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 قوه قضائيه عرصه را بر مفسدان اقتصادى تنگ تر مى كند 

مبارزه با فساد برادر نمى شناسد
كارشناسان تاريخ اسالم 

در گفت وگو با قدس:

«مذاكره» خواندن 
گفت وگوهاى 

كربال  تحريف 
عاشوراست

 اخبار   جنجال هاى رســانه اى و جنگ تبليغى روزهاى اخير در فضاى مجازى عليه 
مسئوالن قضايى نشان مى دهد قوه قضائيه بار ديگر دست روى دانه درشت ها گذاشته 
و پنجه در پنجه مفسدان بزرگ انداخته است. اما دستگاه قضا با اين فضا ناآشنا نيست 
و در گذشته هم مصائب و دشوارى هاى پيمودن اين مسير سخت را تجربه كرده است.
از همــان روز كه اخبار جعلى و ناشــيانه در مورد رئيس قــوه قضائيه در كانال ضد انقالب 
«آمدنيوز» منتشر شد و شبكه هاى معاند نظام همچون بى بى سى و صداى آمريكا با آب و تاب 

به انتشار و بازتاب دادن اين خط شايعه و نقد و تحليل...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر

قوه قضائيه از مهم ترين اركان نظام اسالمى است كه كارآمدى يا ناكارآمدى آن، 
تأثير مستقيمى بر ساير اركان نظام دارد و در ايجاد مهم ترين آرمان يك كشور كه 
بحث عدالت و تأمين حقوق همه مردم است، مهم ترين نقش را ايفا و در افزايش 

رضايتمندى ملت از نظام نقش بسيار اساسى ...

انتظار مردم از قوه قضائيه
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قدس خراسان/آب هست
 مديريت نيست

كى روش نامزد بهترين مربى
سال جهان در رده ملى

وضعيت تلگرام
 تعيين تكليف مى شود
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خبرگان نقدهاى فراوانى به مواضع رئيس جمهور دارند
 سياست   فرصت گفت وگو با آيت اهللا سيد احمد خاتمى، عضو هيئت آيت اهللا سيد احمد خاتمى در گفت وگوى اختصاصى با روزنامه قدس:

رئيسه مجلس خبرگان رهبرى، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و 
امام جمعه تهران، از آن دست فرصت هايى است كه مى تواند صحبت را 

 ............ صفحه 4 و 5ساعت ها به درازا بكشاند. آيت اهللا خاتمى مى گويد...

 معارف  سخنان رئيس جمهور در آيين آغاز 
سال تحصيلى دانشگاه ها مبنى بر مذاكره خواندن 
رويكرد سيدالشهدا(عليه السالم) در كربال- آن 
هم با عرف امروز سياسى- و تالش براى مقايسه 
تطبيقى آنچه در ماجراى برجام گذشته با سيره 
بى بديل امام حسين(عليه السالم)، ما را بر آن 
داشــت تا در گفت وگو با كارشناســان نگاه و 
اعتراف تاريخ درباره واقعيت اين امر را بررســى 
كنيم.هرچنــد رهبر معظم انقــالب در ديدار 
شمارى از فرماندهان و كاركنان نيروى دريايى 
سپاه پاســداران انقالب اسالمى در 15مهر ماه 
1394، در پاســخ به چنين برداشت هاى ناروا، 
فرمودند: «چنين تحليلى درخصوص مســائل 
تاريخ اســالم و مسائل كشــور، نهايت ساده 
انديشى است، زيرا حضرت على(عليه السالم) با 
زبير و حضرت امام حسين(عليه السالم) با عمر 

بن سعد، مذاكره ...

بررسى وضعيت بحران آب در استان در گفت و گو با دو نماينده مجلس  از سوى فدراسيون بين المللى آمار و تاريخ فوتبال اعالم شد دادستان كل كشور:

داليل جداسازى بخش هاى 
مختلف جشنواره فيلم فجر

هزينه هاى 
ميلياردى براى 

جشنواره اى 
پرحاشيه

كنترل بازار ارز براى 
جلوگيرى از خيز 

قيمت ها ضرورى است
شوك 

دالر و سكه 
در بازار

 ............ صفحه 11 ............ صفحه 7

تا هفته آينده انجام مى شود
پرداخت

98 درصد مطالبات 
سپرده گذاران 

كاسپين
 ............ صفحه 7

:امام على
با اهل پرهيز 

و حكمت، 
همنشينى كن و 

با آن ها بسيار 
گفت وگو كن كه 

اگر نادان باشى، 
به تو بياموزند و 
اگر دانا باشى، به 
دانشت بيفزايى. 
غررالحكم- ص 340
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خبرگان نقدهاى فراوانى به مواضع رئيس جمهور دارند
آيت اهللا سيد احمد خاتمى در گفت وگوى اختصاصى با روزنامه قدس:

هشدار سردار
فرمانده كل ســپاه تأكيد كــرد: در صورتى كه 
حماقت دولت آمريكا مبنى بر درنظر گرفتن سپاه 
به عنوان گروه تروريستى صحيح باشد، سپاه نيز 
ارتش آمريكا را در سراسر جهان بويژه منطقه 
خاورميانه، همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت. 



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

حجت االسالم نصراهللا پژمانفر- نماينده مجلس 

چهره خبر

سيد حسن نصراهللا خبر داد دادستان كل كشور:ظريف در جمع خبرنگاران:سخنگوى كميسيون قضايى مجلس:
حمل، استفاده و واردات هر گونه 

سالح  سرد ممنوع شد
ايران پاسخ درخورى
 به ترامپ خواهد داد

وضعيت تلگرام
 تعيين تكليف مى شود

توطئه  جديدى از سوى آمريكا 
و عربستان عليه ايران 

ايسنا: سخنگوى كميسيون قضايى مجلس گفت: 
حمل، توليد، استفاده و واردات هر گونه سالح  سرد 
ممنوع است. حجت االسالم حسن نوروزى با اشاره 
به جلسه ديروز كميسيون متبوعش، اظهارداشت: 
در اين جلســه طرح الحاق دو تبصــره به ماده 
617 قانــون مجازات تعزيــرات و مجازات هاى 
بازدارنده درباره حمل سالح سرد از جمله چاقو، 
ساتور و شمشير مورد بررسى قرار گرفت. وى با 
بيان اينكه شوراى نگهبان در مورد طرح مذكور 
ايراداتى را مطرح كرده بود، گفت: ايراد شــوراى 
نگهبان ناظر به اين بود كه آيا ســالح سرد تنها 
شامل پنجه بوكس مى شود يا سالح هاى ديگرى 
را در بر مى گيرد؟ وى تصريح كرد: بر اين اساس، 
حمل، توليد، استفاده و واردات هرگونه سالح هاى 
سرد ممنوع است و تنها در صورت اخذ مجوز از 

دستگاه هاى مربوطه مجاز است.

مهر: وزيرخارجه كشورمان گفت: جمهورى 
اســالمى ايران سياســت خود در منطقه را 

مستقل از لفاظى هاى ديگران دنبال مى كند.
محمد جواد ظريف ديروز در حاشيه همايش 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى و هشت سال دفاع 
مقدس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشى 
مبنى بر اينكه به نظر مى رسد در چند روز آينده 
رئيس جمهور آمريكا سياست راهبردى خود را 
درباره ايران و برجام اعالم مى كند، نظر و موضع 
ايران در اين ارتباط چيســت، اظهارداشــت: 
جمهورى اســالمى ايران سياســت خود در 
منطقه را مستقل از لفاظى هاى ديگران دنبال 
مى كند و البته در زمان مناســب بعد از اينكه 
ترامپ مطالب خــود را مطرح كرد كه تقريباً 
مشخص اســت چه چيزى خواهد بود، ايران 

پاسخى درخور به آن خواهد داد.

نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با قدس:

معافيت هاى مالياتى كاالهاى اساسى لغو مى شود!

گزارش خبرى

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس از ارائه دو پيشنهاد مكمل براى اصالح قانون 
ماليات بر ارزش افزوده و در راستاى حذف معافيت هاى مالياتى، 
كاهش وابستگى به نفت، رونق توليد و گسترش عدالت مالياتى 
خبر داد. هادى قوامى در گفت وگو با خبرنگار ما اضافه كرد: اين 
پيشنهادات البته هنوز نهايى نشده اما چه به صورت فردى و چه 
از سوى كميسيون هاى تخصصى، ارائه و در اليحه اى كه به منظور 
اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس بررسى مى شود، 
همه معافيت هاى مالياتى از كاالهاى مصرفى اساسى خانوارها و 
همچنين غيراساسى لغو و ماليات بر ارزش افزوده اين بخش ها به 

دو شكل اعمال مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه ماليات بر ارزش افزوده در اجراى آزمايشى 10 
ساله به مشكالت متعددى برخورده و براى واحدها مشكل زا بوده، 
ادامه داد: دولت، بر هدفمند شــدن معافيت هاى مالياتى متمركز 
شده، بنابراين اگر پيشــنهادات مكمل در اصالحيه اليحه اى كه 
ماليات بر ارزش افزوده را دائمى خواهد كرد، وارد شــود، به جاى 
اعمال نرخ 9 درصدى، نرخ هــاى دوگانه بدين صورت كه نرخ 6 
درصدى براى گروه كاالهاى اساسى و 12 درصدى براى كاالهاى 
غيراساسى اعمال خواهد شد؛ اما به صورت مكمل، نرخ ماليات بر 

عملكرد شركت ها هم از 25 درصد به 20 درصد كاهش مى يابد.
قوامــى با بيان اينكه دولت و وزير اقتصــاد موافق اين اصالحات 
هستند، ابراز اميدوارى كرد دو پيشنهاد مكمل، به تصويب برسد. 
وى در خصوص مقاومت هاى احتمالى در برابر حذف معافيت ها و 

اينكه آيا اعمال نرخ هاى جديد، شدنى است، گفت: همه در برابر 
قانون برابر هستند و مقاومت معنا ندارد، بويژه آنكه با كاهش پنج 
درصدى ماليات عملكردى شــركت ها، هزينه تمام شده كاهش 
مى يابد و احتمال مقاومت به حداقل مى رسد. ضمن اينكه كاهش 
وابســتگى به دالرهاى نفتى و كمك به رونق توليد در زير سايه 

عدالت مالياتى، مى تواند توجيهات خوبى براى اين نرخ ها باشد.

 كاالهاى معاف از ماليات
گفتنى اســت هم اكنون و با هدف حمايت از مصرف كنندگان 
محصوالت كشاورزى فراورى نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور 
عســل و نوغان، انواع كود، سم، بذر و نهال و خوراك دام و طيور، 
سبد عمومى كاالهاى مصرفى خانوارها از جمله آرد خبازى، نان، 
گوشــت، قند، شــكر، برنج و... و انواع دارو، لوازم مصرفى درمانى، 
خدمات درمانى و خدمات توانبخشــى و حمايتى، انواع خدمات 

پژوهشــى و آموزشــى از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده 
معاف هستند. ماده 13 اين قانون هم صادرات كاال و خدمات را از 
ماليات بر ارزش افزوده معاف كرده و مقرر داشته «ماليات كاالهايى 
كه قبالً به هنگام فروش آن ها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، 

هنگام خروج از كشور، مسترد شود».
فارس هم به نقل از وزير امور اقتصادى و دارايى نوشــت: در حال 
حاضر معافيت هاى مالياتى گسترده و غير هدفمند وجود دارند. هر 
سال در قوانين بودجه معافيت هاى مالياتى پيچيده اى بر حسب 
منطقه و نوع فعاليت براى بنگاه ها اعمال مى شود كه از انسجام و 

شكل مناسبى برخوردار نيست. 
به گفته مســعود كرباســيان، ماده 169 مكرر قانون ماليات هاى 
مســتقيم همه دســتگاه ها را به ارائه اطالعات اقتصادى خود به 
وزارت اقتصاد، ملزم مى داند اما برخى از مشــموالن اين قانون در 
حال حاضر در ارائه اطالعات اقتصادى به وزارت اقتصاد كم كارى 

مى كنند كه اين امر غيرقابل قبول و اغماض ناپذير است.
فارس همچنين به ديدگاه كارشناســان در خصوص لزوم كاهش 
وابستگى به درآمدهاى نفتى گريزى زد و نوشت: سياست هاى كلى 
در تدوين قوانين بايد روال منطقى داشته و رعايت شود، به گونه اى 
كه نمى توان از يك طرف اعالم كرد اتكاى دولت به درآمد نفت بايد 
كاهش يافته و اداره دولت با ماليات و عوارض باشــد، اما از طرفى 
به بهانه حمايت از سرمايه گذارى و يا اولويت دادن به يك بخش، 
مرتب معافيت هاى مالياتى بى ضابطه و گاهى معافيت هاى دائمى 

مالياتى براى عده اى از فعاالن اقتصادى در نظر گرفت.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

نامه 71 نماينده درباره به جريان افتادن سؤال از رئيس جمهور  تسنيم: على وقفچى، نماينده مردم اردبيل از نامه جمعى از نمايندگان مجلس براى به جريان افتادن طرح سؤال از رئيس جمهور درباره 
وضعيت مؤسسات مالى و اعتبارى خبر داد و گفت: 71 نماينده تاكنون اين نامه را امضا كرده اند.وى با بيان اينكه اين نامه خطاب به هيئت رئيسه مجلس است، ادامه داد: پيشتر برخى از اعضاى طراح سؤال از 

رئيس جمهور با رئيس  مجلس ديدارى داشتند و جمع بندى آن جلسه اين بود كه فعالً سؤال از رئيس جمهور مسكوت بماند.

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

سياست آرش خليل خانه   سياست/   
محسنى اژه اى با بيان اينكه از مدت ها قبل 
افزايش فشارها و فضاسازى عليه قوه قضائيه 
را پيش بينى كرده بوديــم، گفت: قضاياى 
اخير و دروغ پراكنى ها نشــان مى دهد تيغ 
دســتگاه قضا بر گردن مفسدين به موقع و 
مؤثر بوده است، بنابراين تصور مى كنند با اين 

جوسازى ها قوه قضائيه، كوتاه مى آيد.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به ادعاهايى 
كه بتازگى عليه اين قوه مطرح شده، گفت: 
خبرهاى دروغ نســبت به قــوه  قضائيه و 
مسئوالن قوه  قضائيه از سوى شبكه هاى ضد 

انقالب مطرح شده كه كذب محض است. 
وى تصريــح كرد: اين موضوع 
مسبوق به ســابقه است، دهه 
اول انقــالب ايــن موضوعات 
مطرح بود. بدتر از اين حرف ها 
را عليه شهيد بهشتى مى زدند 
و در شبنامه ها و نشريات ضد 
انقالب، مطالبى عليه شــهيد 
بهشــتى مطــرح مى كردند. 
را  حرف هــا  ايــن  كســانى 
مى زدند كه در دامن انگليس 
و آمريــكا بودنــد؛ حتــى در 
مقطع جنگ عليه كشور خود 
با صدام همــكارى مى كردند. 
اژه اى  محســنى   غالمحسين 
با بيان اينكه خدا را شــكر كه 
دشمنان از احمق ها قرار داده 
وقتى  اين ها  گفت:  شــده اند، 
بخواهند دروغى را بســازند از 
موساد و اين گونه سرويس ها كمك مى گيرند 
با اين وجود بســيار ناشيانه كار مى كنند. به 
جرئت مى گويم كه قوه قضائيه در مقابل اين 
فضاسازى ها كوتاه نمى آيد و اگر مصمم تر نشود 

از كار خود دست نخواهد كشيد.

 دستگيرى بدهكار 30 هزار ميلياردى
ســخنگوى قوه قضائيــه در بخش ديگرى 
از نشســت خبرى خود با انتقاد از بانك ها 

به دليل كوتاهــى در انجام وظايف خود كه 
منجــر به افزايش بار قوه قضائيه در برخورد 
با تخلفات و مفاســد اقتصادى مى شــود، 
گفت: بخشــى از منابع بانك هــا در اختيار 
عده محدودى قرار مى گيرد و در جاى خود 
مصرف نمى شود و پول به بانك بر نمى گردد 
كه در اين خصوص كوتاهى جدى از ناحيه 

بانك ها وجود دارد. 
محســنى اژه اى در اين زمينه از بازداشــت 
فردى با بيش از 30 هزار ميليارد ريال بدهى 
و معوقات بانكى خبر داد و گفت: اين فرد با 
14 بانك مرتبط بوده كه 16 هزار ميليارد آن 
معوقات است و اين يك مسئله مهم است كه 

او از چه رانتى استفاده كرده است.
ســخنگوى دســتگاه قضا افزود: ما مصمم 
هستيم با هرنوع فسادى مقابله كنيم و خط 
قرمزى در اين زمينه نداريم. در اين مبارزه 
فراگير مشكالتى هم پيش مى آ يد كه ما اين 
را هم به جان خريده ايم و از ســنگ اندازى 
مخالفان ابايى نداريم. قوه قضائيه در برخورد 
با مفاسد نگاه و موضع سياسى ندارد ممكن 
است فردى وابستگى سياسى داشته باشد و 
عده اى بخواهند از اين موضوع سوءاستفاده 

كنند كه اين به ما ارتباطى ندارد.
وى گفت: مدتى پيش موردى را گفتم كه در 

طول چهار ماه بيــش از 2800 برگ چك از 
يك شعبه تحويل اين آقا شده بود كه اين فرد 
در مــدت كوتاهى از بانك ها، 640 فقره چك 
برگشتى داشته است. وقتى فردى 100 چكش 
برگشت مى خورد، بانك مركزى نبايد ورود كند 

و مانع از ارائه مجدد دسته چك شود؟

 محدوديت هاى جديد 
سخنگوى قوه قضائيه درباره صحت و سقم 
ايجاد محدوديت هاى جديــد براى رئيس 
دولت اصالحات، با يادآورى اينكه دادستان 
دادگاه ويژه روحانيت اين موضوع را تكذيب 
نكرده است، اظهارداشــت: آنچه دادستان 
گفته اند اين است كه محدوديت جديدى در 
مورد ايشان عمال نشده و محدوديت هايى 
كه از ســوى دبيرخانه شوراى عالى امنيت 
ملى وضع شــده برقرار است كه طبق روال 
هر چند وقت يك بار به ضابطين در نامه اى 
ابالغ مى شــود و طبيعتاً اگر بخواهند از آن 
دستورهاى قضايى تعدى كنند، اقدام بعدى 

صورت خواهد گرفت.

 آخرين وضعيت پرونده فريدون
وى درباره آخرين وضعيت پرونده حســين 
فريدون، گفت: پرونده هنوز كيفرخواســت 

نخورده و به دادگاه نرفته اســت. محسنى 
اژه اى دربــاره متهم فــرارى اين پرونده نيز 
گفت: آن متهم فرارى هم دستگير نشده و 

همچنان فرارى است.
ســخنگوى قوه قضائيه درباره وضع پرونده 
مداحان بازداشت شــده و دليل ارجاع اين 
پرونده از دادسراى ويژه روحانيت به دادسراى 
عمومى هم با بيان اينكه مداحان بازداشتى 
اكنون با قرار وثيقه آزاد هستند و اتهامشان 
امنيتى نيست، اظهار داشت: در حال حاضر به 
لحاظ اينكه اكنون ارتباطى به آن روحانى كه 
در ابتدا مطرح بوده، ضعيف شده، دادسراى 
ويژه روحانيــت پرونده را به دادگســترى 

فرستاد تا ادامه رسيدگى را داشته باشد.
محسنى اژه اى در پاسخ به پرسش ديگرى 
دربــاره رأى ديوان درباره يكــى از اعضاى 
شوراى شــهر يزد گفت: اين مسئله دستور 
توقف موقت گرفته اســت و ديوان در حال 
استعالم از مراجع مربوط است و پس از آن 

تصميم نهايى را مى گيرد.

 درى اصفهانى  و 2 سرويس جاسوسى
ســخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به پرسش 
ديگرى درباره محكوميــت درى اصفهانى 
عضو تيم مذاكره كننده هسته اى كه به اتهام 
جاسوسى محاكمه شد نيز با اشاره به قطعى 
شدن حكم پنج سال حبس وى، گفت: اين 
فرد دو تابعيتى با دو ســرويس جاسوســى 
بيگانه همكارى مى كرده اســت و عالوه بر 
اين يك پرونده فساد مالى هم دارد كه هنوز 

كيفر خواست آن صادر نشده است.
اژه اى در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگرى 
درباره شــكايت دادستان از مدير تلگرام و 
اين پرســش كه تلگرام يك ابزار اســت و 
ديگران از آن براى تخلف استفاده كرده اند، 
آيا مى توان از مدير اين اپليكيشن شكايت 
كرد، گفت: اگر يك ابزارى مسئول داشته 
باشد، چرا نمى شود عليه آن اعالم شكايت 
كرد به خصــوص اينكه از اين ابزار جرايم 

متعددى خارج مى شود.

واكنش سخنگوى دستگاه قضا به جوسازى هاى اخير

تيغ قوه قضائيه به موقع بر گردن مفسدان فرود آمده است

  اول تبريك بابت تغييراتى كه در قدس ايجاد كرده ايد و دوم در ضميمه گفت وگو 
با استاد فرمانيان، بهتر بود در موضوع به اين مهمى از چهره هاى با نگاه به منافع ملى 
سود مى برديد. ايشان در برابر پرسش ها، پاسخ هاى خود را سانسور مى كردند و به تناقض 

گرفتار مى شدند. 9150001032
  آقاى ســيف، شــما به بهاى بيكارى و بدبختى مردم يك كشور از بانك ها حمايت 
مى كنيد و كاهش ســود تسهيالت ساخت مسكن را به تأخير مى اندازيد، در حالى كه 
مهم ترين توصيه اقتصاددان ها و تقاضاى نمايندگان و رسانه ها براى خروج تمام صنايع از 

ركود، رونق ساخت و ساز است. 9150002986
  جناب روحانى! در دانشگاه گفتيد برجام براى ما پيروزى اخالقى بود، راست 
گفتى، بله در مقابل آمريكا و كشورهاى اروپايى در مواجهه با آمريكا با مالطفت 
و دست به ســينه صحبت مى كنيد، ولى در مقابل ملت كه پشت تريبون قرار 
مى گيريد نه تنها شــما، حتى معاون و ديگر وزيران با توپ و تشــر و تهديد و 
كنايه صحبت مى كنيد مثل طلبكارها! بايد اســم اين دولت را چه گذاشت؟ با 

آمريكاعطوفت، با ملت خشونت! 9150005256
  اگر ميكروفن را از آقاى روحانى بگيرند، ديگر ايشان هيچ چيزى براى ملت ندارد، با 
حرف و شعار كه كشور آباد نمى شود. سخنگوى ايشان هم شب تا صبح فكر مى كند كه 

فردا چه وعده هاى خوشگلى تحويل ملت بدهد. واقعاً متأسفم! 9390001288
  آقاى روحانى بازگشت برجام يعنى ادامه تحريم ها و افزون شدن آن ها، جواب ملت 
و خانواده شهدا را بدهيد، براى چه چيزى مذاكره كرديد؟ غير از اين است كه تحريم ها 

روبه افزايش است! 9150001136
  از بس دولت به فكر خودش و اطرافيانش است، از مردم بيچاره يادش رفته كه كار 
دســت مهاجران اســت، ما هم بايد براى آن ها كارگرى كنيم، كسانى از عدالت حرف 

مى زنند كه گرسنگى نكشيده اند! 9150003230
  آقاى پورابراهيمى! اين پول حق مردم است، از جيب خودتان كه پرداخت نمى كنيد. 
50 ميليون نفر در كشورند كه ايرانى هستند و همين جا زندگى مى كنند پس منت 
سرشــان نگذاريد، حق مردم را بعد از 10 يا 11 سال بدهيد! لطفاً سهام عدالت را بى 

عدالت نكنيد. 9150005318
  وظيفــه دولت حفظ كيــان خانواده با تقويت مبانى دينــى از جمله كمك به 
هزينه ســفر زائران به كربال در اربعين حســينى است و اتوبوس ها معموالً با نصف 
ظرفيت و درآمد، به رفت و آمد مشــغول هستند اما دولت يكباره هزينه سفر را دو 
برابر اعالم مى كند تا شــايد در اين راه با افزايش بليت قطار درآمد هم كسب كند. 

9170002138
  آقاى رئيس جمهور در جلســه دانشگاهى روز شنبه گفت كه 45 هزار ميليارد به 
صندوق بازنشستگان كمك مى كند. جواب من به آقاى روحانى اين است كه شما پنج 
سال است كه رئيس جمهور هستيد. تفاوت افزايش قيمت انرژى كه چند برابر شده است 
و يارانه ها نيز هيچ افزايشى نداشته! اين پول افزايش انرژى كجا هزينه و به دست چه 

كسى مى رسد؟ 9150001815
  اين چه رســمى است كه براى معاينه فنى بايد تســت گاز بدهى؟ چرا داخل 
خود معاينه فنى، يك مبلغى اضافه تر نمى گيرند تا مخزن را تست بزنند و برچسب 

بدهند؟9150007945
  به عنوان يك بازنشسته سال 92 با 56 سال سن از احساس و قلم شما كه درباره 

احقاق حق بازنشستگان تالش مى كنيد، تشكر مى كنم. 9390003589
  اين قدر از برجام انتقاد نكنيد، شيطان بزرگ مى داند چه كالهى سرش رفته و 

تنها مانده است، دست ظريف درد نكند. 9150002103
  صندوق بازنشستگى قبالً خالى شده.دولت چه پولى پرداخت مى كند. اگر دولت 

طلب صندوق را بدهد، حقوق من يك ميليون نيست. 9160002805

انتظار مردم از قوه قضائيه
قوه قضائيه از مهم ترين اركان نظام اسالمى است 
كه كارآمدى يا ناكارآمدى آن، تأثير مستقيمى بر 
ساير اركان نظام دارد و در ايجاد مهم ترين آرمان 
يك كشور كه بحث عدالت و تأمين حقوق همه 
مردم اســت، مهم ترين نقش را ايفا و در افزايش 
رضايتمندى ملت از نظام نقش بسيار اساسى را بر 
عهده دارد. 39 سال است، قضائيه در ساختار نظام 
جمهورى اسالمى مشغول كار و فعاليت است و 
بزرگان اين نظام از شهيد بهشتى تا آيت اهللا آملى 
الريجانى در مصدر امور اين قوه به مردم خدمت 

رسانى خالصانه داشته اند. 
در دوره اخير، جديــت قوه قضائيه در برخورد با 
مفاسد اقتصادى خيلى بيشتر از گذشته شده و 
با عزمى جدى در مبارزه با فســاد قرار گرفته و 
در راســتاى تحقق اهداف خود و مبارزه با فساد 
و بخصوص نزديكان به قدرت، تالش هاى عمده اى 
را بر مبناى قانونگرايى و براساس عدالت از خود 
نشــان داده است كه اين امر نشان دهنده اقتدار 
دستگاه قضا و بى توجهى مقامات و مسئوالن اين 
دستگاه به روابط، موقعيت و جايگاه افرادى است 

كه جرمى را مرتكب شده اند.
از طرفى، در موقعيت هاى مختلف كه دســتگاه 
قضا به طــور ويژه ورود پيدا كرده و نســبت به 
حفظ حقوق مردم با حساسيت بيشترى واكنش 
نشــان داده، به دنبال آن يك نشاط اجتماعى در 
جامعه شكل گرفته كه بســيار ارزشمند است، 
زيــرا مردم و بخصوص قشــر مســتضعف، قوه 
قضائيه را ملجأ و مأواى خــود مى دانند و به آن 
پناه مى برند و اين دستگاه مظهر مبارزه با فساد 
و آخرين پناهگاه مردم اســت. از اين رو، دستگاه 
قضا داراى جايگاه ويژه اى است و كسانى كه تصور 
مى كنند از جرم آن ها چشم پوشى خواهد شد و 
مى توانند با تخلف ها به اهداف خود دســت پيدا 
كنند را مأيوس و نااميد مى كند. از ســوى ديگر، 
اين قوه داراى استقالل است و مبارزه با فساد در 
هر جايگاهى را مدنظر خود قرار داده است و همه 
وظيفه دارند جايگاه مهم قوه قضائيه را حفظ كنند 
و اجازه ندهند اقتدار آن شكسته شود، زيرا موضوع 
فساد همانند موريانه اى، پايه هاى اعتماد مردم كه 
بزرگ  ترين ســرمايه هر حكومتى است را در هم 
مى كوبد و به انحراف دموكراسى و مردم ساالرى 
منجر مى شــود.  از طرفى ديگر، هرگاه دشمنان 
با يك نگرانى بيشترى نسبت به يك دستگاه به 
تبليغات سوء مى پردازند، نشان دهنده آن است كه 
آن دستگاه درست عمل كرده و در مسير صحيح 

به اجراى وظايف خود پرداخته است.
اين در حالى است كه هجمه ها و تهمت هايى كه 
نســبت به اين دستگاه از سوى دشمن در مدت 
اخير وارد شده، موجب نشده اين دستگاه از رويه 
خود خارج شود و در حقيقت به وظيفه ذاتى خود 
به صورت درست عمل كرده و ضعف و ناتوانى از 
خود نشان نداده است. حتى تحت تأثير رفتارهاى 
برخى مسئوالن داخلى كه رفتارهاى جانبدارانه را 
نسبت به اين دستگاه داشته اند، نيز قرار نگرفته 
اســت و با افرادى كه از رابطه و رانت با اشخاص 
دولتى، همچون شــخص دوم دولت اســتفاده 
كرده اند، برخورد قاطع و جدى انجام داده است. 
بنابراين انتظار مردم از دستگاه قضا اين است كه 
اين رويه ادامه يابد و همچون گذشته به برخورد 
جدى با مفاسد در هر سطح و از هر طبقه اى ادامه 
دهند و مبنا را دفاع و استيفاى حقوق مردم بدانند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

قوه قضائيه عرصه را بر مفسدان اقتصادى تنگ تر مى كند
مبارزه با فساد برادر نمى شناسد

سياست: جنجال هاى رســانه اى و جنگ 
تبليغى روزهاى اخير در فضاى مجازى عليه 
مسئوالن قضايى نشان مى دهد قوه قضائيه 
بار ديگر دست روى دانه درشت ها گذاشته 
و پنجه در پنجه مفاسد بزرگ انداخته است. 
اما دستگاه قضا با اين فضا ناآشنا نيست و در 
گذشته هم مصائب و دشوارى هاى پيمودن 

اين مسير سخت را تجربه كرده است.
از همان روز كه اخبار جعلى و ناشــيانه در مورد رئيس قوه قضائيه در كانال ضد انقالب 
«آمدنيوز» منتشر شد و شبكه هاى معاند نظام همچون بى بى سى و صداى آمريكا با آب و 
تاب به انتشار و بازتاب دادن اين خط شايعه و نقد و تحليل پرداختند، كامالً مشخص بود 

اتفاقى در جريان است و احتماالً خبر بزرگى در راه خواهد بود.
در سال هاى اخير همواره جريان هاى قدرت، البى هاى داراى نفوذ و شبكه هاى برخوردار از 
رانت داراى پيوند با قدرت براى حفظ منافع و دسترسى هاى خود به منابع ثروت كشور، 
تمامى امكانات خود را براى اعمال فشــار بر دستگاه هاى نظارتى از جمله قوه قضائيه و 

جلوگيرى از افشا و رسيدگى به مفاسد خود به كار برده اند.
تجربه اما نشان داد، حتى اگر اين منابع قدرت و ثروت بتوانند در كار قوه قضائيه اخالل 
و تأخير ايجاد كنند، شمشير عدالت نظام جمهورى اسالمى در نهايت دستان مفسدان 

را قطع خواهد كرد.
در گذشته نيز هنگامى كه دستگاه قضا وارد پرونده اتهامات محمدرضا رحيمى معاون 
اول محمود احمدى نژاد شد، رئيس جمهور وقت كه مدعى مبارزه با فساد بود كابينه را 
خط قرمز خود اعالم كرد و گفت، اگر بخواهند به همكاران من اتهام بزنند من وظيفه 
قانونى و اخالقى و ملى دارم كه بايستم و دفاع كنم. او حتى در مقطعى دست به اقدامى 
عجيب زد و مدعى شــد به عنوان مسئول اجراى قانون اساسى بايد از محاكم بازرسى 
كند. اما زمانى كه اتهامات رحيمى اثبات شد، از رحيمى اعالم برائت كرد و گفت، اين 
اتهامات هيچ ربطى به دولت و دوره خدمت رحيمى در دولت نداشته است. هنگامى كه 
پرونده تخلفات حميد بقايى، معاون رئيس جمهور و رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشگرى به جريان افتاد نيز باز احمدى نژاد همان برخورد سياسى را در پيش گرفت.

پرونده هاى فســاد بزرگ بانكى زنجانى، دكل نفتى كه هيچ گاه به ايران نرسيد و... نيز 
محصول همان دوره بودند. اما در دولت بعد نيز چنين پرونده هايى ادامه داشت و البته 
عزم قوه قضائيه هم جزم تر از گذشــته بود. پرونده حســين فريدون و پرونده نجومى 
بگيران، گوشه اى از اين ماجرا هستند. بر اين ها بايد تمركز ويژه دستگاه قضا بر مبارزه با 
زمين خوارى و معوقات بانكى را هم افزود. معاون اول قوه قضائيه و دادستان كل كشور هر 
دو ديروز تأكيد كردند كه فشارها و فضاسازى ها نه تنها اين قوه را از ادامه مسير خود باز 

نخواهد داشت كه آن را در مقابله با مفاسد مصمم تر خواهد كرد.
محسنى اژه اى تصريح كرد: مصمم هستيم با هرنوع فسادى مقابله كنيم و خط قرمزى در 
اين زمينه نداريم و در اين مبارزه فراگير مشكالتى هم پيش مى آيد كه ما اين را هم به 

جان خريده ايم و از سنگ اندازى مخالفان ابايى نداريم.

 مبارزه با فساد و مانع تراشى سياست بازان
بازداشت مهدى جهانگيرى برادر معاون اول رئيس جمهور اگر چه اتفاقى غير منتظره 
نبود و اتهامات عليه او از ماه ها قبل رسانه اى شده بود، اما اتفاق مهمى بود كه نشان داد 
دستگاه قضا به جايگاه و ارتباطات افرادى كه احتماالً مرتكب خطا و آلوده مفاسدى شده 

باشند، توجهى ندارد. 
مهدى جهانگيرى رئيس گروه مالى گردشگرى و نايب رئيس اتاق بازرگانى تهران است. 
برادر معاون اول رئيس جمهور پيش از اين در فضاى افكار عمومى با اتهاماتى روبه رو و 
كوشيده بود پاسخ هايى به آن ها بدهد، اما اين پاسخ ها منضم به مستنداتى نبود. برخى از 

اتهامات متوجه حضور او در بانك گردشگرى بود.
بــا اين حال، واكنش اســحاق جهانگيرى به اين اتفاق خالــى از كنايه  و القاى تصفيه 
حساب هاى سياسى نبود، زيرا او در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «مسئله قابل پيش 
بينى بود و بايد صبر كرد. اميدوارم سوءاستفاده سياسى نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و 

حاكميت قانون براى همه يكسان اجرا شود.»
جهانگيرى يك روز پس از آن هم در جلسه ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى، با 
تصريح بر اينكه هيچ خط قرمزى در مقابله با فساد وجود ندارد، گفت: اما هيچ كس حق 

ندارد به بهانه مبارزه با فساد تصفيه حساب سياسى كند.
معاون رئيس جمهور خواستار حركت نهادهاى وابسته به حاكميت در چارچوب قانون 
شد. جهانگيرى تصريح كرد: در دولت دوازدهم نيز بايد پرچم مبارزه با فساد را همچنان 
برافراشته نگه داريم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهاى قاطع قوه قضائيه، 

امروز ديگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پديده هايى مثل بابك زنجانى نيستيم.
اين سخنان جهانگيرى در حالى مطرح مى شود كه سخنگوى قوه قضائيه ديروز از يك 
پرونده جديد ابر بدهكار بانكى با 30 هزار ميليارد ريال تخلف، بدهى و معوقه و فساد جديد 
پرده برداشت كه 14 بانك با متهم اصلى آن مرتبط هستند. پرونده اى كه هنوز نام متهم 

اصلى آن اعالم نشده، اما اين هم بزودى آشكار خواهد شد.

مصمم هستيم با 
هرنوع فسادى 
مقابله كنيم و خط 
قرمزى در اين 
زمينه نداريم. در 
اين مبارزه فراگير 
مشكالتى هم 
پيش مى آ يد كه 
ما اين را هم به 
جان خريده ايم و 
از سنگ اندازى 
مخالفان ابايى 
نداريم

بــــــــرش

اين مسير سخت را تجربه كرده است.

شماره پيامك: 30004567

تسنيم: دادستان  كل كشور گفت: به زودى 
تكليف شــبكه ارتباطى تلگرام را روشــن 

مى كنيم.
حجت االسالم والمسلمين منتظرى در جمع 
خبرنگاران دربــاره پرونده مهدى جهانگيرى 
گفت: اصل پرونده در اســتان كرمان تشكيل 
شده اســت اما به دليل اينكه پرونده به تازگى 
تشكيل شده است از بيان جزئيات آن معذور 

هستم. اين فرد فعالً بازداشت است.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سؤال كه 
يكى از اعضــاى ناظر كميته تعيين مصاديق 
محتواى مجرمانه گفته است تاكنون شكايتى 
از يكى از كانال هاى تلگرامى ضدانقالب مطرح 
نشده است، گفت: اين كانال براى فعاليت هاى 
ضدانقالبى خود از بستر تلگرام استفاده مى كند 

و به زودى تكليف تلگرام را روشن مى كنيم. 

تسنيم: دبيركل حزب اهللا لبنان در سخنرانى خود 
به مناسبت بزرگداشت دو شهيد حزب اهللا از توطئه 
جديد آمريكا و عربستان عليه ايران خبر داد. سيد 
حســن نصراهللا در مراســم بزرگداشت شهادت 
فرمانده «على هادى العاشــق» و «محمد حسن 
ناصرالدين»، گفت: برخى به دنبال منع جنگ با 
داعش بوده و به دنبال تأخير اين جنگ هستند 
و آمريكايى ها به دنبال اين موضوع هســتند. وى 
گفت: ما در منطقه در برابر يك توطئه جديدى 
از سوى آمريكا و عربستان هستيم و در رأس اين 
توطئه مى خواهند جمهورى اسالمى ايران را هدف 
قرار دهند. مشكل واقعى آمريكا با ايران اين بوده 
كه تهران دليل اصلى و واقعى شكست طرح آمريكا 
و عربستان در منطقه است و به همين دليل بايد 
بهاى آن را بپردازد و به اين كشور اتهام حمايت از 

تروريسم زده شود.

هشدار سرلشكر جعفرى به ترامپ
ايران مسائل منطقه را در جايى 

غير از ميز مذاكره حل مى كند

سپاه نيوز: فرمانده كل سپاه تأكيد كرد: ايران 
در نظر دارد مسائل منطقه را در جايى غير از ميز 
مذاكره حل كند، نه حرفى براى مذاكره وجود 

دارد و نه طرفى براى آن. 
سرلشكر محمدعلى جعفرى ديروز در جلسه  
شوراى راهبردى سپاه كه با موضوع تحليل رفتار 
دولت ترامپ تشــكيل شد، با تشريح اقدامات 
خصمانه آمريكايى هــا در ماه هاى اخير عليه 
ملت ايران و تأكيد بر اينكه جمهورى اسالمى 
اجراى قانون «كاتسا» را معادل با خروج يكجانبه 
آمريكا از برجام مى داند، گفت: همان طور كه در 
گذشته نيز اعالم كرده ايم؛ در صورتى كه قانون 
تحريم هاى جديد آمريكا اجرا شود، اين كشور 
بايد پايگاه هاى منطقه اى خود تا شعاع 2000 
كيلومترى برد موشــك هاى ايــران را منتقل 
كند. وى افــزود: در صورتى كه اخبار پراكنده 
موجود درخصوص حماقت دولت آمريكا مبنى 
بر درنظر گرفتن سپاه به عنوان گروه تروريستى 
صحيح باشــد، ســپاه نيز ارتش آمريكا را در 
سراسر جهان بويژه منطقه خاورميانه، همسنگ 
داعش درنظر خواهد گرفت. وى با بيان اينكه 
اگر آمريكايى ها هدف نهايى خود از طرح اين 
گونه مســائل را مذاكره با ايران درباره منطقه 
قرار داده اند، مســيرى كامالً اشتباه را انتخاب 
كرده اند، تصريح كرد: جمهورى اسالمى ايران 
در نظر دارد مســائل منطقه را در جايى غير از 
ميز مذاكره حل كنــد، نه حرفى براى مذاكره 

وجود دارد و نه طرفى براى آن.

 فرمانده كل سپاه تأكيد كرد: ايران 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تجديد بيعت دانش آموزان مدارس امام رضا با امام مهربانى ها   آستان: همزمان با روزهاى آغازين سال تحصيلى، دانش آموزان دختر مدارس امام رضا(ع) ضمن تشرف به حرم مطهر رضوى با 
امام مهربانى ها تجديد بيعت كردند. مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى با اعالم اين خبر گفت: به منظور بهره گيرى از معارف و سيره امام رضا(ع) در طول سال تحصيلى سه مرحله تشرف به حرم مطهر براى هر دانش آموز 

برنامه ريزى شده است. محمدتقى فخريان آشنايى دانش آموزان با فرهنگ، مفهوم و آداب زيارت و ترويج سبك زندگى رضوى را از اهداف اين طرح عنوان كرد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
سرپرست پرديس رضوان خواهران دانشگاه امام رضا خبر داد

افزايش ظرفيت دانشجويان دختر 
در دانشگاه بين المللى امام رضا

آستان: سرپرســت پرديس رضوان 
خواهران دانشــگاه بيــن المللى امام 
رضا(ع) گفت: در سال تحصيلى جديد 
در واحد خواهران دانشگاه امام رضا(ع) 
بيش از 3300 دانشــجو مشغول به 
تحصيل هستند كه در مقايسه با سال 
گذشته ظرفيت اين مجموعه 700 نفر 
بيشتر شده و تعداد دانشجويان افزايش 

يافته است. زهرا تجريشى در آيين معارفه دانشجويان ورودى جديد دانشگاه بين المللى 
امام رضا(ع) كه با حضور جمعى از دانشجويان جديدالورود، هيئت رئيسه و اعضاى هيئت 
علمى اين دانشگاه برگزار شد، عنوان كرد: امسال تعداد 200 دانشجوى دختر بيشتر از 
دانشجويان پسر در اين دانشگاه ثبت نام كردند كه اين مسئوليت ما را بسيار سنگين  
مى كند. وى در ادامه به داليل تفكيك شدن اين دانشگاه و مزاياى آن اشاره كرد و گفت: 
اين دانشگاه با اهدافى همچون راه اندازى دانشگاه تخصصى ويژه آقايان و خانم ها، حق 

انتخاب براى دانشجويان و تمركز بيشتر در درس خواندن تفكيك شد.

در 6 ماه نخست سال96 صورت گرفت
برپايى 698 محفل قرآنى در حرم مطهر رضوى

آستان: رئيــس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى گفت: در 6 ماهه نخست سال 
جارى 698 جلسه و محفل قرآنى در جوار بارگاه منور رضوى برگزار شد.

حجت االســالم والمسلمين مهدى شــجاع با بيان اين خبر ابراز كرد: به همت اداره 
علوم قرآنى آســتان قدس رضوى از ابتداى سال جارى تا كنون 180 محفل قرآنى با 
حضور قاريان برجسته كشورى، 422 جلسه ترتيل و 96 جنگ قرآنى با حضور زائران و 

مجاوران در بارگاه حرم مطهر حضرت شمس الشموس(ع) برگزار شده است.

راهيابى «جايى براى آرامش» به مرحله نهايى
 نخستين جشنواره بين المللى فيلم كارديف 

آســتان: فيلم داســتانى «جايى براى آرامش» اثر 
جميل عامل صادقى هنرمند مؤسســه آفرينش هاى 
هنرى آستان قدس رضوى، به مرحله نهايى جشنواره 
بين المللى فيلم كارديف راه يافت. فيلم داستانى «جايى 
براى آرامش» به نويسندگى و كارگردانى جميل عامل 
صادقى و با موضوع ســبك زندگى ايرانى ـ اسالمى، 
به مرحله نهايى فســتيوال بين المللى فيلم كارديف 
راه يافت. مراســم پايانى نخستين دوره برگزارى اين 
فستيوال در روزهاى 27 تا 29 اكتبر در شهر كارديف 

ولز برگزار خواهد شد.

همزمان با دهه دوم ماه محرم انجام شد
عزادارى پرشور زائران اردوزبان در حرم مطهر رضوى

آستان: مدير امور زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى از عزادارى پرشور زائران اردو 
زبان در حرم مطهر رضوى همزمان با دهه دوم ماه محرم خبر داد.

سيد محمدجواد هاشمى نژاد با اعالم اين خبر گفت: همزمان با دهه دوم ماه محرم بيش 
از 500 زائر اردوزبان و از مشتاقان اهل بيت(ع) پس از شركت در سالروز عزاى سرور و 
ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) در مسير بازگشت، به مشهد مقدس سفر 
كرده و به زيارت حضرت رضا(ع) مشرف شدند. مدير امور زائران غيرايرانى آستان قدس 
رضوى(ع) اضافه كرد: اين گروه پس از حضور در رواق كوثر و اقامه نماز جماعت از ساير 
برنامه هاى فرهنگى-تبليغى بهره مند و در كالس  هاى حرم شناسى و سيره رضوى كه 

براى آنان در نظر گرفته شده بود شركت كردند.

خـــبر

 قدس/ مليكا درودى   در شب هاى مبارك 
امسال  رمضان  مبارك  ماه  و  قدر  باصفاى  و 
گرافيك  و  هنر  استادان  از  جمعى  كه  بود 
پيشنهاد برگزارى جشنواره اى خاص را مطرح 
كردند؛ جشنواره اى متفاوت و متبرك با هدف 
پرداختن طراحى جلد قرآن مصحف شريف. 
مثلثى شكل گرفت از هنرمندان و گرافيست ها، 
مديران و مسئوالن، قاريان و كارشناسان قرآن 
كريم و همگى بر برگزارى جشنواره طراحى 
جلد قرآن كريم، مفاتيح الجنان و كتب ادعيه 
به اتفاق نظر رسيدند. هر گروهى داليل و نكات 
خاص خود را در خصوص ضرورت برگزارى 
نهايت  در  كه  كردند  مطرح  جشنواره  اين 
سال 1396  رمضان  مبارك  ماه  با  همزمان 
برگزار شد. در اين مسير بود كه «ُحسنا» به 
ابتكار و همت به نشر(انتشارات آستان قدس 
رضوى) كه بيش از سه دهه است در حوزه 
آماده سازى و نشر كتب ادعيه فعاليت دارد، 
متولد شد. جشنواره حسنا، پنجشنبه شب 

گذشته به كار خود پايان داد. 

 400 اثر از هنرمندان سراسر كشور
 به جشنواره رسيد

سعيد بابايى از پيشكسوتان عرصه گرافيك 
مشــهد، دبيرى نخستين جشــنواره ملى 
جشــنواره طراحى جلد قرآن كريم، مفاتيح 
الجنان و كتــب ادعيه(ُحســنا) را برعهده 
داشته است. او با اعالم اينكه حدود 400 اثر 
در ســه بخش قرآن كريم، مفاتيح الجنان و 
كتب ادعيه به دبيرخانه جشــنواره رسيد، 
خاطرنشــان مى كند: از اين آثار 37 عنوان 
به نمايشــگاه راه يافته و همچنين 9 طرح 
نيز شايسته تقدير شناخته شده و جوايزى 

را كسب كردند.
دبير اجرايى نخستين جشنواره ملى جشنواره 
طراحى جلد قــرآن كريم، مفاتيح الجنان و 
كتب ادعيه با اشــاره به اينكه هيئت داوران 
اين جشنواره هيچ اثرى را حائز رتبه هاى اول 
تا سوم نشناخت، تأكيد مى كنند: آثار برتر از 
هنرمندان جوان شهرهاى مختلفى همچون 
مشــهد، تهران، اصفهان، ميناب، نجف آباد، 

تنكابن بوده است.
بابايى با تأكيد بر اينكه نخســتين دوره اين 

جشــنواره داراى كاســتى هايى بود، تأكيد 
مى كنــد: اين جشــنواره به طــور قطع در 

سال هاى آينده مى تواند ادامه پيدا كند.

 طرح جلدهاى مصحف شريف، 
كليشه اى شده است

حميدرضــا فلفالنى دبيرهنرى نخســتين 
جشنواره ملى «ُحسنا»، طرح هاى به كار رفته 

در جلد قرآن كريم را كليشــه اى مى داند و 
مى گويد: اگر جشنواره حسنا بتواند بتدريج 
حالت كليشــه اى صورت ظاهــرى قرآن را 
به ســمت و ســوى ارائه طرح هــاى مدرن 
و متناســب با وضعيت جامعــه و نيازهاى 
مخاطبان ســوق دهد، اقدام بزرگى را انجام 

داده است.
وى با تأكيد بر اعمال تغييرى در طرح هاى 

موجــود، مى افزايــد: در طراحى جلد قرآن 
كريم، اعتقاد حرف اول را مى زند؛ به عبارت 
ديگر بــا ورود هنرمندانى كه اعتقادات قوى 
در اين زمينه دارند، بدون ترديد مى توان به 

طرح هاى خالقانه اى رسيد.
فلفالنى يادآور مى شــود: حسنا، نخستين 
جشنواره اى است كه با موضوع طراحى جلد 
قرآن برگزار مى شود؛ بنابراين نبايد انتظارات 
خود را از اين جشنواره باال ببريم. با اين حال 
اين جشنواره جرقه و آغاز كار بسيار بزرگى 
اســت كه نبايد انتظار زيادى از آن داشــته 
باشيم. اين جشــنواره اما مى تواند مسير را 
براى سال هاى بعد نشان دهد تا با برگزارى 

دوره هاى بعدى، نتايج بهترى حاصل شود.

 آستان قدس، پا پيش بگذارد
مســعود نجابتى استاد برجســته گرافيك 
كشــور، معتقد اســت: مبانى كتاب آرايى 
دينى بايــد مورد بازنگرى قرار گيرد و حتى 

به صورت درســى مستقل و 
داراى هويت در دانشــگاه ها 

تدريس شود.
وى مى گويــد: تمام ســعى 
هنرمند و طراح بر اين است 
كه به بهترين شكل ممكن به 
ظرافت و زيبايى و جنبه هاى 
هنرى قرآن توجه كند؛ چرا 
كه زيبايــى و ظاهر قرآن در 
جذب مخاطب تأثير بسزايى 
دارد. از ايــن رو، تمام همت 
گرافيــك صرف  طراحــان 

زيبايى ظاهر قرآن مى شود.
نجابتى اين نكته را نيز يادآور مى شــود كه 
شايد آستان قدس رضوى بهترين سازمانى 
باشــد كه بــه دليــل دارا بــودن گنجينه 
ارزشمندى در زمينه آثار قرآنى مى تواند به 
عرصه برگزارى اين جشنواره ورود پيدا كند و 
تأكيد مى كند: در كنار اين جشنواره گزيده اى 
از آثار فاخر قدما نيز مى تواند اكران شــود يا 
اين آثار در قالب كتابى به چاپ برسد. ديدن 
آثار خوب پيشينيان مى تواند الگوهاى خوبى 
براى ناشرانى كه كار قرآنى انجام مى دهند، 

به شمار رود.

طرح ابتكارى انتشارات آستان قدس رضوى عرصه اى تازه را در هنر مذهبى كشور گشود

 بهترين انسان ها خادمان حرم مطهر امام رضا جشنواره ُحسنا؛ نگاهى بديع به طراحى جلد قرآن و كتب ادعيه
(ع) هستند كه بدون هيچ گونه چشمداشتى و 
انتظارى به زائران خدمت مى كنند دست همه 

آن ها را مى بوسم.
09160003635

 حدود يــك ماهه دكه هاى راهنماى زائر 
نقشه فارســى ندارند. در اين ايام شرمنده 

زائران محترم شديم.
09150004937

 لطفاً در پاركينگ هاى زير گذر حرم مطهر را 
باز كنيد. مردم كالفه مى شوند براى پارك خودرو.
09150008274

 بعضى از اســتادان پاســخگو به سؤاالت 
شرعى، اطالعات فقهى خوبى دارند؛ اما توان 
مناسبى براى پاسخگويى به شبهات سياسى 
يا مسائل جديد نســل جوان مثل مشكالت 
فضاهاى مجــازى و... ندارنــد. اين وضعيت 
براى مواجهه با مسائل و شبهات نسل جوان، 

وضعيت خوبى نيست. 
09190001315
 بر طبق قواعد و اصول زبان عربى، اسم خاص 
در هنگام ترجمه نبايد تغيير كند و عوض شود، 
لطفاً اين قاعده در ترجمه هاى نوشته شده در 
تابلوهاى راهنماى زائر و تابلوهاى صحن هاى 

حرم مطهر رعايت شود.
09150002389
 خدمات رفاهى آســتان قدس براى زائران 
درمانده و در راه مانده بايد بيشتر شود. لطفاً به 

اين موضوع هم توجه كنيد.
09160003421
 به نظر مى رسد كه تعداد مدارس حوزه هاى 
علميه در سطح شهر مشــهد به تعداد كافى 
نيســت، لطفاً آستان قدس در ساخت مدارس 

جديد كمك كند.
09350009786
 چرا سخنرانان خوب و مطرح در سطح كشور 
فقط در ايام شلوغى و ايام ويژه و خاص به حرم 
امام رضا(ع) براى ســخنرانى دعوت مى شوند؛ 
لطفاً در ساير ايام سال هم از آنان دعوت كنيد.
09130006668

صداى مردم

جشنواره حسنا 
آثار مناسبى را 

جهت بهره گيرى 
ارائه داده است كه 

در آينده از اين 
طرح ها در چاپ 
مصحف شريف 

و كتب ادعيه 
استفاده خواهد شد

بــــــــرش

سرپرســت پرديس رضوان 
خواهران دانشــگاه بيــن المللى امام 
رضا(ع) گفت: در سال تحصيلى جديد 
در واحد خواهران دانشگاه امام رضا(ع) 
 دانشــجو مشغول به 
تحصيل هستند كه در مقايسه با سال 
 نفر 
بيشتر شده و تعداد دانشجويان افزايش 

يافته است. زهرا تجريشى در آيين معارفه دانشجويان ورودى جديد دانشگاه بين المللى 

فيلم داســتانى «جايى براى آرامش» اثر 
جميل عامل صادقى هنرمند مؤسســه آفرينش هاى 
هنرى آستان قدس رضوى، به مرحله نهايى جشنواره 
بين المللى فيلم كارديف راه يافت. فيلم داستانى «جايى 
براى آرامش» به نويسندگى و كارگردانى جميل عامل 
صادقى و با موضوع ســبك زندگى ايرانى ـ اسالمى، 
به مرحله نهايى فســتيوال بين المللى فيلم كارديف 
راه يافت. مراســم پايانى نخستين دوره برگزارى اين 
 اكتبر در شهر كارديف 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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مدير عامل به نشر: 

از آثار برتر جشنواره حسنا استفاده مى كنيم 
مديرعامل شركت انتشارات آستان قدس رضوى(به نشر) با اشاره به اينكه چاپ قرآن 
كريم، مفاتيح الجنان و ساير كتب ادعيه از جمله مهم ترين و پرتيراژترين عناوينى است 
كه در انتشارات آستان قدس رضوى منتشر مى شود، گفت: جشنواره حسنا آثار مناسبى 
را جهت بهره گيرى ارائه داده است كه در آينده از اين طرح ها در چاپ مصحف شريف 
و كتب ادعيه استفاده خواهد شد.  حسين سعيدى با بيان اينكه پيشرفت هاى بشر و 
ارتقاى جايگاه هنر و خالقيت ها سبب شده انتظار مخاطبان نيز به همان نسبت باالتر 
برود، افزود: اين امر متناســب با وضعيت فرهنگى مخاطبان در شهرها و كشورهاى 
مختلف نيز متفاوت است؛ بنابراين طراح جلد قرآن بايد شرايط بومى و فرهنگ مخاطب 
را در طراحى جلد در نظر داشته باشد تا مخاطب بتواند بيشتر با آن ارتباط برقرار كند. 
مدير عامل به نشر تأكيد كرد: ضرورت شناخت زيبايى هاى هنرى و بصرى جلد اين آثار 
و نوع پذيرش از طرف مخاطب، تأثير بســيار زيادى در عرضۀ مطلوب آن ها دارد. در 
همين راستا به نشر نخستين جشنواره ملى طراحى جلد قرآن كريم و كتب ادعيه را با 
هدف معرفى و شناخت آثار برگزيده و تشويق هنرمندان و طراحان به ارائه خالقيت هاى 

هنرى در اين زمينه در سه بخش قرآن كريم، مفاتيح الجنان و ادعيه برگزار كرد.
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

تمدن دريايى را با توسعه سواحل مكران احيا مى كنيم   مهر: امير حبيب اهللا سيارى، فرمانده نيروى دريايى ارتش طى سخنانى در جمع فرماندهان و دانشجويان دانشگاه علوم دريايى امام خمينى(ره)، گفت: مرزخشكى ما 54 درصد، مرز رودخانه اى ما 15 درصد و مرز دريايى ما 31 درصد است 
و با توجه به اين وسعت خاكى فقط هفت درصد صادرات و واردات ما از اين طريق است و 93 درصد صادرات و واردات ما از طريق مرزآبى انجام مى گيرد، اينجاست كه اهميت دريا و نيروى دريايى براى ما مشخص مى شود و ما بايد اهميت اين منطقه دريايى را بدانيم و منطقه اى كه امروز محل مأموريت 

نيروى دريايى است را بشناسيم؛ چون بنا به فرمايش فرمانده معظم كل قوا كشور ما يك كشور دريايى است.

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

 يكــى از مهم ترين محورهايى كــه اين روزها توجه 
رسانه ها را به خودش جلب كرده است، موضوع سرنوشت 
برجام است. فكر مى كنيد اگر به روزى برسيم كه آمريكا 
يكطرفه برجام را به هم بزند و اروپا همچنان براى ادامه 
برجام اعالم آمادگى كند، ايــران در چه موقعيتى قرار 
مى گيرد؟ تصميم شوراى عالى امنيت ملى در مورد آينده 

برجام چه خواهد بود؟ 
من حرف هاى خودم را مى زنم. عضو شوراى امنيت ملى نيستم. 
اين حــرف هايى هم كه مى زنم، نه به عنوان خبرگان مى زنم و 
نه به عنوان جامعه مدرســين. يك گفت وگوى صميمى است و 
نظرات خودم را مى گويم. نكته اول اين است كه نه در آينده، بلكه 
همين االن آمريكا روح و جســم برجام را زير پا گذاشته است. 

ديگر چيزى از برجام باقى نمانده است. 
نكته دوم اين اســت كه اروپا قدرى با ايــران منافقانه برخورد 
مى كند. يعنى مى گويــد، ايران به قرارداد برجــام پايبند بوده 
اســت، ولى هنوز هيچ يك از سران اروپايى، آمريكا را به خاطر 
زير پا گذاشــتن برجام محكوم نكرده انــد. اين تحريم هايى كه 
افزودند. اين حرف دوم. تحليل من اين اســت كه چون رئيس 
جمهور آمريكا خودش اهل تحليل نيســت. (كسى كه خودش 
مى گويد، جز انجيل كتابى را مطالعه نكرده اســت. معلوم است 
بى سواد است و ديگران به او خط مى دهند.) اين جريان دارد به 
سمت بيرون آمدن صريح آمريكا از برجام مى رود. آنچنان كه از 
سخنرانى تند و احمقانه اش پيداست، چنين موضوعى به مشام 
مى رسد كه برجام را زير پا خواهد گذاشت. ما چه 
خواهيم كرد؟ برداشــت من اين است كه مطالبه 
عموم ملــت، مقابله به مثل خواهــد بود و دولت 
هم آنچنان كه خودشــان گفتند، مقابله به مثل 
خواهد كرد. اما چه بسا حوادث بعدى هزينه داشته 
باشــد و ملت ما كه خواهان عزت و استقالل خود 
است، با افتخار اين هزينه استقالل خود را خواهد 

پرداخت. 

 همان طور كه ســخنان اخير رهبر معظم 
انقالب، در مورد واكنش ايران پس از اقدامات 
پيش بينى نشده آمريكا بود، يك محور مهمى 
در ســخنان آقا بود و آن هم در مورد تعامل 
گسترده با همه جهان است. تعامل گسترده 
با جهان چطور مى تواند به ما كليد ويژه اى در 

خصوص ارتباط گسترده با دنيا بدهد؟ 
ايــن موضع مــا از اول پيروزى انقالب اســت كه 
اعالم كرديم به اســتثناى رژيم صهيونيستى كه 
از پايه غاصب مى دانيم و به اســتثناى آمريكا كه 
به گفتــه امام تا زمانى كه آدم نشــود با او رابطه 
نخواهيم داشت، با همه دنيا رابطه خواهيم داشت. 
اول پيروزى انقالب برژنف آخرين رئيس جمهور شــوروى قبل 
از فروپاشــى، درگذشــت. هيئتى از نظام جمهورى اسالمى به 

شوروى سابق رفتند. 
پيرمردى به امام گفت، شــما چطور براى يك كمونيست، يك 
آدم بــا خدا بيگانه، يك هيئت مى فرســتيد؟ امام فرمود ما كه 
نمى توانيــم رابطه خــود را با دنيا قطع كنيم. سياســت رهبر 
معظم انقالب همان سياست است. رابطه ما با كشورهاى ديگر 
محفوظ است؛ ولى رابطه اى كه متقابل باشد. متاسفانه با برخى 
كشــورهايى كه تحت تأثير و مرعوب آمريكا هستند، اين گونه 
نيست. ولى رابطه ما محفوظ است و بصراحت مى گويم نمى توان 
در عرصه برجام به كشورهاى اروپايى هم اعتماد كرد. هيچ گاه 
آن ها راضى نيســتند كه رابطه خــود را با آمريكا، براى رابطه با 

جمهورى اسالمى ايران قطع كنند. 
حقيقت اين است كه اسالميت نظام ما را همان گونه كه آمريكا 
نمى پسندد، كشورهاى اروپايى هم نمى پســندند. بنابراين راه 
درست دل به خدا بستن و دميدن در فرهنگ مقاومت است. اين 

راه، راهى است كه جواب داده و مى دهد.

 بــه موضوع فرهنــگ مقاومت اشــاره كرديد. 
مى خواهم از اين موضوع الگو بگيرم و در مورد مدل 
موفق حشدالشــعبى در عراق صحبت كنم. همان 
طور كه همه شاهد بودند تا زمانى كه حشدالشعبى 
به عنوان بسيج عمومى (كه از بسيج مستضعفين ما 
الهام گرفته بود)، شكل نگرفته بود، واقعاً هيچ كدام 
از پيروزى هاى حلب و موصل اتفاق نيفتاد. اين نشان 
داد، ملت هاى منطقه بــه ورود ناتو يا ائتالف غربى 
اميدى ندارند تا دشــمن خود را بيرون كنند. شما 
فكر مى كنيد اين مدل چقدر مى تواند در عراق آينده 
روشنى داشته باشــد و چقدر مى تواند اين مدل در 
كشورهاى ديگر مانند افغانستان قابل انتشار باشد، 
چون افغانستان از سال 2003 گرفتار حضور نيروهاى 

خارجى است. 
بله، حشــد الشعبى برگرفته از بسيج بيست ميليونى ماست نه 

تنها در عراق، در سوريه، در افغانستان و در جاهاى ديگر، حشد 
الشــعبى يا بسيج مردمى است كه كشــورها را نجات مى دهد. 

همين االن هم اميد عراق به حشدالشعبى است. 
اين بدين معنا نيست كه زحمات ارتش عراق ناديده گرفته شود. 
وقتى حشدالشعبى با ارتش عراق متحد شدند اين پيروزى ها به 
دست آمد. اينكه بگوييم فقط حشدالشعبى پيش برد، به نظرم 

مى رسد تحليل واقع بينانه اى نيست. 
همراه شدن حشدالشعبى و ارتش عراق پيروزى موصل را در پى 
داشت. در ايران اسالمى ما هم در جنگ تحميلى و هشت سال 
دفاع مقدس، بســيج حرف مهم را زد. اين بدان معنا نيست كه 
ارتش نبود. ارتش بود و فداكارى كرد. سپاه بود و فداكارى كرد، 

اما بسيج مردمى نقش بسيار برجسته اى داشت. 
آنچه مهم اســت، مديريت و فرماندهى اين بســيج اســت. در 
افغانســتان هم اگر با مديريت و فرماندهى بايسته باشد، جواب 
مى دهد. نباشــد جــواب نمى دهد. در عــراق بحمداهللا چنين 

مديريت قابلى شكل گرفت.

 آقاى ظريف در برنامه اعالمى خود به مجلس براى 
اخذ رأى اعتماد به اين نكته اشاره كرده است كه فقط 
كارشناسان سياست خارجى درباره مسايل سياست 
خارجى اظهار نظر كنند. اين به اين معناســت كه 
مثالً ائمه جمعه و فرماندهان نظامى نبايد هيچ اظهار 
نظرى نسبت به مسائل بين المللى داشته باشند. فكر 

مى كنيد اساساً اين طرح درستى است؟

به گمانم اينجا دو مطلب با هم درآميخته است. مطلب اول اين 
است كه تصميم گيرنده در مسائل خارجى فقط وزارت خارجه 
است. اين حرف درستى اســت و ما هم قبول داريم. قانون اين 
اختيار را به وزارت خارجه داده اســت. اما يك حرف دومى هم 

اينجا هست و آن تحليل مسائل خارجى است. 
تحليل مسائل خارجى فقط به عهده وزارت خارجه نيست و اين 
حرف كه هيچ كس غير از مســئوالن وزارت خارجه در مسائل 
سياســت خارجى اظهار نظر نكند، حرف خالف قانون اساسى 
است و پذيرفتنى نيســت. به ما هم اختصاص ندارد. در سراسر 

دنيا وزارت خارجه مسئول است. 
حرف هاى مسئوالنه را از زبان آن ها مى شنوند. ولى تحليل مسائل 
خارجى حق همه است، نه فقط حق كارشناسان، بلكه حق مردم 

است كه از مواضع بپرسند. 
من نمى دانم چگونه اين ســخن گفته شده است. اين دو حرف 

نبايد با هم آميخته شود.  

 آيا شما براى محتواى خطبه هاى نماز جمعه از افراد 
و شخصيت هايى مشورت هم مى گيريد؟

در رابطه با ائمه جمعه، كسانى كه حرفشان بُرد دارد، ائمه جمعه 
اســتان ها هستند و دربين استان ها، مشخصاً نماز جمعه تهران 
اثرگذارتر است.كســى كه حرفش تاثيرگذار است و تريبونش را 
تريبــون نظام مى دانند، نماز جمعه اســت. من تا به حال 155 

خطبه خوانده ام.
در بسيارى از مســائل خارجى اظهار نظر صريح كرده ام و همه 

اين ها را با مقامات مســئول مشورت كرده ام. آن زمانى كه آقاى 
الريجانى مسئول هســته اى بود، با ايشان مشورت كردم كه در 

رابطه با اين موضوع به نظر شما چه موضعى بايد گرفت.
ايشــان به بنده گفت، ما امشب مذاكره داريم. ببينم در مذاكره 
لحن آن ها چگونه است تا در تريبون نماز جمعه متناسب پاسخ 
دهيم. دارم نمونــه ذكر مى كنم كه مردم ما بدانند موضعى كه 

در نماز جمعه تهران حداقل بنده مى گيرم، بى حساب نيست. 
خطبه قبل مى خواســتم در مورد موضوعى اظهار نظر كنم، به 
آقاى شــمخانى زنگ زدم كه اين مســئله به امنيت ما مربوط 
مى شــود، مى خواهم اين تعبير را داشته باشم. اگر مشكل دارد، 
بگوييد نگويم. ايشان گفت هيچ مشكلى ندارد و بصراحت اعالم 

كن. آقايان، مسئوالن ائمه جمعه را دست كم نگيرند. فكر نكنند 
آن ها هستند كه حرف حساب مى زنند. 

ما حداقل به اندازه آقايان دلسوز نظام هستيم و چه بسا موضع 
تريبون نماز جمعه موضع آقايان نباشد. بصراحت مى گويم آقايان 
بدانند نماز جمعه در كشور دولتى نيست. هيچ كس نمى تواند به 

امام جمعه ديكته كند چه بگو و چه نگو. 
مــن در 155 خطبه اى كه خوانده ام يك بار از دفتر مقام معظم 
رهبرى به مــن نگفته اند چه بگو و چه نگو. يــك تريبون آزاد 

مردمى است. موضع خودش را مى گويد.
اگر جايى هم موضعش را قبول نداشــتيد، شما فقط حق داريد 

بگوييد موضع نظام نيست.

موضع نظام آن چيزى اســت كه ما مى گوييــم، موضع وزارت 
خارجه. بيشــتر از اين هم حق نداريد. حق شــما اين است كه 

بگوييد اين موضع، موضع شخصى است. 
اينكه حق ندارند، نه به معنــاى آنكه حق نقد ندارند. حق نقد 
دارند، ولى حق اهانت ندارند. موضع آن ها يك موضع اســت و 

موضع خطيب جمعه يك موضع ديگر.

 فكر مى كنيد ايــن روحيه را بقيه ائمه جمعه هم 
دارند كه اين گونه اهل مشورت باشند؟

وقتى آقا مى خواســتند مرا به عنوان امام جمعه تهران منصوب 
كننــد، حدود يك ســاعت لطف كردند و بــه اين طلبه ناچيز 
رهنمود دادند. چون تقريباً جوان ترين امام جمعه بودم و به تعبير 

آقا در نماز جمعه هر چه ديده بوديم، ريش سفيد بود. 
آن زمان هنوز ريشــم مشكى بود. آقا فرمودند خب چه اشكالى 
دارد چند ريش مشكى هم امام جمعه شوند. فرمودند، بعضى به 
من گفته اند، حاال كه شــما ايشان را امام جمعه قرار داديد، يك 
هيئت مشاوره براى ايشان بگذاريد. مقام معظم رهبرى فرمودند 
من به آن ها گفتم، خاتمى خودش اهل مشورت است و با هركه 

الزم باشد مشورت مى كند. 
بنده نه تنها در عرصه سياست خارجى، بلكه در عرصه سياست 
داخلى هم مشورت مى گيرم، آن زمانى كه آقاى احمدى مقدم 
فرمانده نيروى انتظامى بود، اين مسئله گشت ارشاد بود. آقاى 

احمدى نژاد هم مقابل اين ها بود. 
من از خودش مى پرســيدم كه طرح شما چيست و چقدر بايد 
گفته شود؟ يا در دوره فرماندهى سردار اشترى، يك موضوعى 
اتفاق افتاده بود. گفتم آن موضوعى كه شما الزم مى دانيد بايد 
گفته شــود، با توجه به همه جوانب بنويســيد و من بگويم. در 
مســائل داخلى و خارجى، جالب است برايتان بگويم كه قبل از 
حج، به آقاى قاضى عســكر نماينده ولى فقيه در حج گفتم من 
مى خواهم در خطبه ها به جنايات عربســتان حمله كنم و اين 

را بگويم. 
اين را خوب گوش كنيد و ببينيد اگر صالح هست بگويم. جورى 
نشود كار تا جايى پيش برود و يك خطبه من كار را به هم بريزد. 
مشــورت كردم و با مشورت ايشان آن موضع سياسى را گرفتم. 
من از طرف امامان جمعه ديگر مســئول يا كسى نيستم كه از 

سوى آن ها سخن بگويم. 
از ناحيه خودم اين سخن را مى گويم و اين اطمينان را به مردم 
عزيزمان مى دهم كه حداقل با پنج- شــش چهره شاخص كه 

خطى و جناحى هم نيستند، مشورت مى كنم. 
گاهى حتى يك تعبير را برخى از مشاوران ما مى گويند، مناسب 
نيست. تعبير را قبل از خطبه دقيقاً مى نويسم. همه را. حتى خدا 
رحمت كند، مرحوم آيت اهللا ميرزا على آقا فلسفى از دنيا رفت، 

هنوز مقام معظم رهبرى پيام نداده بودند. 
روى كلمه كلمه تعبيراتى كه مى خواستم در رابطه با اين عالم 
بزرگوار بگويم مشورت مى كردم. من دوستانه به عزيزان مسئول 
عرض مى كنم، قدر تريبون نماز جمعــه را بدانند. اين تريبون 
مقدسى است. خدمات زيادى به نظام كرده است. در بسيج مردم 
به جبهه، در خنثى كردن توطئه ها، در حمايت از نظام اسالمى، 
اينكه طورى برخورد كنند كه انگار اين تريبون نماز جمعه بارى 
است بر نظام، موى دماغ است، اين برخورد نادرستى است. اين 

سرمايه سوزى است. سرمايه سوزى نكنند.

  بتازگى كه اعضاى محتــرم مجلس خبرگان با 
رهبرى ديدار داشتند، ايشان مأموريت ويژه اى  

براى مجلس خبرگان تعريف كردند. رهبر 
معظم انقالب در اين ديدار فرمودند: 
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 ، د ر مى گــذ

اين  چقدر 
و  انقالب 

دســتگاه هاى مختلف رويكرد انقالبى داشتند و به 
آن هدفى كه مد نظر بوده است، رسيده ايم. ايشان 
يك مطالبه جدى خواســتند كه مجلس خبرگان از 
دســتگاه هاى مختلف مانند مجلس و دولت داشته 
باشند. آيا مى توان گفت اين يك فصل جديد است؟ 
يك ماموريت ويژه براى خبرگان در نظر گرفته اند؟ 
آيا هيئت رئيســه خبرگان و اعضاى محترم بعد از 
ديدار برنامه ريزى خاصى داشتند كه بخواهند اين 
ماموريت را انجام بدهند. يك مقدار در مورد جزئيات 
اين مأموريت ويژه اى كه حضرت آقا تعريف كردند، 

توضيح بفرماييد.
رهبر معظم انقالب حدود دو سال است روى اين انقالبى بودن 
و انقالبى ماندن به عنوان يك فرهنگ حساســيت دارند. اول به 

حوزه علميه فرمودند، انقالبى بماند. 
دســتگاه قضايى انقالبى بمانــد. وزارت اطالعات انقالبى بماند. 
مجلس خبرگان انقالبى بماند. ســال گذشته هم در مرقد امام 
منشــور انقالبى بودن را تبيين كردند. اين بدين دليل است كه 
هويت انقالب اســالمى با اين انقالبــى ماندن مى ماند. اين يك 

واقعيت و حقيقت است. 
اما در رابطه با هيئت انديشــه ورز كــه رهبر معظم انقالب در 
خبرگان فرمودند، خب روز بعد از ديدارشــان ماه محرم شروع 
شد و اعضاى مجلس خبرگان، يا خود خطيب هستند يا مجالس 

دينى را مديريت مى كنند. 
مثًال همين امروز (روزى كه با ايشــان گفت وگو را مى گرفتيم) 
آيت اهللا جنتى زنگ زدند كه ان شــاءاهللا چهارشنبه هفته بعد 
هيئت رئيسه جلسه داشته باشيم. اين موضوع هيئت انديشه ورز 

ان شاءاهللا مورد بحث قرار مى گيرد.
اينكه رســانه هاى خارجى و معاند بيان كردند اين حرف(هيئت 
انديشه براى مجلس خبرگان)، موضوعى غير قانونى است، اين ها 
قانون اساسى ما را نمى شناسند. قانون اساسى مى گويد، مجلس 
خبــرگان دو وظيفه دارد، يكى انتخاب رهبر به هنگام بحران و 
يكى هم مراقبت بر اينكه شرايط رهبر محفوظ باشد. اما معنايش 
اين نيست كه رهبرى نمى تواند مسئوليتى به آن ها واگذار كند. 
آقا فرمود، اين كار، يعنى مراقبت بر اينكه شعارها و اهداف انقالب 
باقى باشــد، اين وظيفه من اســت و من هم در حد توان انجام 
مى دهم. اما مجلس خبرگان به عنوان يك جمع عالم فرهيخته 
اين هيئت را تشكيل بدهند، تا ببينند اين اهدافى كه اول انقالب 
گفته ايم چقدر محقق شده است؟ جلو رفته ايم؟ متوقف شده ايم؟ 

پس رفته ايم؟ اين در حقيقت تدبيرى براى پاسدارى از انقالب 
اســالمى است و يك كار اســتراتژيك نظام اسالمى است. كار 
اجرايى نيست. كار ارزيابى و پيشــنهاد است. يك كار نظارتى 
اســت كه اين كار را ان شــاءاهللا مجلس خبرگان به قوت خود 
انجام و حتماً گزارش محضر مقام معظم رهبرى خواهد داد. ولى 
رويكرد انقالبــى ماندن نظام، رويكرد ثابت اليتغير مقام معظم 

رهبرى است.

 گفته مى شود جلسه اى ويژه با حضور آقاى رئيس 
جمهــور و اعضاى هيئت رئيســه مجلس خبرگان 
تشكيل شده و توصيه ها و تذكراتى پيرامون مواضع 
آقاى روحانى به ايشان داده شده است، آيا شما اين 
خبر را تأييد مى كنيد؟ در مورد اين جلسه توضيح 

بدهيد كه اصالً بوده يا نبوده است.
اگربا من به عنوان عضو خبرگان صحبت مى كنيد، يك موضع 
است و اگر به عنوان عضو جامعه مدرسين صحبت مى كنيد يك 

موضع ديگر.
من از موضع خبرگان مى گويم چون ســخنگوى هيئت رئيسه 
خبرگان هم هســتم. اين دوره خبرگان چه در جلسات رسمى 
و چه در جلســه غير رســمى ضيافت، اعضاى محترم مجلس 
خبرگان نقدهاى فراوانى بخصوص به مواضع ايشــان در دوره 

تبليغات رياست جمهورى داشتند. 
همه اين كلمــات و تعبيــرات و هجمه ها، 
پياده مى شود و براى شخص ايشان فرستاده 
مى شــود. البته اين يــك روال معمول بوده 
است و نقدهايى كه بر مسئوالن است، براى 

خودشان ارسال مى شود. 

 يعنى خودشان در جلسه هيئت 
رئيسه خبرگان حضور ندارند؟

نه. چــون ايشــان در اين نوبت، ســازمان 
ملــل بودند. در وقت هاى ديگر اول جلســه 
مى آيند و گاهى يكى دو نطق مى نشينند و 
بعد تشــريف مى برند. اما اين دفعه پيشنهاد 
شد تدبيرى بينديشــيم تا اعضاى خبرگان 
رهبرى، يا حداقل هيئت رئيســه با كابينه 
نشست داشته باشند. با هيئت رئيسه مجلس 
شوراى اســالمى يا رؤســاى كميسيون ها 
نشســت داشته باشــند. اين پيشنهادها در 
هيئت رئيســه مورد بحــث و ارزيابى قرار

مى گيرد. 
من از رئيــس جمهور محترم درخواســت 
مى كنم، يك بار برگردند و حرف هايى كه در 
تبليغات گفته اند گوش كنند. برخى حرف ها 

فوق مواضع تبليغاتى بود. كل نظام را شامل مى شد. برگردند و 
ارزيابى كنند و اگر به نقاط ضعف برخورد كردند، اين شجاعت و 
شهامت است كه بگويند برخى سخنان كه اعالم شد، تندروانه 
بــود. مردم ما هم مردم فهيمى هســتند و آفرين مى گويند بر 
كســى كه حرفى را بزند و وقتى فهميد نادرست است، بگويد 

ببخشيد اشتباه شد.
منظور اين اســت كه ما با رئيس جمهور نشســت نداشته ايم، 
ولــى نقد بخصوص در اين دوره فــراوان بود. من موضع خودم 
را بصراحت مى گويم كه ســه قوه در نهاد و در نظام مشروعيت 
دارند. قوه مجريه كه رياســت آن برعهده رئيس جمهور است، 
قوه مقننه، قوه قضائيه. اين نهادها مشروع هستند. مشروعيتى 
كه از واليت گرفته اند. من معتقدم همه بايد قانونى عمل كنند. 
در چهارچوب قانون و همه مجاز به نقد هستند. نقد كنند، نقد 
ســازنده. به گونه اى كه كل نهاد زير ســؤال نرود. كسى كه در 
اين جايگاه قرار گرفته است، بايد تحمل نقد را هم داشته باشد. 
جامعه مدرســين هم اقداماتى داشــته اند كه در سايت جامعه 
مدرسين بايد ببينيد، چون جامعه مدرسين سخنگو ندارد و بنده 

هم در اين نقش سخنى نمى گويم. 

 شما خودتان در آن جلسه نبوديد؟
اصًال چنين جلســه اى نبوده است. 
جلسه اى با آقاى رئيس جمهور 
با عنوان جامعه مدرســين 
نبوده است. وقتى يك بار 
آقاى رئيس جمهور به 
قم تشــريف آوردند، 
جامعه  جلســه  به 
مدرســين آمدند؛ 
ايــن روزها  ولى 
نشســتى نبوده 
من  كه  اســت 
باشم يا نباشم. 

آيت اهللا سيد احمد خاتمى در گفت وگوى اختصاصى با روزنامه قدس:

خبرگان نقدهاى فراوانى به مواضع رئيس جمهور دارند واكنش ناطق نورى به 
اظهارات آمريكا عليه سپاه

فارس: حجت االسالم والمسلمين على اكبر 
ناطق نورى، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در حاشــيه همايش مرحوم هاشمى و 
هشت سال دفاع مقدس در پاسخ به پرسشى 
پيرامون اظهــارات ترامپ درمورد قرار دادن 
سپاه پاســداران در فهرست ســازمان هاى 
تروريستى اظهار داشت: زمان بوش هم اين 
بحث ها را داشــتند و اتفاق جديدى نيست.

وى تصريح كرد: اين اظهارات مغاير با قانون 
اساسى، دخالت در مســائل داخلى ايران و 

مغاير با مسائل بين المللى است.

حبيبى در نشست حزب موتلفه:
همه پرسى در كردستان عراق 

خنجرى از پشت به چهار 
كشور اسالمى منطقه است 

تسنيم: محمدنبى حبيبى، دبيركل حزب 
مؤتلفه اســالمى در پايان نشســت دبيران 
اين حزب با اشــاره به اينكــه بزرگ ترين و 
مهم ترين مسئله كنونى ما تجزيه كشورهاى 
اسالمى منطقه است، گفت: استكبار جهانى 
مى خواست شكست داعش را با همه پرسى 

كردستان جبران كند، اما نتوانست. 
وى افزود: همه پرســى در كردســتان يك 
خنجر از پشــت به چهار كشــور اســالمى 
منطقه اســت كه دچار فتنه داعش بودند. 
امروز داعش در حال احتضار اســت، از اين 
رو رژيم صهيونيســتى و آمريكا مى خواهند 
تجزيه كشورهاى اسالمى درگير با داعش را 
از طريق همه پرسى كردستان كليد بزنند. اين 
يك طرح خائنانه است و بايد با تمام قدرت 
در برابر آن ايســتاد و نگذاشت مردم مظلوم 
كردســتان وجه المصالحــه تضمين منافع 
استكبار جهانى شوند.دبيركل حزب مؤتلفه 
اســالمى با تجليل از مرحوم جالل طالبانى 
گفت: جــالل طالبانى تا زنده بود به وحدت 
سرزمين عراق اصرار داشت و تجزيه طلبى را 

برنمى تابيد.

واليتى درپى برخى اظهارات پيرامون 
سپاه پاسداران:

آمريكايى ها به نقش سپاه 
پاسداران در منطقه آگاهند

خبرگزارى صداوســيما: عضــو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: دشمنان ما 
بخصوص آمريكايى ها مى دانند نقش ســپاه 
در دفاع از كشــور، نظام و دوســتان ايران 
در منطقه چقدر مهم و حســاس است.على 
اكبر واليتى در حاشــيه «هشتمين كنگره 
مراقبت هاى  ريوى،  بيمارى هاى  بين المللى 
ويژه و ســل» دربــاره تحريم هــاى آمريكا 
عليه ايران و برخى اظهارات پيرامون ســپاه 
پاسداران، افزود: آمريكايى ها از ابتداى انقالب 
تاكنون از هر گونه دشــمنى عليه جمهورى 

اسالمى ايران خوددارى نكردند.
وى اضافه كرد: ســپاه پاســداران بر اساس 
تعريف قانون، حافظان انقالب، حدود و ثغور 
جمهورى اســالمى ايران و قانون اساســى 
هستند و وظيفه سنگينى را نيز برعهده دارند.

دكتر واليتى با بيان اينكه سپاه پاسداران عمًال 
تاكنون خطرات زيادى را از جمهورى اسالمى 
ايران با دفاع هوشــمندانه دفع كرده است، 
گفت: دشمنان ما هم بخصوص آمريكايى ها 
و صهيونيست ها مى دانند نقش سپاه در دفاع 
از كشــور، نظام و حمايت از دوستان ايران 
در منطقه كه عمدتاً حــول محور مقاومت 

هستند، چقدر مهم و حساس است.

خبر

برش

در بسيارى از مسائل خارجى اظهار نظر صريح كرده ام 
و همه اين ها را با مقامات مسئول مشورت كرده ام. آن 
زمانى كه آقاى الريجانى مسئول هسته اى بود، با ايشان 
مشورت كردم كه در رابطه با اين موضوع به نظر شما 
چه موضعى بايد گرفت. ايشان به بنده گفت، ما امشب 
مذاكره داريم. ببينم در مذاكره لحن آن ها چگونه است 
تا در تريبون نماز جمعه متناســب پاسخ دهيم. دارم 
نمونه ذكر مى كنم كه مردم ما بدانند موضعى كه در نماز 

جمعه تهران حداقل بنده مى گيرم، بى حساب نيست. 
خطبه قبل مى خواستم در مورد موضوعى اظهار نظر 
كنم، به آقاى شــمخانى زنگ زدم كه اين مسئله به 
امنيت ما مربوط مى شود، مى خواهم اين تعبير را داشته 
باشم. اگر مشكل دارد، بگوييد نگويم. ايشان گفت هيچ 
مشكلى ندارد و بصراحت اعالم كن. آقايان، مسئوالن 
ائمه جمعه را دست كم نگيرند. فكر نكنند آن ها هستند 

كه حرف حساب مى زنند.

تحليل مسائل 
خارجى فقط به 
عهده وزارت 
خارجه نيست و اين 
حرف كه هيچ كس 
غير از مسئوالن 
وزارت خارجه در 
مسائل سياست 
خارجى اظهار نظر 
نكند، حرف خالف 
قانون اساسى است 
و پذيرفتنى نيست. 
به ما هم اختصاص 
ندارد. در سراسر 
دنيا وزارت خارجه 
مسئول است 

نماز جمعه خدمات بــــــــرش
زيادى به نظام كرده 

است. در بسيج 
مردم به جبهه، در 

خنثى كردن 
توطئه ها، در حمايت 

از نظام اسالمى، 
اينكه طورى برخورد 

كنند كه انگار 
اين تريبون نماز 

جمعه بارى است 
بر نظام، موى دماغ 
است، اين برخورد 

نادرستى است. 
اين سرمايه سوزى 

است. سرمايه 
سوزى نكنند

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سفر «سليم الجبورى» به اربيل شخصى و مخالف با رويكرد پارلمان بود  
الميادين: همام حمودى، معاون رئيس پارلمان عراق از سفر سليم الجبورى به اقليم كردستان بشدت انتقاد كرد.وى در اين خصوص گفت: اين سفر بر خالف رويكرد كلى نمايندگان پارلمان عراق انجام شد و از اين حيث نااميدكننده بود.معاون رئيس پارلمان عراق همچنين تصريح كرد كه سفر الجبورى به 

اربيل شخصى بوده است. از سوى ديگر، اخيراً اسامه نجيفى، معاون رئيس جمهورى عراق، طرحى را به منظور حل و فصل بحران سياسى اخير در اين كشور ارائه كرده است.

واكنش وزارت خارجه به 
اقدام اخير آمريكا عليه ايران 

در موضوع قاچاق انسان
رئيس  و  خبرگزارى صداوسيما: سخنگو 
مركز ديپلماســى عمومى و رسانه اى وزارت 
امور خارجه به اقدام اخير دولت آمريكا عليه 
كشورمان در ارتباط با موضوع قاچاق انسان 
واكنش نشان داد.بهرام قاسمى در واكنش به 
اقدام اخير دولت آمريكا عليه كشــورمان در 
ارتباط با موضوع قاچاق انسان گفت: آمريكا 
اخيراً در گزارشــى جانبدارانه و با استفاده از 
منابع و اطالعات نامعتبر، اتهاماتى بى اساس، 
ناروا و غيرواقعى را در موضوع قاچاق انســان 
به ايران نسبت داده است. ما معتقديم دولت 
آمريكا تــالش دارد تا از طريق اين اقدامات، 
افكار عمومى جهان را از نقش و مسئوليتى 
كه آن كشور ذيل معاهدات و كنوانسيون هاى 
بين المللى ذى ربط در زمينه قاچاق انســان 
به آن متعهد شده را منحرف كند؛ به همين 
علت، ما اقدام آمريكا در تهيه گزارش هاى غير 
واقعى در اين زمينه و طرح اتهامات به ديگر 

كشورهاى مستقل را كامالً مردود مى دانيم.

آمريكا و كره جنوبى 
جاسوسى از كره شمالى را 

افزايش داده اند
راشاتودى: انتشــار گــزارش هايى در مورد 
تصميم كره شمالى براى انجام آزمايش موشك 
دوربرد موجب افزايش عمليات هاى جاسوسى 
آمريكا و كره جنوبى عليه پيونگ يانگ شده 
اســت.براى اين كار هواپيماهاى جاسوســى 
-RF 800 و-RC پيشرفته آمريكا همچون
 737-E 16 استفاده شده و البته هواپيماهاى
و همچنيــن 3C-P نيــز در اين عمليات ها 
حضور دارند.در همين رابطه روز گذشــته نيز 
اعالم شد كه كره جنوبى در واكنش به هشدار 
يك ديپلمات روس مبنى بر احتمال آزمايش 
موشك دوربرد از سوى كره شمالى، در حالت 

هشدار نظامى قرار گرفت.

وزير خارجه آلمان:
خروج آمريكا از برجام 

محتمل است
دويچه وله: «زيگمــار گابريل» وزير خارجه 
آلمان در اظهاراتى از احتمال خروج آمريكا 
از توافق هســته اى 14 جوالى سال 2015 
(23 تير 1394) موسوم به «برجام» خبر داد 
و از آن ابــراز نگرانى كرد.وزير خارجه آلمان 
در اين باره اعالم كرد: اين امكان وجود دارد 
كه آمريكا پايبندى ايران به توافق هسته اى را 

تأييد نكند و اين امر ما را نگران كرده است.
زيگمــار گابريل در ادامه بــا تأكيد بر اينكه 
توافقــى بهتر از توافق كنونــى وجود ندارد، 
افزود: سياست ترامپ و مشاورانش از خطرى 

بزرگ حكايت دارد.

تظاهرات گسترده
در بارسلون در اعتراض به 

جدايى كاتالونيا
آسوشيتدپرس: هزاران نفر از مردم در مركز 
شهر بارســلون راهپيمايى برگزار كردند تا به 
فشــار دولت «كاتاالن» بــراى جدايى از باقى 
اســپانيا اعتراض كنند.برخى رسانه ها ميزان 
مشــاركت در اين تظاهــرات را بيش از 300 
هزار نفر اعالم كرده اند.بسيارى از معترضان در 
ميدان مركزى گردهم جمع شدند و پرچم هاى 
اسپانيا و كاتاالن را به دست گرفته بودند.برخى 
شعار مى دادند: «احمق نشويد، كاتالونيا جزئى از 
اسپانيا است» و خواستار زندانى شدن«كارلس 

پيگدمونت» رئيس  منطقه كاتالونيا شدند.

اخبارجهان
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 سياست/ احمد يوسفى صراف  فرصت گفت وگو با آيت اهللا سيد احمد خاتمى، عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى، عضو 
جامعه مدرســين حوزه علميه قم و امام جمعه تهران، از آن دست فرصت هايى است كه مى تواند صحبت را ساعت ها به درازا 
بكشاند. آيت اهللا خاتمى مى گويد، مسئله «انقالبى گرى نظام» مدت هاست به دغدغه نخست مقام معظم رهبرى تبديل شده است 

و از همه مسئوالن و نهادها آن را مطالبه مى كنند.

ايشان معتقد است، ديگر چيزى از برجام براى برهم زدن آن هم باقى نمانده است. وقتى از ايشان مى پرسم براى ايراد خطبه هاى 
نماز جمعه مشورت هم مى گيرند، با گشاده رويى پاسخ مى دهد در طول اين سال ها همواره از افراد و شخصيت هاى مرتبط با هر 
موضوع مشورت گرفته است. آنچه در پى مى خوانيد، حاصل گفت وگويى صميمى است كه ايشان در مؤسسه فرهنگى قدس با 

ما انجام داده اند. 

كن. آقايان، مسئوالن ائمه جمعه را دست كم نگيرند. فكر نكنند 

ما حداقل به اندازه آقايان دلسوز نظام هستيم و چه بسا موضع 
تريبون نماز جمعه موضع آقايان نباشد. بصراحت مى گويم آقايان 
بدانند نماز جمعه در كشور دولتى نيست. هيچ كس نمى تواند به 

 خطبه اى كه خوانده ام يك بار از دفتر مقام معظم 
رهبرى به مــن نگفته اند چه بگو و چه نگو. يــك تريبون آزاد 

اگر جايى هم موضعش را قبول نداشــتيد، شما فقط حق داريد 

را بگويم. 
اين را خوب گوش كنيد و ببينيد اگر صالح هست بگويم. جورى 
نشود كار تا جايى پيش برود و يك خطبه من كار را به هم بريزد. 
مشــورت كردم و با مشورت ايشان آن موضع سياسى را گرفتم. 
من از طرف امامان جمعه ديگر مســئول يا كسى نيستم كه از 

سوى آن ها سخن بگويم. 
از ناحيه خودم اين سخن را مى گويم و اين اطمينان را به مردم 
عزيزمان مى دهم كه حداقل با پنج- شــش چهره شاخص كه 

خطى و جناحى هم نيستند، مشورت مى كنم. 
گاهى حتى يك تعبير را برخى از مشاوران ما مى گويند، مناسب 
نيست. تعبير را قبل از خطبه دقيقاً مى نويسم. همه را. حتى خدا 
رحمت كند، مرحوم آيت اهللا ميرزا على آقا فلسفى از دنيا رفت، 

هنوز مقام معظم رهبرى پيام نداده بودند. 
روى كلمه كلمه تعبيراتى كه مى خواستم در رابطه با اين عالم 
بزرگوار بگويم مشورت مى كردم. من دوستانه به عزيزان مسئول 
عرض مى كنم، قدر تريبون نماز جمعــه را بدانند. اين تريبون 
مقدسى است. خدمات زيادى به نظام كرده است. در بسيج مردم 
به جبهه، در خنثى كردن توطئه ها، در حمايت از نظام اسالمى، 
اينكه طورى برخورد كنند كه انگار اين تريبون نماز جمعه بارى 
است بر نظام، موى دماغ است، اين برخورد نادرستى است. اين 

سرمايه سوزى است. سرمايه سوزى نكنند.

  بتازگى كه اعضاى محتــرم مجلس خبرگان با 
رهبرى ديدار داشتند، ايشان مأموريت ويژه اى  

براى مجلس خبرگان تعريف كردند. رهبر 
معظم انقالب در اين ديدار فرمودند: 

انقالب  از  سال   39
 ، د ر مى گــذ

اين  چقدر 
و  انقالب 

بــود. مردم ما هم مردم فهيمى هســتند و آفرين مى گويند بر گفته ايم چقدر محقق شده است؟ جلو رفته ايم؟ متوقف شده ايم؟ 
كســى كه حرفى را بزند و وقتى فهميد نادرست است، بگويد 

ببخشيد اشتباه شد.
منظور اين اســت كه ما با رئيس جمهور نشســت نداشته ايم، 
ولــى نقد بخصوص در اين دوره فــراوان بود. من موضع خودم 
را بصراحت مى گويم كه ســه قوه در نهاد و در نظام مشروعيت 
دارند. قوه مجريه كه رياســت آن برعهده رئيس جمهور است، 
قوه مقننه، قوه قضائيه. اين نهادها مشروع هستند. مشروعيتى 
كه از واليت گرفته اند. من معتقدم همه بايد قانونى عمل كنند. 
در چهارچوب قانون و همه مجاز به نقد هستند. نقد كنند، نقد 
ســازنده. به گونه اى كه كل نهاد زير ســؤال نرود. كسى كه در 
اين جايگاه قرار گرفته است، بايد تحمل نقد را هم داشته باشد. 
جامعه مدرســين هم اقداماتى داشــته اند كه در سايت جامعه 
مدرسين بايد ببينيد، چون جامعه مدرسين سخنگو ندارد و بنده 

هم در اين نقش سخنى نمى گويم. 

 شما خودتان در آن جلسه نبوديد؟
اصًال چنين جلســه اى نبوده است. 
جلسه اى با آقاى رئيس جمهور 
با عنوان جامعه مدرســين 
نبوده است. وقتى يك بار 
آقاى رئيس جمهور به 
قم تشــريف آوردند، 
جامعه  جلســه  به 
مدرســين آمدند؛ 
ايــن روزها  ولى 
نشســتى نبوده 
من  كه  اســت 
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روزنامـه صبـح ايـران

ساماندهى مناسب فعاليت هاى قرآنى بانوان در راهپيمايى اربعين   مهر: مشاور امور بانوان سازمان اوقاف گفت: حضور بانوان قرآنى در راهپيمايى اربعين حسينى سبب مى شود تا انقالب اسالمى ايران 
به دنيا معرفى شود.  معصومه فرزانه، رئيس شوراى راهبردى بانوان ستاد اربعين با بيان اينكه سال گذشته در ايام اربعين هم در نجف و كربال و هم در مسير پياده روى اربعين، محافل قرآنى با حضور نخبگان قرآنى 
كشور برگزار  شد، يادآور شد: از نكات ويژه سال گذشته اين بود كه بعد از تالوت قرآن كريم توسط بانوان ايرانى در محافل قرآنى بانوان، زنان ساير كشورها، بانوان قرآنى كشور را مورد تكريم و تفقد قرار مى دادند.

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

 معارف/ آمنه مســتقيمى  ســخنان 
رئيس جمهور در آيين آغاز سال تحصيلى 
دانشگاه ها مبنى بر مذاكره خواندن رويكرد 
سيدالشهدا(عليه السالم) در كربال- آن هم 
با عرف امروز سياسى- و تالش براى مقايسه 
تطبيقى آنچه در ماجراى برجام گذشته با 
سيره بى بديل امام حسين(عليه السالم)، ما 
را بر آن داشت تا در گفت وگو با كارشناسان 
نگاه و اعتراف تاريخ درباره واقعيت اين امر را 

بررسى كنيم.
هرچند رهبــر معظم انقــالب در ديدار 
شــمارى از فرماندهان و كاركنان نيروى 
دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى در 
15مهــر ماه 1394، در پاســخ به چنين 
برداشــت هاى نــاروا، فرمودنــد: «چنين 
تحليلى درخصوص مسائل تاريخ اسالم و 
مسائل كشور، نهايت ساده انديشى است، 
زيرا حضرت على(عليه الســالم) با زبير و 
حضرت امام حسين(عليه السالم) با عمر 
بن ســعد، مذاكره به معناى امروز يعنى 
معامله نكردند، بلكه هر دوى اين بزرگواران 
به طرف مقابل خود نهيب زدند و آن ها را 

به خداترسى نصيحت كردند.
متأســفانه، عده اى بــراى توجيه مذاكره 
جمهورى اسالمى ايران با شيطان بزرگ، 
با نگاهى عوامانه، اين گونه مســائل را در 
روزنامه ها، ســخنرانى ها و فضاى مجازى 

مطرح مى كنند، كه كامالً اشتباه است.»

 ضرورت مذاكره به تشخيص 
    ولّى زمان است

اســتاد برجســته 
تاريخ اسالم با اشاره 
رئيس  سخنان  به 
آيين  جمهــور در 
آغاز سال تحصيلى 
دانشگاه ها مبنى بر 

نگاه سيدالشهدا(عليه الســالم) به مذاكره 
در قيام عاشــورا، گفت: مذاكــره انواع و 
معانى گوناگونى دارد، يك معناى شــايع 
مذاكره در فرهنگ اسالمى اين است كه 
رهبران و اولياى دينى، دشمنان، كافران 
و جبهــه مخالف را نصيحــت و به دين 
چنين  كه  مى كنند  دعوت 
مواجهه  در  بارها  مذاكراتى 
حضرت موسى(عليه السالم) 
حضــرت  فرعــون،  بــا 
ابراهيم(عليــه الســالم) با 
نمرود، پيامبر(صلى اهللا عليه 
و آله) با ســران قريش و... 
تكرار شــده و نوعى دعوت 

محسوب مى شود.
حجت االســالم دكتر جواد 
ســليمانى، با بيان اينكه در 
معناى ديگــر، مذاكره نوعى 
بده - بستان با دشمن است، 
اظهار كرد: يعنــى امتيازى 
بدهيم و امتيــازى بگيريم، 
كه در فرهنگ اســالمى اين 
مذاكره جايز نيست، مگر در 
شرايطى كه مصالح اسالم و 
جامعه اسالمى در خطر باشد، 
يعنــى اگر مذاكــره صورت 
نگيرد، حكومت اســالمى نابود مى شــود، 
بنابراين اينجا به تشــخيص ولــّى زمان، 

مذاكره انجام مى شود.
دكتــر ســليمانى ادامه داد: بــراى مثال 
پيامبراكرم(ص) در ماجراى صلح حديبيه 
با كفار قريش مذاكره كردند كه در نتيجه 
اين مذاكره و شــروط آن، اسالم گسترش 
يافت و بر شــمار مســلمانان افزوده و در 
نهايت در سال هشتم هجرى مّكه فتح شد؛ 

يعنى حاصل اين مذاكره غلبه اسالم بود. 
عضو هيئت علمى مؤسسه امام خمينى(ره) 
تأكيد كرد: اما مذاكره در شرايطى كه ولّى 
مسلمين راضى نيست و با اصرار و فشار 
ديگران انجام شود، سودى در پى نخواهد 
داشت، چنان كه در ماجراى حكميت و در 
جريان جنگ صفين چنين شد و در حالى 
كه اميرالمؤمنين(عليه السالم) مى دانستند 
با كمى مقاومت بيشــتر، بر معاويه غلبه 
مى كننــد، اما با اصــرار و تهديد مردم و 
بــراى آنكه اتمام حجت كننــد، مذاكره 
را پذيرفتند كــه نتيجه آن، قوت گرفتن 
معاويه براى جنايت بيشتر بر مسلمانان 

شد!

 امام حسين  و يارانش 
    در پى بده بستان نبودند

وى درباره جايگاه مذاكره به معناى امروزى 
آن در واقعه عاشورا، بيان كرد: آنچه در قيام 
عاشــورا رخ داد اصالً مذاكره نبود، زيرا نه 
امام حسين(عليه الســالم) و نه يارانشان 
درصدد بده - بســتاِن امتياز با بنى اميه 
نبودند و مى دانستند اگر يزيد روى كار آيد 

اسالم نابود مى شود.
دكتــر ســليمانى ادامــه داد: بنابرايــن 
تا  يارانشان  الســالم) و  سيدالشهدا(عليه 
شهادت، مقاومت كردند؛ البته دشمن سه 
مرتبه براى مذاكره با امام پا پيش گذاشت: 
يك بار توسط والى مدينه به منظور گرفتن 
بيعت از حضرت كه ايشان نپذيرفتند و از 
مدينه خارج شــدند، يك بار پس از ترك 
مّكه و در پى نامه نگارى والى مكه كه باز 
هم سيدالشهدا(عليه السالم) از بيعت سر 
باز زدند و بار سوم در كربال و توسط حّر كه 
اين بار هم امام نپذيرفتند كه براى در امان 

ماندن بيعت كنند.
وى درباره فلسفه سخنان سيدالشهدا(عليه السالم) 
با عمرســعد در كربال، ابراز كرد: مذاكره 
ايشــان با عمرســعد از نــوع اول يعنى 
دعوت و هدايت بود؛ ابن زياد مى كوشيد 
با دادن فرماندهى ســپاه به عمرسعد كه 
فرزنِد بزرگان صحابــى بود به جناياتش 
وجاهت دهد، در حالى كه نماينده اصلى 
دستگاه يزيد در كربال شمر بود؛ بنابراين 
وقتى عمرسعد درپى شــنيدن سخنان 
امام(عليه الســالم) نرم شــد و بــراى باز 
گذاشتن راه امام نامه نگارى كرد، ابن زياد 
از طريق شمر او را به بركنارى تهديد كرد و 
عمرسعد هم به شوق حكومت رى سخنان 
سيدالشهدا(عليه السالم) را نشنيده گرفت.
دكتر سليمانى افزود: امام حسين(عليه السالم) 
در تبيين اهداف قيام خود فرمودند: «من 
براى احياى اســالم و عمل به سيره جد و 
پدرم و احياى امر به معروف و نهى از منكر 
قيام كــرده ام». بنابراين مذاكره به معناى 
امروزى از جانب برخى طرفداران مذاكره با 
آمريكا كه نهايتاً به اينجا بينجامد كه آمريكا 
بگويد «داعش را محكوم نكنيد»، «صنايع 
هســته اى را كنار بگذاريد»، «به اسرائيل 
كارى نداشــته باشــيد» و... در عاشوراى 

حسينى جايى ندارد.
وى درباره پيامدهاى ســوء برداشت هاى 
اشــتباه از حقايق واقعه اى مثل عاشــورا 
خاطرنشــان كرد: چنين برداشــت هايى 
مى توانــد قيام حســينى را كــه الگوى 
آزادى خواهان در تاريخ بوده و هســت را 
تحريف كند، آنگاه جوانانى كه مى خواهند 
الهام بگيرند با نهضتى تحريف شده روبه رو 
مى شــوند، چنان كه برخورد تحريفى با 
يهود و مسيحيت هم ســبب شده امروز 
هر ددمنشــى با مسيحيت تحريفى جور 
دربيايــد و فــردى مانند ترامــپ خود را 

مسيحى بخواند.

 اگر مذاكره در كربال مهم بود 
   طفل شيرخوار كشته نمى شد

محقق و مؤلف آثار سيره اهل بيت(عليهم السالم) 
نيز كاربرد تعبير مذاكره در واقعه عاشــورا را 
نوعى بى توجهى، ساده انگارى و بى اطالعى 

از واقعيت عاشورا دانســت و گفت: مذاكره 
يعنى دو طرف بر سر منافعى اختالف دارند، 
بنابراين پاى ميز مذاكره مى نشينند و دست 
از امتيازاتى مى ِكشند تا امتيازى بگيرند، اما 
در عاشــورا چنين نبود و معامله اى رخ نداد 
كه اگر انجام مى شد، ديگر طفل شيرخواره اى 

شهيد نمى شد!
حجت االسالم عبدالكريم پاك نيا، با بيان 
اينكه گفت وگوى امام حسين(عليه السالم) 
با عمرســعد در شب عاشورا براى هدايت و 
اتمام حجت بود، ابراز كرد: ايشان در بخشى 
از سخنانشــان فرمودند: «واى بر تو اى پسر 
ســعد! آيا از خدايى كه بازگشتت به سوى 
اوســت هراس ندارى؟ يزيديان را رها كن 
و با ما باش كــه اين موجب نزديكى تو به 
خداســت...»؛ اما وقتى ديدند ابن ســعد از 
تصميمش بــاز نمى گــردد، وى را نفرين 

كردند. 

 سخن درباره مذاكرات تعاملى 
در عاشورا تحريف تاريخ اسالم است

پاك نيا خاطر نشان 
شــاهد  ده ها  كرد: 
امام  كه  دارد  وجود 
حسين(عليه السالم) 
تا  مدينه  مسير  از 
كربال همواره تأكيد 

كرده اند، هرگز با يزيد بيعت نمى كنند. در 
ســخنرانِى اول روز عاشــورا هم فرمودند: 
«به خدا ســوگند من دست ذلت به شما 
نمى دهم و همانند بــردگان نمى گريزم.» 
از اين رو، ســخن درباره مذاكرات تعاملى 
در عاشــورا نوعى تحريف تاريخ اســالم و 

عاشوراست.
وى با بيان اينكه تأكيد سيدالشهدا(عليه السالم) 
بــر امر به معروف و نهى از منكر به عنوان 
ريشه و فلســفه قيام، راه هر مذاكره اى را 
مى بندد، تصريح كرد: امر به معروف و نهى 
از منكــر جايى براى تعامل نمى گذارد كه 
-العياذ باهللا- مثالً امام حسين(عليه السالم) 
بخشــى از معروف را بپذيرند و با بخشى 
از منكر كنار آينــد. امر به معروف و نهى 
از منكر يكســويه است و عامل مى خواهد 
100درصد حــرف دين را به طرف مقابل 
بقبوالند، چنان كــه موضوع گفت وگوى 
امام حسين(عليه السالم) با عمرسعد هم 

از همين منظر است.
مؤلف آثار مربوط به اهل بيت(عليهم السالم) 
ادامه داد: برخى ســاده انگاران به سخنان 
سيدالشهدا (عليه السالم) با مروان بن حكم 
اشاره مى كنند كه آنجا هم محور، مذاكره 
نيست، بلكه امام در مقابل نصيحت مروان 
براى بيعت با يزيد، آيه استرجاع را تالوت 
كرده و مى فرمايند: «حرف نامربوطى زدى 
و من تو را ســرزنش نمى كنــم، چون تو 
هنوز به دنيا نيامده بودى كه پيامبر تو را 
نفرين كرد و چنين كسى در بيعت يزيد در 
مى آيد،  اى دشمن خدا مرا با تو سنخيتى 
نيست... و حق در ميان ماست و از زبان ما 

جارى مى شود.»
وى تأكيد كرد: حتى ايشان در پاسخ نامه 
والى مكه و پيشــنهادش مبنى بر گرفتن 
امان نامــه، فرمودند: «مرا به امان و پاداش 
خوانده اى؟، بهترين امان، امان خداست.» 
همچنين، وقتــى در كربال براى حضرت 

عباس(عليه الســالم) امان نامــه آوردند، 
ايشــان با اجازه امام حسين(عليه السالم) 
پاســخ دادند: «لعنت خدا بر تو و امان نامه 
تو!»؛ لذا كاربرد تعبير مذاكره براى عاشورا، 
نوعى تحريف تاريخ و نقصان وارد كردن به 

واقعه عاشوراست.

 سيدالشهدا  هرگز شأنى براى 
نظام طاغوت قائل نبود

برجسته  اســتاد 
تاريخ اســالم هم 
پيــش  چنــدى 
در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ما، 
اينكه  بيــان  بــا 

سيدالشهدا(عليه السالم) به عنوان متولى 
راستين دين، روى كار آمدن يزيد را خطرى 
خانمان برانداز مى دانســتند، گفت: بايد 
بدانيم حتى اگر يزيد اباعبداهللا(عليه السالم) 
را به بيعت با خود ملزم نكرده بود و در اين 
باره متعرض حضرت نمى شد، باز هم ايشان 
اجازه نمى دادند كسى همچون يزيد بر امور 
مسلمانان مسلط باشد، چون مى دانستند، 
او اسالم را از ريشه برمى َكند و وقتى يزيد 
خطاب به حاكم مدينه نوشت: حسين را 
احضار كــن و از او بيعت بگير و اگر نكرد 
سرش را جدا كن و براى من بفرست، ديگر 
جايى براى مذاكــره با چنين فردى باقى 

نمى ماند!
دكترمحمدحسين رجبى دوانى، با اشاره 
به ديدارهاى امام حســين(عليه السالم) 
با عمرســعد در كربال، بيان كرد: محتواى 
آن ســخنان ابــداً بدان معنا نيســت كه 
با هم به ســازش و تفاهم برســيم، بلكه 
سيدالشهدا(عليه السالم) به عمرسعد تشر 
زده و فرياد برمى آورند: «واى بر تو اى پسر 
سعد! مى دانى چه مى كنى؟ اين لشكر انبوه 
را رها كن و به من بپيوند.» يعنى ايشــان 
درپى جداسازى عمر از جبهه باطل يزيد 
بودند تا او نيز ســعادتمند شــود نه آنكه 
بخواهند با نماينده جبهه باطل به تفاهم 

برسند.
رجبى دوانى تأكيد كرد: جالب آنكه در اين 
نقل ها آمده كه عمر سعد در پاسخ گفت: 
مى ترسم خانه ام را خراب كنند! يعنى اگر 
قرار بود تفاهم باشد نتيجه اش ويرانِى خانه 
عمر نبود كه امام حســين(عليه السالم) 
فرمودند: «من خانه ات را باز خواهم ساخت» 
عمر سعد باز بهانه هايى همچون ترس از 
مصادره اموال و... را بيان كرد، در حالى كه 
قداست هدف امام حسين(عليه السالم) را 
مى دانست، اما دنياطلبى و حّب رسيدن به 
حكومت رى، مانع از پذيرش سخنان برحق 

امام از سوى عمرسعد شد.
مؤلف «كوفه و نقش آن در قرون نخستين 
اسالمى» ابراز كرد: بنابراين، ناميدن مذاكره 
و اطالق تالش براى تفاهم و حل مســئله 
بر اين ســخنان، مغالطه و برداشت كامًال 
اشــتباه از واقعه عاشوراســت و اگر اندك 
مطالعه و شناختى از سيره و اهداف مقدس 
سيدالشهدا(عليه السالم) داشته باشيم، در 
مى يابيم ايشان هرگز كوچك ترين شأنى 
براى يزيد در رأس اين نظام طاغوتى قائل 
نيستند كه با او وارد مذاكره شوند، چه رسد 

به عوامل او همچون ابن زياد و عمرسعد!

كارشناسان تاريخ اسالم در گفت وگو با قدس:

«مذاكره» خواندن گفت وگوهاى كربال تحريف عاشوراست

واجبات نماز
1- واجبــات نمــاز بــر دو 
قسم اســت؛ واجبات ركنى 
و واجبــات غيرركنى؛ حكم 
واجب ركنى اين است كه اگر 
عمداً يا سهواً كم يا زياد شود 
اســت.اما واجب  باطل  نماز 
غيرركنى در صورتى كه عمداً 
ترك يا زياد شود، نماز باطل 
اســت، مثالً يك ســجده را 

عمداً كم يا زياد كند.
2- يكى از واجبات ركنى ايستادن در هنگام تكبيرة االحرام و قيام متصل به ركوع 
يعنى ايستادن قبل  از  ركوع و از قيام به ركوع رفتن مى باشد، حتي اگر كسي بتواند 
به كمك تكيه بر عصا يا ديوار يا صندلي بدون اينكه ايستادن برايش ضرر داشته 

باشد بايستد، بايد نماز را ايستاده بخواند.
3- كســانى  كه  براى  به جا  آوردن  قيام  نمازشــان  مجبور  به  تكيه  به عصا يا ديوار 
و مانند  آن  هســتند  و  در  نماز  فرادا برايشــان  شرايط  فراهم است  ولي  در جماعت 
 نمي توانند ايستاده  بخوانند  بايد  فرادا  و  ايستاده  بخوانند  و  نمي توانند  نماز  را  نشسته 

 بخوانند.  (مراجع م 958 و 970 عروةالوثقى  فصل  فى القيام  م 17)
گروه علمى احكام اداره پاسخگويى حرم مطهر رضوى

 در ديدار سردار اشترى مطرح شد
تأكيد مراجع تقليد بر ساماندهى 

و نظارت جدى بر فضاى مجازى
معارف: مراجع تقليد در ديدار فرمانده نيروى 
انتظامى بر ساماندهى و نظارت جدى بر فضاى 

مجازى تأكيد كردند.
بر پايه اين خبر سردار حسين اشترى، فرمانده 
نيروى انتظامى قبــل از ظهر ديروز با مراجع 

عظام قم ديدار و گفت وگو كرد.
آيت اهللا مكارم شــيرازى در ديدار سردار اشترى، 
فرمانده نيروى انتظامى تأكيد كرد: فضاى مجازى 
هدف اصلى دشــمن اســت؛ زيــرا عرصه براى 
جوالن آن ها در اين فضا بيشــتر است و دشمن 
شيطنت هاى اعتقادى وغيره خود را در اين فضا 
عملياتى مى كند و علت بســيارى از آسيب هاى 

كنونى نيز همين فضاى مجازى است.
اين مرجــع تقليد با تأكيد بــر اينكه فضاى 
مجازى بايد اولويت اول در كشور باشد، گفت: 
در هر حال هر مفسده اى راه حلى دارد و بايد 
در زمينــه فضاى مجازى هم به دنبال راه حل 

مناسب بود. 
 هدفگذارى دشمنان در فضاى مجازى 

آيــت اهللا نورى همدانى نيز در ديدار ســردار 
اشترى، فرمانده نيروى انتظامى تصريح كرد: 
مسئله فضاى مجازى بسيار بااهميت است و 
دشمن براى از بين بردن عقايد جوانان آن را 
هدف گرفته است، بنابراين بايد توجه به آن نيز 

ازجمله اقدام هاى مهم نيروى انتظامى باشد.
وى فعاليت هاى نيروى انتظامى در زمينه ايجاد 

نظم را مورد توجه قرار داد.
را  انتظامى  نيــروى  اعتبارات   دولت 

افزايش دهد 
آيت اهللا ســيدمحمدعلى علوى گرگانى نيز در 
ديدار ســردار اشــترى با درخواست از دولت 
براى افزايش اعتبارات نيروى انتظامى، گفت: 
با افزايش اعتبارات نيــروى انتظامى و ايجاد 
فضايى امن از نظر تجهيزات نظامى و اقتصادى 
كاركنــان نيروى انتظامى، مى تــوان اتفاقات 
بزرگــى در حوزه امنيت كشــور رخ داد.  وى 
مشكالت حاكم بر فضاى مجازى را نيز مورد 
بررسى قرار داد و گفت: اصل و ماهيت فضاى 
مجازى نعمت و امكان بزرگى است كه بايد در 
جهت مناسب و اسالمى از آن استفاده كرد اما 
متأسفانه فضايى ديگر بر آن حاكم شده است.

 عده اى در كشور نســبت به نيروى 
انتظامى سوء نيت دارند 

آيت اهللا صافى گلپايگانى در ديدار فرمانده ناجا 
با بيان اينكه نيروى انتظامى اســباب عظمت 
اســالم و دين را فراهم مى كند، اظهار داشت: 
امروز نيروى انتظامى از جهات متعددى موفق 
بوده و ما بايد قدردان وجود اين عزيزان باشيم.
وى خاطرنشان كرد: هرچه اقدامات پليس را 
مالحظه مى كنيم همه توفيق است، البته در 
كشور عده اى نســبت به اين نيروى پرتالش 
ســوءنيت دارند، اما پليس در برقرارى امنيت 
همچنــان موفق بــوده و ان شــاءاهللا خداوند 

روزبه روز بر توفيقات آن بيفزايد.
 افزايش مسئوليت 

آيت اهللا ســيد محمد ســعيدى نيز در ديدار 
سردار اشترى با اشــاره به اينكه روزبه روز به 
ارزش نيروى انتظامى افزوده مى شــود، اظهار 
داشــت: نيروى انتظامى جمهورى اســالمى 
ايران نسبت به همكاران خود در ساير كشورها، 

وظايف بيشترى دارند.
امام جمعه قــم عنوان كــرد: رضايتمندى از 
نيروى انتظامى مسئوليت ها را افزايش مى دهد.

 مشكل بى حجابى 
آيت اهللا سبحانى هم در ديدار سردار اشترى 
بر ضرورت تالش بيشتر نيروى انتظامى براى 
مشــكل بى حجابى تأكيد كرد و خواســتار 
همكارى بيشتر رسانه ها با نيروى انتظامى در 
اين زمينه شــد.  وى با اشاره به اينكه نيروى 
انتظامى بايد نســبت به حجاب بيشــتر كار 
كند، يادآور شــد: ما همــواره تذكرات زيادى 
مى دهيم، ولى اثر بارزى نديديم؛ اگر براى بد 
حجابى فكرى نكنيم كم كم تبديل به مسائل 
مشكالت ديگرى در جامعه مى شود، البته بايد 
رسانه ها نيز در مورد فوايد حجاب و ضررهاى 
بى حجابــى كار كنند و به مردم تأكيد كنند 
كه معناى حجاب محبوس ماندن زن در خانه 

نيست، بلكه حفظ او از دستبرد دزدان است.
 ضرورت تدوين نظام جامع امنيت 

آيت اهللا عليرضا اعرافى، مدير حوزه هاى علميه 
سراسر كشور هم در ديدار سردار اشترى گفت: 
مــا آمادگى داريم به عنوان حوزه علميه براى 
خدمــت به نظام و انقالب اســالمى و تحقق 
مطالبات رهبر معظم انقالب در خدمت نيروى 
انتظامى باشيم و همدلى و همراهى خودمان 
را اعــالم مى كنيم. وى با تأكيد بر اينكه نظام 
امنيت بر اســاس شــاخص هاى اســالمى و 
همچنين مطالعات اجتماعــى از موضوعات 
بسيار مهم و اساسى است، افزود: البته برخى 
نهادهــاى امنيتى در مورد نظام جامع امنيت 
كارهايى كرده اند، ولى هنوز كافى نيست و نياز 

به كارهاى جدى تر در اين عرصه داريم.
شايان ذكر است: سردار حسين اشترى، فرمانده 
نيــروى انتظامــى در اين ديدارها گزارشــى از 
فعاليت ها و مأموريت هاى اين نيرو را تشريح كرد.

يك حديث / يك تصوير

احكام

تعبير مذاكره در 
واقعه عاشورا نوعى 
بى توجهى، ساده 
انگارى و بى اطالعى 
از واقعيت عاشورا 
است. مذاكره يعنى 
دو طرف بر سر 
منافعى اختالف 
دارند، بنابراين 
پاى ميز مذاكره 
مى نشينند و 
دست از امتيازاتى 
مى ِكشند تا امتيازى 
بگيرند، اما در 
عاشورا چنين نبود و 
معامله اى رخ نداد

بــــــــرش

 نايب رئيس جامعه مدرسين در پاسخ به پرسش قدس:

تقويت تدين مردم، خواسته مهم رهبر انقالب از حوزه و روحانيت است

خبر

 معارف- ســيد مهدى موسوى  نايب 
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: 
يكى از خواســته ها و مطالبــات جدى رهبر 
معظم انقالب از حــوزه و روحانيت، تالش به 

منظور تقويت تدين در جامعه است.
آيت اهللا سيدهاشــم حســينى بوشهرى روز 
گذشته در نشست خبرى هشتمين اجالسيه 

منطقه اى جامعه مدرســين و علماى بالد در 
پاسخ به پرسش « قدس» اظهار داشت: رهبر 
معظم انقــالب در ديدار اخير اعضاى مجلس 
خبرگان رهبرى با ايشان، با اشاره به ضرورت 
مطالبه گرى از اركان نظام و تشــكيل هيئت 
انديشه ورز در اين باره، خواستار تالش جدى 
براى تقويت بُعد تدين مردم در كنار مباحثى 

چون حفظ و تقويت روحيه انقالبى و نيز حل 
مشــكالت اقتصادى مردم در سايه اهتمام به 

اقتصاد مقاومتى شدند.
وى افزود: بحــث ديندارى و تقويت تدين در 
بين آحــاد جامعه، وظيفــه همه بخش هاى 
روحانيت اســت و بى شك جامعه مدرسين 
حوزه علميه به عنوان نهادى ديرپاى با بيش از 

نيم قرن سابقه تالش علمى و انقالبى، دغدغه 
جدى در اين موضوع دارد.

وى همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود 
گفت: هشتمين اجالســيه منطقه اى جامعه 
مدرسين و علماى بالد استان هاى آذربايجان 
شــرقى، آذربايجان غربى و اردبيل 26 و 27 

مهرماه جارى در تبريز برگزار مى شود.

خبر

بــر دو 
قسم اســت؛ واجبات ركنى 
و واجبــات غيرركنى؛ حكم 
واجب ركنى اين است كه اگر 
عمداً يا سهواً كم يا زياد شود 
اســت.اما واجب  باطل  نماز 
غيرركنى در صورتى كه عمداً 
ترك يا زياد شود، نماز باطل 
اســت، مثالً يك ســجده را 

معارف

اخالق آرمانى از نظر قرآن(6)
مديريت و تدبير در زمان

در راستاى بحث بسيار مهم آرامش در زندگى، بحث ديگرى تحت عنوان «مديريت 
زمان» براى رسيدن به اهداف بلند زندگى وجود دارد، انسان با داشتن برنامه مدّون 
مى تواند در زمان نفوذ كند و آن را به نفع خويش تغيير دهد و به جاى آنكه چون 
پر كاهى خود را به امواج ســهمگين زمان بسپرد و روح و روان خود را در تالطم 
زندگى پر آشوب، مضطرب نمايد، مى تواند در برابر آن موج آفرينى نمايد و از گذار 

زمان نردبانى براى رسيدن به قله هاى رفيع انسانى بسازد. 
ظــرف زمانى محــدود ما در يك روز، يك هفته يا يك ماه و يك ســال و... به ما 
مى آموزد كه اول كارهاى مهم و فورى را مديريت و در اولويت قرار دهيم و اجازه 
ندهيم فرصت محدوِد ما را كارهاى دم دستى، روزمره و قابل واگذارى به ديگران 

هزينه كند. 
فراموش نكنيم كه عمر ما مردم در اين دنيا بســيار كوتاه است و به همين دليل 
تمام استعدادهاى انســان به بار نمى نشيند، در اينجا ارزش پرداختن به برنامه و 
زمان بندى براى ايجاد آرامش روحى روشــن مى شود، زيرا خيلى از بى قرارى ها 
و اضطراب هاى روحى انســان به دليل نداشتن برنامه مدّون براى زندگى است و 
چون نتوانسته آينده روشن را در زندگى براى خود طراحى و هدفمند زندگى كند، 
بنابراين با پيدايش شرايط گوناگون و به دليل نداشتن آمادگى الزم و پيش بينى 

نكردن برآيند رفتارى خود، دچار اضطراب و تشويش خاطر مى گردد. 
حل مشكالت فراروى هر زندگى را مى توان در سه مقطع كوتاه مدت، ميان مدت 

و بلند مدت برنامه ريزى كرد. 
حضرت اميرالمؤمنين(عليه السالم) اين نكته بسيار مهم را چنين تشريح كرده اند: 

«همُم الرجال تقلع الجبال. همت بلند مردان، كوه ها را از جا مى كند.» 
ٌة. از دست دادن فرصت مايه غم و اندوه است»  «إَِضاَعُة الُْفْرَصِة ُغَصّ

گاهى غصه ها و اندوه هاى درونى انسان به خاطر از دست دادن فرصت هاى ارزشمندى 
است كه در اثر نداشتن يك برنامه صحيح براى زندگى خود، ايجاد مى شود.

 پرداختــن به برنامه ريزى در زندگى در ادبيات دينى ما آن قدر مهم اســت كه 
در سخنان معصومين(عليهم الســالم) آمده است، هر كسى كه در زندگى خود، 

چشم انداز قابل دفاعى نداشته باشد، او از نعمت عمر، بهره نبرده و زيانكار است. 
امام صادق(عليه السالم) مى فرمايد: « َمِن اسَتوى يَوماُه َفُهَو َمغبوٌن. هر كس دو روز 

او مساوى باشد و هيچ رشدى در آن نداشته باشد مغبون است.»
حــال بايد ديد، ما در طول عمر خود، چند روز مغبــون بوده ايم و از فرصت هاى 

ارزشمند خود براى تأمين آرامش روحى و روانى خود بهره نگرفته ايم؟. 
در ادبيات دينى ما مديريت زمان از ماه و هفته و روز و ســاعت به دقيقه و ثانيه 
و لحظه تبديل مى شــود و بايد حتى ثانيه هاى عمر را غنيمت شمرد. همان گونه 

كه مى فرمايد: 
«الفرصة تمّر مّر الّسحاب. فرصت هاى زندگى مثل ابرهاى آسمان مى گذرند.» 

ارزش گذارى ها در الگوى زندگى تراز اسالمى بر اساس عوامل فضيلت مدار، تعريف 
مى گردد. به همين جهت در سخنان حضرت على(عليه السالم) آمده است: « قيمة 
كّل امرءٍ ما يحسنه. هر مردى آن چيزى است كه آن را نيكو بداند» قيمت هر انسانى 
به عوامل ارزشى و فضيلتى بستگى دارد. به همين جهت بايد به ياد داشته باشيم 

انتخاب هاى ما، قيمت هاى ما را رقم مى زند.
 اينكه ما گاهى از فعاليت هاى اجتماعى يا اقتصاديمان  راضى نيستيم همه به اين 
دليل اســت كه با برنامه كار نكرده ايم و بيشتر بر اساس احساسات يا شور جوانى 
تصميم گيرى هاى متضاد داشته ايم. اما پس از سپرى شدن مدتى، برآيند واقعى 
تصميم گيرى هاى ما ُرخ مى نمايد و آن زمان است كه ما محصول تصميم گيرى هاى 

خود را دريافت مى كنيم.
به همين جهت اســت كه مى گويند پايان قرن بيستم پايان عصر اضطراب و آغاز 
قرن بيست و يكم، آغاز عصر افسردگى است، زيرا انسان ها در اين عصر آرامش را 
فداى آسايش كرده اند و متأسفانه به دنبال آسايش اند، ولى آرامش را از ياد برده اند. 
ســرگرمى ما در عوض گفت وگوهاى خانوادگى به ديدن فيلم هايى كه گاهى با 
فرهنگ ما بيگانه است و نيز بهره گيرى از فضاهاى مجازى و اينترنت تبديل شده 
است و مردم به صورت جزيره اى بدون داشتن روابط عاطفى به زندگى خود ادامه 

مى دهند. 
درست است كه خانه هايمان بزرگتر و زيباتر شده است، اما به دليل نداشتن يك 
هدف روشن در زندگى، دل هايمان كوچك و كوچك تر گرديده است. تا جايى كه 
تحمــل يكديگر را نداريم. زود داد وبيداد راه مى اندازيم و براى اثبات خود، آرامش 

خود و ديگران را بر هم مى زنيم. 
روزگارى خانه هايمان از گل بود و ايمانمان از ســيمان، ولى امروز خانه هايمان از 

سيمان و ايمانمان ِگلى شده است كه زود مى شكند و نابود مى شود. 
در اين ميان انسان هايى كه با برنامه پا به ميدان زندگى مى گذارند و هدفمند 
زندگى مى كنند هرگز در گذر زمان دچار تشــتت و ســردرگمى و بى قرارى 

نمى شوند.

annota�on@qudsonline.ir

درس هايى از قرآن

حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمدباقر  علم الهدى

آيت اهللا صافى گلپايگانى در ديدار فرمانده ناجا 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

94درصد جمعيت كشور يارانه مى گيرند  خانه ملت: عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس عملكرد دولت در اجراى قانون هدفمندى را در سال 95 ارزيابى كرد. غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى 
افزود: طبق قانون هدفمندى يارانه ها دولت بايد در سال 1395 بالغ بر 48هزار ميليارد تومان كسب درآمد مى كرد، در حالى كه بيشتر از 42 هزار و 698 ميليارد تومان تحقق پيدا نكرد. وى با اشاره به افراد يارانه 

بگير در سال 95، بيان داشت: از حدود 79ميليون نفر تعداد يارانه بگير در سال 95، 75 ميليون و 137هزار و 56نفر بود، با اين حساب 94 درصد جمعيت كشور يارانه گرفته اند. 

15هزارواحد توليدى موفق به دريافت وام نشدند
ارائه تسهيالت رونق تنها به 4 درصد متقاضيان!

شــهرآبادى:  مهدى   - اقتصاد 
ركود چندساله كه هنوز هم گريبان 
اقتصاد ايران را گرفته، دولت را سال 
گذشته بر آن داشت تا 16هزار ميليارد 
تومان تسهيالت را براى رونق واحياى 
بخش هاى توليد وصنعت وكمك به 
اختصاص  ديده،  آســيب  واحدهاى 
دهــد. اما براســاس جديدترين آمار 

تأمين مالى بنگاه هاى توليدى تا پايان مردادماه امسال از مجموع 17 هزار و 77 واحد 
توليدى فقط 678 واحد (4درصد) موفق به دريافت تسهيالت رونق توليد شده اند. 

به گزارش تسنيم، مطابق اين آمار و در راستاى تأمين مالى بنگاه هاى توليدى كوچك، 
متوســط و طرح هاى نيمه تمام با پيشرفت باالى 60 درصد تا 30 مرداد ماه امسال 
حدود 17 هزار و 77 واحد توليدى ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد 2570 واحد به 

بانك معرفى و در نهايت 678 واحد موفق به دريافت تسهيالت رونق توليد شده اند.

  بهانه چك هاى برگشتى 
در اين خصوص يكى از فعاالن بخش صنعت و از اعضاى اتاق تهران با بيان اين كه اين 
اعتبار در سال 95حدود 16هزار ميليارد تومان مصوب شد به خبرنگار ما گفت: حتى 
مســئوالن در سال 96وعده داده اند كه اين اعتبارات وتسهيالت به 50هزار ميليارد 

تومان هم خواهد رسيد تا مشكالت واحدهاى مشكل دار حل شود.
احمد پور فالح خاطرنشان كرد: اما پس از اعالم اين مسئله ودر زمان اجراى برنامه 
بانك ها از اعطاى اين تسهيالت شــانه خالى كردند وبه عبارتى به برخى از فعاالن 
عرصه توليد وصنعت اعالم كردند كه شــما چك برگشتى و زيان انباشته بيشتر از 

سرمايه داريد. 
عضو اتاق بازرگانى تهران با بيان اين كه چنين مســئله اى نقض غرض و مخالف با 
مصوبه دولت مبنى بر كمك به صنايع مشكل دار واحياى آن هاست، اظهارداشت: 
حتى ما در يك نامه به وزارت اقتصاد سعى كرديم تا با توجه به قانون ارزيابى دارايى ها 
مبلغ 25درصد ماليات ارزيابى مجدد دارايى ها را كاهش داده تا بلكه واحدهاى دچار 
معضل بتوانند با استفاده از منابع مالى تخصيص يافته، زيان انباشته خود را نسبت 
سرمايه رقيق كنند تا از اين طريق بتوانيم واحدهاى دچار مشكل را از بحران نجات 

دهيم كه متأسفانه با كارشكنى بانك ها اين مسئله نيز به سرانجامى نرسيد.
مشــاور وزير صنعت خاطرنشان كرد: در مجموع روش توزيع اين منابع غلط بوده و 
واحدهايى كه چندين سال در عرصه توليد وصنعت كشور فعاليت كرده وبرخى آن ها 

كه حتى بيش از 500نيروى انسانى دارند از دريافت اين تسهيالت محروم مانده اند.
پورفالح ادامه داد: حتى وزير سابق صنعت هم در اين خصوص سعى كرد تا با سيستم 

بانكى كنار بيايد واين محدوديت ها را بردارد اما موفق نشد.
اين كارشناس بخش صنعت در ادامه گفت: در اصل چك هاى برگشتى اين واحدهاى 
توليدى وصنعتى وزيان ده بودن آن ها مانع پرداخت اين اعتبارات بوده كه در قبال 

كمك به صنايع به نوعى فرصت سوزى شد.
پور فالح با بيان اين كه بانك ها هم اكنون كلى تضمين ملكى وچك وسفته از توليد 
كنندگان وصنعتگران طلب مى كنند وبه بهانه چك هاى برگشــتى وزيان ده بودن، 
وام هــا را معطل نگــه مى دارند، افزود: در نامه اى كه در اين خصوص به مســئوالن 
نوشته ايم، اظهار اميدوارى كرده ايم تا 50هزار ميليارد تومان امسال نيز به سرنوشت آن 
16هزار ميليارد تومان سال 95دچار نشود واين تسهيالت براساس برنامه به واحدهاى 

مشكل دار پرداخت شود.

 توجيه كاهش حجم سپرده ها 
رئيس كميســيون تسهيل كسب وكار اتاق بازرگانى تهران هم با بيان علل مختلف 
معطل ماندن پرداخت تسهيالت رونق توليد به خبرنگار ما گفت: قرار بود اين منابع 
از طريق بانك ها پرداخت شود كه به عبارتى بانك ها از اين وظيفه شانه خالى كردند.

نجف منش افزود: بانك ها به متقاضيان تسهيالت مى گويند كه به علت كاهش نرخ 
سود سپرده پول ها در بانك نمى ماند كه اين توجيهى مردود است.

وى با بيان اين كه بانك ها اظهار مى كنند كه منابعشان كم است وپاسخگوى حجم 
متقاضيان نيست تصريح كرد: يكى ديگر از عوامل بازدارنده پرداخت اين تسهيالت 
سختگيرى بانك ها در اخذ ضمانت ها و وثايق سنگين است كه به عبارتى توليد كننده 

وصنعتگر بايد كلى ملك وامالك بخرد تا براى توليد خود وثيقه قرار دهد.
وى خاطرنشان كرد: حتى در حال حاضر بانك ها براى وثيقه، محل كارخانه را قبول 
ندارند واز متقاضيان سند آپارتمان و واحدهاى تجارى سهل البيع با موقعيت خوب 

را طلب مى كنند.
نجف منش عمده ترين مشكل واحدهاى توليدى وصنعتى را كمبود نقدينگى عنوان 
كرد و گفت: اين در حالى است كه هم اكنون بانك هاى ما در سال حدود 180هزار 
ميليارد تومان سود سپرده مى پردازند كه به عبارتى اين آدرس غلط به مردم است تا 
از رفتن به سمت توليد صرف نظر كرده وبدون پرداخت ماليات وعوارض در بانك ها 

سرمايه گذارى كنند.
وى تصريح كرد: به همين علت نيز بانك ها در قبال پرداخت اين تسهيالت تكليفى 

مقاومت مى كنند.

گزارش خبرى

بازار سكه و   اقتصاد/ زهرا طوسى   
ارز ديروز شاهد نوسانات شديدى شد به 
طورى كه مشتريان مجبور شدند سكه 
را 40 هزار تومان گران تر بخرند و دالر 

را در مرز4000 تومان مشاهده كنند!
در معامــالت بــازار تهــران دالرابتدا با 
حداقــل 14 تومان افزايــش به 3972 
تومان رســيد، ولى ايــن قيمت ها روى 
نمايشــگر صرافى ها به صورت مدام در 
نوسان بود. قبل از ظهر بيشترين قيمت 
دالر 3984 تومان بود، اما براى ساعاتى 
تحت تأثير ســفته بازى ها قيمت 4010 
تومان را نيز رد كرد. عصر يكشــنبه اما 
دالر در معامالت پاســاژ افشــار 3998 
تومان و در ســبزه ميدان 3985 تومان 

به فروش رسيد. 
از ســوى ديگــر مقايســه نــرخ آزاد و 
مبادلــه اى دالر در دوران پس از انتخابات 
رياست جمهورى سال 96، نشان از افزايش 
بيــش از 300 تومان هر دالر در بازار آزاد 
و 160 تومانــى در بازار مبادلــه اى دارد. 
بــه صورتى كه در ابتــداى دولت يازدهم 
نــرخ دالر 3180 تومان، پس از انتخابات 
دوازدهم 3715 تومان بوده است.در ادامه 
اين فرايند صعودى شدن در روز يكشنبه 
16 مهرماه نيز شــاهد شكسته شدن سد 

4000 تومان در بازار بوديم. 

 افزايش غير منتظره نرخ ارز
گرچه سال هاست بازار ايران با نوسانات 
نــرخ درهمه بخش ها بويژه ســكه و ارز 
آشناســت؛ اما به گفته كارشناسان اين 
جهش غير منتظره اســت. برخى افراد، 
علت تكانه هاى بازار را به تهديد نســيه 
ترامــپ براى برهم زدن برجام نســبت 
مى دهنــد، هرچه هســت؛ دوباره جيب 
دالل هــا ســرريز از پول هاى ناشــى از 
گرانى هــاى موقت مى شــود. پول هايى 
كه به دليل نداشــتن سياســت درست 
سبب، رشد واســطه گرى و درآمدهاى 
باد آورده مى شود. با دكتر كامران ندرى 
عضو هيئت علمى دانشــگاه امام صادق 
(ع) در ايــن باره گفــت و گو مى كنيم. 
اين اســتاد دانشــگاه با يادآورى اينكه 
فصل پاييز ســال گذشــته نيز نوسانات 
نرخ ارز را تجربه كرديم معقتد است كه 
اظهــارات ترامپ و نقض برجام مى تواند 
تأثير روانى بر اين بازار داشته باشد چرا 
كه احيا شــدن تحريم ها مى تواند روى 

بازار تأثير منفى بگذارد.

 افزايش قيمت كاالها
وى مى افزايــد: به احتمــال زياد بانك 
مركــزى تــالش خواهد كــرد جلوى 
اين افزايش شــوك گونه نرخ ارز را در 
اقتصاد ما بگيــرد، هر چند افزايش نرخ 
ارز بــا توجه به تورمى كه در اقتصادمان 
داشــتيم طبيعى است؛ ولى اين بايد به 
صورت تدريجى اتفاق بيفتد، اگر بخواهد 
به صــورت جهش وار باشــد آثار منفى 

زيادى به همراه دارد.
وى دربــاره تبعــات افزايش نــرخ ارز 
مى گويد: با صعودى شــدن نرخ ارز كه 
باال رفتن هزينه واردات را در پى دارد به 
صورت مستقيم افزايش قيمت ها كاالها 

را شاهد خواهيم بود.
ايــن اقتصــاددان با اشــاره بــه «تورم 
ناشــى از فشــار هزينه» به عنوان ديگر 
پيامد افزايش نــرخ ارز مى افزايد: چون 
هزينه هاى توليد كاالهايــى كه با مواد 
اوليــه وارداتى تهيه مى شــود، افزايش 
پيدا مى كند، افزايش نرخ ارز سبب گران 
تمام شدن محصوالت آن ها نيز مى شود، 
همچنين به خاطر «تورم ناشــى از فشار 
هزينه» افزايش نرخ ارز بر روى «انتظارات 
تورمى» هم اثر خواهد گذاشــت. بدين 
معنى كه چون افراد پيش بينى شــان 
اين اســت كه در آينده يك موج تورمى 
پيش بيايد، براى همين هزينه هايى كه 
مى خواهند در آينده انجام بدهند را جلو 
مى اندازند و اين خودش مى تواند منجر 

به تشديد تورم بشود.

 لنگر انتظارات تورمى به نرخ ارز 
از دكتــر ندرى مى پرســم بــا توجه به 
تأثيرى كه افزايش نــرخ ارز در گران تر 
شــدن كاالهاى وارداتــى مى گذارد، آيا 
احتمال گران تر شــدن مايحتاج روزمره 

مردم نيز وجود دارد. 
وى در پاســخ به اين ســؤال با تأكيد 
بر اينكه انتظــارات تورمى قاعدتاً نبايد 
روى كاالهــاى داخلى تأثيــر بگذارد، 
تصريــح مى كند: بســيارى از توليدات 
داخلــى به واردات بســتگى ندارد ولى 
وقتى افــراد مى بيننــد قيمت ها رو به 
افزايش است، به لحاظ روانى آن ها هم 
بهاى كاال و خدماتشــان را باال مى برند 
اين همان انتظارات تورمى است كه به 
نرخ ارز لنگر شــده است، و اگر نرخ ارز 
از جايش حركت بكند انتظارات تورمى 

هم تغيير مى كند.
از وى مى پرســم كه افزايش قيمت دالر 
در بــازار در حالــى اتفــاق مى افتد كه 
پيش از اين مســئوالن بانك مركزى از 
برنامه ريزى بــراى تك نرخى كردن ارز 
خبر داده بودند؛ اما روند صعودى افزايش 
قيمت ارز نشان از ناتوانى بانك مركزى 
در مديريــت بــازار ارز دارد وى توضيح 
مى دهد: در اين شرايط تك نرخى شدن 
دشوار است، در وهله اول بانك مركزى 
تالش مى كند بازار را مديريت كند وقتى 
به آرامش رسيد در آن زمان اگر شرايط 
مهيا باشــد كه تا حاال نبوده، مى شود به 

تك نرخى فكر كرد. 

 ركورد 40 هزار تومان سكه در بازار
و اما بازار طال و ســكه نيز از اين رشــد 
قيمتــى بى نصيب نبود به طورى كه به 
گفته رئيس اتحاديه طال و جواهر كشور، 

سكه بى سابقه ترين ركورد 
خودش را زد و با 40 هزار 
تومــان افزايــش در بازار 

معامله شد. 
محمد كشتى آراى رئيس 
اتحاديــه طال و ســكه در 
گفت و گو بــا خبرنگار ما 
با اشــاره به اينكه افزايش 
قيمت هــا ناشــى از بازار 
نبــوده و  جهانــى طــال 
مستقيم از افزايش نرخ ارز 
تأثير گرفته اســت، درباره 
آخرين قيمت سكه و طال 

در بازار مى گويد: ســكه طرح جديد در 
روز يكشــنبه با 40 هزار تومان افزايش، 
به يك ميليون و 295 هزار تومان رسيد، 
كــه باالترين رشــد را در ميــان ديگر 

قطعات سكه داشت.
وى مى افزايد: سكه طرح قديم نيز با 25 
هزار تومان افزايش در بازار يك ميليون 
و 247 هــزار تومــان خريــد و فروش 
مى شود، همچنين نيم سكه و ربع سكه 
هر دو با 9000 تومان افزايش به ترتيب 
با قيمــت 659 و386 هــزار تومان به 
فروش رسيدند، هر گرم طالى 18 عيار 
نيز با 1400 تومان افزايش در رقم 123 

هزار و 400 تومان ايستاد.

لزوم كنترل بازار ارزبراى جلوگيرى از خيز قيمت ها

دالر از مرز 4000 تومان گذشت
خيز دالر؛ افت بورس

طى روزهاى گذشــته شــاهد افزايــش دالر و 
سقوط شديد شاخص بورس تهران بوديم. دالر 
به 4000 تومان رســيد و شاخص بورس تهران 
بــا وجود معامالت بلوكى حدود 1000 واحد در 
دو روز گذشته ســقوط كرد. در اين ميان ديروز 
(يكشــنبه) قيمت سكه نيز با افزايش 27 تا 40 
هزار تومان همراه بود تا روند نوســانات بازارهاى 
مالى تكميل شــود. تغييرات خالف جهت بازار 
بــورس (كاهش) و قيمت دالر (افزايش) به طور 
معمول بيانگر موضوعات اقتصادى نيست؛ بلكه 
ريشه در سياست دارد، زيرا انتظار بر اين است با 
افزايش قيمت دالر، سوددهى بازار سرمايه افزايش 
يابد. طى هفته گذشته شاهد افزايش ماليم قيمت 
دالر و كاهش ماليم افت شاخص هاى بازار سرمايه 
بوديم، اما طى دو روز گذشته افزايش قيمت دالر 
و كاهش ارزش بازار سهام شدت گرفت، به طورى 
كه صداى نارضايتى از درون بازار سرمايه بشدت 
شنيده شد، زيرا بسيارى از سهامداران زيان قابل 
مالحظه اى را در كمتــر از يك هفته در مقابل 

چشمان خود ديدند. 
گرچه بسيارى از كارشناسان اقتصادى فصل پاييز 
را فصلى پر تقاضاتر براى دالر مى دانند، اما افزايش 
چند روز اخير به دليل افزايش تقاضا نيست، زيرا 
هنوز بسيارى از زائران اربعين تصميم براى سفر 
ندارنــد و به طور معمول بخش عمده اى از زائران 
حسينى در روزهاى نزديك به اربعين تصميم به 
ســفر مى گيرند و از طرف ديگر نوسانات افزايش 
قيمت دالر در سال هاى گذشته بيشتر مربوط به 
انتهاى فصل پاييز و در آذر ماه شــكل مى گرفت. 
بر اين اساس افزايش تقاضاى واقعى دالر در هيچ 
يك از موضوعات مرتبط با تقاضاى ارز مشــاهده 
نمى شود. در اين ميان بانك مركزى براى تك نرخى 
كردن ارز سعى كرده است، نرخ ارز دولتى و بازار 
را به هم نزديك كنند، اما هر چقدر بانك مركزى 
اختالف قيمت ارز رسمى و بازار را كم كرده است، 
قيمت بازار دالر تمايل به افزايش داشته است و اين 
اختالف در عمل كم نشده است. حال بايد شاهد 
بود كه بانك مركزى همانند روزهاى انتهايى پاييز 
سال گذشته با دالر 4000 تومانى مقابله مى كند 
و با عرضه زياد ارز قيمت را به زير 4000 تومان بر 
مى گرداند يا خير. تغييرات و نوسانات قيمت دالر 
بر روى بورس و يا بالعكس همواره موضوع مهمى 
در بازارهاى مالى كشــورمان به حساب مى آيد. با 
توجه به حساسيت باالى شركت هاى بورسى به 
تغييرات قيمت دالر (شركت هاى صادر كننده)، 
انتظار بر اين است كه افزايش قيمت دالر منجر به 
افزايش سود شركت هاى بورسى شود، اما در حال 
حاضر اين افزايش قيمت ارز نه تنها سبب افزايش 
ارزش بازار سهام نشده است، بلكه موجب سقوط 
قابل تأملى در ارزش بيشــتر صنايع بورسى شده 
است. به طورى كه ارزش بسيارى از شركت هاى 
خودروسازى در دو روز ابتدايى هفته بين 8 تا 10 
درصد كاهش پيدا كــرد. به بيان ديگر تغييرات 
قيمت دالر ســبب تغيير در بازار ســرمايه نشده 
اســت، بلكه عاملى ديگر بر هر دو اين  بازارها (ارز 
و بازار سرمايه) تأثير گذاشته  است؛ احتمال خروج 
آمريكا از برجام، يا افزايش تحريم ها و يا تهى شدن 
برجام از درون، مهم ترين علت نوسانات يك هفته 
اخير بازارهاى مالى است. گرچه خروج احتمالى 
آمريكا از برجام منافع اقتصادى فعاالن بازار را به 
خطر مى اندازند، اما به نظر مى رسد جو كنونى بازار 
بسيار هيجانى و خارج از واقعيت هاى احتمالى اين 
تصميم باشد، زيرا اتحاديه اروپا كه بيشترين روابط 
اقتصادى را پس از برجام با ايران آغاز كرده است، 
در جهــت منافعش پايبند به برجام خواهد بود و 
اثرگذارى خروجى احتمالى و يا هر تصميم ديگر 
آمريكا را به حداقل مى رســاند. بنابراين از منظر 
اقتصادى تهديد جدى براى بنگاه هاى اقتصادى به 
هيچ وجه وجود ندارد و با كاهش هيجانات، بازار 

سرمايه به روند متعادل خود ادامه خواهد داد.

سكه طرح جديد 
در روز يكشنبه 

با 40 هزار تومان 
افزايش، به يك 

ميليون و 295 هزار 
تومان رسيد، كه 

باالترين رشد را در 
ميان ديگر قطعات 

سكه داشت

بــــــــرش

شــهرآبادى:  مهدى   - اقتصاد 
ركود چندساله كه هنوز هم گريبان 
اقتصاد ايران را گرفته، دولت را سال 
هزار ميليارد 
تومان تسهيالت را براى رونق واحياى 
بخش هاى توليد وصنعت وكمك به 
اختصاص  ديده،  آســيب  واحدهاى 
دهــد. اما براســاس جديدترين آمار 

77 هزار و 77 هزار و 77 واحد  17تأمين مالى بنگاه هاى توليدى تا پايان مردادماه امسال از مجموع 17تأمين مالى بنگاه هاى توليدى تا پايان مردادماه امسال از مجموع 17
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يادداشت 

مسعود زينلى 

اسكناس جعلى با موبايل قابل شناسايى شد

پــول

تســنيم: بعد از افزايش 
اسكناس و ايران چك هاى 
تقلبــى در بــازار، بانــك 
مركــزى از نســخه جديد 
نرم افزار «نما» كه اطالعات 
هزار   10 اسكناس  امنيتى 
ريالى جديــد به آن اضافه 

شــده اســت، رونمايى كرد. نما به گونه اى طراحى شده 
اســت كه پس از نمايان شــدن نقــاط درج فاكتورهاى 
امنيتى اســكناس و ايران چك و لمس آن توسط كاربر، 
اطالعــات مربوط همزمان در قالــب متن، تصوير و فايل 

صوتى فراهم مى شود.
نما قابليت شناســايى اســكناس ها و ايران چك هاى در 
جريان و چاپ شده در سال هاى اخير را به صورت آنالين 

و آفالين براى كاربر فراهم مى آورد.

رشد اقتصادى غيرنفتى 95، تنها 2/7 درصد

آمـار

پژوهش هاى  مركــز  فارس: 
مجلــس در بررســى رشــد 
اقتصادى سال 95، ضمن اشاره 
به محاسبه عدد 6/4 درصدى 
و 3/3 درصدى رشد اقتصادى 
بدون نفت توســط مركز آمار 
ايران و بانك مركزى، اين رشد 

را پس از حذف صنايع وابسته به نفت، 2/7 درصد محاسبه كرد. 
بررسى ها نشــان مى دهد تنها 2/7 درصد از رشد اقتصادى 12/5 
درصدى اعالم شده توسط بانك مركزى ناشى از بخش غيرنفتى 
اقتصاد بوده است. همچنين بررسى وضعيت بخش هاى مختلف 
اقتصاد ايران نسبت به سال 1390 نشان مى دهد بين چهار گروه 
اصلى كشاورزى، نفت، خدمات و صنايع و معادن تنها ارزش افزوده 
گروه صنايع و معادن نسبت به سال 1390 كاهش داشته است و به 

95 درصد از ارزش افزوده سال 1390 خود رسيده است.

 پرداخت 98 درصد مطالبات سپرده گذاران كاسپين

بـانـك

فراكســيون  مهر:عضــو 
نماينــدگان واليى مجلس 
گفت: بر اســاس اعالم وزير 
اقتصاد در جلسه فراكسيون، 
حــدود 98 درصد مطالبات 
ســپرده گذاران كاسپين تا 
هفته آينده پرداخت مى شود.

احمد عليرضا بيگى تصريح كرد: آقاى كرباسيان در اين جلسه 
اعالم كرد كه مطالبات سپرده گذاران كاسپين تا هفته آينده 
و تا ســقف 200 ميليون تومان پرداخت مى شــود و به اين 
ترتيب 98 درصد مطالبات سپرده گذاران كاسپين، پرداخت 

شده تلقى خواهد شد.
وى افــزود: پرداخت اين ميزان از مطالبات ســپرده گذاران 
كاســپين با توجه به خط اعتبارى دولت كه به ميزان 400 

ميليارد تومان بازشده، صورت مى گيرد.

بــازار خـودرو

نوع خودرو
39,700,000

 120,000,000
 95,000,000
41,200,000
21,100,000
21,700,000
21,800,000
27,800,000

E2 رنو تندر
پژو 2008
پژو 301

رنو تندر 90
سايپا SE 132 ( سفيد )

SE 151 سايپا
سايپا SE 131 ( سفيد ) 

تيبا 2 - هاچ بك EX ( سفيد ) 

قيمت بازار(تومان)

منبع : اقتصاد نيوز



مانكن ها از مزرعه آمده اند

 ايســتگاه / رقيه توسلى   به دِل 
بازار و پاييز مى زنيم... چه ريخت و پاش 
مهربانى! باد و باران و برگ هاى رقصان، 

معركه اند!
پشت نخســتين ويترين مى ايستيم كه 
تمام چراغ هاى مغازه، خاموش و صاحب 

دّكان، بى اعتنا از كنارمان رد مى شود.
صحنه زشــت و زيبايى به پا مى شود. با 
حيرت مى خنديم. شايد هنوز كاروانسراى 
دنيا را باور نكرده ايم. اندازه شعور آدم ها را.

به راهمان ادامه مى دهيم و حرف هايمان 
گل مى اندازد كــه دختر خانمى تراكت 
تبليغاتى مى دهد دستمان. بعد از سپاس، 
محتويات را مى خوانيــم: خدمات مژه، 
ناخن، بوتاكس پيشانى، جراحى زيبايى 

پلك و...
خدا را شــكر مى كنيم كه قرار است در 
خياباِن امروز، به نكته ها برسيم. اگر چه 
يك تراكت به قيمت 200 تومان هم اين 

وسط، تلف شود.
كاغــذ را در كيفم مى گذارم و بشــدت 
معتقدم؛ اين عمر گرانبها براى كارهاى 

واجب تر نياز است.
منتظر اتفاق جالب سوم ايم كه خودش به 

طنازى رخ مى دهد.
رد شدن از كنار مبل فروشى شهر همانا و 
خواندن كاغذ چسبيده آنجا همانا. «ميز و 

صندلى سم آهويى رسيد».
براى چندمين بار در شب پاييزى لبخند 

مى زنيم.
لختى بعد باران شروع مى شود و مى بينيم 
كه چطور لباس فروش ها، پاچه شــلوار 
مانكن هاى بيرون مغازه را باال مى دهند. 
شــهر ناگهان مثل دشــتى مى شود كه 
مانكن هايش انگار از مزرعه و شــاليزار 

آمده اند. 
ايــن تصوير غيرمتعارف هــم به دلمان 

مى چسبد.
پى نوشت: 

گاهى با شــال گردن و لباس پشمى، در 
پاييز گز كنيم... به خيابان برويم... ميان 
زنان و مــردان و كودكانى كه در رفت و 
آمدند... آنجا، آسمان و ابر و باران را پيدا 

مى كنيد... روشنايى و تاريكى را...
لبخند مى زنيد آنجا و به همه چيز فكر 
داروخانه ها،  ها،  دستفروش  مى كنيد. 
كتابفــروش هــا... همــه و همــه از 
ميان پلك زدن هايتــان مى گذرند و 
نمى گذرند... دقايِق غلط و درســت... 

فرازها و فرودها...

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

تبرئه نجومى بگيران!طرح روز  نيشتر / مازيار بيژنى 

امام خمينى(ره):
شما اگر گمان مى كنيد كه در تمام دنيا... يك نفر را مثل آقاى 
خامنه اى پيدا بكنيد كه متعهد به اسالم باشد و خدمتگزار و بناى 
قلبى اش بر اين باشد كه به اين ملت خدمت بكند، پيدا نمى شود.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا قاضى الحاجات

روزمره نگارى

 دوشنبه   17 مهر 1396 18 محرم 1439 9  اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8517 

زندگى از همه چيز قوى تر است
زندگــى، حتى وقتى انكارش 
مى كنى، حتى وقتى ناديده 
اش مــى گيرى ، حتى وقتى 
نمى خواهى اش ، از تو قوى 
تر اســت. از هر چيز ديگرى 
قوى تر اســت. آدم هايى كه 
از بازداشــتگاه هاى اجبارى 
برگشــتند ، دوباره زاد و ولد 
كردنــد. مــردان و زنانى كه 
شكنجه ديده بودند، كه مرگ 
نزديــكان و ســوختن خانه 
هاشان را ديده بودند ، دو باره 
اتوبوس ها دويدند، به  دنبال 

پيش بينى هواشناســى با دقت گوش كردند و دخترانشــان را شوهر دادند. باور 
كردنى نيست اما همين گونه است ، زندگى از هر چيز ديگرى قوى تر است.

* كتاب : من او را دوست دارم
* نويسنده: آنا گاوالدا

* مترجم : الهام دارچينيان

سانِدى تايمز
روزنامه ساندى تايمز، چاپ انگليس در مصاحبه اى 
اختصاصى با عنوان «جايى كه اشــتباه كردم» به 
سراغ هيالرى كلينتون نامزد رياست جمهورى اخير 
آمريكا و رقيب دونالد ترامپ رفته است. اين روزنامه 
گزارشى نيز در خصوص حربه جديد شركت هاى 
قمــار دارد كــه تالش مى كننــد با اســتفاده از 
شخصيت هاى معروف كارتونى، كودكان را وارد اين 
عرصه كنند. ساندى تايمز همچنين صحبت هاى 
اخير «ترزامى» مى نخست وزير بريتانيا را نيز بازتاب 
داده و از احتمال تنبيه بوريس جانسون وزير امور 
خارجه اين كشــور به دست او و تنزل مقامش به 

خاطر عملكرد نه چندان مناسب خبر مى دهد.

نيويوركر
هفته نامه نيويوركــر، چاپ آمريكا كه همواره 
نگاه ويــژه اى به طراحى روى جلد خود دارد، 
در تازه ترين شــماره اش به شكل خاص خود 
به مرگبارترين حادثه تيراندازى تاريخ آمريكا 
در الس وگاس كــه باعث مرگ 59نفر شــد 
واكنش نشان داده است. اين مجله 59گلوله 
را كه نام هركدام از كشته شدگان روى آن ها 
ديده مى شود روى جلد طراحى كرده و با تيتر 
«1 اكتبر 2017: يك روز در كشور تفنگ ها»، 
انتقاد شديدى به وضعيت قانون حمل سالح 

در آمريكا دارد.

اى بى سى
روزنامه اى بى سى پرتيراژترين روزنامه چاپ 
اســپانيا عكس صفحه نخســت خــود را به 
راهپيمايى مردم شــهر مادريد پايتخت اين 
كشــور براى حمايت از حفظ تماميت مرزى 
اســپانيا در ميان تالش هاى استقالل طلبانه 
در منطقه كاتالونيا اختصاص داده است. اين 
روزنامه با انتخاب تيتــر «ديروز مادريد امروز 
بارســلونا» از حضــور ده ها هزار نفــر در اين 
راهپيمايى خبــر داده و از انگيزه هاى باالى 
دولت مركزى اســپانيا براى مقابله با اعالميه 
رسمى كاتالونيا كه امروز قرار است، استقالل 

آن منطقه را اعالم كند خبر مى دهد.

پاپيوالر ساينس
مجله پاپيوالر ساينس (علم براى عموم) كه هر 
دوماه يك بار منتشر مى شود در تازه ترين شماره 
خود، 133 اختراع باورنكردنى جهان از دوچرخه و 
نواركاست گرفته تا عينك آفتابى را انتخاب كرده 
و آن ها و نقشــى كه در پيشرفت بشر ايفا كردند 
را بررسى مى كند. اين نشريه برترين فناورى هاى 
سال 2017 كه از ابتداى امســال وارد بازارهاى 
جهانى شــدند را نيز معرفى كرده، و در گزارشى 
جالب از توليد انبوه اجاق گازى در آينده اى بسيار 
نزديك خبر مى دهد كه مى تواند بدون احتياج به 

كوچكترين دخالت شما برايتان آشپزى كند!

 ساندى تايمز، چاپ انگليس در مصاحبه اى 
اختصاصى با عنوان «جايى كه اشــتباه كردم» به 
سراغ هيالرى كلينتون نامزد رياست جمهورى اخير 
آمريكا و رقيب دونالد ترامپ رفته است. اين روزنامه 
گزارشى نيز در خصوص حربه جديد شركت هاى 
قمــار دارد كــه تالش مى كننــد با اســتفاده از 
شخصيت هاى معروف كارتونى، كودكان را وارد اين 
عرصه كنند. ساندى تايمز همچنين صحبت هاى 
اخير «ترزامى» مى نخست وزير بريتانيا را نيز بازتاب 
داده و از احتمال تنبيه بوريس جانسون وزير امور 
خارجه اين كشــور به دست او و تنزل مقامش به 

نيويوركــر، چاپ آمريكا كه همواره 
نگاه ويــژه اى به طراحى روى جلد خود دارد، 
در تازه ترين شــماره اش به شكل خاص خود 
به مرگبارترين حادثه تيراندازى تاريخ آمريكا 
نفر شــد 
گلوله 
را كه نام هركدام از كشته شدگان روى آن ها 
ديده مى شود روى جلد طراحى كرده و با تيتر 
: يك روز در كشور تفنگ ها»، 
انتقاد شديدى به وضعيت قانون حمل سالح 

اى بى سى پرتيراژترين روزنامه چاپ 
اســپانيا عكس صفحه نخســت خــود را به 
راهپيمايى مردم شــهر مادريد پايتخت اين 
كشــور براى حمايت از حفظ تماميت مرزى 
اســپانيا در ميان تالش هاى استقالل طلبانه 
در منطقه كاتالونيا اختصاص داده است. اين 
روزنامه با انتخاب تيتــر «ديروز مادريد امروز 
بارســلونا» از حضــور ده ها هزار نفــر در اين 
راهپيمايى خبــر داده و از انگيزه هاى باالى 
دولت مركزى اســپانيا براى مقابله با اعالميه 
رسمى كاتالونيا كه امروز قرار است، استقالل 

مجله پاپيوالر ساينس (علم براى عموم) كه هر 
دوماه يك بار منتشر مى شود در تازه ترين شماره 
 اختراع باورنكردنى جهان از دوچرخه و 
نواركاست گرفته تا عينك آفتابى را انتخاب كرده 
و آن ها و نقشــى كه در پيشرفت بشر ايفا كردند 
را بررسى مى كند. اين نشريه برترين فناورى هاى 
 كه از ابتداى امســال وارد بازارهاى 
جهانى شــدند را نيز معرفى كرده، و در گزارشى 
جالب از توليد انبوه اجاق گازى در آينده اى بسيار 
نزديك خبر مى دهد كه مى تواند بدون احتياج به 

گزارش از شخص

در جبهه فرهنگ
حجت االسالم «عليرضا پناهيان» نخستين بار در جبهه منبر رفت

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  محرم سال 
گذشــته بود كه گفت: «من از بچه مذهبى كه 
دسته نميره، ســينه نمى زنه، بدم مى آد... رفته 
دانشگاه، انگشتى سينه مى زنه! آخه چرا؟ سينه 
بزن...دو زار سواد پيدا ميكنه،ديگه نوحه جواب 
نميده...». با لحن منبرهايش و ســبك سخن 
گفتنش آشــناييد. از حجت االسالم «پناهيان» 
هرچــه ندانيم و هر چقدر كه او را نشناســيم، 
منبرهايش را ديده، شــنيده و مى شناســيم. 
در ميان «حجت االســالم» هايى كه در 10 يا 
15 سال اخير با ســخنرانى ها، افكار، نظرات و 
كارشناسى هايشان، ارتباط خوبى با مخاطبان 
و نسل امروز پيدا كرده اند و همه شان با پشتوانه 
دانش و آگاهى و آشنايى با مسائل روز جهان و 
جامعه حرف مى زنند «پناهيان» كمى تا قسمتى 
متفاوت به نظر مى رســد. حرف كالس و سطح 
و اينجور چيزها نيست، بلكه «پناهيان» در كنار 
ويژگى هاى مشتركى كه با بسيارى از روحانيان 
همسن و سال و هم سطح خودش دارد، يك به 
اصطالح «واعظ» يا «منبرى» توانمند هم هست. 
كمترين هنرش هم اينكــه در روزگارى كه به 
نظر مى رسد مخاطبان، منبر گريز و از سخنرانى 
شــنيدن، فرارى شــده اند، او بخوبى مى تواند 
مخاطبانش را تا آنجا كه مفيد و الزم است پاى 

منبرهايش نگه دارد.

 روان شناسانه
سر و صورت و محاسن حاال جو گندمى شده اش 
بدون اينكه ما بگوييم نشــان مى دهد بايد 50 
سال را رد كرده باشد. زاده 1344 در تهران است 
و روحانى زاده. پدرش هم از ُمبلّغان سرشناس 
شــهر بود و « عليرضا» نيز از 12 ســالگى و در 
كنار درس هاى دوره راهنمايى، دروس حوزوى 
را هم شروع كرد. در 18 سالگى دوره دبيرستان 
را تمام كرد و وارد حوزه علميه قم شــد. پيش 
از آن همزمان با درس خواندن به كار فرهنگى 
مشغول بود و به دانشگاه نيز رفت و آمد داشت. 
البته بجز تبليغ و ترويج امور فرهنگى، حاصل 
اين رفت و آمدها به دانشــگاه، خواندن رشته 
روان شناسى هم بود. پس يادمان باشد «پناهيان» 

بجز علوم حوزوى، درس خارج، وعظ و خطابه 
و... با روان شناسى هم بيگانه نيست و اگر گاهى 
ســخنانش رنگ و بوى روان شناسانه دارد، بى 

حساب و كتاب حرف نمى زند.

 نيروى رزمى - تبليغى
با تمام كردن درس هاى حوزه، درس خواندنش 
تمام نشد. 12 سال هم پاى درس خارج استادانى 
چون: رهبر انقالب، آيات عظام وحيد خراسانى، 
جوادى آملى و سيد محمدكاظم حائرى نشست. 
در همه سال هاى نوجوانى و جوانى اش كمتر شد 
كه براى « تبليغ» به اينجا و آنجا نرود. از جمله 
جبهه هاى جنگ تحميلى. نخستين حضورش 
در جبهه بايد ســال 61 بوده باشد كه هنوز 17 
سال داشت و در خاطراتش مى گويد:  «من براي 
اوليــن بار بعد از «فتح المبين» در جبهه حاضر 
شدم... چون در دوره راهنمايي يك مقدار درس 
(حــوزوى) خوانده بودم، بچه ها مــا را بردند و 
موظف كردند كه براي ســنگر هاِي چند نفره، 
نماز جماعت بخوانم. سال هاي اول بيشتر رزمي 
شركت مي كردم؛ ولي از ســال سوم به عنوان 
طلبه در جبهه حضور داشتم، امام جماعت بودم 
و سخنراني هم مي كردم... در بعضي عمليات ها 

هم نيروى رزمي بودم».

 معاون فرهنگى
فعاليت هاى تبليغــى و فرهنگى كه از جبهه هاى 
جنــگ و با امام جماعت شــدن در ســنگرهاى 
چند نفره آغاز شــده بود، بعدها رســيد به جايى 
كه «پناهيان» به عنوان معاون فرهنگى لشكر 27 
محمد رسول اهللا(ص) انتخاب شد. البته پناهيان 
در سا ل هاى اخير نيز همچنان «معاون فرهنگى» 
است. معاون فرهنگى نهاد «نمايندگى رهبرى در 
دانشــگاه ها». عالوه بر اين ها 10 ســال حضور در 
بخش مشاوره نهاد رهبرى در دانشگاه، تدريس در 
حوزه و دانشگاه، برپايى دوره هاى آموزش سخنرانى 
دينــى براى مبلّغــان دينى و... بخشــى ديگر از 
فعاليت هاى اوست. سال 94 نشان «ابوذر» از طرف 
حوزه علوم اسالمى دانشگاهيان به خاطر استفاده 
از شــيوه هاى تبليغ نوين ديــن، بصيرت افزايى 

مجاهدانه، مبارزه با انحرافات دينى و افشاى جريان 
نفوذ به او تقديم شد. بجز اين ها در سال هاى اخير 
مدرسه علميه «دارالحكمه» را در تهران راه اندازى 

كرده و سخت در آن مشغول تالش است. 

 منبرك
واعظ و سخنران اســت، اما وقتى حرف محرم 
و عاشــورا باشد، ســخنرانى را اولويت نخست 
نمى داند. اصالً بگذاريد خالصه يكى از منبرهاى 
عاشورايى اش را اينجا بياوريم: «اصالً اين صحيح 
نيست كه دهه عاشورا براى كسب معارف اهل 
بيت هيئت راه بيندازيم ده شب پاى سخنرانى 
برويم، اما دسته نرويم. نه، يعنى چى؟ يك شب 
بريد دســته... و تو چه مى دانى دسته عزادارى 
چيست؟ آيا دسته عزادارى براى اراذل و اوباشه؟ 
آيت اهللا بروجردى كه خاك پاى دستۀ عزادارى 

رو توتياى چشمش مى كرد
... مودت فرقش با محبت اينه كه ابراز شــدنيه. 
چقدر مودتت رو به امام حسين (ع) ابراز كردى؟ 
دســته عزادارى اباعبداهللا الحسين(ع) را جدى 
بگيريد. دســتۀ عزادارى مودت اســت، مودت 
يعنى ابراز محبت. محبتت را در دستۀ عزادارى 
امام حسين(ع) ابراز نكنى، كجا مى خواهى ابراز 
نكنى؟ خدايا ما را جزو اقامه كنندگان عزاى امام 

حسين قرار بده». 

 سانتريفيوژ ها بچرخند
نمى شود واعظ و منبرى بود، اما اهل سياست 
و گفتن از سياســت نبود. « پناهيــان» نيز از 
جمله منبريان و سخنرانانى است كه « به روز» 
بودنش شامل مسائل سياسى داخلى و خارجى 
هم مى شود. از سخنرانى در باره فتنه سال 88 
بگيريد تا بحث و نامه نگارى با «على مطهرى» 
در باب استقالل مجلس، نقش رهبرى، برجام 

و ديگر مسائل سياسى روز. يك نمونه اش سال 
1393 كه در همايش «دلواپســيم» به حاضران 
در همايــش گفت: « اگر نيروهاى ضدانقالب از 
مذاكره كننــدگان حمايت كننــد، تيم مذاكره 
كننده موفقيتى نخواهد داشت... اما حضور شما 
و نقد شما فايده اش به مذاكره كنندگان مى رسد. 
 وزير خارجه قطعاً از شما متشكر است كه محكم 
آمده ايد. بنده معتقدم كه اين نشست ها مى تواند 
دشــمن را به عقب نشــينى وادار كنــد. فايده 
دوم چنين نقدهايى اين اســت كه اگر چنين 
حركت هايى پشت ســر مذاكره كنندگان باشد 
چرخ كارخانه ها هــم مى چرخد. اين پيگيرى 
موجب چرخيــدن چرخ كارخانه هــا عالوه بر 

سانتريفيوژ ها مى شود».

  بى منتقد كه نمى شود
پناهيان البته بدون منتقد و مخالف هم نيست. 
هم منبرهاى محرمى اش و هم سخنان سياسى 
و اجتماعى اش گاه و بيگاه حساسيت برانگيز هم 
مى شود. مانند سخنانى كه در سال 91، برخى 
سايت هاى خبرى منتشر كرده و از نقش دكتر 
«شريعتى» در ريزش و انحراف نيروهاى انقالبى 
گفتند كه از زبان پناهيان اعالم شــده بود و يا 
نظر او در باره « ســيد جمال الدين اسدآبادى» 
كه غرب را درســت نشــناخته بود. بجز اين ها 
انتقاد هاى مفصل « رسول جعفريان» از سخنان 
« پناهيان» در باره « ظهور» هم هست كه منجر 
شد « پناهيان» يك سال بعد در يك سخنرانى 
پاسخ او را بدهد. حاال تشخيص اينكه آيا نكات 
حساسيت برانگيزى در سخنان «پناهيان» هست 
يا برخى منتقد ها حرف هاى او را «حساســيت» 
برانگيز مى دانند به عهده خودتان. البته بعد از 
اينكه متن سخنرانى ها و انتقادهاى منتقدان را 

پيدا كرده و خوانديد! 

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

ترامپ: ايران از كره شمالى 
حمايت مالى مى كند!

باشگاه خبرنگاران/ رئيس جمهور آمريكا در 
يك مصاحبه تلويزيونى، ضمن تكرار مواضع 
قبلى خود دربــاره برجام، گفت: «من اعتقاد 
دارم كه آن ها (ايرانى ها) از كره شمالى حمايت 
مالى مى كنند. آن ها با كره شــمالى تجارت 

مى كنند و اين موضوعى ناپذيرفتنى است»!

جنوب برزيل به دنبال جدايى
ايسنا/ همه پرســى در جنــوب برزيل يك 
هفته پس از همه پرســى اعالم استقالل در 
كاتالونيا از دولت مركزى اســپانيا قرار است 
برگزار شود. رأى دهندگان در جنوب برزيل 
خواستار برگزارى همه پرسى غيررسمى براى 
جدايى از دولت مركزى و تشكيل يك كشور 

جديد شده اند.

ادعاى انور قرقاش 
در ارتباط با ايران

ايســنا/ انور قرقاش، وزير مشاور امارات در 
امور خارجه در صفحه توييتر خود مدعى شد: 
طى يك نظرسنجى كه يك مركز تحقيقات 
آمريكايى انجام داد، مردم قطر نشــان دادند 
خواهــان نزديك نشــدن روابط بــا ايران و 
همچنين عدم حمايت از اخوان المســلمين 
هستند. وقت آن رسيده است كه دولت قطر 

به نظرات شهروندان خود گوش دهد!

دعواى توييترى پسر ترامپ و 
مجرى سرشناس

فرارو/ دونالد ترامپ جونيور با انتشار توييت 
«جيمــى كيمل»، مجرى سرشــناس كه از 
دونالــد ترامپ خواســته بود كنــاره گيرى 
كند، سرنوشت يك توليد كننده سرشناس 
«هاليوود» را كه به آزار جنسى چند زن متهم 

شده بود به وى يادآور شد.

وارد چت هاى دو نفره نمى شويم
فرارو/ رئيــس پليس فتاى تهــران اعالم 
كرد: پليس به چت هاى دو نفره مطلقاً ورود 
نمى كند، امــا در انواع كانال هــاى گروهى 
و عمومى و تاالرهاى گفــت و گو در فضاى 
مجازى و شــبكه هاى اجتماعى گشــتزنى 

مى كند تا ُجرمى اتفاق نيفتد.

طعنه نماينده مجلس 
به همكارانش

نماينده  احمــدى  فريــدون  خبرآنالين/ 
مردم زنجان بــراى جلب نظر نمايندگان به 
منظور ارائه رأى موافــق به طرح دوفوريتى 
بازنشســته هاى شــركت فــوالد، گفت: به 
پيغمبر!  شــما اگر حقوقتان دو روز دير شود، 
به همه زنگ مى زنيد. مگر هيئت رئيســه را 

رها مى كنيد؟

ژست صلح طلبانه ترامپ
شــفاف/ ترامپ رئيس جمهور آمريكا در 
مصاحبــه اى تلويزيونى گفت، پيش از آنكه 
ســفارت كشــورش را از تل آويــو به بيت 
المقدس منتقل كند، مى خواهد براى ايجاد 
صلح ميان فلسطينى ها و رژيم صهيونيستى 

تالش كند.

نيروى بيكار و حقوق بگير 
نداريم

آفتاب/ وزير آموزش و پرورش در واكنش به 
ســخنان يكى از مسئوالن آموزش و پرورش 
مبنى بر وجود چند ده هزار نفر در آموزش و 
پرورش كه بدون انجام كارى حقوق دريافت 
مى كنند، گفت:ممكن است در سازمانى پرتى 
نيرو داشته باشــيم، اما اينكه در بخش هاى 
ادارى چند ده هزار نفر حقوق بگيرند و كارى 

نكنند، نداريم.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/1911/51

22/3723/10 4/104/43

17/0417/37

5/346/07

17/2217/55

اينجا درنگ جايز است

 زنگ كتاب

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

پوريا پورسرخ - اينستاگرام
ايستگاه/ اين بازيگر مطرح سينما، در پستى اينستاگرامى از هيجان باالى خودش پس از ديدن بازيگران 
فيلم «ايرلندى» ساخته جديد مارتين اسكورسيزى خبر مى دهد، فيلمى كه سه بازيگر بزرگ تاريخ سينما 

يعنى «رابرت دنيرو»، «آل پاچينو» و «جو پشى» را كنار يكديگر قرار مى دهد.

حميد بعيدى نژاد - توييتر
ايستگاه/ سفير ايران در انگليس و عضو كنونى تيم مذاكره كنندگان هسته اى ايران، در توييتى معتقد است، 
بحث هــاى اخير پيرامون اعالم نظر احتمالى اين هفته دونالد ترامپ مبنى بر پايبند نبودن ايران به برجام 
بيهوده است، چون تنها نهادى كه مى تواند در اين زمينه قضاوت كند نه آمريكا، بلكه آژانس انرژى اتمى است.

برزو ارجمند - اينستاگرام 
ايستگاه/ اين بازيگر تلويزيون كه معموالً او را با كارهاى طنز مى شناسيم، در پستى اينستاگرامى به مناسبت 
روز جهانى كودك، عكســى از پسر خود يعنى «جانيار ارجمند» منتشر كرده و اين روز را به همه كودكان 

ايرانى تبريك گفته است.

يك

دو

سه

شبكه گردى

حتى وقتى انكارش 
مى كنى، حتى وقتى ناديده 
اش مــى گيرى ، حتى وقتى 
نمى خواهى اش ، از تو قوى 
تر اســت. از هر چيز ديگرى 
قوى تر اســت. آدم هايى كه 
از بازداشــتگاه هاى اجبارى 
برگشــتند ، دوباره زاد و ولد 
كردنــد. مــردان و زنانى كه 
شكنجه ديده بودند، كه مرگ 
نزديــكان و ســوختن خانه 
هاشان را ديده بودند ، دو باره 
اتوبوس ها دويدند، به  دنبال 

چه داد و ستد مغتنمى!
خوشه ها و بوته ها و رنگ ها از ما

قدم رنجه كردن و مرحمت با شما...

* ترمه تاالرپشتى
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