها از سر و تهش زده 

مى شود و به مردم مثل هميشه چيزى نمى رسد.              9150001815
  يكى نيست به آقاى اردوغان بگويد روزى را كه داعش در كشورت آموزش 
نظامى مى ديد و از تو ســالح مى گرفت و تالش مى كردى براى ســرنگونى 
دولت ســوريه و عراق فراموش نكرده ايم اما اكنون ترس از جدايى كردستان، 

موجب شد به فكر همكارى با همسايگان بيفتى؟!            9150007244
  ســازمان خصوصى سازى، اساسنامه تعاونى سهام عدالت را مطالعه كند. 

بعد ادعاى واريز وجه بكند از اعضا! چند سال است بدهكاريد به اعضا؟
9370001082

  ما قشر كم درآمد كه مستأجريم چگونه460هزار بدهيم تا100 هزار بابت 
سهام عدالت بگيريم؟ عدالت يعنى اين؟ روى نفت و گاز و معادن مختلف كم 
نظير دنيا خوابيديم و بهتريــن ميوه هاى دنيا را صادر مى كنيم و بنجل هاى 
آن ها را مى آورند، بعد چرا اســم عدالــت را خراب مى كنيد؟ دولت به فكر ما 
اقشار كم درآمد هم باشد.                                          9010003942

خودنمايى گروه هاى مسلح 
در عربستان

گروه هاى مسلح فعال در عربستان كه با حكومت 
اين كشــور دچار مشكالت جدى هستند و به 
شيوه مسلحانه عليه دولت سعودى اعتراض خود 
را نشان مى دهند، سابقه طوالنى دارند و پيشينه 
عمليات هاى مســلحانه آنان از ســال 1995 
ميالدى قابل رديابى است، زمانى كه برخى از 
وابســتگان به القاعده از افغانستان به سعودى 
بازگشــته و با در پيش گرفتن تعاليم برخى از 
مفتى هاى تكفيرى به مخالفت با حكومت آل 
ســعود پرداخته و مبارزه مسلحانه با آن را آغاز 
كردند. در آن مقطع، دســتگاه هاى اطالعاتى 
امنيتى رژيم سعودى با بهره گيرى از كمك ها و 
تجهيزات «اف.بى.آى» و دستگاه هاى جاسوسى 
آمريكا و برخى كشــورهاى غربــى، موفق به 
برخورد با اين گروه هاى مســلح و سركوب و از 

بين بردن آن ها شدند.
اين در حالى است كه برخى از هسته هاى اين 
گروه هاى مســلح با فرار از عربستان و مخفى 
شدن در برخى كشورهاى همسايه سعودى، از 
ســركوب رژيم عربستان جان سالم به در برده 
و به صــورت محدود و مخفيانه به حيات خود 
ادامه دادند و در قالب گروه هاى مســلح همكار 
با گروهك تروريســتى - تكفيــرى داعش به 
انجام برخى عمليات هاى نظامى عليه مأموران و 

تأسيسات وابسته به آل سعود پرداخته اند.
به نظر مى رسد، عمليات روز گذشته در جده كه 
به كشته شدن دو نفر از نيروهاى محافظ كاخ 
پادشاهى عربستان منجر شده در وهله نخست 
كار اين گروه ها باشد و در واقع انگشت اتهام در 
عملياتى اين چنينى به سمت اين هسته هاى 
محدود گرفته مى شــود، هر چند انجام چنين 
عمليات هايى مى تواند از سوى باقى مانده داعش 
در ســعودى يا آن عده از وابستگان به داعش 
كه پس از شكست از جبهه مقاومت از عراق و 

سوريه به عربستان بازگشته اند هم باشد.
اين گروه ها كه البته از نظر تعداد چشــمگير 
نيســتند با وجود داشتن تفكر سلفى تكفيرى 
و پايبندى به وهابيــت در مواردى با حكومت 
سعودى اختالف نظر جدى دارند از جمله: نحوه 
رابطه و برخــورد با غرب بويژه آمريكايى ها، به 
همين دليل حكومت سعودى كنترلى بر بخشى 
از جريان تكفيرى- سلفى نداشته و همواره به 

دنبال سركوب آن بوده است.
البته ناگفته نماند كه به نظر نمى رسد، نيروهاى 
وابســته به داعش كــه از عراق يا ســوريه به 
عربستان بازگشته اند، توان ساماندهى سريع نيرو 
و امكانات را داشته باشند كه بتوانند عملياتى را 
اجرا كنند، بنابراين همان گونه كه اشاره شد به 
نظر مى رسد متهم اصلى اين عمليات هسته هاى 
مسلح باقى مانده از القاعده در پس سركوب هاى 

پيش از سال 2000 ميالدى باشند.
خبر

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبـــرى

حفاظت اطالعات قوه قضائيه:
اسناد شايعات در مورد قوه قضائيه كذب محض است

ميزان: در پى انتشــار برخى شايعات واهى در فضاى مجازى و نسبت دادن اين 
ادعاهاى كذب به مسئوالن عالى دستگاه قضا، مركز حفاظت و اطالعات كل قوه 
قضائيه با انتشار بيانيه اى با رد شايعات و نامه هاى مجعول، ناشيانه و كذب منتسب 
به اين مركز اعالم كرد: اســناد ادعايى مذكور، صد در صد كذب و واهى است و 

عاليم كذب بودن آن از همان ظاهر نامه ها هم هويداست.
در اين بيانيه آمده اســت: يكى از شــگردهاى رژيم هاى سلطه و دشمنان نظام 
جمهورى اسالمى از بدو تأسيس تاكنون دامن زدن به شايعات از طريق تبليغات 
وســيع، انجام عمليات روانى در سطحى گسترده و تخريب چهره نظام اسالمى 
و مســئوالن عالى رتبه نظام با هدايت سرويس هاى جاسوسى بيگانه بوده است. 
با توســعه فضاى مجازى، دشمنان قسم خورده نظام كه در جريان فتنه، سيلى 
محكمى از حضور مردم متدين، ايستادگى نهادهاى امنيتى و قاطعيت قوه قضائيه 
خورده اند، تالش مى كنند با گســترش شايعات بى اساس و انتشار اخبار سراسر 
كذب و نسبت دادن مطالب واهى به نيروهاى امنيتى، اعتماد عمومى را مخدوش 
سازند. شايعات و نامه هاى مجعول ناشيانه و كذب منتسب به حفاظت و اطالعات 
قوه قضائيه در طول هفته هاى اخير از جمله به اصطالح دو نامه اخير در همين 
راستا صورت پذيرفته است و خود گوياى شدت خشم معاندان از دستگاه قضايى، 
مسئوالن عالى آن و اين مركز مى باشد. اسناد ادعايى مذكور، صد در صد كذب و 

واهى است و عاليم كذب بودن آن از همان ظاهر نامه ها هم هويداست.

لس آنجلس تايمز:
آقاى ترامپ اشتباه خود را درباره برجام بپذيريد

فارس: روزنامــه آمريكايى در مقاله اى 
انتقادى خطاب به ترامپ نوشت: «آقاى 
رئيس جمهور اشــتباه خود را در قبال 

برجام بپذيريد».
تايمز»  روزنامه آمريكايى «لس آنجلس 
در سرمقاله روز شــنبه خود به وضوح 
بابــت رويكرد «دونالــد ترامپ» رئيس 
جمهور آمريكا در قبال برجام انتقاد كرد و نوشــت: اعالم پايبند نبودن ايران 
به برجام به هدف اصالح آن پذيرفتنى نيست، اين كار به طور صرف تالشى 
براى جلوگيرى از آســيب هاى ناشــى از عدم پذيرش اين موضوع است كه 
ترامپ در اين زمينه اشتباه كرده است. اين روزنامه در بخش ديگر سرمقاله 
خود آورده است: حقيقت اين است كه اين توافق با وجود نقايصش به وضوح 

به نفع آمريكاست.

چرا ما بايد با هم 
نزاع و دعوا كنيم؟ 
جناح هاى مختلف 
اشكالى ندارد 
تفكرات مختلف 
داشته باشند، 
اما در منافع ملى 
همصدا 
و هم نظر باشيم

بــــــــرش

جمهور آمريكا در قبال برجام انتقاد كرد و نوشــت: اعالم پايبند نبودن ايران 

شماره پيامك: 30004567

گاوبازى با همه پرسى در اسپانيا!
تسنيم: 893 نفر در جريان برگزارى همه پرسى استقالل كاتالونيا در اسپانيا زخمى 
شدند. بســيارى از سياستمداران بلندپايه اروپايى به برگزارى همه پرسى استقالل 

كاتالونيا واكنش نشان داده و درباره آن ابراز نگرانى كرد ند.

رئيس سازمان بسيج رسانه اعالم كرد
آماده سازى تجهيزات حرفه اى 
براى خبرنگاران اعزامى اربعين

 فارس: رئيس ســازمان بســيج رسانه گفت: 
امسال براى خبرنگاران اعزامى به مراسم اربعين، 
تجهيزات حرفه اى مســتقر مى شود تا راحت تر 

امكان ارسال خبر و تصوير داشته باشند.
مســعود بصيرى گفت: در سه سال گذشته در 
حوزه اربعين ســعى كرديم امور را براى اعضاى 
بسيج رسانه، مســافرت و حضور آن ها تسهيل 
كنيم تا براى حضور در كشــور عراق و پوشش 

مراسم اربعين مشكلى نداشته باشند.
وى افزود: در سال اول ارائه خدمات سازمان بسيج 
رسانه، كاروانى 80 نفره را به مراسم اربعين عراق 
اعزام كرديم اما از سال گذشته (سال 95) بناى 
كار و سياســت خود را تسهيل امور براى حضور 
خبرنــگاران در ايام اربعين قرار داديم، به طورى 
كه ارائه تسهيالت مالى و تخفيفات مختلف نظير 
هزينه رفت و برگشت سفر و اقامت در شهرهاى 
كربال، بين راه و نجف بخشى از آن ها بود كه در 
اين بين دو اقامتگاه و موكب در بين راه كربال و 

نجف در اختيار داشتيم.
رئيس سازمان بسيج رسانه تصريح كرد: امسال 
در اين موكب ها تجهيزات حرفه اى تر ارسال خبر 
قرار داده مى شود كه شامل يك استوديوى كامل 
خبرى با تمام تجهيزات و سيستم هاى ارسال و 
دريافت براى خبرنگاران تلويزيونى و همچنين 
اينترنت پرســرعت براى اهالى رسانه در حوزه 
مكتــوب و يا فضاى مجازى بخــش ديگرى از 

خدمات ارائه شده خواهد بود.
وى افــزود: عمــود 828 و عمــود 795 يعنى 
على بــن  و  صاحب الزمان(عــج)  موكب هــاى 

موسى الرضا(ع) متعلق به اصحاب رسانه است.
بصيرى با بيان اينكه بسيج رسانه مفتخر است 
اعضايش در چنــد روز اخير از مرز 10 هزار نفر 
در سراسر كشــور فراتر رفته است، گفت: فقط 
1500 نفر از اعضاى ســازمان بسيج رسانه در 

تهران هستند.

 فارس: رئيس ســازمان بســيج رسانه گفت: 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 يكشنبه   16 مهر 1396 17 محرم 1439 8  اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8516 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

آثار برگزيده «جشنواره حسنا» براى توليدات «به نشر» استفاده مى شود   آستان:سرپرست حوزه توليد به نشر گفت:  در توليد كتب جديد «به نشر» از آثار برگزيده جشنواره ملى طراحى جلد قرآن 
كريم و كتب ادعيه حسنا استفاده خواهد شد.  «عجم» در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره ملى طراحى جلد قرآن كريم و كتب ادعيه(حسنا) گفت: تاكنون بيش از 10ميليون نسخه كتاب قرآن و ادعيه در «به نشر» 

چاپ  شده است. عجم خاطرنشان كرد: 62نوع ادعيه در «به نشر» چاپ  شده كه افزون بر داشتن كيفيت گرافيكى آثار؛ محتوا، صحت و منبع آثار بررسى  شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با همكارى آستان قدس رضوى برگزار شد
همايش ملى تجليل از سالمندان در بارگاه منور امام رضا

آســتان: همايش ملــى تجليل از 
سالمندان به همت مسئوالن كميته 
امداد امام خمينــى(ره) و به ميزبانى 
آســتان قــدس رضوى بــا حضور 
350ســالمند از 31 استان كشور در 
رواق كوثــر حرم مطهر امام هشــتم

(عليه السالم) برگزار شد.
در اين همايش ملى مدير كل كميته 

امداد امام خمينى(ره) خراســان رضوى با اشــاره به اينكه سالمندان گنجينه هاى 
ارزشمند و ذخاير بزرگ اجتماعى هستند كه بايد جايگاه آنان در جامعه حفظ شود، 
افزود: برگزارى همايش ملى ســالمندان حرم مطهر رضوى امرى مبارك و تحفه اى 
معنوى است كه حاضران در اين همايش مى توانند با بهره گيرى از فيوضات معنوى 

اين بارگاه نورانى توشه گرانبهايى را ذخيره كنند.
مسعوديان با بيان اينكه امروز در جامعه نگاه به خانواده سالمندان بايد يك نگاه ارزشى 
و مثبت باشد، تصريح كرد: در فرهنگ اهل بيت(عليهم السالم) بهره گيرى از تجربيات 

بزرگان و سالمندان از جايگاه بااليى برخوردار است.
يادآور مى شــود؛ ســالمندان حضور يافته در اين همايش پــس از توفيق زيارت و 
بهره مندى از برنامه هاى فرهنگى معنوى بارگاه منور امام هشتم(عليه السالم) و حضور 
در پشــت پنجره فوالد در صحن انقالب اســالمى، ميهمان خوان با بركت حضرت 

رضا(عليه السالم) در ميهمانسراى حضرت شدند.

توسط دانشگاه بين المللى امام رضا محقق شد
كسب سهميه 16رشته ورزشى در المپياد ورزشى دانشگاه ها

آســتان: مســئول تربيت بدنى دانشــگاه بين المللى امام رضا(عليه السالم)، از 
كســب سهميه 16رشته ورزشى در مرحله نهايى انتخابى المپياد فرهنگى ورزشى 

دانشگاه هاى سراسر كشور توسط اين دانشگاه خبر داد.
سيد احسان نظام اظهار كرد: با اتمام مسابقات ورزشى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالى غيردولتى منطقه 9 كشــور، سهميه هاى اين منطقه از سوى دبيرخانه تربيت 
بدنى دانشگاه ها اعالم شد و دانشگاه بين المللى امام رضا(عليه السالم) به لطف خداوند 
و همت و تالش ورزشــكاران توانست سهميه 16رشته ورزشى را به منظور شركت 
در مرحله نهايى انتخابى المپياد فرهنگى ورزشى دانشگاه هاى سراسر كشور، كه در 

تابستان سال آينده در دانشگاه هاى شيراز و اصفهان برگزار مى شود، به دست آورد. 
نظام ابراز كرد: اين رشته ها شامل بسكتبال، فوتسال، تنيس روى ميز، شنا، 
دو وميدانى، تيراندازى، هندبال ويژه دختران، بدمينتون، فوتبال، تكواندو و 

كشتى آزاد مى شود.
وى اظهار اميدوارى كرد: با عنايت حضرت رضا(عليه الســالم) و تالش و پشــتكار 

ورزشكاران در اين مرحله نيز موفقيت هاى شايسته اى به دست آوريم.

توليد انحصارى بذر پنبه در شركت كشت وصنعت انابد
آستان: سرپرست شركت كشــت و صنعت انابد از توليد انحصارى بذر پنبه ارقام 

ورامين و خورشيد توسط اين شركت خبر داد.
مهندس احمد هراتى گفت: اين شركت در سال زراعى جارى، در سطح 314هكتار 
بذور ارقام ورامين و خورشــيد پنبه كشت كرده كه پيش بينى مى شود 1000 تن 
محصول از اين مساحت برداشت شود. وى ادامه داد: برداشت پنبه از مزارع شركت 
كشت و صنعت انابد از اواخر مهر ماه جارى آغاز مى شود و تا پايان آذر ادامه مى يابد.

هراتى، برخوردارى از برنامه تغذيه اى متناســب با نوع ارقام مورد استفاده، كشت به 
صورت كف كار و رسيدن به تراكم مطلوب با حداقل مصرف بذر (به دليل شورى آب 
منطقه) را از جمله اقدام هاى صورت گرفته به منظور افزايش عملكرد و ميزان توليد 
اين محصول عنوان كرد.  وى درباره گســتره جغرافيايى عرضه اين محصول، گفت: 
گستردگى فروش پنبه توليدى شركت، بيشتر در استان هاى خراسان رضوى، شمالى 

و جنوبى و استان سمنان است.

خـــبر

آستان  زائران  رفاه  امور  مدير  قدس     
نيروى   600 مى گويد:  رضوى  قدس 
وظيفه  شبانه روزى  صورت  به  خدماتى 
نظافت حرم مطهر رضوى را به عهده دارند. 
حميد حبيبى پور تأكيد مى كند: صحن هاى 
حرم مطهر رضــوى روزانه پيش و پس از 
فرش آرايى توســط 34ماشــين مكانيزه 
و رواق هــاى حــرم مطهر رضــوى نيز با 
13ماشــين مخصوص به صــورت روزانه 

شست و شو مى شوند.
وى مى افزايد: همچنين براى شست وشوى 
غرفه هــا، تابلوهــا، حوض هــا و آبنماها، 
كيوســك هاى راهنماى زائر و مكان هايى 
كه ماشين هاى شست و شو دسترسى براى 
انجام خدمات ندارند، شست وشــو توسط 

گروه انجام مى شود.
حبيبى پور با اشاره به وجود 1000 سرويس 
بهداشــتى در پيرامون حرم مطهر تصريح 
مى كند: به خاطر افزايش رفاه زائران، پنج 
ساختمان سرويس بهداشتى در صحن ها 
راه انــدازى شــده اســت. پراكندگى اين 
ســرويس هاى بهداشــتى در بست شيخ 
طوسى، بست شيخ بهايى، لچكى حدفاصل 
بيــن صحن جمهورى اســالمى و صحن 
جامع رضوى و بســت شيخ حر عاملى در 
داخل حرم مطهر رضوى به گونه  اى است 
كه زائران در صحن هاى مركزى نيز براحتى 

مى توانند از آن ها استفاده كنند.

 آب آشاميدنى سالم دغدغه هر روز
مدير امور رفاه زائران آستان قدس رضوى، 
بهداشــت آب را موضوعــى بســيار مهم 
در بهداشــت عمومى و مديريت سالمت 
مى داند و مى گويد: بخش بهداشــت حرم 
مطهر رضوى به منظور تشخيص به هنگام 
هرگونه تغيير در كيفيت آب آشاميدنى و 
اطمينان از صحت و ســالمت آب، ميزان 
 (PH)كلــر باقى مانده و ميزان اســيديته
در شــيرهاى برداشــت آب - كه يكى از 
معيارهاى ســالمت آب هســتند - را به 
طور ميانگين روزانــه دومرتبه آزمايش و 
در صورت مغايرت با استانداردها بالفاصله 
موضــوع را از طريق مراكز بهداشــتى و 

سازمان آبفا پيگيرى مى كند.
وى به ضدعفونــى كــردن روزانه اماكن 
متبركه براى مقابله با انتشــار بيمارى هم 
اشــاره مى كند و مى گويد: در طول سال و 
بويــژه در ايام خاص به دليل حضور حجم 
گســترده اى از زائران در اماكن متبركه و 
به منظور پيشگيرى از انتقال بيمارى هاى 
واگير و فراهم كردن محيطى سالم و عارى 
از هرگونه بيمارى براى زائران عزيز، خدمه 
و خدمتياران بخش بهداشــت حرم مطهر 
رضوى اقدام به انجام عمليات ضدعفونى به 

صورت روزانه مى كنند.
حبيبى پور مى گويد: ســاالنه بــا بيش از 
2000 نفر ساعت نيرو افزون بر 400هزار 
مترمربع فضا؛ كه بيشتر آن را سرويس هاى 
بهداشتى اماكن متبركه، دفاتر ادارى مثل 
فوريت هــاى اجتماعى و آگاهــى، دفاتر 
امانات، صندلى چرخدار و پيداشــدگان، 
رواق دارالرحمه و غدير را تشكيل مى دهند؛ 
با اســتفاده از محلول هايى با خصوصيات 
يك ماده شــيميايى ايده آل، ضدعفونى 

مى كنند.

 جمع آورى روزانه ضايعات و غبار
از جمله اقدام هاى مســتمر، جمع آورى 
ضايعات ليوان از آبخورى هاى حرم مطهر 
است. جمع آورى غبار از حوزه هاى اماكن 
متبركه اعم از مناطق نظافتى، ميهمانسرا و 
دفاتر توسط چهار نفر نيرو در دو شيفت و 

انتقــال به خارج از حوزه اماكن متبركه به 
طور پيوسته انجام مى شود. 

مديــر امور رفــاه زائران معاونــت اماكن 
متبركه حرم مطهر مى گويد: ماهيانه حدود 
10ميليون مترمربع از حرم مطهر رضوى 
غبارزدايى شده و ساالنه افزون بر 500 تن 
غبار از ســطح اماكن متبركه جمع آورى 

مى شود.
حبيبى پور ادامه مى دهد: بخش نظارت بر 
خدمات نظافتى حرم مطهر رضوى افزون 
بر خدمات فوق، وظايف ديگرى نيز مانند 
نظارت بر شست و شــوى گروهى تحت 
عنوان ديوارشويى و شست و شوى غرفه ها، 
تأمين افزون بر 28هزار قالب يخ بهداشتى 
مصرفى در حدود 120روز از ايام گرم سال، 
خدمات خشكشويى لباس هاى فرم، پتوها 
و ملحفه هاى آسايشگاه هاى خدام، تأمين 
جاروى دربانان در مراسم سنتى جاروكشى، 
تأمين اقالم مصرفى بخش نظافت، برگزارى 
جلســات كميســيون خدمــات نظافت، 
تهيه و ارائه صورت وضعيت پيمانكاران و 
هماهنگى و تعامل بــا ادارات و ارگان ها را 

بر عهده دارد.
نظارت مستمر بر تنظيف جايگاه كبوتران 
در باغ رضوان و انجام واكسيناســيون اين 
كبوتــران از ديگر وظايــف بخش نظارت 
بر خدمات نظافتى حرم مطهر اســت كه 

«حبيبى پور» به آن اشاره مى كند. 
بازديــد از موجــودى اقــالم جعبه هاى 

كمك هاى اوليه فعاليــت ديگر مديريت 
امــور رفــاه زائــران اســت. حبيبى پور 
مى گويد: بخش بهداشــت اماكن متبركه 
به منظور دسترسى آسان و سريع خدمه 
و خدمتگزاران محترم به اقالم كمك هاى 
اوليه مانند بتادين، پنبه بهداشتى، چسب 
زخم، گاز اســتريل و بانــد، در زمان بروز 
حادثه، به صورت هفتگى اقدام به بازديد 
ميدانــى از جعبه هاى كمك هــاى اوليه 
آسايشگاه هاى حوزه اماكن متبركه، توسط 
كارشناسان بخش مى كند كه افزون بر ارائه 
توصيه هاى بهداشتى در خصوص اقالم اين 
جعبه ها به ميهمانان و مســئوالن محترم 
آسايشــگاه ها، گزارش نواقص جعبه هاى 
مذكور را براى دريافت كمبود اقالم از دفتر 

بهداشت ارسال مى كند.

 پيش بينى ها براى زمستان پربرف
از جمله اقدام هاى حساس 
و بسيار مهم در حوزه كارى 
اداره خدمات عمومى، برف 
روبى در فصل زمستان است 
كه اين كار بــا هماهنگى 
دقيق و بسيج همه نيروهاى 
خدمتگزار رسمى و افتخارى 
در ســطح اماكن متبركه و 
نيز بسيج امكاناتى از قبيل 
برف  ماشــين  10دستگاه 
لودر، 200عدد  روب مينى 
بيل، 500عدد پارو و حدود 
500عــدد تــى مخصوص 

انجام مى پذيرد.
حبيبى پور به پيش بينى و ذخيره ســازى 
50تن نمك اشــاره مى كند كه در صورت 
نياز به حرم مطهر منتقل و مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
او تأكيد مى كند: افزون بر 30هزار مترمربع 
از مســيرهاى تردد در زمان بارش برف به 
كفپوش هاى الستيكى باكيفيت و مناسب 
در مبادى ورودى به روضه  منوره به گونه  اى 
تجهيز مى شود كه زائران و مجاوران بتوانند 
مسير صحن ها تا روضه منوره را براحتى و 

با ايمنى بيشتر بپيمايند.

مدير امور رفاه زائران آستان قدس خدمات اين بخش را تشريح كرد

 روشــندالن هم آرزو دارند، دستشــان 600 نيرو  روزانه در خدمت تأمين بهداشت حرم مطهر رضوى
به ضريح مطهر امام رضا(ع) برســد. لطفاً 
آســتان قدس رضوى براى ايــن عزيزان 
شرايط خاصى را در مراسم شست و  شوى 

روضه منوره فراهم كند.
09130001860

 رفــع ازدحام و شــلوغى اطراف ضريح 
مطهر امام رضــا(ع) نيازمند كار فرهنگى 
و مذهبى است. آستان قدس در انجام اين 

مهم بكوشد.
09030003038

 پيشــنهاد مى كنم يك راه ارتباطى بين 
رواق حضرت فاطمه معصومه(س) و رواق 

دارالحجه(عج) ايجاد شود. 
09150005776

 ورودى كوثــر بــراى ويلچرهــا خيلى 
مشكل اســت. با اين همه امكانات و نيرو 
و با چند مرتبه گزارش هنوز اين مشــكل 
برطرف نشــده اســت. لطفاً غفلت نكنيد 

زائران اذيت مى شوند.
09150005256

  همراه بردن كفش داخل رواق ها و نزديك 
ضريح بسيار ناراحت كننده و به دور از شأن 

آن مكان مقدس است. 
09150002360
  هيئت هاى مذهبى مشهد تمام مراسم و 
روضه خوانى هاى خود را در دهه اول محرم 
قرار مى دهند. پيشنهاد مى كنم با هماهنگى 
بين هيئت ها مراسم عزا در كل محرم و صفر 

تقسيم شود.
09350002386

 اگــر امكان دارد نام نجمه خاتون، مادر امام 
رضــا(ع ) را روى يكى از صحن ها يا رواق هاى 

حرم مطهر بگذاريد. 
09010003730

 كمك هاى آستان مقدس امام هشتم(ع) 
براى جوانان نبايد تنها به ازدواج و مســكن 
و... محدود باشــد. در زمينه رفع مشكالت و 
سؤاالت فكرى و روحى هم بايد آستان قدس 

خدمات مشاوره اى بيشترى ارائه كند.
09350009013

صداى مردم

ماهيانه حدود 
10ميليون مترمربع 

از حرم مطهر 
رضوى غبارزدايى 

شده و ساالنه 
افزون بر 500 تن 

غبار از سطح اماكن 
متبركه جمع آورى 

مى شود

بــــــــرش

همايش ملــى تجليل از 
سالمندان به همت مسئوالن كميته 
امداد امام خمينــى(ره) و به ميزبانى 
آســتان قــدس رضوى بــا حضور 
 استان كشور در 

در اين همايش ملى مدير كل كميته 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

هرگز اجازه ورود دیگران را به حوزه دفاعی نمی دهیم  خبرگزاری صدا و سیما: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سیاست های دفاعی کشور را با قوت ادامه خواهیم داد و هرگز اجازه ورود 
دیگران را به این عرصه نمی دهیم. بهرام قاسمی با تأکید بر اینکه توان نظامی کشورمان را باید با توجه به شرایط پیچیده منطقه حفظ کنیم، افزود: سیاست های ما علیه هیچ کشوری نیست؛ سیاست های 

نظامی ما کامال دفاعی است و هیچ گونه منافاتی نیز با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارد و نخواهد داشت.

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

ظریف چهارشنبه به 
مجلس می رود

مردم  نماینــده  رنجبــرزاده  اکبر  فارس: 
اسدآباد و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشــت: محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه روز چهارشنبه هفته جاری 
19 مهرمــاه برای ارائــه توضیحاتی درباره 
مســائل مختلف منطقه و موضوع برگزاری 
همه پرســی در اقلیم کردســتان عراق در 

صحن مجلس جضور می یابد.

اعمال کنترل بیشتر بر 
مرزهای ایران و اقلیم کردستان

مهر: سردار سید مسعود جزایری سخنگوی 
ارشد نیروهای مسلح در خصوص همه پرسی 
اقلیــم کردســتان و نقش آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی در این همه پرســی، اظهار 
داشت: همه پرسی اقلیم کردستان موضوعی 
از پیش طراحی شده و دارای برنامه ریزی از 
قبل است، زیرا آمریکا از گذشته همواره در 
تالش بوده تا محور مقاومت را نابود کند، اما 
نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه محور مقاومت 
توفیق های غیر منتظره ای را به دست آورده 
است. معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد 
کل نیروهای مسلح همچنین درباره تشدید 
کنترل های مرزی ایران با اقلیم کردســتان 
تأکید کرد: تالش های چند جانبه ای در حال 
صورت گرفتن است که طبق خواسته های 
دولــت قانونــی عــراق در مــورد مرزها، 

کنترل های بیشتری صورت می گیرد.

تهدیدهای بی اساس استکبار 
ارزش پاسخگویی ندارد

دانشــجو: فرمانــده کل ارتــش گفت: 
تهدیدهای بی اساس و بی ارزش قدرت های 
اســتکباری ارزش پاســخگویی نــدارد و 
ایســتادگی در مقابل فشارهای قدرت های 
اســتکباری از وظایف ماســت. امیر موسوی 
تصریح کرد: ماموریت ارتش حفظ استقالل 
کشــور، نظام اســالمی و حــدود و ثغور 
مرزهاســت و آمادگی ما باید فراتر از مرزها 

باشد و به طور کامل از آن مراقبت کنیم. 

رونمایی ترامپ از راهبرد 
جدید برای مقابله با ایران

تسنیم: سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس 
خبری گفــت رئیس جمهور آمریکا از راهبرد 
جدید خود برای پاســخ بــه رفتارهای ایران 
رونمایی خواهد کرد. ســارا ســندرز گفت: 
»رئیس جمهور، یک قطعه از رفتارهای ایران 
را در نظر نمی گیرد، بلکه تمامی رفتارهای بد 

ایران را زیر نظر دارد. 
فقط توافق هســته ای را به عنــوان رفتار بد 
نمی داند، بلکه آزمایش موشــک بالستیک، 
بی ثبات سازی منطقه، حامی اصلی تروریسم 
بودن، حمالت ســایبری و برنامه هســته ای 

غیرقانونی را نیز چنین می داند.«

رویداد

خبر

نگاهی به تشکیک در ضمیمه برجام و امکان دسترسی به اماکن نظامی ایران

بازی آمانو در زمین آمریکا
 سیاســت/ آرش خلیل خانه   یوکیو 
آمانو در موضوع برجام هر چندوقت یک بار 
یکی به نعل می زند و یکی به میخ، تا هم 
خدا را راضی نگه دارد و هم رضایت کدخدا 

را به دست آورد.
مدیرکل آژانــس در جدیدترین اظهارنظر 
خود باردیگر گفت که این نهاد بین المللی 
درصورت نیاز، درخواست بازرسی از اماکن 
نظامی ایران را مطرح خواهد کرد. وی در 
گفت وگو با روزنامه لس آنجلس تایمز افزود 
که بین اماکن نظامی و غیرنظامی تفاوتی 

قائل نمی شویم.
وی البته راهبرد دوپهلو سخن گفتن خود 
را این بار هم حفظ کرد و زیرکانه در پاسخ 
به این که مقام های ایــران گفته اند اجازه 
دسترســی به اماکن نظامی را نمی دهند، 
گفــت: صحبت های زیادی می شــنویم، 
نه فقط از ایران، بلکه از ســایر کشورها، اما 
وظیفه ما تحلیل حقایق اســت و حقایق 
یعنی مواد و تأسیســات مرتبــط با مواد 
هســته ای. کارکرد و هدف آژانس، تحلیل 

گفته ها نیست.
درواقع آمانو اذعان کرد که 
آژانس صرفــاً درمورد مواد 
و تأسیســات مرتبط با مواد 
و فعالیت هــای هســته ای 
نظارت و بازرســی دارد که 
یک واقعیت فنی اســت، اما 
برای  مدیرکل زیرک  ظاهراً 
راضی نگه داشــتن مقامات 
ماه های  در  کــه  آمریکایی 
اخیر به شدت او را زیر فشار 
گذاشته اند، سیاست را هم چاشنی جواب 
خود کرده و گفته اســت مــا بین اماکن 
نظامی و غیرنظامی تفاوتی قائل نمی شویم. 
بــا این حال آمانــو به خوبــی می داند که 
خاصه در توافق هسته ای با ایران سازوکار 
درخواســت بازدید از اماکن نظامی کاماًل 
مشخص و محدود است و باید ادله محکم 

و مستدل برای آن ارائه شود.

فشارها بر آمانو تأثیرگذارند
بــا این حال آمانو نشــان داده کــه توان 

تحمل او دربرابر فشارهای سیاسی و شاید 
تهدیدهای پشت پرده آمریکایی ها محدود 

است و او پتانسیل آن را دارد 
که در شرایط سخت سیاسی 

عمل کند.
هفته پیش بود که او در چنین 
فضایی باب مناقشه ای جدید 
و خطرناک را درمورد برجام 
با زیرســؤال بردن  باز کرد و 

مکانیزم یکی از بندهای فنی برجام موسوم 
به بندT ضمیمه این توافق، تالش کرد تا 
شفافیت نظام بازرسی و نظارت بر بخشی 
از فعالیت های فنی ایران را زیرسؤال ببرد و 
آن را مبهم نشان دهد. او مدعی شد ایران 
می تواند از این بند برای ساخت تسلیحات 

اتمی استفاده کند.
در ایــن بند، »فعالیت هایــی که می تواند 
در طراحی و توســعه یک وسیله انفجاری 
هســته ای نقش داشته باشــند« ممنوع 
شــده اند، البته این ابزارهــا و آزمایش ها 
دارای کاربردهــای دوگانــه در زمینــه 
صنعتــی و علمی نیز هســتند. بنابراین 
به کارگیری آن ها طبق همین بند از برجام 
با مجوز کمیسیون مشترک و نظارت این 
غیرنظامی  کاربردهای  برای  کمیســیون 

مجاز است. 
با این حال بــا خط دهــی آمریکایی ها و 
بازکردن این فضا ازسوی مدیرکل پس از 

دیدار چند هفته پیــش او با نیکی هیلی 
نماینده آمریکا در سازمان ملل و مأمور ویژه 
علیه  فضاسازی  برای  ترامپ 
برجام، حاال مناقشه جدیدی 
مشــترک  کمیســیون  در 
برجام برســر گنجاندن این 
آژانس  اختیــارات  ذیل  بند 
و  بیشــتر  بازرســی های  و 
گسترده تر از تأسیسات ایران 
و احتماالً فراهم کردن امکان درخواســت 
بازرســی از اماکن نظامی ایــران درحال 

بازشدن است.

بازی در زمین ترامپ
با اظهارات دیروز آمانو به نظر می رسد یک 
بخش دیگر از پازل طراحی شــده ازسوی 
دولــت آمریکا بــرای محاصــره برجام با 
چالش ها و اختالف برسر تفسیر بندهای 
مختلف این توافق نمایان شــده اســت و 
احتماالً در هفته ها و ماه های آتی، البته اگر 
آمریکا تا آن موقع در این توافق باقی مانده 
باشد، شاهد مناقشه ای سیاسی و حقوقی 

درباره بند T برجام باشیم.
همین حاال هم تد کروز، سناتور تندروی 
جمهوری خــواه و از مخالفان سرســخت 
برجام روی این بهانه ای که آمانو به دست 
آمریکایی ها داده دســت گذاشته و گفته 
»اعتــراف آژانس به این کــه آن ها طبق 

 برجام قادر به رسیدگی به یک بند اساسی 
)بند T( نیستند، بسیار هشداردهنده است. 
یک عضو کمیته هسته ای مجلس شورای 
اسالمی در این باره با اشاره به این که نوعی 
توطئه چند جانبه در این ماجرا مشــهود 
است که در این قالب مقامات آمریکایی و 
رسانه های این کشور مدام با مطرح کردن 
خواسته های فرابرجامی و فراپادمانی سعی 
در جاانداختن ضعف  هایی در برجام و القای 
فعالیت های مشکوک ازسوی ایران را دارند 
اظهار داشت: مدیرکل آژانس نیز با وجود 
این که به لحــاظ حقوقی و فنی همواره در 
2 سال گذشــته پایبندی و عدم انحراف 
ایــران را از برجام اعالم کرده، اما به وضوح 
زیر فشــار واشــنگتن با موضع گیری ها و 
اظهاراتش زمینه را برای بازکردن درهای 
جدید به روی برجام به منظور وادار کردن 
ایــران به پذیرش خواســته آمریکا یعنی 
مذاکره مجدد و شــرایط ســختگیرانه تر 

بازرسی و نظارت فراهم می کند.
ابراهیم رضایی با بیان این که اظهارات آمانو 
همواره دچار نوعی تناقض ساختاری است 
افزود: او تصریح می کند که وظیفه آژانس 
در حیطه مواد و تأسیسات هسته ای است، 
اما هربار مصر است بگوید آژانس بین اماکن 
نظامی و غیرنظامی تفاوتی قائل نمی شود، 
درحالی که او به خوبی می داند دسترســی 
به اماکن نظامی یک کشــور حتی خارج 
از برجام که وضعیت کامالً تعریف شده ای 
دارد، تابع شــرایط خاصی است. بنابراین 
مدیرکل آژانس با این اظهارات تنها بهانه 
الزم را بــرای ترامــپ فراهــم می کند تا 

شرکای دیگر برجام را تحت فشار بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: شــبهه افکنی آمانو 
درباره بندT ضمیمه برجام هم در نوع خود 
اتفاق جالبی اســت، زیرا اساساً در برجام 
هیچ وظیفه ای بــرای آژانس در این زمینه 
دیده نشــده و این بند مستقیماً زیرنظر 
کمیسیون مشــترک برجام اجرا می شود 
و آمانو خــود نیز اذعــان دارد که آژانس 
امکانات چنین نظارتــی را ندارد، بنابراین 
مدیرکل یک بازی و رفتار سیاســی را در 

پیش گرفته است.

آمانو با این اظهارات 
تنها بهانه الزم را 
برای ترامپ فراهم 
می کند تا شرکای 
دیگر برجام را 
تحت فشار بگذارد

بــــــــرش

آمریکا و اسرائیل صحنه گردانان فتنه خطرناک 
در منطقه هستند

مهــر: رئیــس مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام گفت: آمریکا و اســرائیل 
صحنه گردانــان ایــن تحــّرک و فتنه 
خطرناک در منطقه هستند و می خواهند 
اسرائیل جدیدی در منطقه ایجاد کنند.

آیت اهلل هاشمی شاهرودی، نقش آمریکا 
در تحرکات منطقه را جّدی و خطرناک 
توصیف کرد و گفت: این کشور از یک سو تظاهر به مخالفت با طرح همه پرسی 
در کردستان عراق می کند، ولی در واقع حامی این طرح است و می خواهند بغداد 
را مجبور به ســازش و قبول تجزیه کنند که البته دولت و مردم عراق هوشیارند 
و کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران و کشور ترکیه در قبال این 

فتنه جدید مواضع قاطع و اصولی اتخاذ کرده اند.
وی تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایــران باید به صورت قاطع تر مواضع اصولی 
خود در مخالفت با این همه پرســی و حمایت از یکپارچگــی ارضی عراق را به 
اطالع مسئوالن کردستان عراق برساند و با گوشزد کردن عواقب این فتنه جدید 
و خطرناک برای عراق، منطقه و کل جهان اســالم، به آنها به طور جّدی و قاطع 

هشدار دهد.

آزمایش های موشکی ایران نشان می دهند 
موشک های ما هسته ای نیستند

تســنیم: محمد جواد ظریــف، وزیر 
خارجه ایران در مصاحبه ای با یک مجله 
آمریکایی گفت که آزمایش های موشکی 
ایران نشان می دهند این موشک ها برای 
ساخته  هســته ای  کالهک های  حمل 
نشده اند. وی اضافه کرد: »دلیل آنکه ما 
به آزمایش آنها ادامه می دهیم این است 
که می خواهیم دقت آنها را باال ببریم. اگر موشکی برای حمل سالح های هسته ای 
ساخته شده باشد، شما نیازی به دقت ندارید.« وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: 
»ما با هیچ چیزی که توان مندی های نظامی ما را محدود کند، موافقت نکردیم،  
به این دلیل بسیار مشخص که ایاالت متحده در حال ارسال مقادیر فراوانی سالح 

به منطقه ماست.«

درخواست عراق از ایران وترکیه
ایســنا: وزارت خارجه عراق از ایران 
وترکیه خواست تا تمام معامالت تجاری 
خود با اقلیم کردستان عراق را متوقف 
کنند. احمد محجوب، سخنگوی رسمی 
وزارت خارجه عراق اعالم کرد که وزارت 
خارجه در یادداشتی رسمی از سفارت 
ایران و ترکیه در بغداد خواست تا تمام 
گذرگاه های مرزی خود با اقلیم کردستان عراق را تا زمان تحویل این گذرگاه ها به 
دولت فدرال عراق ببندند. در این یادداشت آمده است که وزارت خارجه عراق از 
ایران و ترکیه می خواهد تا تمام معامالت تجاری و بخصوص معامالت مربوط به 
صادرات و فروش نفت به منطقه کردستان عراق را متوقف کنند و تنها با دولت 

فدرال عراق در این رابطه همکاری داشته باشند.

اعتماد ملت به مسئوالن عالی رتبه نظام 
توطئه ها را خنثی می کند

ایرنا: رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به شایعاتی درمورد خانواده 
رئیس قوه قضائیه گفت: اعتماد ملت به 
مسئوالن عالی رتبه نظام و ضعف مسائل 
شــیطانی عنوان شــده قطعا توطئه ها 
را خنثی می کنــد. عالالدین بروجردی 
افزود: تخریب چهره های نظام یکی از اقداماتی است که از ابتدای انقالب اسالمی 
به عنوان یک سیاست شیطانی از سوی آمریکا و انگلیس دنبال شده است. نماینده 
مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طراحی های دشمنان از آغاز 
پیروزی انقالب اســالمی تاکنون ادامه داشته و با توجه به تجارب آنها نسبت به 
مســائل داخلی هر روز موضوع جدید را به صورتی مطرح می کنند که در افکار 

عمومی تأثیر داشته باشد.

فعالیتهای مرکز هسته ای کرج مخالف برجام نیست
مهر: رئیس کمیته هسته ای مجلس، با بیان اینکه فعالیت های مرکز هسته ای کرج 
مخالف برجام نیست، گفت: بازدید از راکتور تهران و تأسیسات ساغند و اصفهان 

در دستور کار قرار دارد. 
مجتبی ذوالنوری تأکید کرد: فعالیت های هسته ای سر سوزنی در تناقض و تنافی 
با برجام نیســت و ما چه برجام را امضا می کردیم و چه امضا نمی کردیم و چه 
در آن بمانیــم و چه نمانیم این فعالیت ها با هیچ کدام از پادمان های هســته ای 

منافات ندارد.

 نگاهی به یک ماجرای طوالنی

قصهدنبالهدار
حقوقهای

نجومی

گــزارش

 سیاست/ مسعود بصیری  فارغ از همه 
گروه بندی ها و بازی های سیاسی مرسوم، امروز 
اگر از مردم کوچه و بازار بپرســیم آیا می دانید 
سرنوشت حقوق های نجومی و کسانی که آنها 
را دریافت کردند چه شد آیا واقعاً کسی می تواند 

جواب مشخصی به آن بدهد؟
دیروز هم دوباره رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفته اســت: قرار است آقای عادل آذر 
رئیس دیوان محاســبات در این باره گزارشی 
را به ما ارائه کند. پورابراهیمی در گفت وگو با 
فارس تصریح کرده است: قرار است در این باره 
دیوان محاسبات گزارشاتی درباره اینکه بررسی 
پرونده چند مدیر نجومی بگیر نهایی شده و چه 
تعداد در حال نهایی شدن هستند به کمیسیون 
ارائه کند. همچنین توضیحاتی درباره افرادی 

که بررسی پرونده آنها نهایی شده، چند درصد 
آنها منابع در اختیار داشتند و میزان مجازات 
آنها چقدر اســت به صــورت کامل در اختیار 
کمیسیون قرار داده شود. قبل از این اما دیوان 
محاسبات در گزارشی که یکماه پیش منتشر 
کرد، کال ماجرا را زیر ســوال برد و آن را تا حد 
زیادی تطهیر کرد. اگرچه این گزارش با واکنش 
جدی برخی چهره های سیاسی مواجه شد اما 
این موضوع تنها به همان واکنش خبری ختم 
شد و اتفاق خاصی نیفتاد. پیش از آن هم البته 
نقل قول هایی از طــرف قوه قضاییه و وزارت 
اطالعات انجام شده بود که بازهم تکلیف ماجرا 
را مشــخص نکرد و معلوم نشد باالخره کسی 
ایــن پول ها را گرفته یا نگرفته. اگر هم گرفته 
آیا پس داده یا نه البته در فروردین ماه فیاض 

شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور گفته 
بود پس از رســیدگی به پرونده های پرداخت 
های غیر قانونــی در پرونده هــای مزایده ها، 
قراردادهــای عمرانی، پرداخت های غیرقانونی 
و عوارض و حقوق دولتی ناشــی از تصمیمات 
نادرست، مجموعا ۴ هزاروصدمیلیارد تومان به 
بیت المال بازگردانده شده اما ماجرا وقتی جالب 
شد که شنیده شد برخی از دریافت کنندگان 
حقوق های نجومی به خاطر پس دادن پول ها 
شــکایت کرده و آنها را حق خود دانســته و 
خواســتار بازگرداندن آنها شــده اند. اکنون 
پورابراهیمی گفته است: دیوان محاسبات به ما 
اعالم کرده که در این باره در حال نهایی کردن 
پرونده مدیران حقوق نجومی بگیر بوده و به هر 

دلیلی بررسی آنها زمان بر بوده است.
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حمله مسلحانه تروريست ها در جده
لرزه بر كاخ سعودى

بين الملل:  درحالى كه محمد بن سلمان تازه از سفر ديپلماتيك خود از روسيه 
بازگشته است، خبر حمله به كاخ پادشاهى عربستان سعودى توجه همه رسانه 
هاى منطقه را به خود جلب كرد. به گزارش اســپوتنيك در حمله مسلحانه به 
كاخ السالم در جده عربستان دو مامور حفاظت از كاخ پادشاه سعودى كشته و 
دو نفر ديگر زخمى شدند. منابع خبرى گزارش دادند: خبرهاى اوليه حاكى از 
كشته شدن دو نفر از نيروهاى گارد سلطنتى عربستان سعودى در حمله به كاخ 
شاه سعودى در جده است. رسانه هاى سعودى از كشته شدن يك فرد مسلح 
در حمله به كاخ «السالم» خبر دادند.نيروهاى امنيتى عربستان سعودى معتقدند 
تروريســتى كه به كاخ پادشاه سعودى در جده حمله كرده است تنها نبوده و 
عمليات جستجو براى شناسايى و بازداشت ديگر عامالن اين حمله ادامه دارد. 
در پى انتشــار خبر وقوع حمله در اطراف كاخ السالم در جده، سفارت آمريكا 
در عربســتان  به شهروندان خود هشدار داد در مناطق اطراف اين كاخ بيشتر 
مراقب خود باشند. چندين گزارش حاكى است نيروهاى امنيتى عربستان حمله 
در نزديكى كاخ پادشاه را خنثى كردند كه به كشته شدن عامل حمله و چند 

نگهبان كاخ انجاميد.
كاخ «السالم» در جده عربستان كه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت، مهمترين 
كاخ شاه ســعودي است و اداره دربار و مقر نشســت هاي كابينه سعودي در 
آن قرار داردنيروهاي امنيتي عربستان سعودي معتقدند تروريستي كه به كاخ 
پادشاه سعودي در جده حمله كرده است تنها نبوده و عمليات جستجو  براي 

شناسايي و بازداشت ديگر عامالن اين حمله ادامه دارد.
اين اخبار زمانى قابل تفســير است كه از جزئيات بريدن صداى شاهزاده هاى 
ســعودى توسط بن سلمان در چند ماه گذشــته مطلع شويم. بن سلمان كه 
در صدد اســت پايه هاى حكومت پادشــاهى خود را هرچه سريعتر در جامعه 
عربستان سعودى محكم كند در اولين اقدام هريك از شاهزاده هاى مخالف با 
نظرات و حتى وليعهدى خود را يكى پس از ديگرى، ربود و يا به طرز مشكوكى 
به كشــتن داد. اين درحالى اســت كه صداى انشقاق قدرت در بدنه پادشاهى 
ســعودى سالهاست به گوش همسايگان اين كشور رسيده است. به طور مثال 
زندانى كردن محمد بن نايف وليعهد سابق پادشاه عربستان، آنهم بالفاصله بعد 
از آنكه فيلم تبليغاتى بيعت او با بن ســلمان در رسانه ها منتشر شد؛ حاكى از 

همين موضوع است.
از طرفى شكست داعش در سوريه و عراق و رانده شدن مزدوران تروريست به 
كنج رينگ در مرزهاى ســوريه و عراق فشــار دوچندانى را به آنها آورده است 
و طبيعى اســت كه در چنين شرايطى خواســتار حمايت مالى و پشت پرده 
بيشترى از سعودى ها باشند؛ اما عربستان كه درگير هزينه هاى مادى و معنوى 
باتالق يمن اســت هر روز كمتر از گذشته به مولود كثيف خود توجه مى كند، 
بنابراين اين حادثه را مى تواند به راحتى حركت -بومرنگى- داعش به ســمت 
نقطه پيدايش خود دانست. حاال ديگر داعشى ها براى بقاى بيشتر، به صورت 

صاحبان خود هم خنج مى كشند.  

گزارش خبرى

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

حامد كرزاى: پاكستان ارتباط مستقيم با سازمان هاى تروريستى دارد       اطلس: رئيس جمهور سابق افغانستان اعالم كرد: پاكستان ارتباط مستقيم با سازمان هاى تروريستى دارد.  «حامد كرزاى» افزود: اگر 
آمريكا سياست خود را در قبال افغانستان تغيير داده بايد دانست اين اقدام براى مبارزه با افراط گرايى انجام نگرفته، بلكه براى اعمال فشار به پاكستان بنا به داليل ديگرى صورت گرفته است.  كرزاى 

تصريح كرد: ما هيچ گونه سوءنيتى عليه پاكستان نداريم. ما به پاكستان به عنوان يك كشور همسايه نگاه مى كنيم؛ با اين حال پاكستان با وجود چندين بار تالش براى رفع شكاف ها چنين احساسى ندارد.
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نگاهى به جنايات كور در اياالت متحده به بهانه كشتار الس وگاس

امنيت از نوع آمريكايى 
 بين الملل/ احمد يوسفى صراف  پايگاه خبرى ووكس نيوز آمريكا با ارائه آمارها و ارقام مستند، به بررسى 
ابعاد مختلف تيراندازى هاى مرگبار در آمريكا با توجه به حادثه در شــهر «الس وگاس» پرداخته اســت. 
«ووكس نيوز» با اشاره به قانون آزادى حمل سالح در اين كشور كه يكى از داليل وقوع تيراندازى هاى جمعى 
دانسته مى شود نوشته است: «در بحث پيرامون سالح، آمريكا كشورى بى بديل است.» مطابق اين گزارش، 
آمريكا يكى از معدود كشورهايى است كه در آن حق حمل سالح در قانون اساسى به رسميت شناخته شده 
است. اين كشور در ميان كشورهاى توسعه يافته پرخشونت ترين آنها است، كه اين موضوع تا حد زيادى در 

سهولت دسترسى شهروندان به سالح ريشه دارد. 

در متمم قانون اساسى آمريكا كه در 15 
دسامبر 1971 تصويب شده، آمده است كه هر 
شهروند اين كشور قانوناً مجاز به داشتن سالح 
است. تالش هاى باراك اوباما براى محدود كردن 
قانون حمل ســالح نتيجه بخش نبــود. دونالد 
ترامــپ در يك ســخنرانى انتخاباتى در جمع 
طرافداران حمل سالح در آمريكا گفت: «دوران 
هشت ساله حمله به قانون حق حمل سالح به 

سر آمده است.»

،،

آمريكا محل سكونت 4.4 درصد جمعيت دنيا است، در 
حالى كه شهروندان آمريكايى مالك نزديك به نيمى از 
سالح هايى در دنيا هستند كه در اختيار شهروندان است.

43 درصد آمريكايى ها در منازل خود دست كم يك سالح 
نگهدارى مى كنند. آمار نشان مى دهد كه 300 ميليون 
تفنگ، كلت، تپانچه و سالح هاى خودكار و نيمه خودكار 

در منازل آمريكايى ها نگهدارى مى شوند.

بعد از تيراندازى دبستان «سندى هوك» در سال 2012، 
بيش از 1500 تيراندازى به سمت جمعيت (تيراندازى 

كور) در آمريكا به وقوع پيوسته  است. 

به طور متوســط در هر روز آمريكا بيش از يك تيراندازى با 
تلفات انبوه اتفاق مى افتد. در تيراندازى هاى رصد شده مربوط 
به يك سال (2015) اطالعات نشان مى دهد كه ظرف 336 

روز در اين سال، 355 تيراندازى كور انجام شده است.

در تيراندازى هايــى كه از آغاز ســال 2017 تاكنون در 
آمريكا به وقوع پيوسته، دست كم 80 نفر كشته و 508 

نفر زخمى شده اند. 

355

1500

300

4.4

80

به قتل رسيدن با اسلحه، يكى از متداول ترين عوامل مرگ در آمريكا است؛ به 
طورى كه شمار مرگ و مير به وسيله اسلحه با آمار تلفات تصادفات جاده اى 
اين كشور برابرى مى كند. پليس فدرال آمريكا شمار قتل با سالح گرم را تنها 
در سال 2014 ميالدى، 8124 مورد اعالم كرد. اين ارقام در مقايسه با آمار 

ساير كشورها، بسيار نگران كننده است.

احتمال مرگ به وسيله سالح گرم در كشــور آلمان، با احتمال مرگ در پى 
سقوط جسم سنگين روى افراد در آمريكا برابر اســت. در بسيارى ديگر از 
كشــورهاى اروپايى مانند هلند و اتريش، احتمال به قتل رسيدن با اسلحه 
گرم، 2 نفر در هر 1 ميليون نفر است. براى پى بردن به عمق اين مسئله، بايد 
بدانيم كه اين ميزان مرگ و مير 2 در يك ميليون با احتمال كشته شدن در 
سقوط هواپيما در آمريكا برابرى مى كند. اين در حالى است كه همين آمار 
براى آمريكا، 31 نفر در هر 1 ميليون  برابر با 27 كشته در هر روز سال است.

 27
كشته

 در هر روز 

8124

270
تعداد كشته شدگان با اسلحه 

در آمريكا

تعداد كشته شدگان با يك نوع 
رقمى معــادل 90 اســلحه اسلحه در آمريكا

براى هر 100 نفر در آمريكا

هزار «خانم» در سال 
آزار  با اسلحه مورد 

و تهديد قرار 
مى گيرند

تعداد خود كشى 
با اسلحه در آمريكا

تعداد زخمى شدگان 
با اسلحه در آمريكا

50

ميليون 
اسلحه در 
آمريكا
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روزنامـه صبـح ايـران

قم بزرگ ترين حوزه علميه دنيا را دارد   فارس: آيت اهللا مكارم شيرازى حوزه علميه قم را بزرگ ترين حوزه علميه دنياى اسالم از نظر كمى و كيفى دانست و گفت: نتايجى كه در مراكز تخصصى 
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نقد و بررسى
آيا «اســتيس» در مقام بيان و تبيين علل 
و عوامل پيدايى احســاس بى معنايى در 
زندگى بسيارى از انسان ها در مغرب زمين 
اســت يــا از آن هــا دفــاع معرفتى هم 
مى كنــد؟ به بيان ديگر، به نظــر وى، آيا 
احساس بى معنايى صرف زاييده يك گذر 
روان شناختى در اين انسان ها بوده است يا 
از علل و عوامل پيدايى چنين احساســى 
مى توان دفاع منطقى هم كرد و گفت كه با 

وجود آن ها زندگى بى معناست؟ 
در واقــع، علل و عوامل معرفتى گوناگونى 
در ايجاد احساس بى معنايى تأثير دارند كه 
تغيير نگرش عالمان تجربى و پيامدهاى آن 
مى تواند يكى از آن ها باشد، ولى در تحليل 
معرفتــى تنها از علــل و عواملى مى توان 
دفاع كرد كه بتواننــد بى معنايى زندگى 
و نه احســاس بى معنايى را نشان دهند. 
به نظر مى رســد كه «استيس» نه تنها از 
تغيير نگرش عالمان تجربى و پيامدهاى 
آن به عنوان مهم تريــن مؤلفه در پيدايى 
احساس بى معنايى دفاع كرده است، بلكه 
كوشيده اســت تا از آن دفاع منطقى نيز 
بكند. تحليل «اســتيس» را از چند جهت 

مى توان نقد كرد:

1- محدود كردن معناى زندگى 
به هدف خداوند از زندگى 

«اســتيس» معناى زندگــى را به معناى 
هدف و برنامه خداوند براى جهان آفرينش 
گرفته اســت و به همين دليل هم بر اين 
نظر است كه با كنار گذاشتن هدف غايى 
از طبيعت شناسى عالمان تجربى بتدريج 
معنا نيز از جهان و به تبع، زندگى بسيارى 
از انسان ها رخت بربسته است. اگرچه وى 
به اين نكته توجه دارد كه افزون بر هدف 
خداوند براى جهان هســتى و زندگى نوع 
انســانى و هر فرد انسانى، هدف يا اهداف 
هر فرد انســانى در زندگــى خويش نيز 
مى تواند به زندگى وى معنا 
دهد، ولى مى گويد كه بدون 
در نظر گرفتن هدف و برنامه 
خداونــد، هدف يــا اهداف 
وى بــه تنهايــى نمى تواند 
به زندگى اش معنا بخشــد. 
اما «معنــاى زندگى» داراى 
معانى مهم ديگرى نيز هست 
كــه «ارزش» از مهم تريــن 
آن هاســت و در نظريه هاى 
معناى زندگى به جد مطرح 
است و «استيس» بدان توجه 
بنابراين، حتى  است.  نكرده 
درباره  «استيس»  اگر سخن 
هــدف و برنامــه خداوند را 
بپذيريــم، باز هــم مى توان 
گفت كه انسان ها مى توانند 
با ارتباط با ارزش هاى موجود 
در ايــن جهان بــه زندگى 

خويش معنا دهند.

2- تفكيك بين كنار نهادن هدف غايى 
و علم تجربى زدگى

 بايــد ميان كنــار نهادن هــدف غايى از 
طبيعت شناســى عالمــان تجربى و علم 
تجربى زدگى تفكيك كرد، زيرا علوم تجربى 
در چند قرن گذشــته به بركت توفيقات 
فراوانى كه داشت، نوعى شيفتگى در انسان 
غربى پديد آورد كه به علم تجربى زدگى، 
يعنى سرمشق و الگو قراردادن علوم تجربى 
در تمام عرصه هاى زندگــى انجاميد؛ در 
نتيجه، جست وجوى هدف غايى كه صرفاً 
از طبيعت شناسى عالمان تجربى كنار نهاده 
شده بود در ديگر عرصه ها نيز راه يافت و در 
واقع، بحث هدف غايى به كلى كنار گذاشته 
شد؛ به همين جهت، مى توان گفت كه اگر 
در جامعه اى علوم تجربى رشد كنند ولى 
سرمشق و الگوى ديگر عرصه هاى زندگى 
قرار نگيرد، جســت وجوى هدف غايى در 
ديگر عرصه ها همچنان برقرار خواهد ماند 
و نمى تواند زمينه احساس بى معنايى را در 
انسان دامن بزند. اما در جامعه اى كه علوم 
تجربى سرمشق و الگوى ديگر بخش هاى 
زندگى شــود، حتى اگر علوم تجربى در 

آن جامعه چندان هم رشــد نكرده باشد، 
جســت وجوى هدف غايــى در آن جايى 
نخواهد داشت و مســتعد ايجاد احساس 
بى معنايى در زندگى انسان خواهد شد.(1)  
بنابراين صــرف كنار نهادن هدف غايى از 
طبيعت شناسى عالمان تجربى، نمى تواند 
موجب پيدايى احســاس بى معنايى و در 
نتيجه پرسش از مســئله معناى زندگى 
در مغرب زمين شــده باشد، بلكه مى توان 
گفت كه با الگوشدن علوم تجربى در ديگر 
عرصه هــاى زندگى، بحث هدف يا اهداف 
خداوند براى زندگى كمرنگ شــد و اين 
احســاس را پديد آورد كــه زندگى بدون 

هدف خداوند بى معناست.

3- نسبيت اخالقى و ترديد 
   در آزادى اراده

درباره نســبيت اخالقى و ترديد در آزادى 
اراده كه «اســتيس» آن ها را از پيامدهاى 
تصوير انســان غربى از جهــان و زندگى 
بى هــدف مى دانســت، مى تــوان گفت: 
اوالً از اينكــه جهان هســتى داراى هدف 
و برنامــه غايى نيســت، نمى توان نتيجه 
گرفت كه اصول و قواعد اخالقى مجعول 
انسان هاســت، زيرا چه بسا اصول و قواعد 
اخالقى از امور آفاقى طبيعى نشئت گرفته 
باشــند. ثانياً حتى اگر بپذيريم كه با انكار 
هدف غايى اصول و قواعد اخالقى منشأيى 
درونى و انفســى پيدا مى كننــد، باز هم 
نمى توان نتيجه گرفت كه اصول و قواعد 
اخالقى مجعول انسان هاست، زيرا انفسى 
دانســتن اصول و قواعد اخالقى مساوى با 
مجعول بودن آن ها نيســت، بلكه چه بسا 
منشأ اصول و قواعد اخالقى واقعيت هاى 
روان شناختى اى باشند كه به رغم درونى و 
انفسى بودن، مجعول انسان ها نيستند. ثالثاً 
بر فرض اينكه بپذيريم با انكار هدف غايى، 
اصــول و قواعد اخالقى انفســى و درونى 
مى شوند و درونى بودن آن ها نيز مساوى 
با مجعول بودن آن هاست، باز اين احتمال 
باقى است كه تمام اصول و قواعد اخالقى 
متغير و نسبى نباشند و دست كم، پاره اى 
از آن ها به رغم اينكه تابع خوشــايندها و 
 بدآيندهاى انســان هايند، تا نوع بشر باقى 
اســت از ثبات برخوردار باشــند و دچار 

نسبيت اخالقى نگرديم. 
سخن «اســتيس» درباره ترديد در آزادى 
اراده آدمى نيز درســت نيســت، زيرا اوالً 
مى تــوان اراده آدمــى را آزاد دانســت و 
درعين حال زندگى او را نيز بى هدف شمرد؛ 
به ديگر سخن، بى هدف دانستن جهان و 
زندگى هر فرد مســتلزم ترديد در آزادى 
اراده وى نيست. ثانياً يكسان انگاشتن رفتار 
هر فرد انسانى با ديگر پديده هاى طبيعى 
خطاست و بســادگى نمى توان با تكيه بر 
نقش شرايط محيطى، وراثت و ديگر امور 
بيرونى در رفتار هر فرد انســانى در آزادى 
اراده وى ترديــد كرد؛ بــه واقع، تأثير اين 
امور در رفتار هر فرد انســانى پذيرفتنى 
است، ولى اين سخن را بسادگى نمى توان 
قبول كرد كه تأثير آن ها چنان اســت كه 
جايى بــراى اعمال اراده هر فرد انســانى 
نمى گذارد؛ بنابراين، مى توان گفت كه طبق 
اصل موجبيت، رفتار هر فرد انسانى نيز با 

تحقق علل و عوامــل پيدايى آن ضرورت 
پيدا مى كند و اراده هر فرد انسانى نيز يكى 

از علل تحقق رفتار اوست.

ب) از بين رفتن ارزش و اهميت
 امور گوناگون در نگاه انسان غربى

«لندو آيدو» بر اين عقيده است كه تحوالتى 
كه در دوونيــم قرن اخيــر در عرصه هاى 
دينى، فرهنگى، اقتصادى، علمى و فناورى 
در زندگى انسان غربى رخ داده است، ارزش 
و اهميت را از زندگى وى ســتانده است و 
احساس بى معنايى را در وجود وى برانگيخته 
اســت؛ «آيدو» كوشيده است تا روشن سازد 
كه چگونه تحوالت فوق توانسته اند احساس 
بى معنايى را در انســان غربى ايجاد كنند. 
در اين بخش بــا توضيح هريك از تحوالت 
پيش گفته به نقد و بررسى آن ها مى پردازيم:

1- رشد نگرش سكوالر يا غيردينى 
   در چند قرن اخير 

 «آيدو» رشــد نگرش سكوالر يا غيردينى 
در چند قرن اخير را يكى از داليل پيدايى 
مســئله معناى زندگى در انســان غربى 
مى داند، زيــرا در نگرش دينى باور بر اين 
است كه خداوند در هر جايى حاضر است 
و مــدام ما را مى بيند و دربــاره ما داورى 
مى كند. در نگاه دينى، خداوند داراى ارزش 
و اعتبار مطلق است و مكان ها مانند مساجد 
و كليساها، اشيايى مانند كتاب هاى مقدس، 
رفتار انسان ها مانند عبادت كردن و روزه 
گرفتن، يا روزهــا مانند اعياد مذهبى، به 
بركت انتساب به خداوند از ارزش برخوردار 
مى گردند؛ افزون بر ايــن، به مدد نگرش 
دينى مى توان از ناماليمات و سختى ها در 
زندگى انســان ها تبيين هايى ارائه داد كه 
آن ها را براى انســان ها تحمل پذير سازد؛ 
بنابراين، به باور آيدو، رشد نگرش سكوالر 
در چند قرن اخير زندگى انســان ها را از 
وجود چنين ارزش هايى تهى كرد و سبب 

احساس بى معنايى در زندگى وى گرديد.

 2- تغيير نگاه به نظريه هاى علمى
با افول نگــرش دينى تــا مدت ها گمان 
مى رفت كه نظريه هــاى علمى جايگزين 
خوبى براى آموزه هاى دينى اند، زيرا اعتقاد 
بر اين بود كه نظريه هاى علمى، معرفتى 
قطعى، يقينــى، ضرورى و عينى از جهان 
به انسان ها مى دهند؛ اما ديرى نپاييد كه 
با ظهور ديدگاه هاى جديد در فلسفه علوم 
تجربى اين تصور نيز رخت بربست و اين 
باور حاكم شد كه نظريه هاى علمى هيچ 
 يك از ويژگى هــاى فوق را ندارد. در واقع، 
توصيفى واقعــى از واقعيت هاى جهان در 
اختيار ما نمى نهند، بلكه تنها در مقام عمل 
به كار و كمك انســان ها مى آيند و از اين 
رو، تا آنجا ارزشــمندند كه براى انسان ها 
مفيد باشــند. با وجود چنين نگرشى به 
معرفت هاى علمى كه تــا مدت ها گمان 
مى رفت كه جايگزين مناسبى براى نگرشى 
دينى اســت، ديگر نمى توان انتظار داشت 
كه نظريه هاى علمــى از همان اهميت و 
ارزش ســابق برخوردار باشــند. به گمان 
آيدو، تأثير چنين نگرشى به اين احساس 
انسان ها دامن زده است كه ديگر نمى توان 

به اتكاى نظريه هاى علمى و ارزش برآمده 
از آن ها نيز به زندگى خويش معنا داد.

3- رشد نظام سرمايه دارى و فناورى
 به بــاور آيدو، در نظام ســرمايه دارى كه 
بر رقابت استوار است، به انسان ها توصيه 
مى شــود تا بهترين وسيله را برگزينند تا 
بتوانند به هدف يا اهداف خويش دســت 
يابند؛ ازهمين رو، در نظام ســرمايه دارى 
فناورى رشد سريعى دارد و مردم نيز شغل 
و پيشه خويش و حتى مكان زندگى شان 
را تغيير مى دهنــد و زندگى خويش را با 
فناورى جديد هماهنگ مى ســازند تا از 
رقابت بازنمانند؛ با چنين نگاهى به زندگى، 
همه چيز در عالم صرفاً ابزارهايى هستند كه 
مى توان براى رسيدن به اهداف خويش از 
آن استفاده كرد وگرنه خود آن ها از ارزش 
مستقلى برخوردار نيستند. اين نگرش به 
زندگى، اين احســاس را در انسان غربى 
برانگيخت كه اگر ارزش اشــيا در جهان 
مى تواند چنين سريع و دل بخواهى تغيير 
كند، در واقع هيچ يك از آن ها داراى ارزش 
مستقل و حقيقى نيســت. «آيدو» بر اين 
عقيده اســت كه نظام سرمايه دارى با اين 
ويژگى ها در ارزشــمندى زندگى انســان 

غربى ترديد افكنده است.

4- غلبه آرمان خوشبختى 
    در چند قرن اخير

 آيدو لندو بر اين باور اســت كه در چند 
قرن اخيــر جنبه هاى گوناگــون زندگى 
انســان غربى مانند ازدواج، انتخاب شغل، 
تعييــن محــل زندگى و حتــى تعليم و 
تربيت كودكان تحت تأثير شــديد آرمان 
خوشــبختى بوده اســت و حتى بيشتر 
دولتمردان نيز غالباً مصلحت خود را ايجاد 
رفاه و آسايشى براى شــهروندان جامعه 
دانســته و به اهداف متعالى انسانى توجه 
بنابراين، توجه  چندانى نشــان نداده اند؛ 
بيش از اندازه انسان غربى به رفاه و آسايش 
خويش سبب شــد تا به رغم برخوردارى 
از آن، دچار مشــكالتى مانند پريشــانى، 
افسردگى، اضطراب و بى معنايى در زيست 

فردى و اجتماعى گردد. (2) 
بى آنكــه در تقرير «آيدو» مناقشــه كنيم، 
مى توان گفت كــه آيدو تنها درصدد بيان 
علل و عوامل ايجاد احساس بى معنايى در 
زندگى بسيارى از انسان ها در مغرب زمين و 
پيدايى پرسش از معناى زندگى در دوونيم 
قرن اخير بوده است؛ اما بى معنايى زندگى را 
نمى توان از علل و عوامل فوق نتيجه گرفت، 
بلكه تنها مى توان تأثير علل و عوامل فوق 
در ايجاد احســاس بى معنايى را پذيرفت. 
به هرروى، به نظر مى رســد كه مجموعه 
علــل و عوامل فوق مى توانــد تا حدودى 
ما را با فضايى آشــنا سازد كه اين پرسش 
در آن پديد آمده اســت. بى ترديد مى توان 
تحليل هاى ديگرى نيز درباره ريشــه هاى 

پيدايى پرسش از معناى زندگى ارائه داد.
پى نوشت ها:

(1) مصطفى ملكيان، «هركس بايد به زندگى خويش 
معنا دهد»، (مصاحبه)، ص 334-333

 Iddo, “Why has Question of the    (2)
 Meaning of Life Arisen in the Last Two

.263.and Half Centuries?”, p

برآمدن مسئله «معناى زندگى»/ قسمت دوم

«زندگى معنادار» در نگاه فيلسوفان

اخالق آرمانى از نظر قرآن(5)
اميدوارى

يكى از عواملى كه مى تواند در ايجاد موج آرامش در انســان نقش بسزايى داشته 
باشد، حفظ روحيه اميدوارى و نگاه مثبت به آينده است. انسان هاى نااميد پيش 
از آنكه تحت فشار ناماليمات و سختى ها قرار بگيرند، به خاطر ضعف در تدبير و 
افسردگى فزاينده روحى؛ شكست خورده اند، زيرا روحيه اميدوار به مثبت انديشى 
خود و نگاه عميق به آينده، روز خجسته پيروزى را در سر مى پروراند و به همين 
جهت از ارتكاب هر رفتارى كه نشانه بى قرارى و اختالف است، به اميد دستيابى 
به هدف خوددارى مى كند و به همين جهت هر قدمى كه براى رسيدن به زندگى 
آرمانى خود برمى دارد، احســاس خوشــايندى در او به وجود مى آيد و شيرينى 

موفقيت براى رسيدن به هدف از همان قدم هاى اول، حس مى كند.
در سوره مباركه يوسف، حضرت يعقوب، نگه داشتن روحيه اميد و مأيوس نشدن 
را به فرزندانش آموزش مى دهد. همان عنصر سبب تعجب فرزندان حضرت يعقوب 
شد كه چگونه حضرت يعقوب پس از گذشت نزديك به چهل سال، همچنان به 

ديدار يوسف اميدوار است.
ُسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َوَال تَْيأَُسوا ِمْن  قرآن كريم مى فرمايد: « يَا بَِنَيّ اْذَهُبوا َفَتَحَسّ
َرْوِح اَهللاِّ إِنَّــهُ َال يَْيأَُس ِمْن َرْوِح اَهللاِّ إَِالّ الَْقْوُم الَْكافُِروَن. فرزندانم! برويد از يوســف و 
برادرش تحقيق و جست وجو كنيد و از رحمت خدا مأيوس نشويد كه تنها گروه 

كافران از رحمت الهى مأيوس مى شوند.»
اين ســخن حضرت يعقوب از آن حكايت دارد كه يأس از رحمت خدا نوعى كفر 
محسوب مى شود، زيرا انسان مؤمن به قدرت خداوند باور و ايمان دارد و انسان هايى 

كه از خدا جدا شده اند را نا اميدان مى نامد. 
برداشــت ديگرى كه از اين آيه مى توان كرد، آنكه اميد در حقيقت محرك انسان 
براى رسيدن به آرزوهايش است، بخصوص اميد به خدا به عنوان قدرت مطلق كه 
اگر انسان آن را از دست بدهد در حقيقت خدا را از دست داده و به همين جهت 
است كه خداوند انسان هاى مأيوس از رحمت الهى را، در اين آيه در ُزمره كافران 

شمرده است.

وضعيت توسعه انسانى در ايران 
سعيد مدنى قهفرخى 

ناشر: پارسه
شمار صفحه: 288 صفحه

قيمت: 56هزار تومان
كتاب مزبور گزارشــى است از وضعيت توسعه 
انســانى در ايران كه براساس «گزارش توسعه 
انسانى» (2014) سازمان ملل متحد به رشته 
تحرير درآمده اســت و در آن بــه  تفصيل با 
وضعيت كنونى ايران در دو حوزه آسيب پذيرى 
و تاب آورى آشــنا خواهيد شــد. اين كتاب با 

همكارى مؤسسه رحمان توليد شده است. سعيد مدنى قهفرخى سال ها به آموزش 
و پژوهش در زمينه مسائل اجتماعى (ازجمله اعتياد، خشونت عليه زنان و كودكان، 
فقر و نابرابرى و تن فروشى) اشتغال داشته و تاكنون مقاالت و كتاب هاى زيادى در 

اين زمينه منتشر كرده است.

هويت معرفت علمى علوم اجتماعى در ايران
محمدتقى ايمان

ناشر: پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى

شمار صفحه: 486صفحه
قيمت: 24هزار تومان

مجموعه نوشــتارهاى پيش رو در اين كتاب، 
ناشــى از دغدغه هاى توليــد دانش علمى در 
كشــور است. اساســاً نگرانى نگارنده متمركز 
بر روش شناســى علم به عنوان بستر و زمينه 
توليد دانش علمى اســت كه هويت فلسفى و 

پارادايميك دارد. متأسفانه دانش علمى در كشور دچار سه گسست است: فلسفه از 
پارادايم علم، پارادايم علم از نظريه علم و در نهايت روش شناسى از روش. مقاله ها 
و اظهارنظرهاى پيش رو تالش مى كند دغدغه هاى معرفتى در كشور را در اين سه 
گسســت گوشزد كند. اين سه گسست در ابهام هاى پارادايميك، نظرى و تجربى 
مقاله هاى نظرى و حاصل از تحقيقات تجربى كشور قابل دريافت است. اين مقاله ها 
حكايت از مشكالت ساختارى دانش علمى در كشور دارد كه هشدارى به جامعه 

نخبگان و انديشمندان كشور است.

شرط بندى
1- هرگونه بازى با وســايل قمار حتى بدون شــرط  بندى اگر چه براى تفريح  يا 

 سرگرمى  باشد، حرام است.
2- بازى  با غير  وسايل  قمار  هم  در صورتى  كه  بازى همراه  برد  و  باخت  و  شرط  بندى 

باشد، شرط بندى  و  درآمد حاصل از آن حرام است.  
مثًال  چند  نفر  در  خوردن يا انجام  دادن  كارى  يا  در  فوتبال  با  هم  مسابقه  مى دهند 
 به  شرط  اينكه  بازنده پول   يا  شيرينى  يا مال  ديگرى  به  برنده  بدهد  يا  بازنده  كارى 
را انجام بدهد،  مثل اينكه شرط  كند كه بازنده، برنده را  رايگان  به  سفر  ببرد  يا  امثال 

اين ها  صحيح  نيست.
3- در  چنــد  مورد  شــرط بندى اشــكال ندارد: مثل  1- مســابقه  ســواركارى. 
2- مسابقه   تيراندازى با  اسلحه  جنگى،  در صورتى  كه  شرط  بندى بين افراد مسابقه 
دهنده باشد نه  تماشاچى ها ؛  درآمد  حاصل  از  شرط  بندى  تماشاچى ها  حرام است. 
( اجوبه س 1117، 1122،   1123،  منهاج سيستانى ج2؛ مكاسب محرمه مسئله 22، 
امام ج2 س 15-17-18- فاضــل ج1س953، بهجت ج4س6436، بهجت ج4  
س 6452، مــكارم  ج2 س 727،  735 ج3  س471، جامع المســائل فاضل ج1 س 

1564- رساله جامع سيستانى ص 635 م 2259)

گروه علمى احكام اداره پاسخگويى حرم مطهر رضوى

مرورى بر مفهوم واليت فقيه در تاريخ 
انديشه سياسى شيعه / بخش اول

انديشه سياسى اسالم 
يا انديشه سياسى مسلمانان؟

آنچه در ابتدا بايد درباره آن انديشيد، بحث 
امكان يا امتناع انديشــه سياسى در اسالم 
اســت. در بحــث امكان يا امتناع انديشــه 
سياســى اســالم، اول بايد بحث مفاهيم را 
مشــخص كنيم. در شــناخت هر پديده، از 
 جمله بحث انديشه سياسى كه در يك حوزه 
قرار مى گيرد، مهم ترين موضوع اين است كه 
بايد مفهوم آن را بشناســيم و نسبت به آن 
دليل و داورى كنيم؛ ازاين جهت ســه نكته 
را مى توان مطرح كرد: شــناخت، انديشــه، 
انديشــه سياسى. اين ســه مفهوم مى تواند 
متعلــق به اســالم يا غيراســالم در فضاى 
دينى يا غيردينى باشد. از «شناخت» تعاريف 
گوناگونى شــده است، ســاده ترين و اولين 
تعريف از آن بحثــى در قالب باور، صدق و 
توجيه است. آن چيزى كه مورد توجه قرار 
مى گيرد بحث صدق اســت؛ اينكه اشــاره 
مى كنيم فردا باران خواهد باريد، از اين بابت 
مى تواند شناخت باشد كه به اين موضوع هم 
باور داشــته و هم به صدق اين گزاره توجه 
كنيم و هم اينكــه توجيهات الزم براى اين 

موضوع را داشته باشيم.
در رابطه با انديشه سياســى اسالم نيز بايد 
از هميــن ديدگاه نگاه كــرد كه آيا ما از اين 
سه عنصر بهره مى بريم يا خير. با يك عنصر 
باور در قالب امكان به موضوع انديشيد، ديگر 
در قالب توجيهــات و داليلى كه مى آوريم و 
ديگرى در نظر گرفتن نسبت صدق و كذب 

اين انديشه. 
بحث صــدق لزوماً نگاه پوزيتيويســتى به 
موضوع نيست، بلكه مى تواند نگاه تفصيلى 
باشــد. با بحث از زاويــه كيفى نيز مى توان 
موضوع را بررســى كرد. اگر با اين نگاه وارد 
شــويم، بحث شــناخت برايمان مشخص 
مى شــود و مى توانيــم بدون هيــچ زمينه 
ذهنى و تعصبات شــخصى و گروهى وارد 
بحث انديشه سياسى شويم. نكته دوم خود 
آن انديشــه است، معموالً بايد انديشه را در 
قالب فضاى نظام منــدى در نظر گرفت كه 
داراى انســجام، اولويــت و چارچوب مبانى 
نظرى اســت. براى همين در اسالم، آزادى 
انديشه را به عنوان يك موضوع كلى و جدى 
قرار مى دهند، اما آزادى انديشــه با آزادى 
ايدئولوژى و فكرهايى كه توهم انديشه دارند، 

متفاوت است.
در بحث انديشه سياســى نكته مهم ارتباط 
آن با عناصر قدرت در قالب توضيح، ساختار، 
محدوديــت و تحويل آن اســت. نكته دوم 
ارتباطش با كارگزار، حاكم يا دولت اســت. 
ارتباط اين دو مــورد در قالب فضايى به نام 

مردم شكل مى گيرد. 
در اين جهت بايد بين انديشه سياسى، فلسفه 
سياسى، ايدئولوژى سياسى، نظريه سياسى و 
فقه سياســى تفاوت قائل باشيم. در انديشه 
سياســى، نكته مهم اين است كه بايد حتماً 

به عمل و اقدام تبديل شود. 
ازايــن رو هنگامــى كه در نظريات انديشــه 
سياسى اسالم، بحث هاى گذشتگان را مطرح 
مى كنيم، دليل اقدام نكردن آن ها حركت در 
قالب فلسفه سياسى است. اما غالب انديشه 
سياسى به اقدام و عملى در راستاى تشكيل 
حكومت و حاكميت فقهى منجر مى شود. اگر 
اين محصوالت را در قالب انديشه هاى سياسى 
قبول كنيم، در آن هنگام مى بينيم بحث بر 
سر امكان اســت يا امتناع. داليل امتناع در 
فضاى سكوالريسم مطرح مى شود؛ مثًال يكى 
از مبارزاتى كه نظام انديشــه اى تاريخ انجام 
مى دهد اين اســت كه آيا انديشــه سياسى 
اسالم داريم يا انديشــه سياسى مسلمانان. 
اين دقيقاً بحثى است كه ما از غرب بپرسيم 
كه آيا انديشــه سياسى ليبراليسم يا انديشه 
سياسى ليبرال ها را دارند. چگونه مى توان اين 

دو را از هم جدا كرد؟
البتــه بنده بــه اين نكته اذعــان دارم، بين 
تفاسيرى كه از متون دينى مى شود با آنچه 
در غالب مسلمانان است، متفاوت خواهد بود. 
به همين خاطر در قالب اسالم سياسى، اسالم 
فرهنگى، اسالم راديكال و اسالم استراتژيك 
كه مطرح مى كنند، اعتقاد داريم اســالم اين 

نيست كه عنوان شده است. 
اسالم فقط سياسى يا فرهنگى نيست؛ مثًال 
نمى توان گفت اســالمى كه در تركيه وجود 
دارد در قالب اســالم فرهنگى، اســالمى كه 
در مالزى وجود دارد اســالم اقتصادى و يك 
اســالم در فضاى جهان عرب وجود دارد به 
نام اسالم سلفى، اسالم به اين صورت نيست. 
اسالم به يك معنا اســالم است و آن اينكه 
بايد حقيقت اسالم را در قالب متون اصيل آن 
بررسى كرد. هنگامى كه مى توانيم در مقابله 
با ارزش هاى سياسى به اصالت آن اشاره كنيم 
و انديشه سياسى امكان ظهور و خروج پيدا 
مى كند، به نظر مى رســد، متن اصيل قرآن 
اســت. ببينيم آيا مى توانيم ايــن متون را از 

قرآن بيرون بياوريم.

يك حديث / يك تصوير

معرفى كتاب

احكام

«لندو آيدو» بر اين 
عقيده است كه تحوالتى 
كه در دوونيم قرن اخير 
در عرصه هاى دينى، 
فرهنگى، اقتصادى، 
علمى و فناورى در 
زندگى انسان غربى 
رخ داده است، ارزش و 
اهميت را از زندگى وى 
ستانده است و احساس 
بى معنايى را در وجود وى 
برانگيخته است؛ «آيدو» 
كوشيده است تا روشن 
سازد كه چگونه تحوالت 
فوق توانسته اند احساس 
بى معنايى را در انسان 
غربى ايجاد كنند

بــــــــرش

رصد

كمپين «بگو يا حسين» در بركلى آمريكا 
ايكنا: مجموعه مردم نهاد «عاشورا» دومين فعاليت رسمى خود 
را به منظور معرفى امام حسين(عليه السالم) با كمپين «بگو يا 
حسين» در دانشگاه بركلى در شرق خليج سانفرانسيسكو آغاز 

كرد.
به گزارش شــبكه هاى اجتماعى، فعاليــت اين كمپين در 
دانشــگاه بركلى كه جزو 10 دانشــگاه برتر جهان است، به 
صورت گفت وگوى چهره به چهره با دانشجويان غيرمسلمان 
 «SayYaHussain# » و توزيع بطرى هاى آب با برچسب

انجام شد. 

پژوهشكده تفسير حوزه علميه امام كاظم
ايكنا: معــاون تهذيب حــوزه و مدير مدرســه علميه امام 
كاظم(عليه الســالم) از نهايى شــدن مراحل ايجاد پژوهشكده 

تفسير در اين مجموعه حوزوى خبر داد.
حجت االسالم والمســلمين حميد ملكى در گردهمايى مراكز 
تحت اشــراف آيت اهللا مكارم شــيرازى در مدرسه علميه امام 
كاظم(عليه الســالم) گفت: 250روحانى كه دانش آموختگان 
حوزه نيز محسوب مى شوند، تحت آموزش تفسير قرار گرفته اند.
به گفته وى، امســال ســومين ســال فعاليت مدرســه امام 

كاظم(عليه السالم) است.

تشكيل كارگاه «شيعه پژوهى» در آلمان
ايكنا: نخستين كارگاه مطالعات شيعه پژوهى كه به همت رايزنى 
فرهنگــى ايران در آلمان در برلين آغاز شــده بود، به كار خود 

پايان داد.
معرفــى ميراث تشــيع در توليد علــم، تعريف فرهنگ و 
نظام هــاى علمى در حوزه هاى علميــه و ارائه تصويرى از 
اجتهــاد و مرجعيت، گفت و گو دربــاره مفاهيمى همچون 
تشيع و اهل بيت(عليهم الســالم) و ارائه تصوير جغرافياى 
فرهنگى و انسانى تشــيع از اهداف برگزارى كارگاه برلين 

اعالم شده است.

كتاب مزبور گزارشــى است از وضعيت توسعه 
انســانى در ايران كه براساس «گزارش توسعه 
) سازمان ملل متحد به رشته 
تحرير درآمده اســت و در آن بــه  تفصيل با 
وضعيت كنونى ايران در دو حوزه آسيب پذيرى 
و تاب آورى آشــنا خواهيد شــد. اين كتاب با 

ناشر: پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى 

مجموعه نوشــتارهاى پيش رو در اين كتاب، 
ناشــى از دغدغه هاى توليــد دانش علمى در 
كشــور است. اساســاً نگرانى نگارنده متمركز 
بر روش شناســى علم به عنوان بستر و زمينه 
توليد دانش علمى اســت كه هويت فلسفى و 

پارادايميك دارد. متأسفانه دانش علمى در كشور دچار سه گسست است: فلسفه از 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

عباسعلى رهبر
عضو هيئت علمى دانشگاه عالمه طباطبايى

انديشه

annota�on@qudsonline.ir

درس هايى از قرآن
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

10 تكليف مهم از اصل 44 قانون اساسى اجرايى نشده است   خانه ملت:رئيس كميسيون توليد ملى و اصل 44 قانون اساسى مجلس، گفت: گزارش كميسيون به احتمال فراوان در هفته جارى تقديم 
هيئت رئيسه مجلس مى شود درغير اين صورت در هفته ابتدايى آبان ماه اين اتفاق صورت مى گيرد. حميدرضا فوالدگر با بيان اينكه اين گزارش آماده شده است، گفت: بخشى از محورهاى اين گزارش آسيب شناسى، 

سهام عدالت، طبقه بندى بنگاه هاى اقتصادى، واگذارى ها و تعاونى هاست. وى اضافه كرد: 10 تكليف مهم از سياست اصل 44 قانون اساسى باقى مانده كه اجرايى نشده است.

بازگشت سهام عدالت به دولت خالف اصل 44 قانون 
اساسى است 

كميســيون  رئيــس  اقتصــاد: 
اقتصادى مجلس با اشاره به تصميم 
دولت براى تصاحب ســهام عدالت 
در صورت پرداخت نشدن وجه آن 
از سوى مردم گفت: بازگشت سهام 
عدالت به دولــت خالف اصل 44 

قانون اساسى است. 
محمد رضا پورابراهيمى با بيان اينكه 

از اين رفتار دولت تعجب مى كنم كه ابراز مى كنند اگر مردم ما به التفاوت را پرداخت 
نكنند سهام به دولت بازگشت مى كند، گفت: درخواست ما از دولت اين است كه به 

جاى پرداخت سود سهام عدالت اصل سهام عدالت به مردم واگذار شود.
به گزارش فارس، محمد ســلطانى، از مشــاوران حقوقى سابق سازمان بورس و 
اوراق بهادار و حقوقدان نيز اين اقدام سازمان خصوصى سازى را بر خالف قانون و 

آيين نامه اجرايى سهام عدالت اعالم كرد.

توقف مذاكرات ايران با بانك هاى بزرگ خارجى 
تكذيب شد

مهر:قائم مقــام بانــك مركزى با 
تأكيد بــر اينكه تهديــد ترامپ، 
نتوانســته بانك هاى بزرگ دنيا را 
از ادامه همكارى با ايران منصرف 
اخير  اعتبارى  كند،گفت:خط هاى 
را بانك هــاى بزرگ بــراى ايران 

باز كردند.
اكبر كميجانى در پاســخ به اين 

سؤال كه برخى مى گويند كه مذاكرات بانك هاى بزرگ با ايران متوقف شده 
اســت؟ افزود: خير اين صحت ندارد و مذاكرات بانك هاى بزرگ با ايران در 

جريان است.

سود سهام عدالت تا يك ماه آينده واريز مى شود
تسنيم: رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: سود سهام عدالت تا يك ماه آينده 

واريز مى شود.
على اشرف عبداهللا پورى اضافه كرد: هيچ وقت سهام عدالت رايگان در اختيار مردم 
قرار نگرفته؛ بلكه قرار بر اين شد كه هر مقدار از يك ميليون تومان قيمت سهام از 
محل سودش وصول شد الباقى قيمت سهم از مشمول دريافت شود تا مشمول به 
صورت كامل صاحب سهام عدالت خود شود. اما در صورت نپرداختن الباقى قيمت 
سهم از طرف مشمول تنها بخشى از سهم كه از طريق سود سهام قيمتش به دولت 

پرداخت شده سهم مشمول مى شود و باقى سهم به دولت بازگردانده مى شود.

مجلس متهم شد
شوك گرانى انشعاب برق به مردم 

فارس:در حالى  كه برخى نمايندگان 
مجلس در نامه اى به روحانى درباره 
افزايش تعرفه انشعاب برق واكنش 
نشــان دادند، معاون وزير نيرو اين 
اقــدام را مصوبه مجلس دانســت و 
گفت: تا سال 1401 قيمت انشعاب 

برق به هزينه تمام شده مى رسد.
دولت يازدهم در شــهريور ماه سال 

گذشــته اقدام به افزايش 50 درصدى هزينه هاى برقرارى انشعاب برق در تمامى 
شهرها و روستاها كرد و اين اقدام توسط چيت چيان وزير نيروى دولت يازدهم به 

توانير و تمامى شركت هاى توزيع برق ابالغ شد.
عضو هيئت رئيسه مجلس از ابالغ افزايش 24 درصدى قيمت حق انشعاب برق از 
سوى سرپرست وزارت نيرو خبر داده و مى گويد، اين بخشنامه در حالى ابالغ شده 

كه سرپرست وزارت نيرو نمى توانسته اين اقدام را انجام دهد.
غالمرضا كاتب با بيان اينكه با بخشنامه جديد، حق انشعاب برق براى شهرهاى 
كوچك يك ميليون و 600 هزار تومان و براى شهرهاى بزرگ دو ميليون تومان 
مى شود، ادامه داد: پيش از اين حق انشعاب 800 هزار تومان بود، ولى دولت آن را 
يك ميليون و 200 هزار تومان كرد و در روزهاى اخير نيز با ابالغيه جديد سرپرست 

وزارت نيرو به يك ميليون و 600 هزار تومان افزايش يافته است.
اما،هوشنگ فالحتيان معاون برق و انرژى وزير نيرو با واكنش به اين خبر اعالم كرد، 
براساس قانون، ما مكلف به ايجاد فضاى كسب و كار مناسب براى فعاالن در بخش 
صنعت برق هم هستيم و تغيير تعرفه انشعاب بر اساس مصوبه مجلس بوده است.

ميز خـــبر

آمار  تازه ترين   اقتصاد/ فرزانه غالمى   
از  مسكن  شدن  دورتر  از  مركزى  بانك 
دسترس متقاضيان واقعى و افزايش دارايى 

سوداگران اين حوزه حكايت دارد. 
آن طور كه بانك مركزى اعالم كرده در نيمه 
اول امســال و با گرانى 380 هــزار تومانى 
قيمت هر متر مربع ، متوسط قيمت مسكن 
در پايتخــت به نزديك 4 ميليــون و 800 
هزار تومان رســيده كه اين افزايش از نگاه 
منتقدان سياست هاى مسكنى دولت، شايد 
پس از حدود پنج ســال ركود، نشان دهنده 
شروع رونق و شايد دوران پيش رونق در بازار 
مسكن باشد اما براى متقاضى يك واحد 50 
مترى نزديك بــه 20 ميليون تومان هزينه 
بيشتر در فاصله 6 ماه و ظرف همين مدت 

براى فروشنده، 20 ميليون سود در بر دارد!
حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان 
وزير راه و شهرسازى قيمت مسكن در تهران 
و شهرهاى سوئيس را برابر مى داند و معتقد 
است اين رويكرد نه تنها اقتصاد كالن شهرها 

بلكه اقتصاد كشور را متأثر كرده است. 
وزير راه و شهرســازى هم در حالى كه بازار 
مســكن با توان خريد مردم همراه نيست، 
سرمايه حبس شــده در خانه هاى خالى را 
250 ميليــارد دالر بــرآورد مى كند كه به 
گفته وى اين رقم، بيــش از دو برابر ارزش 

شركت هاى بورسى ايران است.
ايســنا در گزارشى از رشــد 700 درصدى 
قيمت زميــن در تهران (از مترى 640 هزار 
تومان در سال 84 به مترى 5 ميليون و 500 
هزار تومان در سال 92) طى دولت هاى نهم 
و دهم نوشته است. بر اساس همين گزارش 
قيمت مسكن در بازه زمانى مذكور، رشدى 
500 درصدى داشته و ميانگين هر متر مربع 
از 650 هزار تومان به 3 ميليون و 950 هزار 

تومان رسيده است.
بر اساس همين گزارش در دولت يازدهم هم 
قيمت مسكن با رشدى 10/6 درصدى به 4 
ميليون و 370 هزار تومان در ارديبهشــت 
ســال جارى رسيده است و قيمت زمين دو 

درصد رشد داشته است.

 افزايش 90 برابرى قيمت مسكن
آمــار در شــرايطى بيانگــر تــداوم دوران 
مســتأجرى جامعه كم درآمد اســت كه بر 
اساس اظهارات برخى كارشناسان، سوداگرى 
زمين طى ســال هاى 70 تا 90 آسيب هاى 
بسيارى به صنعت ساختمان وارد كرده؛ طى 
دو دهه، قيمت مســكن را بيش از 90 برابر 
افزايش داده است حال آنكه رشد قابل توجه 

كيفى را تجربه نكرده است.
در حالى كه بانك مركزى و مركز آمار، سهم 
تقريبى مسكن در سبد هزينه هاى خانوار را 
حدود 35 درصد تخمين مى زنند اين سهم 
در مواردى نزديك بــه 60 درصد از درآمد 
خانوارهاى ضعيف و متوسط را مى بلعد. در 
همين حال شــاخص دسترسى به مسكن 
براى اين گروه ها ( دهك هاى اول تا چهارم) 

بين 19 تا 36 سال اســت در شرايطى كه 
شاخص هاى جهانى بين پنج تا هشت سال 
را متصور است و اين نبود دسترسى آسان، 
موجب تشديد حاشيه نشينى و بدمسكنى 

گروه هاى كم درآمد شده است.
بر اســاس آمار حاصل از سرشــمارى سال 
گذشته، آمار مســتأجران از سال 90 تا 95 
از 6/ 26 درصد به حدود 31 درصد رســيده 
اســت و اين عدد وقتى نگران كننده است 
كه ســاالنه و در نتيجه ازدواج هاى جديد، 
تقريباً يك ميليون هم به حجم تقاضا اضافه 
مى شــود؛ اما بنا به اظهارات رئيس اتحاديه 
امالك تهران، طى چهار سال گذشته فقط 
ساالنه 300 تا 400 هزار واحد مسكونى در 

كشور توليد شده است. 

 ركود تورمى مسكن 
منتقدان بر اين باورند كه سياست هاى اشتباه 
دولت يازدهم و دوازدهم، مسكن را به ركود 
تورمــى فرو برده و در حالى كه بى مهرى به 
طرح هايى نظير مســكن مهــر و عدم ارائه 
جايگزين مناسب براى آن، عرضه را تقريباً 
متوقف كرده اســت و امروز كه صدها هزار 
شغل مرتبط با مسكن و صنعت ساختمان 
در ركود به سر مى برند با تشديد بيكارى در 
اين حوزه، متقاضيان اصلى يعنى طبقات كم 
درآمد و متوسط بيش از پيش قدرت خريد 

خود را از دست داده اند.
يك كارشــناس حوزه مســكن به خبرنگار 
ما مى گويد: دولت بــراى مقابله با ركود، به 
جاى تداوم ســاخت واحدهاى بدون تقاضا 
در مسكن مهر، تســهيالت را افزايش داد و 
در چهار ســال از 20 ميليون تومان به 160 
ميليون تومان رســاند آن هم با كاهش نرخ 

سود به 9/5 درصد.
مهدى ســلطان محمدى اضافــه مى كند: 
شاخص هاى آمارى جديد در شهريور امسال 
نشــان مى دهد افزايش قيمــت واحدهاى 
مسكونى و حجم معامالت در تهران نسبت 
به ماه مشابه در سال قبل حدود 9/7 درصد 
بوده و نرخ تورم هم 8/4 درصد گزارش شده 
است و اين دو نرخ با هم پيش رفته و تفاوت 

محسوسى ديده نمى شود.

به گفته اين كارشــناس با لحــاظ افزايش 
حداقل 10 درصدى درآمد ساالنه خانوارها 
در سه چهار سال گذشته، ميزان رشد قيمت 
مسكن غيرمتعارف نيست؛ اما از آنجايى كه 
بودجه خريد مسكن نه ظرف يك ماه يا يك 
ســال بلكه در مواردى طى10 تا 15 سال و 
به صورت نسلى از سوى خانوارها پس انداز 
مى شود، با توجه به اينكه از سال 86 تاكنون 
دارايى شان تحت فشار تورم، بشدت تحليل 
رفته طبعاً پس اندازشان كمتر و توانشان براى 

خريد خانه كاهش يافته است. 
سلطان محمدى با اشاره به اينكه توان خريد 
در خانوارها از ســال گذشته تاكنون اندكى 
بهبود و تا حدودى ترميم شده است، اضافه 
مى كند: دولت همواره در توليد مسكن، نقش 
محدودى داشته و از سال 1340 تاكنون اين 
دخالت به طور متوسط زير پنج درصد و در 
حد ساخت خانه هاى سازمانى و يا ويژه اقشار 
خاص بوده اســت و عمدتاً بخش خصوصى 
توليد كننده مســكن بوده بر همين اساس 
بايد از اين به بعد هم شرايط سرمايه گذارى 
را تســهيل كند. بــه باور اين كارشــناس، 
دولت براى نزديك تر شدن مسكن به اقشار 
كــم درآمد بايد با كاهش نــرخ بهره امكان 
اســتفاده از اعتبارات ارزان تر را فراهم آورد 
و ســرمايه گذارى در اين بخــش را افزايش 
دهد. عالوه بــر اين با اعمال نقش هدايتگر 
خود بايــد زمينه را براى ســوق دادن اين 
سرمايه گذارى ها به سمت تقاضاى نيازمندان 

و اقشار ضعيف فراهم آورد.
ســلطان محمدى ادامــه مى دهد: عملكرد 
دولت در حال حاضر دور از اقدامات ضربتى و 
شتابزده است كه اين امر را بايد مثبت ارزيابى 
كرد؛ اما الزم است توجه به اقشار حاشيه اى، 
مسكن اولى ها و تعديل نرخ بهره را همچنان 
با قدرت ادامه دهد. به باور اين كارشــناس 
اگر توليــد ناخالص داخلى و درآمد عمومى 
رشــد كند و بانك ها در تسهيالت دهى به 
قدرت مطلوب برســند، نيــازى به اقدامات 
ضرب االجلى براى بازار مسكن نيست بلكه 
اين زمينه هــا خود به خود قــدرت خريد 
متقاضيــان خانه را افزايش و ســوداگرى را 

كاهش مى دهد.

 كاهش عرضه مسكن 
دبير اتحاديه مشــاوران امــالك هم در اين 
خصوص به قدس مى گويد: قطعا نمى توان 
آمــار بانك مركــزى را مردود دانســت لذا 
گرانى مســكن هم راســتا با تورم عمومى 
كشــور، انكارناپذير اســت اما بخشى از اين 
گرانى كه قطعــا قدرت خريد مردم را بيش 
از پيش كاهش داده، به دليل كاهش عرضه 
مسكن است. مصطفى قلى خسروى با انتقاد 
از تصويب شــتاب زده قانــون پيش فروش 
ســاختمان در مجلس قبل ادامه مى دهد: 
زيرساخت اجرايى اين قانون در كشور وجود 
ندارد و با اينكه با هدف ممانعت از كالهبردارى 
و ســوء استفاده از اعتماد خريداران تصويب 
شده؛ اما امكان اجرايى ندارد چرا كه ما امروز 
با تقاضاى حدوداً سالى يك ميليون واحدى 
به عالوه تقاضاهاى انباشــته شده مواجهيم 
كه با اجراى عجوالنه چنين قانونى، شــاهد 
كاهش بيش از پيش ســاخت مسكن و در 
نتيجه گرانى هستيم. وى معتقد است اين 
قانون، رغبتى در خريدار، فروشنده و سازنده 

ايجاد نمى كند بنابراين شاهد 
تشديد ركود تورمى هستيم 
كه اين امر دهك هاى پايين 
جامعــه را متضــرر خواهد 
ساخت و دولت و مجلس را 
بر آن داشته تا اصالحاتى در 
آن انجام دهند. قلى خسروى 
خاطــر نشــان مى ســازد: 
مسكن مهر قطعاً هزار ايراد 
داشــت اما اين دليل بر نبود 
اين چنينى  طرح هاى  تداوم 
مى توانست  دولت  نيســت. 
يا  اجتماعى  مســكن  طرح 
هر طرحى را اجرا كند و در 
روندى اصالحى، ايرادات كار 
را به حداقل برســاند.  دبير 
اتحاديه امالك با بيان اينكه 
به  بخــش خصوصى  نفس 
نفس دولت، بسته است، ادامه 
مى دهد: اگر بخش خصوصى 
بيشترين سهم را در ساخت و 
ساز دارد پس اين خصولتى ها 
چه مى گويند؟! در واقع اصوالً 

دولت حق ندارد خانه بســازد و بايد نظارت 
كند چون تاجر خوبى نيســت اما اين دليل 
نمى شــود كه امروز وزارت مســكن گويى 
تعطيل شــده و هيچ كارى براى افزايش و 
رونق ســاخت و ســاز به صورت مؤثر انجام 
نمى دهــد. وى در واكنش به كاهش ســود 
وام مسكن از 9/5 به هشت درصد و افزايش 
دوره بازپرداخت مى گويد: اين اقدام را مثبت 
مى دانم. معتقدم بايد ســاخت و ســاز را به 
هر شــكلى رونق داد و از وجود اشــتباه در 
طرح هاى حمايتى نترســيد. ما امروز 174 
شغل كليدى مرتبط با ساخت و ساز داريم 
كه دچار ركود شده اند كه بيكارى حاصل از 
اين ركود به مردم فشار مضاعف وارد مى آورد.

قدس از كاهش قدرت خريد مردم گزارش مى دهد

36 سال انتظار براى خانه دار شدن
خداحافظى با نفت گران

برخى از كارشناســان تخمين زده اند كه قيمت 
نفت در بودجه سال 97 بين 50تا55  دالرتعيين 
شود،رقمى كه به واقعيت نزديك است و ظاهراً 
افزايش قيمت نفــت در  بازارهاى جهانى ديگر 

رقم هاى باال راتجربه نخواهد كرد.
تا همين چند ســال قبل صحبت از اتمام منابع 
نفتى جهان طى دو دهه آينده بود و قيمت نفت 
به بيش از 120 دالر براى هر بشكه رسيده بود. 
در چنين شرايطى همه كارشناسان از بحران مالى 
كشورهاى نفتى پس از پايان نفت خبر مى دادند، 
اما انگار بحران خيلى نزديك تر از آن چيز بود كه 
فكرش مى شــد، آغاز شد. البته نه با اتمام منابع 
نفتى بلكه با وفور نفت. در اين ميان از يك سوى 
منابع نفتى جديد هر روز بيش از گذشته كشف 
و استخراج مى شــود و از طرف ديگر ورود نفت 
شيل به بازار نفت، تعادل را به سمت منافع تقاضا 
كنندگان نفت تغيير داده است تا بحران در تمامى 
كشــورهاى نفتى به اشكال مختلفش مشاهده 
 شــود، از ونزوئال كه بحران از ســمت اقتصادى 
به سمت سياســى در حركت است، تا روسيه و 
عربستان كه با كسرى بودجه و يا كاهش ارزش 
پول ملى دست و پنجه نرم مى كنند. از تابستان 
سال 93 روند نزولى قيمت نفت آغاز شد. در آن 
زمان كسى فكر نمى كرد، اين روند براى سه سال 
آينده نيز ادامه داشــته باشد، همگان از افزايش 
قيمت نفت سخن مى گفتند؛ اما اكنون ديگرى 
خبرى از اين پيش بينى هاى مثبت نيست و هيچ 
كس اميدى به افزايش قيمت ندارد. در اين ميان 
چند دليل براى افزايش نيافتن قيمت نفت وجود 

دارد كه به اختصار در ادامه بيان مى شود.
نخستين و شــايد مهم ترين علت نبود اميد به 
افزايش قيمت نفت، توليد نفت شيل است. (نفت 
شــيل از برخى سنگ ها كه ســنگ هاى نفت زا 
گفته مى شــود، توليد مى شود) به طور طبيعى 
به علت فرايند پيچيده توليد نفت از اين طريق 
قيمت تمام شده هر بشــكه نفت از اين طريق 
بسيار باال اســت و بيش از 100 دالر بوده است، 
اما طى ســال هاى اخير قيمت تمام شده توليد 
چنين نفتى به كمتر از 60 دالر براى هر بشــكه 
رســيده است و حتى در چند روز اخير برخى از 
كاهش قيمت توليد اين نوع نفت به 40 دالر نيز 
خبر مى دهند. بر همين اساس احتمال كاهش 
بيشتر هزينه هاى توليد نفت شيل نيز هنوز وجود 
دارد. بنابرايــن اگر قيمت نفت به باالى 60 دالر 
برســد، صرفه اقتصادى توليد نفت شيل بيشتر 
نيز خواهد شــد و با عرضه سنگين قيمت نفت 
دوباره كاهش پيدا خواهد كرد. دومين دليل براى 
افزايش نيافتن قيمت نفت، كشــف و استخراج 
بســيار باالى كشورهايى مانند عربستان و عراق 
است. به طورى كه عربستان و عراق طى سال هاى 
اخير با سرمايه گذارى غربى ها چند ميليون بشكه 
نفت به توليد روزانه خود اضافه كردند. سومين 
دليل تغيير بنيادين پااليشگاه و زير ساخت هاى 
حوزه هاى انرژى است. طى دهه هاى قبل به علت 
آاليندگى باالى كارخانجات و همين طور احتمال 
كاهش منابع نفتى، بسيارى از كشورهاى مصرف 
كننده نفت از سياست هايى چون استفاده از منابع 
انرژى جديد و يا بهسازى زير ساخت هاى مرتبط 
با نفت، براى استفاده حداقلى از نفت را در پيش 
گرفتند. با توجه به مطالب بيان شده كشورهاى 
نفتى بيش از گذشته بحران كاهش درآمدهاى 
نفتى را در مقابل خود مى بيننــد، در ايران نيز 
درآمدهاى بيش از 60 درصد نسبت به سال هاى 
89 و 90 كاهــش يافته اســت و اميدى براى 
افزايش درآمدهاى نفتى نيز وجود ندارد، بنابراين 
بايد سياست هاى كاهش وابستگى به نفت كه در 
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى نيز ديده شده 
اســت، به سمت عملياتى و اجرايى پيش رود تا 
بحران مالى ناشى از كاهش درآمدهاى نفتى به 

حداقل ممكن برسد.

از آنجايى كه 
بودجه خريد 

مسكن نه ظرف 
يك ماه يا يك سال 

بلكه در مواردى 
طى10 تا 15 سال 

و به صورت نسلى 
از سوى خانوارها 

پس انداز مى شود، 
با توجه به اينكه از 

سال 86 تاكنون 
دارايى شان تحت 

فشار تورم، بشدت 
تحليل رفته طبعًا 

پس اندازشان كمتر 
و توانشان براى 

خريد خانه كاهش 
يافته است

بــــــــرش

كميســيون  رئيــس 
اقتصادى مجلس با اشاره به تصميم 
دولت براى تصاحب ســهام عدالت 
در صورت پرداخت نشدن وجه آن 
از سوى مردم گفت: بازگشت سهام 

محمد رضا پورابراهيمى با بيان اينكه 

قائم مقــام بانــك مركزى با 
تأكيد بــر اينكه تهديــد ترامپ، 
نتوانســته بانك هاى بزرگ دنيا را 
از ادامه همكارى با ايران منصرف 
اخير  اعتبارى  كند،گفت:خط هاى 
را بانك هــاى بزرگ بــراى ايران 

اكبر كميجانى در پاســخ به اين 

در حالى  كه برخى نمايندگان 
مجلس در نامه اى به روحانى درباره 
افزايش تعرفه انشعاب برق واكنش 
نشــان دادند، معاون وزير نيرو اين 
اقــدام را مصوبه مجلس دانســت و 
 قيمت انشعاب 

دولت يازدهم در شــهريور ماه سال 

يم
سن

س:ت
عك
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يادداشت

مسعود زينلى 

مظنه

طال و ارز
122351

 1226000
 1266000

651000
376000

3964
4720
5260

هر گرم طالى 18 عيار
سكه بهار آزادى

سكه امامى
سكه نيم
سكه ربع

دالر آمريكا
يورو
پوند

قيمت (تومان)

ايجاد 20 هزار فرصت شغلى با تسهيالت 20 ميليونىشماره گذارى خودروهاى پرمصرف متوقف شد 

اشتغالخودرو

تسنيم:  رئيس دبيرخانه ستاد ساماندهى و حمايت از مشاغل 
خانگــى وزارت كار با بيان اينكه ســقف اعتبارات هر كس 20 
ميليون تومان اســت، گفت: مجموع اعتبار اين طرح براى كل 
كشور 800 ميليارد تومان برآورد شده است، اين تسهيالت سه 

ساله و با سود چهار درصد به متقاضيان تعلق مى گيرد.
مهناز امامدادى، افزود:براساس مطالعات صورت گرفته در زمينه 
اشتغالزايى و بازديدهاى ميدانى به اين نتيجه رسيديم كه يكى از 

راه هاى اشتغالزايى براى جمعيت بيكار كشور، توسعه مشاغل خانگى است.

ايســنا:به دنبال مصوبــه اخير هيئــت دولت مبنى بــر الزام 
خودروســازان به از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده به ازاى 
توليــد خودروهاى با مصرف ســوخت باال، پليــس راهنمايى و 
رانندگى شماره گذارى برخى خودروهاى داخلى را متوقف كرده 
اســت. براساس جديدترين اخبار به دست آمده، خودروهايى كه 
شــماره گذارى آن ها متوقف شده شامل تيگو 5، آريزو 5، ام وى ام  
X33 (خودروســازى مديران)، جك S5، ليفــان 820 (كرمان 

موتور)، سوزوكى گراند ويتارا، هايما S7 (ايران خودرو) و BYD S6 (كارمانيا) هستند.



... و بى سر و صدا بزرگ شدن
 ايســتگاه / رقيه توسلى  مأموريت 
كارى... جنس دلشــوره و تنهايى و چشم 
انتظــارى اين واژه را كــه كما بيش همه 

مى شناسيم.
به گمانم از بانواِن غارنشين كه همسرانشان 
را براى شكار بدرقه مى كردند تا نسل هايى 
كه هنوز به دنيــا نيامده اند. انگار صبورى 
و انتظار در طالع زنان اســت. نخستين و 
شهرى و روستايى و اينجا و آنجا هم ندارد. 
دقيقاً درســت فرمودند شاعر كه: «جان را 

چه خوشى باشد بى صحبت جانانه»...؟
بلند مى شــوى هــزار كار انجام مى دهى، 
اداره مى روى، مراوده مى كنى، اما مى بينى 
برخالف روز معمول كه اصرار دارد فرفره 
وار تمام شود اين وقت ها، ساعت كسالت 
پيدا و اصالً  پاييز يكباره مى شود تابستان. 

كش مى آيد. مثل پيتزا.
گفتم پيتزا. پيتزا هم درســت مى كنى و 
به تكه دوم كه مى رسى، چيزى سخت و 
برنده شبيه فلز سِر گلويت، گالدياتور بازى 

درمى آورد.
ترجيح مى دهى بلند شوى چاى بگذارى. 
اما كــدام چاى يكنفره اى در عالم، عاقبت 

بخير شده، كه اين يكى باشد؟
از خيِر كتاب خواندن هم مى گذرى. چون 
با خودت روراستى و مى دانى هرچه چشم 
بچسبانى به كلمات فقط درحال سياست 

به خرج دادنى. سياست مقاومت.
قصه نمازهــا اما فرق مى كنــد. در تمام 
ثانيــه هايى كه «قــدر» مى خوانى حالت 
خوب اســت، حتى وقتى اشك مى ريزى. 
هميشه روى سجاده اى كه از بازار اصفهان، 
يار برايت خريــده آرام ترين موجود مؤنث 

كهكشانى.
اما باز روز از نو، روزى از نو... كارت مى شود 
انتظار كشــيدن و چت كردن و بى سر و 

صدا بزرگ شدن.
اگرچه از طرف آقاى همســر، نود عكس 
از تنور درآمده و داغ برايت send شــود 
و پشت بندش هزار استيكر لبخند و قلب 
ارسال كنى و تحويل بگيرى... باز به قول 

جارى جان امان از «خفگى ذهنى»!
اين وقت ها صداى آسانســور مجتمع هم 
برايت مهم مى شــود و چنارهاى خيس 
پشــت پنجره و متراژ خانــه و ظرف هاى 
شسته نشده و اخبار و قرص هاى آرامبخش 
و آدم هايى كه دارى و ندارى و صدايى هى 

ُغر مى زند كه دلش گرفته است...
پ.ن: مأموريت ها و تنهايى ها، آدم را عجيب 

هنرمند مى كند... سرسخت مى كند... 

معماى روستايى
 ايستگاه /محمد تربت زاده  مسئوالن 
اصرار دارند با آمار و ارقام بگويند حالشان 
رو به راه است، دوست دارند بگويند همين 
حاال جمعيت روســتايى ايران از جمعيت 
10 كشــور خاورميانه بيشــتر است، 21 
ميليون روستا نشــين ايرانى در 62 هزار 
روســتا پراكنده اند و... آمارى از اين قبيل. 
البته به جز اين ها آمار ديگرى هم هســت 
كه نه تنها مســئوالن بلكه ما هم دوست 
داريم از آن ها حرف بزنيــم. آمارى مانند 
اينكه در طول ســال هاى پــس از انقالب 
تحوالت زيــادى در همه چيز روســتاها 
صورت گرفته اســت. از راه و جاده بگيريد 

تا امكانات آموزشى، بهداشتى و ارتباطى.
 امروزه حتى بســيارى از روســتاهاى ما به 
كمك امكانــات مخابراتى به فضاى مجازى 
دسترســى دارند و به نظر مى رسد كمبود و 
مشكلى ندارند. با همه اين ها انگار پشت اين 
آمار دلگرم كننده يــك واقعيت آزار دهنده 
هم هست كه آدم را براى روستاييان نگران 
مى كنــد. همين آمار اميدوار كننده نشــان 
مى دهــد در حال حاضر 25 درصد جمعيت 

ايران ساكن روستاها هستند در حالى كه اين 
رقم در 38 سال پيش 50 درصد بوده است! 

نكته را گرفتيد؟ 
يعنى شما هم مثل من از خودتان مى پرسيد 
با وجود تحوالت صورت گرفته در روســتاها 
چرا آمار مهاجرت روســتاييان كاهش پيدا 
نكرده است؟ خدا كند مسئوالن تصور نكنند 
روستاييان از دل خوششان است كه خانه و 
كاشانه را رها مى كنند و به شهرها مى آيند. 

خدا كند فردا مســئولى آمار ندهد كه فالن 
تعداد روستا به شهر تبديل شده اند. خدا كند 
يادشان باشد كه هنوز 46 درصد روستاهاي 
با جمعيت كمتر از صد نفر حتى آب و برق 
و گاز هم ندارند. كالس و مدرســه درســت 
حســابى توى روستايشــان پيدا نمى شود. 
خدا كند مسئوالن پيش از اينكه دير بشود 
يادشــان بيايد حال روستاهايمان آنقدر كه 

بايد و شايد، خوب نيست. 

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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
خدمت به مستمندان و رفتن پيش آوارگان و مستمندان و 
دلجويى كردن از آن ها، اين خدمت ارزشمند است و پيش 

خداى تبارك و تعالى بسيار ارزش دارد.
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ليالى حاتمى فراموش مى كند 
نشانى  شــهاب.  كوچه  بگويد 
مخدوش است. نشانى خانه اى 
كه على حاتمى پانزده ســال 
آخر عمر را در آن زندگى كرد. 
خانه اى كه رج به رج آجرهايش 
را روى هم گذاشت در بى پولى 

و پولدارى. 
خيابان هاى  و  كوچه هــا  حاال 

فرعى فرمانيه به هم ريخته اند. يك روز همه كوچه ها را گز مى كنيم از باال به پايين. 
شب مى رسيم درِ خانه على حاتمى. ميدان ندا. خيابان ندا و...

صاحبخانه هيچ جوره راه نمى دهــد. مى گويم فيلمنامه هاى تأ ثيرگذار حاتمى توى 
همين خانه نوشته شده اســت. آمده ايم از روح جارى خانه بنويسيم، اما صاحبخانه 

آيفونى راضى نمى شود در سبز سير را باز كند.
كتاب: آمده ايم خانه نبوديد ( روايت خانه هاى مشاهير ايران )

نويسنده:  نسرين ظهيرى

فايننشيال تايمز
هفته نامه فايننشــيال تايمز چــاپ انگليس در 
گزارشــى به آخرين معادالت ميان كشــورهاى 
بريتانيــا، آلمان و فرانســه در راه خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا مى پردازد؛ چيزى كه دو كشور فرانسه 
و آلمان عالقه دارند هرچه سريعتر رقم بخورد اما 
گويى اين اتفاق نخواهد افتاد. اين روزنامه مقاله اى 
در خصوص استفاده كودكان از گوشى هاى همراه و 
دنياى مخفيشان دارد و در مقاله اى ديگر مى خواهد 
به اين ســؤال پاسخ دهد كه آيا سرمايه گذارى در 
خريد ابــزارآالت هنرى فقط به عالقه ربط دارد يا 

مى تواند تجارت شخصى خوبى هم باشد؟

ديسكاور
ماهنامه علمى ديسكاور چاپ آمريكا در تازه ترين 
شماره خود در مقاله اى با عنوان «قدرت فوق العاده 
و مخفى شــما» به وجود عناصر ويژه اى در وجود 
انسان مى پردازد كه روابط انسانى را شكل مى دهند. 
اين مجله مقاله اى نيز در خصوص نجات كرگدن ها 
از رفتن به ســمت انقراض خبر مى دهد. ديسكاور 
گزارشــى نيز با عنوان «زبان فراموش شــده من» 
چاپ كرده كه داستان يك جوان هندى است كه 
در آمريكا بزرگ شــده و والدينش به خاطر عقب 
نماندن در مدرســه، صحبت بــه زبان محلى را با 
او قطــع كردند و اكنون كــه ديگر اين زبان را بلد 
نيســت، تالش دارد تا بتواند آن را دوباره در مغز 

خود احيا كند.

االخبار
روزنامه االخبار چاپ لبنان در گزارشــى به آخرين 
شرايط شهر ادلب در سوريه و افت جبهه النصره در 
آن منطقه مى پردازد، منطقه اى كه زمانى در تسلط 
كامل اين جبهه بود؛ اما اكنون به زوال رفته و روزنامه 
االخبار نقــش تركيه را در اين معادالت بررســى 
مى كند و مى نويسد: همانگونه كه تركيه از ظهور و 
نزول داعش در سوريه سود برد، در قدرت گيرى و 

افت شديد جبهه النصره نيز سود خواهد برد.

هفته نامه فايننشــيال تايمز چــاپ انگليس در 
گزارشــى به آخرين معادالت ميان كشــورهاى 
بريتانيــا، آلمان و فرانســه در راه خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا مى پردازد؛ چيزى كه دو كشور فرانسه 
و آلمان عالقه دارند هرچه سريعتر رقم بخورد اما 
گويى اين اتفاق نخواهد افتاد. اين روزنامه مقاله اى 
در خصوص استفاده كودكان از گوشى هاى همراه و 
دنياى مخفيشان دارد و در مقاله اى ديگر مى خواهد 
به اين ســؤال پاسخ دهد كه آيا سرمايه گذارى در 
خريد ابــزارآالت هنرى فقط به عالقه ربط دارد يا 

ليالى حاتمى فراموش مى كند 
نشانى  شــهاب.  كوچه  بگويد 
مخدوش است. نشانى خانه اى 
كه على حاتمى پانزده ســال 
آخر عمر را در آن زندگى كرد. 
خانه اى كه رج به رج آجرهايش 
را روى هم گذاشت در بى پولى 

خيابان هاى  و  كوچه هــا  حاال 

ماهنامه علمى ديسكاور چاپ آمريكا در تازه ترين 
شماره خود در مقاله اى با عنوان «قدرت فوق العاده 
و مخفى شــما» به وجود عناصر ويژه اى در وجود 
انسان مى پردازد كه روابط انسانى را شكل مى دهند. 
اين مجله مقاله اى نيز در خصوص نجات كرگدن ها 
از رفتن به ســمت انقراض خبر مى دهد. ديسكاور 
گزارشــى نيز با عنوان «زبان فراموش شــده من» 
چاپ كرده كه داستان يك جوان هندى است كه 
در آمريكا بزرگ شــده و والدينش به خاطر عقب 
نماندن در مدرســه، صحبت بــه زبان محلى را با 
او قطــع كردند و اكنون كــه ديگر اين زبان را بلد او قطــع كردند و اكنون كــه ديگر اين زبان را بلد 
نيســت، تالش دارد تا بتواند آن را دوباره در مغز 

روزنامه االخبار چاپ لبنان در گزارشــى به آخرين 
شرايط شهر ادلب در سوريه و افت جبهه النصره در 
آن منطقه مى پردازد، منطقه اى كه زمانى در تسلط 
كامل اين جبهه بود؛ اما اكنون به زوال رفته و روزنامه 
االخبار نقــش تركيه را در اين معادالت بررســى 
مى كند و مى نويسد: همانگونه كه تركيه از ظهور و 
نزول داعش در سوريه سود برد، در قدرت گيرى و 

او قطــع كردند و اكنون كــه ديگر اين زبان را بلد 

گزارش از شخص

پرده آخر
شهيد «حسين قشقايى» نويسنده نخستين نمايشنامه پس از انقالب بود

 ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده  اين هم 
يك جور گمنامى اســت! گمنامى از نوعى كه 
مردم و اهالى هنر، هر هفته و چه بســا هر روز 
نامت را  ببرند، اما تو را نشناســند! تقصير هم 
ندارند البد، چون تا امروز كمتر كســى با آن ها 
از شــهيد «حسين قشــقايى» حرف زده است. 
كمتر جايى و مراســمى عكســش را به ديوار 
زده اند. كمتر برايش بزرگداشت گرفته يا اصًال 
نگرفته اند. دنياى درندشت اينترنت را هم زير و 
رو مى كنى، حتى يك عكس پرسنلى درست و 
حسابى از شهيد پيدا نمى كنى  ! همه اين ها در 
حالى است كه سالن تئاتر قشقايى در مجموعه 
«تئاتر شــهر» را همه تئاترى ها و غير تئاترى ها 
سال هاســت مى شناســند. بدون اينكه بدانند 
چه سنخيتى هســت ميان سالن نمايش و نام 
«قشقايى». بهانه گزارش امروز نه سالگرد شهادت 
و نه تولد «قشقايى» است و نه سالروز نامگذارى 
اين بنا به نام شــهيد. بهانه گزارش امروز تنها 
همين گمنامى و مظلوميت فراموش شده يكى 
از هنرمندان انقالبى است كه شك دارم تا امروز 

نامش را شنيده باشيد.

 به دليل عقايد مذهبى...
همه زندگينامه اى كه مى شــود از او پيدا كرد 
همين است كه البد همشهريانش در ستايش 
او نوشــته اند: «... در خانواده اى از تبار دليران و 
مردان رشيد و قهرمان پرور قشقايى شيراز ديده 
به جهان گشــود و همان جا تحصيالت ابتدايى 
و دبيرســتان را به پايان برد و دوران دانشــگاه 
را در دانشــكده هنرهاى دراماتيك دانشــگاه 
تهران گذراند ســال 1352 موفق به اخذ درجه 
كارشناسى تئاتر شد...»... همين ها و مختصرى 
در باره اينكه كمتر از دوسال كارمند اداره تئاتر 
بود، براى تدريس نمايش به شهرهاى مختلف 
مى رفت و.... حتى خبرى از سال تولد او نيست 
و شما به كمك شواهد و قرائن مى توانيد حدس 
بزنيد «حســين» مثالً در ســال 1330 به دنيا 
آمده اســت. حاال يا دو سه ســال باال و پايين. 
اگر بازهم جســت  وجو كنيد ممكن اســت در 
خاطرات و وبالگ هاى آدم هاى سرشناس يا غير 
سرشناس بخوانيد كه: به دليل اعتقادات مذهبى 
با مسئوالن اداره تئاتر درگير و اخراج مى شود.... 

مدتى به عنوان معلم در روستا هاى دور افتاده و 
ده كوره ها معلمى مى كند... در تهران راه پايش 
به حسينيه ارشــاد باز مى شود... با انديشه هاى 
«دكتر شريعتى» آشنا مى شود و آغاز اين آشنايى 
و دلبســتگى به دكتر را مى شود در نوشته ها و 

رفتار و افكارش پيدا كرد و....

  رفيقان نيمه راه
از همان دوران دانشجويى آدم خاصى بود. اين 
خــاص بودنش فقط به فعاليت هاى سياســى 
محدود نمى شــد. در ميان دانشجويان هنر آن 
دوران، «حســين» عالوه بر سياســى و انقالبى 
بودن، مذهبى هم بود و دوست داشت كارهاى 
هنرى اش رنگ و بوى سياست، انقالبى گرى و 
مذهب را همزمان داشته باشد. نمايش هايى كه 
در اين دوران كار مى كرد نه با ذائقه مســئوالن 
تئاتر آن روزگار همخوانى داشت نه با روشنفكر 
نماهاى تئاتر كه بيشتر از مردم گرا، چپگرا بودند. 
نمونه اش اجراى نمايشــنامه « استثنا و قاعده» 
برتولت برشــت كه «حســين» آن را در سالن 
نمايش دانشــكده به روى صحنه برد و موجب 
شــد چندى بعد او را به تبعيدگاه بفرستند. از 
همان زمان به بعد هم مسئوالن تئاتر و دانشگاه 

و هم رفقاى سياسى نيمه راه او را طرد كردند.

 نهضت حروفيه
توى فهرســت كتابخانه ملى اگر بگرديد، نام 
«حسين قشــقايى» را پيدا مى كنيد. با كتاب 
«نهضت حروفيه» كه در واقع يك نمايشنامه 
اســت در كتابى 45 صفحه اى، از انتشــارات 
«انجام كتاب» و چاپ شــده در سال 1358. 
يعنى ســال بعد از شهادت نويسنده. ماجراى 
اين كتاب و اين نمايشنامه بسيار جالب است. 
«حروفيه» نام نهضتى تاريخى در ايران است. 
يعنى سرگذشت كســانى كه سال ها پيش از 
ســربداران عليه حكومت تيموريان و ظلم و 
ســتم آن ها مى شورند و ماجرايشان با پوست 
كنده شــدن رهبر نهضت و كشــته شــدن 
بســيارى از آنان به پايان مى رسد، اما الگويى 
مى شــوند براى قيام هاى پس از خودشــان. 
«حسين قشقايى» اين نمايشنامه را سال 57 
مى نويسد و قصد اجراى آن را دارد، اما انقالب 

و شهادتش، اجرا و چاپ كتاب او را به تأخير 
مى اندازد. ســرانجام در ســال 58، تئاترى ها 
تصميــم مى گيرند براى بزرگداشــت خاطره 
«حســين» نمايشــنامه را روى صحنه ببرند. 
در فهرســت بازيگران و عوامــل اين نمايش 
كه نخســتين نمايش پس از انقالب به شمار 
مى رود، نام بسيارى از بزرگان تئاتر و سينماى 
امروز ايران ديده مى شــود: كارگردان- داوود 
دانشــور...بازيگران محمد كاسبى، تاجبخش 

فنائيان، كاظم بلوچى، مجيد مجيدى و....

 چهارسو
نام سالن «چهار سو» را هم به «قشقايى» تغيير 
دادند تا حق هنرمند شــهيد را ادا كرده باشند. 
هرچند اين تغيير نام به ذائقه كســانى كه مرام 
و عقايد «حسين» را دوســت نداشتند، خوش 
نيامد. چپگراى هاى انقالبى هنوز سكان تئاتر آن 
روزگار را در دســت داشتند و همين سبب شد 
دوباره نام سالن را به چهارسو تغيير بدهند و نام 
«قشــقايى» را براى سالن كوچك تئاتر شهر در 
نظر بگيرند. سالنى كه البته بعدها به اندازه نام و 
همت «حسين» بزرگ شد و توسعه پيدا كرد. با 
اين همه، بازهم كمتر كسى مى داند كه چرا نام 

اين سالن «قشقايى» است.

 محّرم، تئاتر ممنوع!
پــاى صحبت هنرمنــدان سرشناســى چون 
«محمد كاســبى، آتش تقى پور، بهزاد فراهانى 
و...» كه بنشــينيد از همكالســى و همكارى با 
«حسين قشقايى» مى گويند و همگى بر تعهد 
كارى، دلبستگى اش به تئاتر، اخالق، ديندارى 
و تواضــع و فروتنى اش تأكيد دارند. بجز اين ها 
البته مى شود در گوشه و كنار ايران هم كسانى 
را پيدا كرد كه روزى روزگارى شاگرد يا همراه 
او بوده اند. يكى از هنرمندانى كه در لرســتان 
شــاگردش بوده، مى گويد: « آبان سال 1352 

بود، بعدازظهر، آقايى با لبــاس تقريباً رزمى و 
چكمه هاى بلند و محكم خود، وارد آموزشــگاه 
شــد. روى يك صندلى نشست و از ما شروع به 
ســؤال و جواب كرد. نامش قشقايى بود... يادم 
هســت، دهه اول ماه محــر ّم را براى تمرين و 
حتى صحبت در خصوص تئاتر، ممنوع كرد و 
مى گفت هركس در اين مدت حرف از تئاتر بزند 

او را تنبيه خواهم كرد».

 عطر گل هاى محمدى
6 دى ماه ســال 57، مردم آمــده بودند براى 
تشــييع جنازه شــهيد « كامران نجات اللهى» 
استاد دانشگاه پلى تكنيك كه روز قبل در حمله 
به تحصن دانشــجويان به شهادت رسيده بود. 
مأموران روى مردم آتش گشودند و زخمى ها كه 
روى زمين ريختند « حسين» به كمك رفت... 
دو نفر را از معركه بيرون برد...مجروح سوم را به 
جايى امن رساند، برگشت... رگبار گلوله امانش 
نداد...ســرو صورتش با گلوله ها متالشى شد... 
شايد هنوز 30 سال هم نداشت. بجز سالن تئاتر 
قشقايى، دو فرزند نيز از او به يادگار مانده است 
و نوشته ها و آثارى مانند اين: « دين حسين(ع)، 
دينى اســت كه به انقالب مداوم اعتقاد دارد و 
هزار و چهارصد ســال تاريخش پر از شهادت و 
شرافت است و ميليون ها قربانى داده و مى دهد... 
تئاتر توده و سينماى توده، شبه اجتماعى نيست. 
اجتماعى است. تسليم طلب و چاپلوس و متملق 
نيست، مبارز است... در موج خيز حادثه / قلبم 
در فراز كوهســتان مى تپد / هنگامى كه خلق 
بســته به زنجير / در تكاپــوى رهايى بود / من 
در اشــتياق پرطراوت ايثار/ چــون گلبرگ / از 
تابش پرحرارت خورشيد / مى گداختم / و عطر 
گل هاى محمدى / شهر را دلدارى مى داد/ فردا 
/ از نگونسار اين دژ بيداد / پشمينه دلق خويش 
بياويزم / و از گلدسته هاى عصيان / سرود عشق 

را سر دهم / پرشور....

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                  چاپخانه همشهرى
  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

دانمارك برقع و نقاب
 را ممنوع مى كند

فرارو/ دولت راست ميانى دانمارك در نظر 
دارد روبنــده و نقاب را ممنــوع كند. گفته 
مى شود در پارلمان اين كشور اكثريت الزم 
براى تصويب ايــن قانون وجود دارد. به اين 
ترتيب دانمارك همــان راهى را مى رود كه 

اتريش رفته است.

محبوبيت ترامپ 
به 32 درصد كاهش يافت

ايرنا/ نظرســنجى كه با همكارى خبرگزارى 
آسوشــيتدپرس در دانشگاه شــيكاگو انجام 
شده است، نشــان مى دهد كه فقط دو سوم 
از آمريكايى هــا نحوه مديريت امور از ســوى 
ترامپ را با گذشت 9 ماه از آغاز دوران رياست 
جمهورى اش قبول دارند و 67 درصد از آن ها 

گفته اند كه آن را تأييد نمى كنند.

كره شمالى به دنبال آزمايش 
جديد موشكى

فرارو/ آنتون موروزوف، يكى از اعضاى كميته 
امور بين الملل مجلس سفلى پارلمان روسيه 
و دو تن ديگر از قانونگذاران اين كشــور اعالم 
كردند: پيونگ يانگ خودش را آماده آزمايش  
جديد يك موشك دوربرد مى كند. آن ها به ما 
حتى محاسبات رياضياتى را دادند كه براساس 
آن اين موشــك مى تواند ساحل غربى اياالت 

متحده را هدف گيرد

آمريكا در مسير تاريكى قدم 
بر مى دارد

ايســنا/ جو بايدن، معاون بــاراك اوباما، 
رئيس جمهورى پيشــين آمريــكا در انتقاد 
به عملكرد ترامپ گفت:ما در مســير بسيار 
تاريكى قدم برمى داريــم. اين اغراق كردن 
درباره خطر نيســت. انزواى اياالت متحده 
آمريــكا در عرصه جهانى... بــه عنوان يك 
پيامــد، منافع آمريكا و مــردم آمريكا را به 

خطر مى اندازد نه اينكه آن را تقويت كند.

هشدار برنده جايزه صلح نوبل 
درباره خطر ترامپ

نابودى سالح هاى  بين المللى  ايسنا/كمپين 
هسته اى موسوم به «آيكن» اعالم كرد، انتخاب 
دونالــد ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريكا 
خطر تسليحات هسته اى را بيش از پيش مورد 
توجه قرار مى دهد و به نظر مى رسد وى نظرات 
كارشناســى درباره كاربرد اين تســليحات را 

ناديده مى گيرد.

ريخت و پاش ملك سلمان
در روسيه

ايسنا/ ملك ســلمان، پادشاه عربستان در 
ســفر اخير خود به روسيه، هيئت همراهى 
متشــكل از 1500 نفر با خود برده كه براى 
اســكان آن ها دو هتل اجاره شــده است. او 
همچنين در اين ســفر لوازم و اثاثيه منزل، 
چنديــن تخته فرش و يك پله برقى طاليى 
به همراه 816 كيلو موادغذايى با خود برده 

است.

پرونده 48 جلدى دكل نفتى
شفاف / وكيــل مدافع « محسن مهاجرانى » 
فرزند وزير ارشــاد دولت اصالحات كه يكى از 
متهمان پرونده دكل نفتى به شــمار مى رود، 
مى گويــد پرونده دكل نفتى 48 جلد اســت 
و قاضــى پرونده هنــوز مطالعــه آن را تمام 

نكرده است!

كتاب افشا گرانه همسر اول 
ترامپ منتشر مى شود

فارس/ «ايوانا» همســر سابق ترامپ كتابى با 
عنوان «ترقى ترامپ» نوشته كه داستان مملو 
از فراز و نشيب زندگى و خيانت ها و نامرادى ها 

با دونالد ترامپ را روايت مى كند.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/1911/52

 22/3823/11 4/084/42

17/0717/40

5/346/05

17/2517/58
حكايت يكدندگى و حرف شنوى

1ـ فقط گوش شنوا 
«نــوزاد» كه نمى داند به كجا مى رود. از دنيايى ديگر به اين دنيا «رانده» مى شــود و با 
«گريستن»، مخالفتش را اظهار مى كند!... از ابتدا، همه ما پذيرفته ايم كه ناتوانيم و براى 
پاســخ به ساده ترين نيازهايمان، مجبوريم از ديگران كمك بخواهيم. نوزاد، شير را از 
«مادر» مى گيرد و بعدها خواهد دانست كه اگر مادر براى زمانى كوتاه رهايش مى كرد، از 

تشنگى، گرسنگى يا آلودگى، مى ُمرد. كامل ترين حرف شنوى را نوزاد دارد!
2ـ ميخ «نه»

در ســال هاى بعد كه بزرگ تر و با مفهوم «اراده» بيشتر آشنا مى شويم؛ آرام آرام از اين 
مفهوم اســتفاده مى كنيم... اما با كاربردش آشــنا نيستيم. به همين دليل نيز تصور 
مى كنيم «همراهى»ها و «همدلى»ها، اراده نيستند. اينكه كسى سخنى بگويد يا كارى 
كند و با او موافق باشيم؛ از نظر ما بى ارادگى است... مدام مفهوم اراده را در «مخالفت» 

جست وجو مى كنيم.
3ـ  هستم... پس باالترم!

«نه» ها مدام با ما قد مى كشند. وقتى با چيزى مخالفيم، «نه» ما پاسخ محكمى است كه 
به آن مى دهيم... و كم كم حتى اگر با چيزى موافق هم باشيم، از «نه» استفاده مى كنيم... 
اين «نه» دوم، اظهار مخالفت نيست؛ «عرض وجود» است... يعنى «هستم». كمى بيشتر 
كه تكرار مى شود؛ «نه» ديگر مخالفت يا اظهار بودن نيست؛ اثبات «برترى» است. واى به 

حال وقتى كه «نه گو»، مديرى باالدست شود!
4ـ  آن كه بيشتر مى داند

پيشــوايان، در معناى «واليت» و پيوند آن با «ِخَرد»، ســخنان فراوانى فرموده اند... و 
پذيرفتن واليت را برگرفته از تفكرى واال و دريافت اين نكته دانســته اند كه: واليت، 

پذيرشى بى چون و چرا... پس از تفكرى شايسته در يافتن «واالترين ولى» است.
5ـ  محض اوليا

بزرگان تأكيد كرده اند كه وقتى كسىـ  به اراده خودشـ  اختيار «اراده»اش را به «ولى» 
مى سپرد؛ بايد اين قاعده را بپذيرد كه پيوسته «ُمطيع» باشد... و سليقه شخصى را به 
ســود ِخَرد ولى، كنار بگذارد. روشن اســت كه مقصود بزرگان از ولىـ  ابتداـ  اولياى 
معصوم اند و پس از آنان، منظور كسانى است كه (براساس سخن مشهور پيشوايان)، 

«راوى سخنان اهل بيت(ع)» و «عامالن به شيوه آنان»اند.
6ـ  چشم بيدار عشق

تأكيد كرده اند كه «نظارت ولى بر ُموالى»، وابســته به دورى يا نزديكى راه نيســت. 
پيشوايان نيز تأكيد كرده اند كه اولياى معصوم (و پيوستگان به ايشان)، همواره بر امور 
پيروانشان نظارت دارند... آنان را مدد مى كنند... و در سفر و حضور... بيمارى و سالمت... 
نياز و بى نيازى، از حال پيروانشان آگاهند. آگاهى ولى فقط «اطالع از امور پيرو» نيست؛ 
همراهى ولى با موالى در همه نيازمندى هاى دل و جان اوســت... كم يا بيش... دور يا 

نزديك... در دنيا يا آخرت.
 7ـ  همان است

بزرگان تأكيد كرده اند كه مهم ترين راه رســيدن به «لقاى الهى» ـ پايان ناگزير همه 
راه هاى بندگانـ  «اطاعت محض از ولى» و ســپردن اراده شخصى به اراده اوست... كه 
اراده او نيز اراده الهى و بر همه چيز عالم، ُمَسلَّط و ُمشِرف است... به اين معنى كه اراده 
ولى نيز مانند اراده الهى، مى تواند در همه چيز «تغيير» ايجاد كند... و باز بزرگان تأكيد 
كرده اند كه خواستن از پيشوايان، همان خواستن از پروردگار است؛ زيرا اوليا، آزمودگان 
خداوندند و نيرويى كه در اراده آنان اســت؛ نتيجه همين اطاعت و عنايتى از ســوى 

خداوند به آنان است.
 8ـ  حّظ همراهى

بزرگان تأكيد كرده اند كه اندكى از نظارت ولى بر «زائر مزار»ش، مراقبت از «جان، خاندان، 
مال و ايمان» زائر اســت... از آن لحظه كه حركت مى كند تا روزى كه بازمى گردد... و 
پيشوايان نيز تأكيد كرده اند كه اين نظارت، از «زيارت» تا مرگ، برزخ و حشر زائر ادامه 
دارد... و اوليا، «همواره» مراقب زائرند. «زيارت»، اين پيوســتگى و نظارت را محكم تر و 

به زائر آرامش همراهى مى بخشد... و پشت گرمى به پشتيبانى ولى را درك مى كند.
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از 

شركت «اسوه». صفحه 824. از «دعاى آغاز حركت» براى «زيارت امام رضا(ع)»:
هُت وجهى و َعلَيَك َخلَّفُت اهلى و مالــى و ما َخوَّلَتنى و بَِك  ـ (... الّلُهــمَّ اِلَيــَك َوجَّ
َوثِقُت...)... خداى من!... به سوى «تو» حركت مى كنم و خانه، خانواده و دارايى ام را به تو 

مى سپرم و مطمئنم كه درست سپرده ام. 

ايوان ِشفا (73)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

استيو مارمل - توييتر
ايستگاه/ اين فيلمنامه نويس مطرح سريال هاى تلويزيونى در آمريكا، در توييتى مى گويد؛ آمريكا اگر احتماالً 
قصد داشته باشد براى جنگ با كره شمالى و ايران نيروهاى نظامى اش را به دو نقطه از كره زمين بفرستد، 
نبايــد فراموش كند كه حتى نمى تواند، آن ها را به پورتوريكــو در نزديكى مرزهاى آمريكا براى كمك به 

توفان زدگان اعزام كند.

جواد رضويان - اينستاگرام
ايستگاه/ اين بازيگر مطرح تلويزيون در دلنوشته اى مى گويد: «بهترين آدم هاى زندگى همان هايى هستند 
كه وقتى كنارشــان مى نشينى، چايى ات سرد مى شود، ولى دلت گرم»؛ و تأكيد مى كند هميشه دلگرم به 

طرفدارانش بوده است.

آكادمى ورزش آمريكا - توييتر 
ايستگاه/ توييتر اين نهاد ورزشى، با عكسى از تنديس پهلوان غالمرضا تختى، از رونمايى تنديس «كشتى گير 

افسانه اى ايرانى» در موزه آكادمى ورزش آمريكا خبر مى دهد.
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شبكه گردى

زنگ كتاب

چرا؟

 (ادامه دارد)

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزنامه هاى جهان
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