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 مذاكره  راه حل مشكالت نبود 

دالر 4000 تومانى بعد از 4 سال مذاكره با آمريكا

طهماسب مظاهرى 
در گفت وگو با قدس:

تحريم 
بهانه اى براى 

تك نرخى 
نكردن ارز است

 اخبار  درچند روزگذشــته بازار ارز دچار نوســان شد و قيمت آن از مرز 4000 تومان 
گذشت. كارشناسان براين باورهستند كه اين افزايش ها بيشتر ناشى از هيجانات روانى 
ودرپى احتمال خروج آمريكا ازبرجام  است؛ البته برخى هم براين باورند كه كاهش نرخ 
سود بانكى ويا احتمال تك نرخى شدن ارز فضا رابراى افزايش قيمت ارز درداخل فراهم 
كرده اســت.   جهش غير منتظره ارز درروزهاى اخير ياد آور نوسانات شديد نرخ ارز در 
سال هاى گذشته بويژه تحريم هاى غرب بود كه اتفاقاً همين موضوع مسئوالن رابه اين 
باوررســاند كه با حذف تحريم ها درقالب توافق برجام ثبات به بازار ارز حاكم شــود، اما 

متأسفانه با تمام وعده هايى كه داده شد...

ضميمه  روز

 چهارده  حجت كسرى سال 1325 در تهران به 
دنيا آمد اما از آنجا كه فرزندان پسر خانواده زنده 
نمى ماندند، مادرش نذر كرد ازهمان بدو تولد او را 

در عزاى امام حسين (ع) سياهپوش كند...

در اين شماره «چهارده» مى خوانيد 
مردى كه فقط مى گويد «على»

 ............ صفحه 2

جنجال مى كنند 
تا فساد فراموش شود

نيروى انتظامى نمى تواند 
در مقابل منكر سكوت كند

نويسندگان ايرانى 
مسافر سوريه مى شوند

2 2 10

 اقتصاد  با روى كار آمدن دولت يازدهم، تقريباً 
هر 6 ماه يك بار وعده يكسان سازى نرخ ارز 
تكرار شد؛ اما اين اتفاق نيفتاد و به گفته سيف 
رئيس كل بانك مركزى زمان اين اتفاق هنوز هم 
معلوم نيست. پس چگونه دولت روحانى وعده 

مى دهد كه اين اتفاق ...

رئيس قوه قضائيه: آيت اهللا علم الهدى:  مهدى قزلى به قدس خبر داد

امشب ايران - روسيه 
ساعت 19:30

شب نشينى 
با ميزبان 

جام جهانى

جدال دولت و كارگروه
تعيين مصاديق 

مجرمانه ادامه دارد

آتشى كه تلگرام 
برافروخت!

 ............ صفحه 14 ............ صفحه 9

ظريف: 
سپاه افتخار 
ايرانيان است

 ............ صفحه 2

:امام على
مبادا نكوكار 
و بدكردار در 

ديده ات برابر آيد، 
كه آن، رغبت 
نكوكار را در 

نيكى كم كند، 
و بدكردار را به 
بدى وادار نمايد.
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اقدامات حفاظتى در حرم مطهر حاصل اجماع نهادهاى امنيتى است
 آســتان   فرمانده يــگان حفاظــت و امنيت حــرم مطهر رضوى فرمانده يگان حفاظت حرم مطهر رضوى در گفت وگو با قدس:

تصميم گيرى ها و تدابير امنيتى اجرا شــده در ســطح اماكن متبركه 
حرم مطهر امام رضا(ع) را حاصل اجماع دستگاه ها و نهادهاى امنيتى و 

 ............ صفحه 3اطالعاتى دانست و از زائران خواست...



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمد صادق دهنادى

مذاكره  راه حل مشكالت نبودوزارت خارجه در واكنش به تروريستى دانستن سپاه از سوى آمريكا
دالر 4000 تومانى بعد از 4 سال مذاكره با آمريكاپاسخ ايران كوبنده  است

خبرخبر

سخنگوى  خليل خانه    آرش  سياست/   
خبرسازى  به  واكنش  در  خارجه  وزارت 
ايران  مذاكره  امكان  دوباره  غربى  رسانه هاى 
درباره برنامه موشكى خود با رد قاطعانه اين 
اسالمى  جمهورى  كرد:  تأكيد  خبرسازى ها، 
ايران درباره مسائل دفاعى خود تصميم گير 
نهايى خواهد بود و اجازه ورود و دخالت را به 
ساير دولت ها نخواهد داد. بهرام قاسمى افزود: 
مسائل موشكى ما بخشى از سياست هاى دفاعى 
گونه  هيچ  و  مى شود  دنبال  كه  است  ايران 
مغايرتى با قطعنامه 2231 ندارد و اين سياست 

همچون گذشته با جديت تمام ادامه مى يابد.

 پاسخ ايران كوبنده خواهد بود
رئيس مركز ديپلماسى عمومى و رسانه اى وزارت 
خارجه همچنين درباره اظهارات سردار جعفرى 
فرمانده كل سپاه و هشدار وى به آمريكايى ها 
درباره قرار دادن ســپاه در فهرست تروريستى، 
عنــوان كرد: اميدوارم هيئت حاكمه آمريكا در 
ادامه خطاهاى خودش اين خطاى بسيار مهم 
و استراتژيك را انجام ندهد و دورانديشى الزم را 
داشته باشد، ولى اگر به سمت چنين تصميمى 
حركت كند، قطعاً پاســخ ايران بســيار قاطع، 

كوبنده و سخت خواهد بود.
وى تأكيد كرد: تصور مى كنم بايد در آن هنگام 
آمريكا تمام عــوارض آن را بپذيرد. اميدواريم 
عقالى قوم و خردمندانى كه در آمريكا مى توانند 
باشــند در مســير عدم اتخاذ چنين تصميم 

خطرناكى، گام هاى الزم را بردارند.

 T نظارت آژانس شامل بند 
و اماكن نظامى نيست

قاسمى در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره 
تشــكيك و ابهام آفرينى آمانو مديركل آژانس 
دربــاره «بند T» ضميمه برجام و درخواســت 
او بــراى مذاكره با ايران بــراى اعمال نظارت 
آژانس بر اين بخش از توافق هســته اى و تكرار 
چندين بــاره اين ادعا كه آژانــس مى تواند از 
اماكن نظامى ايران بازرسى كند، اظهارداشت: 
حوزه هاى نظارتى به بند «T» تسرى نمى يابد 
و با توجه به اينكه هشت بار آژانس صلح آميز 
بودن برنامه هسته اى ايران را مورد تأكيد قرار 

داده فكر مى كنيم چنين بحث و سازوكارى در 
بحث برجام وجود ندارد. وى با اشاره به اظهارات 
اخير آمانو درباره بازرسى از اماكن نظامى، افزود: 
در برجام تمامى نظارت ها و مكانيسم هاى الزم 
براى چگونگى اجراى دقيق و درست آن پيش 
بينى شده و هر زمانى كه براساس اين الزامات و 
نظارت هاى پيش بينى شده نياز به اقدامى باشد 
بعد از دريافت گزارش و يادداشت هاى رسمى 
اين طرف ايرانى اســت كه درباره آن موضوع 
مى تواند تصميم گيرى و اعالم نظر كند. بهرام 
قاســمى درباره مرتبط كردن و مشابه سازى 
برنامه هسته اى ايران با كره شمالى، آن را حرف 
بى جا و غلطى دانست كه در ادامه ايران هراسى 
و ايران ستيزى و فشارى كه بر برخى از محافل 
آمريكا و منطقه توسط رژيم صهيونيستى و يكى 
دو كشور خاص ديگر در منطقه دنبال مى شود.

 درى اصفهانى  مشاور تيم هسته اى بود
ســخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به پرسش 
ديگرى درباره محكوميت درى اصفهانى به دليل 
اتهام جاسوســى و نوع ارتباط او با تيم مذاكره 
كننــده و اينكه آيــا او زيرمجموعه همكاران 
بعيدى نژاد بوده  اســت، با تأكيد بر اينكه آنچه 
توســط ســخنگوى قوه قضائيه و تصميمات 
ايــن قوه در مورد اين فرد مطرح شــد، متين 
اســت و من در اين زمينه اظهارنظرى ندارم، 
گفت: ايشان چندين دهه است براى نهادها و 
ارگان هاى جمهورى اسالمى تالش هاى زيادى 
داشته و همكارى هاى زيادى با وزارتخانه هاى 
مختلف داشته اســت و در برخى از حوزه ها و 
برخى از نشست هاى كارشناسى در كار برجام، 
به عنوان مشــاور فعاليت داشته و در مقاطعى 
تالش هاى مثبتى داشته و بازگشت 1,7 ميليارد 
دالر به كشــور گفته مى شود از تالش هاى وى 

محسوب مى شود.

 اقتصــاد   درچنــد روزگذشــته بازار 
ارز دچار نوســان شــد و قيمت آن از مرز 
4000 تومان گذشــت. كارشناسان براين 
باورهستند كه اين افزايش ها بيشتر ناشى 
از هيجانات روانــى ودرپى احتمال خروج 
آمريكا ازبرجام  اســت؛ البتــه برخى هم 
براين باورند كه كاهش نرخ سود بانكى ويا 
احتمال تك نرخى شــدن ارز فضا رابراى 
افزايــش قيمت ارز درداخــل فراهم كرده 
اســت.   جهش غير منتظره ارز درروزهاى 
اخير ياد آور نوســانات شــديد نرخ ارز در 
سال هاى گذشــته بويژه تحريم هاى غرب 
بود كه اتفاقاً همين موضوع مسئوالن رابه 
اين باوررساند كه با حذف تحريم ها درقالب 
توافق برجام ثبات به بازار ارز حاكم شــود، 
اما متأســفانه با تمام وعده هايى كه داده 
شد وبعد از دوسال از توافق، بازار ارز دچار 
نوسان شد. البته از ابتداى روى كار آمدن 
دولت تدبيــر و اميد، ارتقــاى ارزش پول 
ملى، به عنوان يكى از شــعارهاى كليدى 
و وعده هاى دولت مطرح مى شد و همواره 
جهش نرخ ارز در دولت سابق مورد انتقاد 

قرار مى گرفت.  
به عنوان نمونه، حسن روحانى در تبليغات 
انتخاباتى ســال 92 با حضور در برنامه «با 
دوربين» شــبكه اول ســيما پس از آنكه 
وعــده 100 روزه بــراى حل مشــكالت 
اقتصادى داد، درباره نرخ ارز نيز گفت: «ما 
شاهد هســتيم كه دالر بعد از چندماه به 
چندين برابــر قيمت افزايش پيدا مى كند، 
مشــكل كجاست؟ مشــكل عدم مشورت، 
خودشــيفتگى، عدم استفاده از ابزار علمى 
براى اداره كشــور و بى ثباتى هاست. چقدر 
ما در اين 7-8 ســال گذشته شاهد تغيير 
پياپى مديران بوديم؟ اين بى ثباتى چگونه 
به مــردم اطمينــان خواهــد داد؟ مردم 
مديريــت كارآمد و ثبــات را مى خواهند. 
مــردم قــدرت آينــده و آينده نگــرى را 

مى خواهند.»
روحانى در 17 آذر سال 92 نيز به صراحت 
از سياســت دولت براى يكسان سازى نرخ 
ارز و بازگردانــدن آرامش به بــازار بعد از 

نوسان شديد نرخ ارز دردولت نهم خبر داد 
و عامــل اين موضوع را نيز اجرايى شــدن 
توافق ژنــو عنوان كرده بــود. روحانى در 
بخشــى از اظهارات خود گفت: «تحوالت 
اخير در روابط خارجى و پيام اميدواركننده 
و آرامش بخش آن به آحاد مردم باعث شد 
تا بازار ارز بر خالف مسير دو سال گذشته 

خود به آرامشى نسبى برسد.»
او نيــز با وعده كاهــش تدريجى نرخ ارز، 
تأكيد كرده بود «در آينــده پس از ديدن 
نشانه  هاى رشد اقتصادى، كاهش تدريجى 

نرخ دالر در بازار ادامه خواهد داشت.»
 به هرحال توافــق، 23 تير 1394 ايران و 
گروه 1+5 حاصل شــد؛ قيمت ارز در آن 
زمان حدود 3330 تومــان بود، اما اكنون 
بعد از گذشــت دوسال از توافق برجام نرخ 
ارز از مرز4000 تومان گذشته وبه عبارتى 
بيش از700 تومان پول ملى تضعيف شده 
اســت، البته بعد ازبرجام بازار ارز تاكنون 
بجز يك مقطع درســال گذشــته از ثبات 
نســبى برخوردار بوده اســت، اما با روى 
كار آمــدن جمهورى خواهــان در آمريكا 
به نظرمى رســد كــه يكــى از مهم ترين 
دســتاوردهاى برجام يعنى ثبات اقتصادى 
به چالش كشــيده شده است. كارشناسان 
معتقدنــد اعتماد بيش از انــدازه به توافق 
هســته اى و آمريكا از يك ســو و افزايش 
كارشــكنى در برجــام، نــرخ ارز رادربازار 

متالطم كرده است. 
در اين زمينه اگر سكوت مسئوالن نشكند 
ورشــد بى ضابطــه ارزش دالرادامه يابد، 
ارزش پــول ملى با افت شــديدى مواجه 
خواهد شد و مهم ترين دستاوردهاى دولت 
يعنى تورم تك رقمى وثبات اقتصادى را از 

بين خواهد برد.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ايران به قدرت بزرگ منطقه اى و جهانى تبديل شده است  تسنيم: فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: جمهورى اسالمى به قدرت بزرگ منطقه اى و جهانى تبديل شده و توانسته است، زمينه ساز بيدارى اسالمى 
در منطقه شود. سرلشكر محمدعلى جعفرى در نشست هماهنگى برگزارى مراسم چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ، گفت: بايد روند سال هاى قبل در برگزارى جشن انقالب را اصالح كنيم. وى افزود: ما نمى توانيم 
ادعا كنيم تمام اهداف انقالب را محقق كرديم و بايد دستاوردهاى داخلى و خارجى انقالب را تفكيك و دقت كنيم كه دستاوردهاى انقالب را صادقانه به مردم تبيين كنيم و اهدافى را كه به آن ها نرسيديم، به مردم بگوييم.

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

 ميزان  آيت اهللا آملى الريجانى با بيان اينكه 
احضــار و تحقيق از وظايــف ذاتى و اصلى 
دستگاه قضاســت، گفت: اظهارات بى مبنا 
عليه قوه قضائيه ادامــه يابد، طبق قانون با 

مرتكبان برخورد مى كنيم.
رئيس قوه قضائيه ديروز در جلسه مسئوالن 
عالــى قضايى با اشــاره به رســيدگى هاى 
قضايى و هجمه ها عليه قوه قضائيه، تصريح 
كرد: دســتگاه قضايى حسب وظيفه اصلى 
و ذاتــى خود بايــد به صــورت عادالنه به 
پرونده ها رســيدگى و از حقوق شهروندى 
حمايت كند. يكى از برنامه هاى مهم ما كه 
در طول ســال هاى گذشته 
نيز به صورت قاطعانه دنبال 
شــده، مبارزه با مفاســد در 
همه ابعاد آن است. مسئوالن 
با وجود برخى موانع  قضايى 
كه در مسير مقابله با مفاسد، 
بخصوص مفاســد اقتصادى 
وجود داشــته، همواره مسير 
قانــون را طــى كرده اند و در 
اين راه موفقيتهاى زيادى نيز 

كسب شده است. 
آيت اهللا آملى الريجانى افزود: متأسفانه 
در جريان رسيدگى به برخى پرونده هاى 
مالى - اقتصادى به محض اينكه كســى 
احضار مى شــود، برخى افــراد ذى نفع 
شروع به فضاسازى سياسى و يا شخصى 
مى كنند كه جاى تأســف دارد. اگر قرار 
باشــد در مورد هر پرونده اى بگوييم اين 
پرونده سياســى اســت، ديگر رسيدگى 

قضايى امكان پذير نخواهد بود. 

وى ادامه داد: در مورد پرونده اى كه حسب 
محتويات و نظر قاضى مربوط ابعاد اقتصادى 
و مالــى دارد و نياز به اقدامات قضايى دارد، 
جــار و جنجال به راه مى اندازند براى اينكه 
اذهان مردم را از اختالس و فساد دور كنند 
و به سمت مسائل سياسى ببرند و متأسفانه 
در اين مســير از هيچ هجمه و تهمتى هم 
به دســتگاه قضايى ابا ندارنــد تا در مقابل 
رســيدگى ها ســنگ اندازى كنند. برخى 
كســانى كه خود كارنامه ســياهى دارند، 
درمحيط هــاى حقيقى و مجازى ســخن 
مى گويند و فيلم منتشــر مى كنند. پرونده 
اين افراد كامالً ابعاد مالى دارد؛ البته ممكن 
است در مورد برخى افراد اتهامات امنيتى نيز 
مطرح باشد، اما به هر حال اين پرونده ها كه 
ابعاد روشنى دارند در حال رسيدگى است و 
برخى تالش دارند با هياهو و جنجال جلوى 
رسيدگى هاى دســتگاه قضايى را بگيرند. 

گرچه قوه قضائيه در گذشته نيز نشان داده 
اعتنايى به اين اقدامات نمى كند زيرا اگر قرار 
بود با اين حرف ها عقب نشينى كند، ديگر 
امــكان انجام كار قضايــى و اجراى عدالت 

وجود نداشت.

 تسامح قوه قضائيه حدى دارد
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: عالوه بر اين 
موارد، خــود اين قبيل اقدامات نظير اتهام 
زنى، توهين و سنگ اندازى عليه قوه قضائيه 
جرم محسوب مى شود و به مرتكبان هشدار 
مى دهيم كه تسامح قوه قضائيه براى حفظ 
فضاى آرام جامعه، حدى دارد و اگر اظهارات 
و اقدامات بــى مبنا عليه قوه قضائيه ادامه 
يابد ناچاريم طبق قانون با اين مرتكبان نيز 

برخورد كنيم.
آيت اهللا آملى الريجانى همچنين با انتقاد از 
برخى توهين ها به دستگاه قضايى از سوى 

بعضى از مســئوالن، خاطرنشان كرد: اخيراً 
برادر بزرگوارى گفته است كه قوه قضائيه از 
سر بيكارى دايماً اقدام به احضار افراد مى كند. 
اين سخنان بسيار كم لطفى است. در پاسخ 
بايــد گفت كه قوه قضائيه حســب وظيفه 
اصلى و ذاتى خود اقدام به رسيدگى قضايى 
و اجراى عدالت مى كند، دســتگاه قضايى با 
دريافــت گزارش ها و يا دريافت شــكايت، 
بايــد در صورت اقتضا افرادى را احضار كند 
و از آنان تحقيق به عمل آورد؛ بنابراين قوه 
قضائيه از سر بيكارى افراد را احضار نمى كند. 
اگر بيكارى وجود دارد اين شما هستيد كه 
چهار سال كشور را رها كرديد و دور برجام 
سينه زديد، گويى كشور كار و مشكل ديگرى 
ندارد. ما هم كار داريم و هم محكم در مسير 

قانونى خود ايستاده ايم.
آيت اهللا آملى الريجانى با بيان اينكه دستگاه 
قضايى رانت هــاى خاص را كنار مى گذارد، 
خاطرنشان كرد: توصيه برادرانه ما اين است 
كه اگر قوه قضائيه احتماالً در جايى اشتباه 
دارد در مورد آن اشتباه، تذكر معقول بدهند 
نه اينكه عليه احضار و رسيدگى به پرونده 
افراد كه بر حســب قانون صورت مى گيرد، 

سخن بگويند. 

 بساط فشارها را بر مى چينيم
رئيس قوه قضائيه با قدردانى از همه قضات 
مســتقل و شريف دســتگاه قضايى افزود: 
مطمئناً قضات عزيز ما به اين حرف هاى غير 
منطقى و بى مبنا اعتنا نمى كنند. مسئوالن 
قضايى نيز بايــد از قضات حمايت كنند تا 

بساط فشارهاى اين چنينى جمع شود.

رئيس قوه قضائيه:

جنجال مى كنند تا فساد فراموش شود

  چطور با وجود جاسوس در تيم مذاكرات هسته اى و فريب خوردنشان از غربى ها 
و لگدمال كــردن خطوط قرمز نظام، پيروزى اخالقى در برجام به دســت آوردند و 
كدام دستاوردشان را ترامپ هاى دنيا نمى توانند از بين ببرند، با وجودى كه مى گويند 
نقض برجام شده و در دستشان تقريباً[كه دقيقاً] هيچ بوده و اين همه دست گدايى 
به ســوى كدخدا دراز مى كنند و البته نمونه پيروزى اخالقى در انتخابات را ديديم! 

9190008895
  وقتى كه خدا به صورت صريح و قاطع سخن مى گويد كه اگر دشمن عهد و پيمان 
شكست با آن ها بجنگيد تا از نقض عهد خود دست بردارند، ديگر جايى براى تفسير 
رأى براى خود جهت اثبات برجام نيســت، متأسفانه نمونه ها اسالم در ساده لوحى 
بســيارند و خود سروران گرامى اطالع كافى در اين زمينه داريد، پس تا دير نشده از 
آسمان و ريسمان بافتن برجامى دست برداشته و به اشتباه خود نزد ملت بزرگ ايران 

اعتراف كنيد! 9110006339 
  آقاى جهانگيرى اعالم كرده اند، هيچ كس نبايد به بهانه مبارزه با فساد تسويه حساب 
سياسى كند! بايد از ايشان پرسيد دولت شما در اين چند سال بجز تهمت زنى و نسبت 
دادن ناكارآمدى ها به دولت قبل چه كارى انجام داده؟ آيا اين ها تسويه حساب سياسى 
به خاطر كوتاه شدن چند ساله دستتان از بيت المال نبود؟ آيا حقوق نجومى، صندوق 
فرهنگيان، قاچاق دختر وزير، حضور جاسوسان دو تابعيتى در حساس ترين مشاغل 
دولت شما اتفاق نيفتاده؟ اگر همين تحريمهاى اخير با وجود تمام امتيازاتى كه به غرب 
داديد، در زمان دولت قبل از شما اتفاق مى افتاد، جنجال به پا نمى كرديد؟ حاال كه برادر 
ميلياردر شما دستگير شده ياد اين گونه صحبت هاى انسانى افتاده ايد! 9150001495

  اســحاق جهانگيرى مى گويد، فساد در كشور سازمان يافته شده و خودم مى دانم 
فساد تا كجاها رفته و باز مى گويد، مسئوالن فقط حرف مى زنند، با وجود اينكه خود 

ايشان معاون اول روحانى است! 9150001735
  روشــى كه رژيم آمريكا اعمال مى كند، خوشبختانه برجامى ها را از انفعال خارج 

كرده است. 9390003589
  اگــر برجام يك توافق بين المللى اســت، پس يك ديوانه مثــل ترامپ هر چى 
مى گويد مهم نيست، لطفاً همان جا كه كل ملل هستند، مسئوالن جوابش را بدهند. 

9150009860
  يك َمَثل داريم كه موش چيه كه كله پاچش باشه! مگر مستمرى بگير از تأمين 
اجتماعى چقدر حقوق مى گيرد كه بيايد بــراى كاراكارتش، 12درصد كه با فرمول 
شــيطانى بانك ها به 15درصد ســود مى رســد، بدهد، آن هم با اقساط فلج كننده! 

 9350002256
  همين آقاى پورابراهيمى دو ماه پيش براى سود سهام عدالت جمع و تفريق مى كرد 
و حاال مى گويد اصالً سود به مردم نبايد بدهيد! كدام مسئول به فكر قشر آسيب پذير 

است؟9150009677
  ما كشاورزان از وقتى روحانى رئيس جمهور شده بيچاره شديم؛ چهار ماه محصولمان 
رو تحويل داديم هنوز پول نداده اند! دردمان را به چه كسى بگوييم؟ 12 ميليون پول 

گندمم شده و دولت آن را نگه داشته است و نمى دهد! 9100007821
  بنا بر اظهار يكى از نمايندگان حامى دولت كه در مجلس آن افتضاح سلفى گرفتن 
با خانم موگرينى را درســت كرده بود، ايشان و همراهانشان در به اصطالح مأموريت 
اخير فرانسه كه در آنجا هم از سلفى گرفتن در موزه پاريس غافل نشدند هر كدام 60 
ميليون تومان حق مأموريت گرفتند! چطور دولت براى اروپاگردى آقايان بودجه كافى 
دارد ولى هيچ حمايتى از اقشــار ضعيف و كارگران نمى كند؟ به نظر مى رسد دولت 
از پول بيت المال، پاداش حمايت و رأى اعتماد ايشــان به وزيران اشرافى را پرداخت 

مى كند. 9150001495
   آقاى روحانى اصالً حرف شــما درســت، گيرم كه امام حسين(ع) مذاكره كرد، 
بفرماييد كه امام كدام امتياز را به دشــمن داد؟ كدام ننگ و ذلت را پذيرفت؟ اينكه 
مى فرماييد كه پيغمبر با دشمنان خود چندين بار مذاكره كرد، آيا پيغمبر مطيع فرمان 
آن ها شد يا اينكه به خاطر رواج دين اسالم با آن ها و بت پرستى جنگيد؟9100001305

   مدعيان دروغين بيدارى و آزادى داخلى، اسباب بازى و نشخواركننده اشغال هاى 
رسانه هاى صهيونيستى غرب از جمله BBC وVOA بيش نيستند كه معجون حق 
و باطل و جعليات آن ها را با پز بيدارى به صورت روزنامه هاى زنجيره اى و بلندگو مانند 
با لعاب اســالم و آزادى، نشــرمى دهند و هرگز اين ها مستنداتى غير از منشأ غربى 
آن ها نمى توانند بياورند و بزرگترين ضربه بر ملت نامحرم قلمداد شدن ملت از دارايى، 
رفتار مســئوالن و قوانين و قراردادهايى مثل برجام و سهام و القائات بدون نقد است. 

9900007399

مديريت رسانه اى
 دستگاه عدالت

پيش از اين تصور مى شد، مديريت رسانه به معناى 
توانايى اداره يك سازمان رسانه اى است. بتدريج با 
فراگير شدن رسانه ها و تبديل شدن عرصه عمومى 
به يك دنياى رسانه اى بزرگ و شكل گيرى جامعه 
سايبرى كه متشكل از كنشگران عصر ارتباطات 
يعنى تقريباً همه آدم هاســت، مشخص شد كه 
يكى از معناهاى ضمنى اين عصر، وابستگى همه 
ابعاد سازمان اجتماع به دانش شناخت و كنترل و 

هدايت رسانه هاست.
بــه عبارتى در ســازمان كالن اجتماع و ذيل آن 
مانند حكومت و اجزاى آن هيچ فرد و يا گروهى 
نيست كه بتواند در امر مؤثرى به توفيق برسد و 
اين توفيق او به شــكل گيرى جريان مفيدى در 
زندگى آن جامعه و يا خود كنشگر منجر گردد، 
مگر اينكه براى آن برنامه رسانه اى داشته باشد و يا 
ابعاد رسانه اى آن را بسنجد. يكى از مهم ترين اين 
عرصه ها كه ادعا مى شود در آن «آزادى» از طريق 
رسانه اى شدن زندگى به كمك اجتماع آمده است، 

همين مسئله مهم «عدالت» است.
جهان رسانه اى در همه جاى جهان ياريگر بهترى 
براى دستگاه قضايى از طريق ايجاد شفافيت است 
و دســتگاه عدالت نيز به يارى رسانه ها از طريق 
ايجاد آگاهى همگانى جامعه را در مقابل رشــد 
فساد و ضربه خوردن از سالوس هاى تباهى بيمه 
مى نمايد. همچنين سازمان عدالت مى تواند، مانند 
ساير دســتگاه ها از طريق جامعه رسانه اى شده، 
راحت تر صداى تظلم مظلوم را بشنود و بر خودش 

نيز نظارت كافى داشته باشد.
اين جلوه همان نگرش مهدوى ما درباره جامعه 
آرمانى است كه در آن به دليل شكل گيرى امكان 
سخن گفتن(گزارش دادن) از زمين و زمان، شكل 

گيرى جرم و جنايت بسيار دشوار است.
امــا در عالم واقع رويدادهايى كه در اين روزها در 
زمينه رسانه اى شدن، رويدادهايى كه طرف آن به 
دستگاه عدالت باز مى گردد، نشان دهنده آن است 

كه در كشور عدالت، رسانه ندارد.
نظام جمهورى اســالمى ايران از ابتداى تأسيس 
با وجود همه مشــكالت سيستمى و توطئه هاى 
دشــمنان و باز با همه ضعف هايــى كه از رهبر 
انقالب تا ساير مسئوالن به آن اذعان دارند همواره 
به دنبال رفع ناعدالتى و برخورد با فســاد بوده و 
در اين راه با وجود همه جنجال ها، كمتر كســى 
توانســته به دليل انتساب به كسى يا پارتى بازى 
و غوغاى جناحى از چشمان دستگاه قضايى دور 
بماند. بزرگان قضايى ما از صدر انقالب در محاكمه 
و نظارت بر اطرافيان خودشــان پيشتاز بوده اند و 
هيچ نظامى بــه ياد ندارد كه چــون جمهورى 
اسالمى پدران، بى مالحظه پسران خود را محكوم 

و معاقبت كنند.
از مظلوميت هاى بزرگ نظام ما عدم توجه به اين 
افتخارات آن هم به وســيله رسانه هايى است كه 
هژمونى اداره آن در دست نظام سلطه است و چه 
در خــارج و چه در داخل، هر كســى كه توانايى 
رسانه اى بيشــترى دارد، توانسته با شكل دادن 
«واقعيت هاى رســانه اى» واضحات بزرگ عرصه 
عدالــت را ناديده گرفتــه و حتى همانند برخى 
دروغ هاى حقوق بشــرى امثال «احمد شــهيد» 
گزارشگر پيشين حقوق بشر سازمان ملل، وارونه 
جلوه دهــد. تنها راه خــروج از چنين وضعيتى 
بويژه از سوى دستگاه عدالت، كه مى تواند تا حد 
زيادى دست عدالت را براى برخورد بى دغدغه با 
جنبه هاى فساد گشوده و افكار عمومى را نيز به 
همراهى خود وا دارد، شــايد رســيدن به همين 
ديدگاه رسانه اى و پذيرفتن اين مطلب است كه 
گرچه امر عدالت به هياهو يا خداى نخواسته هتك 
مجرمان قبل از اثبات جرايم آن ها نيست، اما بايد با 
توجه به «سياستگذارى رسانه اى» براى قوه قضائيه 
كارى كرد كه امكان بازى هاى رسانه اى و غوغايى 
كه مى تواند حق و مشروعيت عملكرد اين قوه را 
تحت تأثير دروغ گفتن و كتمان و قلب واقعيت 

قرار دهد، تا حد امكان كاسته شود.
وجود اين برنامه و پيوســت علمــى، مى تواند تا 
حد امكان از مظلوميت مســئله عدالت بكاهد و 
چون بسيارى از كشورهاى توسعه يافته با از بين 
بردن امكان بندبازى مفسدين و حاميان آن روى 
موج رسانه ها، اين بار آزادى و دستاورد آن يعنى 
رسانه ها را به خدمت دادگرى و جلوگيرى از فساد 
و تباهى و سوءاستفاده فراخواند تا نظارت مردمى 
از طريق رسانه ها به ملجأ درست آن راه پيدا كند و 
اخالق اجتماعى از طريق تقويت اطمينان و اعتماد 

عمومى بهبود يابد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

آيت اهللا علم الهدى در جمع فرماندهان نيروى انتظامى خراسان رضوى:
نيروى انتظامى نمى تواند در مقابل منكر سكوت كند

قدس: نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى 
گفت: نيروى انتظامى نمى تواند در مقابل فحشا 
و منكرات شرعى كه يك عده ولنگار، بى بندوبار و 
اقليتى الييك مى خواهند در كشور ايجاد كنند، 

سكوت كند.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى ديروز در جمع 
فرماندهان و افســران نيروى انتظامى خراسان 
رضوى به مناســبت هفته نيروى انتظامى، با اشــاره به تعبيرى از رهبر معظم انقالب كه 
فرمودند«نيروى انتظامى، محور اقتدار اين نظام هست»، اظهارداشت: اين تعبير رهبرى تنها 
تمجيد از نيروى انتظامى نبود بلكه تصويرى از جايگاه اين نيرو در انديشه و اذهان مردم، 

دوستان و حتى دشمنان را در نظام اسالمى مشخص كردند.
وى با بيــان اينكه عزيزان ما در نيروى انتظامى با فقر امكانات، مشــكالت و بحران هاى 
اجتماعى روبه رو هستند، ادامه داد: آنچه دنيا از عملكرد نيروى انتظامى مى بيند، نيرويى 

قدرتمند و فعال در تأمين امنيت است.
امام جمعه مشــهد مقدس، خاكريز اول تأمين امنيت كشور را نيروى انتظامى دانست و 
گفت: اينكه رهبر معظم انقالب مى فرمايند نيروى انتظامى محور اقتدار نظام است، تعبيرى 
تكليف ساز است؛ به اين معنا كه نيروى انتظامى در همه رسالت ها و مسئوليت هاى نظام، 

نقش آفرينى و كاربردى اوليه نسبت به همه جريانهاى مديريت نظام دارد.
عضو مجلس خبــرگان رهبرى، يكى از وظايف نيروى انتظامى را امربه معروف و براندازى 
منكر و فحشا در جامعه دانست و تصريح كرد: نيروى انتظامى نمى تواند در مقابل فحشا و 
منكرات شرعى كه يك عده ولنگار، بى بندوبار و اقليتى الييك مى خواهند در كشور ايجاد 

كنند، سكوت كند.
آيت اهللا علم الهدى، عرصه مأموريت نيروى انتظامى در داخل كشور را همان عرصه مجاهدت 
مدافعان حرم دانست و گفت: برخورد نيروى انتظامى با منكرات شرعى، مفاسد و فحشا در 
جامعه به عنوان يك جبهه كفر و دشمن است، نمى گويم با هر گناهكارى به عنوان دشمن 
برخورد كنيم زيرا خيلى از اين ها ناآگاه هستند، مسئله شرعى نمى دانند، احكام دينى شان 
ناقص اســت و بايد در مسير احكام و دين تربيت شوند اما بايد با اصل ماجرا مقابله كرد. 
وى افزود: مسئله بى حجابى، بى عفتى و ضد ارزش ها در كشور ما، توطئه اى است كه اجرا 
مى شود، اينكه با يك دختر خانمى كه ندانسته موى سرش را بيرون گذاشته به عنوان يك 
گنهكار برخورد كنيم، آن را عرض نمى كنم؛ مسئله بى حجابى در كشور ما يك توطئه است 
دستگاه هاى اطالعاتى نيروى انتظامى بايد ريشه آن را پيدا كرده و در كنار آن با مظاهر اين 

توطئه برخورد شود.

ظريف:
 سپاه افتخار ايرانيان است

ايرنا: وزيرخارجه كشورمان گفت: انتخاب هاى 
مختلفى در قبال خــروج آمريكا از برجام داريم 
كه آن ها را مطابق با بهره مندى از منافع برجام، 
بر خواهيم گزيد. محمدجــواد ظريف در پايان 
نشســت هماهنگى برگزارى مراسم چهلمين 
ســالگرد پيــروزى انقالب اســالمى در جمع 
خبرنگاران افزود: ما بارها اعالم كرده ايم كه سپاه 
پاسداران يك افتخار براى كشور، ضامن دفاع از كشور، تداوم انقالب و دفاع از مرزهاى كشور 

بوده و در جنگ تحميلى نقش درخشانى داشته است.
وى گفت: آمريكايى ها با طرح موضوعاتى نظير قرار دادن ســپاه پاســداران در فهرست 
گروه هاى تروريســتى، خود را در ميان مردم ايران منزوى تر كرده و در چشــم ايرانيان 
منفورتر مى شوند. ظريف بيان داشت: در صورتى كه چنين اشتباه راهبردى از سوى مقامات 
آمريكايى صورت بگيرد، جمهورى اسالمى ايران به اقدام متقابل خواهد پرداخت و اقداماتى 

در اين زمينه طراحى شده و در زمان مناسب اعمال مى شود.
سرلشگر جعفرى فرمانده كل سپاه نيز در حاشيه اين نشست، گفت: هماهنگى خوبى بين 

ما و ظريف در اعالم مواضع در برابر دشمنى هاى دشمنان عليه ايران اسالمى وجود دارد.
وى افزود: مواضعى كه آقاى ظريف اعالم كرده، بخش هاى مختلف امنيتى و دفاعى هم دارند 

اما نوع گويش و بيانمان متفاوت است.

مسئوالن قضايى 
بايد از قضات 
حمايت كنند

 تا بساط فشارهاى 
اين چنينى 
جمع شود

بــــــــرش

رضوى به مناســبت هفته نيروى انتظامى، با اشــاره به تعبيرى از رهبر معظم انقالب كه 
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وزير اطالعات خبر داد
دستگيرى چند تروريست 

در ايام محرم
خانه ملت: وزير اطالعات، از دستگيرى چندين 
تروريست كه قصد انجام اقدامات ضد امنيتى در 
ايام محرم را داشــتند، خبر داد. حجت االســالم 
محمود علوى گفت: تعداد اندكى افراد توســط 
وزارت اطالعات شناسايى و دستگير شده اند و با 
وجود اينكه توطئه و اقدامات ضدامنيتى داشتند 
بــه لطف خدا، دعاى مردم و بركت ايام عاشــورا 
خنثى شد. وزير اطالعات با بيان اينكه اين افراد در 
استان هاى مختلف قصد انجام اقدامات ضد امنيتى 
داشته اند، تصريح كرد: تعداد اين افراد زياد نبوده 
است و فعاليت هاى آن ها نيز به صورت تيمى نبوده 

و بيشتر نفرات پراكنده بوده اند.

بحث تغيير نظام سياسى ايران از رياستى به 
پارلمانى، موضوع مورد مجادله ميان موافقان 
و مخالفان است كه البته اين روزها نقل همه 
محافل شــده اســت. در همين رابطه عزت 
اهللا ضرغامى در صفحه توييتر خود نوشــت: 
«معتقــدم طرح نظام پارلمانى كــه اخيراً از 
طرف برخــى نمايندگان مطرح شــده، به 
دليل فقدان زيرســاخت هاى الزم سياسى، 
به تضعيف جمهوريت نظام منجر مى شود.» 
همچنين امير خجسته نماينده مردم همدان 
در مجلس شــوراى اسالمى در اين زمينه با 
اشــاره به مزيت هاى پارلمانى شدن، نوشت: 
«تغيير نظام رياستى به نظام پارلمانى اگرچه 
داراى ويژگى هاى مثبت است، اما اجراى اين 

طرح در حال حاضر به صالح كشور نيست».

چند وقتى بود كه فضــاى انتقاد از دولت به 
سبب عدم توجه به مقوله جوانگرايى يا عدم 
تحقق وعده ها در فضاى مجازى به ُكما رفته 
بود. اما انگار اتفاقات جديد، حاميان دولت را 
هم به صدا در آورده تا جايى كه محمد على 
ابطحى، يكى از حاميان اصلى روحانى در ايام 
انتخابات در توييتى ضعف عملكردى دولت را 
گوشــزد كرد. «وزيرانى كه معاونان خود را نه 
ابقا مى كنند و نه تغيير ميدهند، كل وزارتخانه 
را در حال تعطيل نگه داشــته اند. وزيرى كه 
جسارت ريســك ندارد، موفق نيست.» عالوه 
بر او صادق زيباكالم اســتاد دانشگاه و فعال 
سياسى اصالح طلب هم در اينستاگرام خود 
نوشت: «با شيوه اى كه روحانى در پيش گرفته 

است، «خسرالدنيا و اآلخره» است».

يكى ديگر از موضوعاتــى كه همچنان در 
فضاى مجازى پرداختن بــه آن داغ و تازه 
اســت موضوع وجود جاســوس دوتابعيتى 
در تيم مذاكره كننده هســته اى است كه 
ابوالقاسم طالبى، كارگردان فيلم يتيم خانه 
ايران را بر آن داشــته تــا ديالوگى از فيلم 
خــودش را در صفحه خود منتشــر كند: 
«تا وقتى وســط دارالفنون چنان از وجنات 
پاريــس و لندن تعريــف ميكنن كه دهن 
جوون كتاب به دســت براى نوكرى چنين 
كشورهايى آب ميفته، عقب خواهيم بود.» 
همچنين سعيد جليلى در توييتى به همين 
موضوع اشــاره كرد و گفت:«جــرم بيانيه 
خواندن در مذاكرات بيشــتر است يا وجود 

جاسوس در تيم مذاكره كننده!»

داستان برجام هم انگار پايانى ندارد و همه روزه 
حرف هاى تازه اى از زبان مســئوالن و فعاالن 
سياســى درباره برجام شنيده مى شود. بعد از 
سخنرانى رئيس جمهور در دانشگاه تهران موج 
صحبت ها درباره برجام دوباره شــدت گرفت. 
مهدى محمدى عضو سابق تيم مذاكره كننده 
در توييتى با كنايه به موضوع مذاكرات بى ثمر 
دولتى ها، گفــت: «پاى ميز مذاكره كه چيزى 
حل نشد، اما متوليان «بيرون ميز» مسئله اى 
به پيچيدگى خاورميانه را تقريباً حل كرده اند». 
فرشــاد مهدى پور هم كه از فعاالن رسانه اى 
است، نوشــت: «آقاى رئيس جمهور كسى از 
نقض عهد ترامپ در قضيه برجام خوشــحال 
نيست. به جاى اتهام زنى به اين و آن در فكر 

استيفاى حق ملت باشيد».

هـشـتـگـــ

# دولت خسته# نظام پارلمانى # برجام # جاسوس
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

بيماران سرطانى استان خوزستان به پابوسى حضرت رضا مشرف شدند   آستان: معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از تشرف بيماران سرطانى استان خوزستان به حرم مطهر على 
بن موسى الرضا (عليه السالم) خبر داد. مصطفى خاكسار قهرودى گفت: 79 بيمار سرطانى و صعب العالج شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان به پابوسى حرم مطهر رضوى مشرف شدند. وى افزود: اين گروه از 

زائران پس از عرض ارادت و زيارت مضجع منور امام رضا(ع) در ويژه برنامه هاى عزادارى سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) كه در حرم مطهر رضوى برگزار شده بود، شركت كردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r برگزارى نخستين دوره عالى تربيت مربى جوان و 
نوجوان در كشور

قدس: مديرعامل مؤسســه جوانان 
آســتان قدس رضــوى از برگزارى 
نخســتين دوره عالى تربيت مربى 
در حوزه جوان و نوجوان در كشــور 

خبر داد.
مجتبــى مختــارى تصريــح كرد: 
همزمان با تجربه موفق دوره تربيت 
مربى اردويى حوزه نوجوان و جوان 

كه در تابستان امسال برگزار شد، برنامه ريزى و طرح  ريزى جهت اجراى يك دوره 
عالى تربيت مربى در حوزه جوان و نوجوان آغاز شد كه در ثبت نام اوليه بالغ بر 

600 نفر از طالب و دانشگاهيان براى شركت در اين دوره اعالم آمادگى كردند.
مختارى با اشــاره به قبولى 200 نفر از داوطلبان در مصاحبه اوليه تصريح كرد: 
اين دوره در پنج سطح «عمومى»، «تكميلى 1»، «تكميلى 2»، «تخصصى» و «ويژه» 
برنامه ريزى شده است كه داوطلبان پس از گذراندن موفق هر دوره به سطح باالتر 

انتقال مى يابند.
وى با بيان اينكه اين دوره به صورت آزمايشى و براى نخستين بار در سطح مشهد 
در حال برگزارى است، تأكيد كرد: مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى با استفاده 
از استادانى مجرب استانى و كشورى در اين دوره ها، نخستين دوره عالى تربيت 
مربى جوان و نوجوان را در سطح استان برگزار مى كند و در مرحله بعد به دنبال 

برنامه ريزى كشورى براى اين دوره تربيت مربى است.
مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى تأكيد كرد: كار در حوزه نوجوانان 
حساسيت هاى بسيارى دارد كه با مطالعات و پژوهش هاى انجام شده، محتواى 
مناســب فكرى براى اين گروه سنى توسط استادان مؤسسه جوانان آماده شده 
است و در اختيار اين مربيان متخصص در حوزه جوان و نوجوان قرار خواهد گرفت 
و اين مى تواند آغازگر تحول جريانى در حوزه پرورش فكرى نوجوان و جوان باشد.

طرح ملى «كرسى تالوت رضوى» 
در تربيت بدنى آستان قدس

آســتان: طرح ملى كرسى تالوت 
رضوى با حضور قاريان بين المللى 
و با هدف مشــاركت ورزشكاران در 
برنامه هاى قرآنــى و حضور جامعه 
قرآنى كشور در برنامه هاى ورزشى 
در تربيت بدنى آستان قدس رضوى 

برگزار مى شود.
در اين برنامه كه قهرمانان، مربيان، 

پيشكسوتان و اهالى جامعه ورزش مشهد مقدس حضور دارند، تالوت قرآن كريم 
توســط نخبگان قرآنى در محل ســالن همايش هاى تربيت بدنى آستان قدس 

رضوى اجرا خواهد شد.
اين طرح با مشــاركت و همكارى سازمان فرهنگى و تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى اجرا مى شــود، در مرحله اول در سطح مشهد و در آينده در سطح ملى 
و با هدف ترويج برنامه هاى قرآن محور در ورزش شــامل برگزارى كرسى تالوت 
رضوى، كالس هاى دائمى قرآن، برگزارى جلسات قرآن هفتگى اجرا خواهد شد.

آيين افتتاح اين طرح در هفته تربيت بدنى و ورزش در محل مؤسسه تربيت بدنى 
آستان قدس رضوى برگزار خواهد شد.

در 6 ماه نخست سال 96 صورت گرفت
توليد 15 عنوان كتاب جديد در حرم مطهر رضوى

آستان: معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى با بيان اينكه توليد و ارائه 
محصوالت فرهنگى متناسب با مناسبت هاى مختلف در طول سال از اولويت هاى 
معاونت تبليغات اسالمى اســت، گفت: در 6 ماه نخست سال جارى 15 عنوان 
كتــاب جديد در حرم مطهــر رضوى توليد و در اختيار زائــران و مجاوران امام 

هشتم(ع) گذاشته شد.
حجت االسالم سيد جالل حسينى با بيان اين مطلب، اظهار كرد: از سوى معاونت 
تبليغات اســالمى آســتان قدس رضوى از ماه هاى نخست سال جارى تا كنون 
15عنوان كتاب جديد و34 عنوان چاپ مجدد با شــمارگان يك ميليون و 700 

هزار نسخه توليد و منتشر شده است.
وى گفــت: اين آثار با موضوعات مختلف دينى و با محوريت فرهنگ رضوى 
در راســتاى نهادينه كردن مكتب توحيدى در آستان قدس رضوى توليد و 
در مراســم و مناســبت هاى مختلف به ارادتمندان و دلدادگان اهل بيت(ع) 

ارائه شده است.
حجت االسالم حســينى با بيان اينكه معنويت افزايى و افزايش دانش و بينش 
زائران مهم ترين وظيفه آســتان قدس رضوى اســت، تصريح كــرد: توليدات و 
محصوالت فرهنگى آستان قدس رضوى با توجه به نياز روحى و معنوى زائران و 

مجاوران حرم مطهر رضوى طراحى مى شود.

قارى حرم مطهر رضوى نفر اول مسابقات قرآنى روسيه
آســتان: قــارى بين المللى حرم 
مطهر رضوى مقام نخست مسابقات 
بين المللى قرآن كريم كشور روسيه 

را كسب كرد.
اميرلعــل اول قــارى و موذن حرم 
مطهر رضوى كه به عنوان نماينده 
ايران در هجدهمين دوره مسابقات 
بين المللى قرآن كريم روسيه حضور 

يافته بود، در رشته قرائت موفق به كسب رتبه نخست شد.
اين قارى برجسته كشــور با تالوت آيات 68 سوره مباركه «زمر» توانست از 
ميان 40 قارى شــركت كننده رتبه نخست رشــته اين دوره از مسابقات را 

از آن خود كند.
اين قارى برجسته كشورمان امروز عصر به مشهد مقدس باز مى گردد.

خـــبر

كاشانى   مروج   قدس/ محمدحسين 
 فرمانده يگان حفاظت و امنيت حرم مطهر 
رضوى تصميم گيرى ها و تدابير امنيتى اجرا 
شده در سطح اماكن متبركه حرم مطهر امام 
رضا(ع) را حاصل اجماع دستگاه ها و نهادهاى 
امنيتى و اطالعاتى دانست و از زائران خواست 

با اين تدابير همراهى كنند. 
ســرهنگ پاسدار «حســن رمضان زاده» در 
گفت وگو با خبرنگار قدس افزود: اقتدار نظام 
جمهورى اســالمى ايران در برقرارى امنيت 
و آرامش در سراســر كشور و بويژه در بارگاه 
ملكوتى امام هشتم(ع) زبانزد تمام جهان بوده 
و اين موضوع، خوشايند بيگانگان و دشمنان 

اين نظام مقدس نيست.
وى با اشــاره به اينكه دشمنان به هر شكل 
خواستار ايجاد ناامنى در بارگاه ملكوتى امام 
رضا(ع) هستند، افزود: گروهك هاى تكفيرى 
و تروريســتى، طرح ها و برنامه هايى را براى 
برهــم زدن امنيت و آرامش زائــران بارگاه 
مقدس امام هشتم(ع) در دستور كار دارند و 
به همين دليل هم افزايش و تقويت اقدامات و 
برنامه هاى امنيتى و حفاظتى مربوط به حرم 
مطهرحضرت ثامــن الحجج(ع) مورد توجه 

جدى مسئوالن مربوط قرار گرفته است.
فرمانده يگان حفاظت و امنيت حرم مطهر 
رضوى گفت: ســابقه اقدامات حفاظتى در 
حــرم مطهر امام رضا(ع) بــه پس از فاجعه 
انفجار بمب در عاشــوراى ســال 1373 در 

روضه منوره امام هشتم (ع) برمى گردد.
سرهنگ رمضان زاده ادامه داد: در آن تاريخ، 
آستان قدس رضوى و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى پس از تعامل و هماهنگى هاى الزم 
به اين نتيجه رسيدند كه امور و فعاليت هاى 
مربــوط به حفاظت و امنيت اماكن متبركه 
حرم منور رضوى بايد به ســپاه پاســداران 
واگذار شود. فرمانده يگان حفاظت و امنيت 
حرم مطهر رضوى به سابقه تشكيل اين يگان 
هم اشاره كرد و گفت: اين يگان در تاريخ اول 
مرداد سال 1395 در بارگاه ملكوتى حضرت 
ثامن االئمه(ع) تشــكيل شد، به گونه اى كه 
مطابق تصميم و ابالغ فرماندهى سپاه امام 
رضا(ع) استان خراســان رضوى مهم ترين 
هــدف از تشــكيل آن، افزايــش و تقويت 
اقدامات امنيتى و حفاظتى در بارگاه ملكوتى 

امام هشتم(ع) به شمار مى رود.

 كرامت زائران، بايد حفظ شود 
ســرهنگ رمضــان زاده تأكيد كــرد: برابر 
تأكيدات توليت معزز آســتان قدس رضوى 
و نيز فرماندهى ســپاه امام رضا(ع) استان 
خراسان رضوى، اجراى طرح ها و برنامه هاى 
امنيتى و حفاظتى همواره بايد همراه با حفظ 
كرامت و حرمت زائــران اين بارگاه مقدس 
باشد تا امنيت مورد نظر با توجه به اين مهم، 
حاصل شود. اين مقام مسئول اظهار داشت: 
خواهران و برادران بسيجى كه زير نظر اين 
يگان در حرم مطهر رضوى مشــغول انجام 
وظيفه هســتند، آموزش هاى الزم را براى 
حفظ كرامت زائــران و احترام به ميهمانان 

حضرت رضا(ع) فراگرفته اند.
وى افــزود: آن ها وظيفه دارنــد در مبادى 
ورودى حــرم مطهر امــام رضــا(ع) و در 
بازرسى هاى محســوس و غيرمحسوس، با 
رعايت نكات امنيتى، تالش كنند تا حرمت و 
كرامت ميهمانان بارگاه مقدس امام هشتم(ع) 

به بهترين وجه ممكن حفظ شود.

 تاكتيك هاى امنيتى، تغيير پيدا كرده 
است

وى با اشاره به تغيير رويكرد دشمنان انقالب 
اســالمى بويژه در زمينه اماكن مذهبى در 
ســال هاى اخير افزود: بر اين اساس، تغيير 
برخى از تاكتيك هاى امنيتى در حرم مطهر 

رضــوى ضــرورى 
شد  داده  تشخيص 
منظور  همين  به  و 
باهدف خنثى سازى 
توطئه ها و جلوگيرى 
و  حــوادث  بروز  از 
ناخوشايند  اتفاقات 
و برهم زننده امنيت 

در ســطح حرم مطهر امام رضا(ع)، نياز بود 
كه حلقه هاى امنيتــى و حفاظتى با فاصله 

دورترى از حريم مطهر رضوى ايجاد شود. 
فرمانده اين يگان گفت: اقدامات پيشگيرانه 
اين يــگان با تعامــل و همكارى آســتان 
قدس رضــوى و تدابير ابالغى از سلســله 
مراتــب فرماندهى و تمامــى عوامل مؤثر 
در خدمات رســانى به زائرين بــارگاه منور 

ثامن الحجج(ع) انجام شده است. 
سرهنگ رمضان زاده اذعان داشت: عالوه بر 

اين، تمامى طرح ها، برنامه ها و پيشنهادهاى 
امنيتى و حفاظتى در سطح اماكن متبركه 
حرم منور امام هشتم(ع) در نهايت با اطالع، 
تعامل و هماهنگى مسئوالن و مجموعه هاى 
مربوط در آستان قدس رضوى اجرا  مى شود.

 اقدامات امنيتى، تا وجود تهديدات 
ادامه دارد

وى بــه برخى از تهديدات دشــمنان نظام 
مقدس جمهورى اســالمى ايران اشــاره و 
خاطرنشان كرد: زائران ارجمند بارگاه ملكوتى 
امام رضا(ع) بايد توجه داشته باشند تا زمانى 
كه تهديدات مربوط به اماكن متبركه مذهبى 
مورد توجه شــيعيان جهان و از جمله حرم 
مطهر و منــور رضوى وجود دارد، اقدامات و 
اجــراى طرح هاى امنيتى نيز براى حفاظت 
و صيانت از امنيــت و آرامش زائرين در اين 
بارگاه مقدس، بنا به تدبير مسئوالن امر، ادامه 

خواهد داشت.
رمضان زاده  سرهنگ 
اعمــال  مــورد  در 
برخى از محدوديت ها 
بــا هــدف اجــراى 
امنيتى  برنامه هــاى 
آن  كــرد:  تصريــح 
چيــزى كه ماحصل 
فعاليت خدمتگــزاران و خادمان امنيتى در 
بــارگاه ملكوتى رضوى اســت، تالش براى 
تأمين محيطى امن همــراه با آرامش براى 
زائران در جهت انجام زيارت عارفانه در اين 

آستان مقدس است.
فرمانده اين يگان اشاره كرد: اما طبيعى است 
كه ايجاد هر مصونيــت و امنيت مورد نظر 
بناچار همراه با برقرارى برخى از محدوديت ها 
بــراى افراد و اشــخاص خواهد بــود و ما و 
همكارانمان در يگان حفاظت و امنيت حرم 

مطهر رضوى تالش داريم تا كمترين مشكل 
براى زائران بويژه سالمندان، ناتوانان، بيماران، 

خردساالن، خانواده ها و... ايجاد شود.

 لزوم اطالع رسانى عمومى و تعامل 
رسانه ها

فرمانده يگان حفاظت و امنيت حرم مطهر 
رضوى گفت: اجــراى طرح هاى امنيتى در 
مجموعه بزرگى چــون حرم مطهر رضوى 
ايجاب مى كند كه بعضى از اقالم و لوازم، جزو 
اقالم ممنوعه اعــالم و از ورود آن ها به حرم 

مطهر جلوگيرى شود.
سرهنگ رمضان زاده به اهميت اطالع رسانى 
عمومى در زمينه همراه نداشتن اقالم ممنوعه 
اشاره كرد و گفت: همكارى مسئوالن استانى 
و تعامل سازنده مطبوعات و جرايد، رسانه ها 
و بويژه صدا و سيما در جهت آگاهى و تنوير 
افكار عمومى زائران و مجاوران در مورد همراه 

نداشتن اقالم ممنوعه از مبدأ سفر مى تواند 
نقش مهمى در ايجاد رفاه بيشتر براى زائران 
و همكارى بهتر با خادمان امنيتى به همراه 

داشته باشد. 
وى با اشاره به سخن گهربار امام خمينى(ره) 
مبنى بر اينكه همه آحاد و افراد كشور بايد 
نسبت به مسائل امنيتى و اطالعاتى حساس 
بوده و خود را عضو سازمان اطالعات كشور 
بدانند، تأكيــد كرد: زائران و مجاوران بايد با 
توجه به اين كالم بنيانگذار جمهورى اسالمى 
ايران نسبت به موارد مشكوك بويژه در اماكن 
متبركه رضوى حســاس بوده و در برخورد 
با اين مــوارد با خادمان امنيتى حرم مطهر 
رضوى همكارى نمايند و در اســرع وقت با 
شماره تلفن 05132002778 تماس حاصل 
نموده و يا با مراجعه سريع به مراكز استقرار 
خادمــان امنيتى در مبــادى ورودى حرم 
مطهر، اين گونه موارد را به مسئوالن مربوط 

اطالع دهند.

 زائران با آرامش، زيارت كنند
فرمانده يگان حفاظت و امنيت حرم مطهر 
رضوى در زمينه تأمين محيطى آرام همراه با 
امنيت براى رفاه حال زائران در جهت انجام 
زيارت بارگاه ملكوتــى امام رضا(ع) گفت: 
شهر مقدس مشهد ساليانه پذيراى حدود 
27 تا 30 ميليون نفرازعاشقان و دلباختگان 
بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) مى باشــد 

و با توجه به مناســبت هاى 
مذهبــى و ملى گوناگون از 
قبيل ايام عيد نوروز، تاسوعا 
حســينى(ع)،  عاشوراى  و 
مراســم دهه آخر ماه صفر، 
ليالى قــدر، روز عرفه، ايام 
تابســتان و... و حضور خيل 
عظيم زائــران در اين حرم 
مطهر، ايجــاب مى نمايد تا 
برنامه ها و طرح هاى امنيتى 
ويــژه اى در جهــت تأمين 
امنيت و آرامش زائران براى 
نائل شدن به زيارت عارفانه 
در اين مكان مقدس به اجرا 
درآيد. سرهنگ رمضان زاده 
تصريــح كرد: با ســپاس و 

توكل به درگاه ايزد متعال وتوسل به صاحب 
عظيم الشأن اين دستگاه مقدس و ملكوتى 
حضرت اباالحسن على بن موسى الرضا(ع) و 
با تشكر از رهنمودهاى توليت معزز آستان 
قدس رضوى و ســردار فرماندهى محترم 
ســپاه امام رضا(ع) كه نقش بســزايى در 
اجراى بهتر و شايسته تر طرح هاى امنيتى 
و حفاظتى در حرم مطهر امام هشتم(ع) و 
راهنمايى و ارشاد خادمان امنيتى اين بارگاه 
مقدس داشته و دارند، از همكارى و تعامل 
سازنده همه مقامات و مسئوالن مربوط در 
آستان قدس رضوى و نهادها و سازمانهاى 
امنيتى، اطالعاتى، انتظامى، قضايى و... در 
سطح استان و كشور و همچنين از همكارى 
همه زائــران و مجاوران حــرم مطهر امام 
رضا(ع) در يارى رساندن به خادمان امنيتى 
بارگاه ملكوتى حضــرت ثامن الحجج(ع) 

صميمانه تشكر و سپاسگزارى مى كنيم.
وى به همه زائران و مجــاوران بارگاه منور 
حضــرت ثامن االئمــه(ع) اطمينان خاطر 
داد، خادمــان امنيتى حرم مطهر رضوى با 
استعانت از درگاه ايزد متعال و الطاف كريمانه 
حضرت رضا(ع) با تمام تالش و همت، سعى 
مى نمايند تا با آگاهى، بصيرت و كوشــش 
وافر و انجام اقدامات پيشــگيرانه، نسبت به 
تشخيص به موقع توطئه ها و اهداف خبيثانه 
دشمنان كينه توزو كوردل و خنثى سازى و 
ناكامى طرح هاى آنان، اقدام كنند و در اين 

راه لحظه اى دريغ نخواهند كرد.

فرمانده يگان حفاظت حرم مطهر رضوى در گفت وگو با قدس:

 هميشــه براى من ســؤال بوده و هست اقدامات حفاظتى در حرم مطهر حاصل اجماع نهادهاى امنيتى است
كه بــا وجود جاروهاى برقــى چرا خدمه و 
خدمتگزاران حرم مطهر اصــرار دارند كه با 
جاروى دســتى حرم مطهر را جارو كنند و 
زائران را كه در حال راز و نياز، نماز، عبادت و 

زيارت هستند اين قدر اذيت مى كنند!
09010001478

قدس: بعضــى از آيين هاى حــرم مطهر، 
آيين هايى ســنتى اســت كه البته با حفظ 

حرمت و آرامش زائران اجرا مى شود. 

 پيشــنهاد مى كنم كه آســتان قدس با 
همكارى شهردارى مشهد و سازمان تعزيرات 
حكومتى مشــهد به عملكرد مغــازه داران 
اطراف حرم مطهر رســيدگى كند، بسيارى 
از مغــازه داران با انصاف و انســان هاى قابل 
تقديرى هســتند، اما برخى از كسبه انصاف 

را رعايت نمى كنند.
09190005883

 اگر آســتان قدس به طالب علوم دينى و 
دانشجويان دانشگاه ها در حد امكان در مشهد 
و استان خراســان رضوى خدمات رفاهى و 
حمايتى ارائه بدهد اقدام شايسته اى است و 

جاى دور نمى رود.
09390002496

 در روزنامــه خواندم كه آســتان قدس به 
جوانــان در امر ازدواج و مســكن و... كمك 
مى كند. لطفاً آستان قدس به جوا ن هايى كه 
بنا به داليل مالى از تحصيل محروم شده اند 

هم كمك كند.
09380009568

 فضاى روضه منوره حضرت رضا(ع) فضايى 
قدسى است، اما ديده شده بعضى از خادمين 
مستقر در اين بخش رعايت نورانيت فضا را 
ندارند و حتى در مواردى با يكديگر مباحثى 
مادى طرح كــرده و حتى صحبت از خريد 
و فــروش و... مى كنند. هميــن امروز صبح 
گفت  وگوى دوتن از خادمان با هم به قدرى 
برايم آزاردهنده بود كه از زيارتم لذتى نبردم. 
پيشنهاد مى كنم اوالً افرادى براى اين حوزه 
به كار گماريد كه به قداست باالى اين مكان 
واقف باشند و در قول و فعل بدان پايند باشند 
و در ثانى هر چنــد روز خادمان اين بخش 
جابه جا شــوند تا ضمن بهره مندى از فيض 
حضور در اين مكان تقدس آن را حفظ كنند.
09150001758

 اقتصاد مقاومتى مهم است. آستان قدس 
براى توليد قطعات مــورد نياز كارخانه ها با 
مسئوالن و دستگاه هاى مربوط همكارى كند.
09120001496

 رواق حضــرت فاطمه زهرا(س) درســت 
اســت كه مربوط به بانوان است، اما در ايام 
هفته لحظاتى هم براى بازديد آقايان از اين 
رواق در حرم امام هشتم(ع) پيش بينى شود.
09150007763

 لطفاً ويــژه برنامه هاى حلقه هاى معرفت 
براى خانواده ها و بويژه كودكان هم در حرم 

مطهر رضوى گسترش يابد.
09220009097

 ســالم، لطفاً مفاتيح با توضيحات عربى در 
صحن ها و رواق ها براى رفاه حال عرب ها بگذاريد.
09150006071

 لطفاً آســتان قدس نقش اساسى خود را 
براى اشــتغال و كمك به ازدواج جوانان به 

خوبى ايفا كند.
09370001063

 خيلى از خدمات آستان قدس ممنونيم. 
واقعــاً در زمينه هــاى مختلــف مشــغول 

خدمت رسانى هستند. خدا قوتشان دهد.
09120003991

صداى مردم

خواهران و برادران 
بسيجى كه زير 

نظر اين يگان در 
حرم مطهر رضوى 

مشغول انجام 
وظيفه هستند، 

آموزش هاى الزم 
را براى حفظ 

كرامت زائران و 
احترام به ميهمانان 

حضرت رضا(ع) 
فراگرفته اند

بــــــــرش

مديرعامل مؤسســه جوانان 
آســتان قدس رضــوى از برگزارى 
نخســتين دوره عالى تربيت مربى 
در حوزه جوان و نوجوان در كشــور 

مجتبــى مختــارى تصريــح كرد: 
همزمان با تجربه موفق دوره تربيت 
مربى اردويى حوزه نوجوان و جوان 

قــارى بين المللى حرم 
مطهر رضوى مقام نخست مسابقات 
بين المللى قرآن كريم كشور روسيه 

اميرلعــل اول قــارى و موذن حرم 
مطهر رضوى كه به عنوان نماينده 
ايران در هجدهمين دوره مسابقات 
بين المللى قرآن كريم روسيه حضور 

رضــوى ضــرورى 
شد  داده  تشخيص 
منظور  همين  به  و 
باهدف خنثى سازى 
توطئه ها و جلوگيرى 
و  حــوادث  بروز  از 
ناخوشايند  اتفاقات 
و برهم زننده امنيت 

طرح ملى كرسى تالوت 
رضوى با حضور قاريان بين المللى 
و با هدف مشــاركت ورزشكاران در 
برنامه هاى قرآنــى و حضور جامعه 
قرآنى كشور در برنامه هاى ورزشى 
در تربيت بدنى آستان قدس رضوى 

در اين برنامه كه قهرمانان، مربيان، 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

aq
r.i
r :

س
عك

  

خبر

چگونه خادم امنيتى شويم؟
فرمانده يگان حفاظت و امنيت حرم مطهر رضوى در زمينه به كارگيرى بســيجيان 
فعال سراســر كشور در زمينه خدمت رســانى در بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) اظهار 
داشت: بعد از تشــكيل اين يگان و حسب ضرورت و درخواست هاى مكرر اين افراد 
از توليت معزز آســتان قدس رضوى مبنى بر حضــور در مجموعه حرم مطهر امام 
هشتم(ع) به عنوان خادمان امنيتى، از سوى سردار فرمانده محترم سپاه امام رضا(ع) 
مقرر شــد از تمامى بسيجيان فعال در سراسر كشور(برادران و خواهران) كه مشتاق 
خدمت در آستان مقدس حضرت رضا(ع) هستند و حايز شرايط خدمت در اين يگان 

مى باشند، مطابق شرايط و ضوابط اعالم شده، دعوت به عمل آيد.
سرهنگ رمضان زاده اضافه كرد: با توجه به ظرفيت هاى موجود در آستان قدس رضوى 
و حضور حدود 50 هزار نفر از خدمه و خادمياران بارگاه ملكوتى امام رضا(ع)، متناسب 
بــا نياز يگان حفاظت و امنيت حرم مطهر رضــوى از اين عزيزان در امور امنيتى به 
كارگيرى مى شود. وى در توضيح اين مطلب كه افراد متقاضى چگونه مى توانند با يگان 
حفاظت و امنيت حرم مطهر رضوى همكارى نمايند، يادآور شد: همه بسيجيان فعال 
در سراسر كشور كه مشتاق خدمتگزارى در اين يگان مى باشند، مى توانند با مراجعه 
به حوزه ها و نواحى مقاومت بسيج محل سكونت خود در استان ها و شهرستان هاى 

سراسر كشور از ضوابط و شرايط همكارى با اين يگان اطالع حاصل نمايند.
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

يكصد برجام هم نمى تواند مشكالت اقتصادى كشور را حل كند  فارس: عضو كميسيون اجتماعى مجلس با بيان اينكه يكصد برجام هم نمى تواند مشكالت اقتصادى كشور را حل كند و 
كليد حل مشــكالت را داخل كشــور بايد جســتجو كرد گفت: برجامى كه بتواند مشكالت كشور ما را حل كند، متكى بر ظرفيت هاى داخلى كشور است كه برپايه استقالل به دست مى آيد، عباس گودرزى 

اظهارداشت: واقعيت اين است كه بايد مسئوالن برنامه ريزى الزم را براى اتخاذ راهكار چگونگى تحقق اقتصاد مقاومتى كه تنها راه برون رفت از مشكالت فعلى كشور است انجام دهند.

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

  چرا دولت ها در چهار سال دوم خود قيمت ارز را افزايش مى دهند؟

فارس: در حساب اينستاگرامى محسن رضايى دبير مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام، مطلبى با عنوان «ســؤال هاى 

بى جواب» منتشر شد. 
در اين پست اينستاگرامى آمده است: آذرماه سال گذشته، 
دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام، سه سؤال اقتصادى 
پيرامون «يارانه ها»، «نقدينگى كشور» و «داليل تضعيف 
پول ملى ايران در مقابل ارزهاى جهانى» را در جامعه مطرح 

كرد. اكنون با افزايش نرخ دالر، بار ديگر پرســش كليدى 
و پيش بينى محسن رضايى با دولتمردان و مسئوالن نظام 
پولى و بانكى، قابل طرح و بازخوانى اســت؛  چرا ارزش پول 
ملى ما در مقابل پول هاى خارجى از چين و اروپا گرفته تا 
آمريكا مرتب ضعيف مى شود؟ چرا دولت ها بدون استثنا در 
چهار سال دوم فعاليت خود ارزش پول ملى را تضعيف كرده 

و قيمت ارز را افزايش مى دهند؟

  انتقاد دهقان از عملكرد مجلس دهم
مهر: محمد دهقان با انتقاد از برخى تفرقه ها در مجلس و 
ضعف حضور برخى نمايندگان توانمند دوره هاى قبل مانند 
احمد توكلى، مصباحى مقدم، نادران و... گفت: تفرقه اى كه 
در مجلس دهم با ايجاد سه فراكسيون كه هيچ كدام اكثريت 
را ندارند، ايجاد شده، موجب پائين آمدن كارآمدى مجلس 
در بُعد قانونگذارى و نظارت  شــده اســت. وى تأكيد كرد: 
اعضاى فراكسيون اميد اولين بار است كه در مجلس حضور 

مى يابند و اكثرآنها در زمينه قانونگذارى تجربه ندارند، در بُعد 
نظارت نيز عالوه برفقدان تجربه الزم به دليل هماهنگى با 

دولت، محدوديت هايى دارند. 
وى اظهار داشت: فراكسيون نمايندگان واليى نيز اكثريت 
را ندارد كه اين موضوع موجب مى شــود طرح هاى مهم در 
مجلس تصويب نشود، چون در زمان بررسى طرح هاى مهم، 

اختالفات مهم بروز مى كند.

خبر

 تأكيد اعضاى كميسيون امنيت ملى درباره خروج احتمالى آمريكا از برجام 

پاسخ  عزتمنــدانه  به آمريكا بدهيم
 سياست/ مينا افرازه  دولت ترامپ در روزهاى 
آينده بايد گزارش پايبندى يا عدم پايبندى ايران 

به برجــام را به كنگره ارائه دهد.  
ترامپ در روزهاى گذشــته در 
اظهاراتى ضد كشورمان، ايران را 
خطرناك و غيرقابل پيش بينى 
خواند و در مصاحبه با رســانه 
آمريكايى، در پاســخ به سؤالى 
كه سرنوشت برجام چه خواهد 
شد، گفت كه در روزهاى آينده 
ما تصميمات خود را به كنگره 
اعالم خواهيم كرد. مقامات كاخ 
سفيد در همين زمينه گفتند 
كــه دونالد ترامــپ احتماالً به 

سمتى در حركت است كه در نهايت باعث خروج 
آمريكا از توافق هســته اى با ايران خواهد شد. در 
برهه حساس كنونى كه آمريكايى ها به تبليغات و 
فضاسازى هاى منفى درباره ايران از جمله همكارى 
هسته اى كشورمان با كره شمالى هستند تا از اين 
راه  براى خروج اين كشور از برجام و لغو تعهدات 
بين المللى خود مشروعيت ببخشند، انتظار مى رود 
تا گرايش هاى سياسى داخلى با اتخاذ موضع واحد 
در برابــر اقدام آمريكا، يك واكنش جدى نشــان 
دهند و اين خروج يك طرفه آمريكايى ها از توافق به 
گونه اى نباشد كه محدوديت ها و تعهدات الزام آور 
ديگرى از جمله محدوديت آزمايشات موشكى يا 
بازديد از اماكن نظامى را بر كشورمان تحميل كند. 

صداى عزت از داخل كشور شنيده شود 
يــك عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس درباره اقدام احتمالى كشــورمان 

در برابر خروج آمريكا از برجام به «قدس» گفت: 
آمريكا با نقض تعهداتى كه داشته عمالً از برجام 
خارج شده است و ترامپ از همان 
رياست جمهورى  تبليغات  ابتداى 
آمريكا مى گفت كه برجام را پاره 
خواهد كرد. به نظر مى رســد كه 
تاكتيك آمريكايى ها در اين برهه 
القاى اين تفكر اســت كه برجام 
مايه شرمســارى است. همچنين 
در راستاى آمادگى افكار عمومى 
دنيا براى خروج از برجام و مشروع 
جلوه دادن نقــض عهد، اين روزها 
مقامات آمريكايى تبليغات منفى 
جهــت دار و گســترده اى عليــه 
كشورمان انجام مى دهند. چنانكه مسائل موشكى و 
همكارى هسته اى با كره شمالى را مطرح مى كنند.  
محمدجواد جمالى اظهار 
داشــت: ايران كشــورى 
است كه نشــان داده اهل 
گفت وگوســت  و  تعامل 
و زمانــى كــه تعهــدى 
بدهد، پاى آن مى ايستد اما در مقابل زورگويى و 
استكبار مقامات آمريكايى و ترامپ خواهد ايستاد. 
دولت نيز بايد به گفته خودش كه اعالم كرد اگر 
آمريكايى ها از توافق برجام بيرون بروند ما نيز از آن 
خارج مى شويم، عمل كند. البته مسئوالن بايد در 
ســخنان و اظهار نظرات خود در شرايط حساس 
كنونى مراقب باشند تا يك صدا باشند و آن صداى 
عزت ملت ايران باشد كه از كشور شنيده مى شود. 
نماينده مــردم فارس در ادامــه تصريح كرد: در 
مورد خروج از توافق برجام، يك فرد يا نهاد خاص 

تصميم گيرنده نيســت و مجلس نيز هماهنگ با 
ساير دستگاه هاى مســئول براى پاسخگويى در 
برابر اين اقدام آمريكايى ها مقتدرانه عمل خواهد 
كرد. قطعاً دولت نيز بايد در اين زمينه جلســات 
فوق العــاده بگذارد و تصميمات مقتضى را بگيرد. 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
نيز معتقد است كه اگر آمريكا از توافق برجام خارج 
شد، جمهورى اسالمى هم از اين توافق خارج  شود. 
اين كميسيون از اقدامات صريح و جدى دولت در 

برابر نقض عهد آمريكا حمايت مى كند. 

اقدام در برابر آمريكا، نقطه وحدت مسئوالن 
ديگر عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس در اين باره در گفت و گو با خبرنگار 
ما اظهار داشــت: آمريكا با سلسله اقدامات خود از 
جمله تصويب قانون «كاتسا»، جريمه 69 ميليون 
دالرى ايران به خاطر يك شــهروند آمريكايى و 
مصادره اموال بنياد علوى عمــالً از برجام خارج 
شده و نقض عهد كرده اســت. ترامپ قرار است 
در 27 مهر به كنگره درباره قانون كاتسا گزارشى 
بدهد كه بر اساس آن درباره برجام تصميم گيرى 
شود. وى صريحاً اعالم مى كند كه ايران روح برجام 
را اجرا نكرده است. مسلماً كنگره گزارش ترامپ را 
در راستاى تداوم قانون كاتسا مى داند و به احتمال 

زياد به آن رأى مثبت خواهد داد. 
در  قدوسى  كريمى  جواد 
ادامه تأكيد كرد: جمهورى 
اســالمى در حال حاضر 
مصوبه  تــا  دارد  آمادگى 
مجلس درباره اقدام متقابل 
در برابر رفتار ماجراجويانه آمريكا را اجرا كند. با اين 

اتفاقى كه در آمريكا خواهد افتاد، دولت نبايد تعلل 
بكند و مردم منتظر اقدام عملى و قاطع از ســوى 
دولت هستند. در همين راستا، در صورت خروج 
آمريكا از توافق بايد اجراى برجام از ســوى دولت 
متوقف شــود اما فعاليت هاى صلح آميز هسته اى 
تداوم يابــد. همچنين ايجاد ســايت هاى جديد 
هسته اى، تكثير ظرفيت غنى سازى در سايت هاى 
جديد، عملياتى كــردن ظرفيت 20 هزار مگاوات 
برق هسته اى، توقف بازرســى هاى ويژه آژانس و 
اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى در دستور كار قرار 

گيرد. وى با اشاره به افزايش سطح انتظارات دولت 
از برجام به عنوان يكى از علل مشكالت اقتصادى، 
گفت: يكى از علل ركود حاكم بر جامعه را مى توان 
به باالبردن سطح توقعات مردم از برجام از سوى 
دولت دانست. همه چيز متوقف شد تا برجام بيايد 
مشــكالت را حل كند. اما شاهديم كه اين توافق 
راه به جايى نبرد. خروج آمريكا از برجام مى تواند 
نقطه وحدت مسئوالن و جناح هاى داخلى باشد 
تا همگى بر اقدام واحد و قاطع در برابر آن تأكيد 

كنند. 

خروج آمريكا از 
برجام مى تواند 
نقطه وحدت 
مسئوالن و 
جناح هاى داخلى 
باشد تا همگى 
بر اقدام قاطع 
تأكيد كنند

بــــــــرش

دفع هجوم دزدان دريايى به كشتى تجارى ايرانى
مهر: دزدان دريايى كه بامداد ديروز با 
هفت فروند قايــق در حوالى تنگه باب 
المندب قصد تعرض به كشتى تجارى 
ايرانى را داشــتند با حضــور به موقع 
ناوشــكن الوند متوارى شدند. بر اساس 
اين گــزارش دزدان دريايى خليج عدن 
با اســتفاده از سالح هاى سبك و نيمه 
سنگين قصد ربايش كشتى تجارى ايرانى كه حامل كاالهايى با ارزش ميلياردها 
تومان بود را داشتند كه ناوشكن الوند پس از دريافت پيام درخواست كمك اين 

كشتى با حضور به موقع مانع از اين اقدام دزدان دريايى شد.

24 مهرماه؛ پانزدهمين جلسه دادگاه متهمان 
پرونده فساد نفتى

ايسنا: وكيل مدافع شركت نفت گفت: پانزدهمين جلسه رسيدگى به اتهامات دو 
متهم پرونده موسوم به فساد نفتى، 24 مهر ماه برگزار مى شود. غالمرضا مهدوى 
گفت: احتماال جلسه دوشنبه هفته آينده، آخرين جلسه رسيدگى باشد. وى افزود: 

اين جلسه دادگاه نيز همانند جلسات گذشته، علنى برگزار مى شود.

وزارت  خارجه تا آزادى «نگار قدس كنى» كوتاه نيايد
بروجردى در  خانه ملت: عالءالديــن 
خصوص دســتگيرى خانم نگار قدسى 
كنى در اســتراليا به اتهام نقض قوانين 
تجارى آمريكا، گفت: وزارت امور خارجه 
تاكنون براى 4 مرتبه ســفير استراليا را 
احضار و هشدار الزم مبنى بر لزوم عدم 
تحويل وى به دولت آمريكا را داده است، 
بعد از اين هم اقدامات الزم براى آزادى اين خانم بايد ادامه پيدا كند. وى تصريح 
كرد: دولت استراليا به عنوان يكى از مدعيان جهانى حمايت از حقوق بشر و زنان، 
بايد از بازداشت اين خانم باردار خوددارى كند، زيرا بازداشت وى اقدام غيرانسانى 
است. رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، يادآور شد: وزارت 

امور خارجه تا آزادى اين خانم نبايد از موضع خود كوتاه بيايد.

آمريكا به دنبال ماجراجويى  تازه در منطقه است
فارس: شوراى سياســت گذارى ائمه جمعه كشور در حمايت از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى بيانيه اى صادر و تصريح كرد: بايد به برخى از دلبستگان به دشمن 
و كســانى كه خانه در مسير سيل ســاخته و بنياد آرزوهاى خويش بر باد قرار 
داده اند و اميد به آمريكا و قدرت هاى پوشــالين دنيايى بسته اند، اين جمله امام 
راحل را يادآور شويم كه «آنها كه خواب آمريكا را مى بينند خدا بيدارشان كند». 
اين بيانيه افزوده اســت: آمريكا كه نقشه هايش در منطقه يكى پس از ديگرى با 
بن بســت مواجه مى شود، در پى ناكامى در ائتالف دروغين عليه داعش به دنبال 
ماجراجويى هاى تازه در منطقه خصوصاً در تجزيه  عراق و ايجاد ناامنى در ديگر 

كشورهاى منطقه است.

واكنش وزير خارجه بحرين 
به سخنان سيدحسن نصراهللا درباره برجام

ايســنا: وزير خارجه بحرين در واكنش به ســخنان اخير دبير كل حزب اهللا 
لبنان مدعى شد كه جشــن توافق هسته اى به پايان رسيده است. وزير خارجه 
بحرين همچنين مدعى شد كه ايران تهديد كننده است و نصراهللا ترسيده است 
و عربســتان به خاطر احترامى كه جهان به مواضع محكم و طرح هاى بزرگ آن 
مى گذارد، آن ها را ناراحت كرده است. سيدحسن نصراهللا، دبير كل حزب اهللا لبنان 
در سخنرانى اش در روز يكشنبه گفت: مشكل اصلى آمريكا با ايران اين است كه 

تهران عامل اصلى ناكامى توطئه آمريكايى – سعودى بوده است. 

سنگين قصد ربايش كشتى تجارى ايرانى كه حامل كاالهايى با ارزش ميلياردها 

بعد از اين هم اقدامات الزم براى آزادى اين خانم بايد ادامه پيدا كند. وى تصريح 



 بين الملل  در ادامه تنش هاى آنكارا 
و واشــنگتن، كاخ سفيد اقدام جديدى 
را ضد تركيه در دســتور كار قرار داده 
اســت. ســفارتخانه و كنسولگرى هاى 
آمريــكا در تركيه با هــدف به حداقل 
رساندن مراجعه هاى مردمى به سفارت 
آمريكا، صدور رواديد غيرمهاجرتى را از 
يكشنبه (هشتم اكتبر) متوقف كرده اند. 
به نظر مى رســد كه آمريكا در واكنش 
به دســتگيرى «متين توپــوز» كارمند 
كنســولگرى آمريكا در اســتانبول به 
توقف صــدور رواديــد در تركيه اقدام 

كرده باشد.
توپوز، كارمند محلى كنسولگرى آمريكا 
در اســتانبول هفته گذشــته بــه اتهام 
جاسوســى و ارتباط با گروه «گولن»، در 
اقدام پليــس امنيت تركيه دســتگير و 
روانه زندان شده اســت. «بوزداغ» معاون 
نخســت وزير و ســخنگوى دولت تركيه 
در اين خصوص گفته است: كنسولگرى 
آمريكا در استانبول بايد درباره استخدام 
يك مظنون مرتبط با گروه گولن پاسخگو 

باشد.
بــه گفته وى، بر اســاس قانــون بايد 
مشــخصات «متيــن توپوز» بعــد از به 
كارگيــرى در كنســولگرى آمريكا، به 
وزارت امور خارجه تركيه ارسال مى شد، 
اما چنين اقدامى انجام نگرفته است. اما 
برخى منابع غيررسمى در آنكارا تأكيد 
دارند كه دولت واشنگتن به دليل نگرانى 
از امنيت كاركنان و ديپلمات هاى خود 
در سفارتخانه و كنسولگرى هاى آمريكا 
در شــهرهاى مختلف تركيــه، صدور 
رواديــد در اين كشــور را متوقف كرده 

است.

 حمايت آمريكا از مخالفان حكومت 
اردوغان

اين احتمال را نيز نبايد ناديده گرفت كه 
دولت واشــنگتن در راستاى فرمان اخير 
ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا مبنى بر 
محدوديت ورود اتباع برخى از كشــورها 
به آمريكا، صــدور رواديد غيرمهاجرتى را 
در تركيــه متوقف كرده اســت. در واقع، 
كاخ ســفيد بعد از اعالم اسامى برخى از 
كشــورهاى مخالف سياست هاى آمريكا 
در جهان، به مقابله با برخى از كشورهاى 
به اصطالح دشــمن شماره دو خود نظير 
تركيه متمايــل و به رويارويــى با آن ها 

ترغيب شده است.
ناگفته نمانــد، درپى كودتاى نافرجام ماه 
ژوئيه ســال 2016 ميــالدى در تركيه، 
سوءظن مقام هاى دولت آنكارا به بسيارى 

از دولت هاى غربى بويژه آمريكا تشــديد 
شــده اســت. دولت آمريكا بســيارى از 
دشــمنان سياســت هاى دولت آنكارا به 
رهبــرى «رجب طيب اردوغــان» رئيس 
جمهورى تركيه را تحــت حمايت خود 

دارد.

  پيرمرد پرحاشيه تركيه
از جمله اين دشمنان مى توان به «محمد 
فتح اهللا گولن» و «عادل آكســوز» استاد 
دانشــگاه مرمره اســتانبول و از نزديكان 
گولــن، نام برد. گولن به طراحى و اجراى 
كودتاى نافرجام در تركيه متهم اســت. 
عالوه بر اين، مساعدت هاى مالى، نظامى 
و سياسى دولت آمريكا به كردهاى سوريه 

نيز با اعتراض دولت آنكارا مواجه است.
«محمد صالح خاتم» روزنامه نگار و تحليلگر 

مســائل تركيه اخيــراً در 
گفت وگــو با دويچــه وله 
كشــورهاى  موضع  گفت: 
را  تركيه  خشــم  غربــى، 
اين  برانگيختــه اســت و 
كشور برخالف ميل باطنى، 
مجبور شده است برخى از 
مواضع خود را تعديل كند.

در مجمــوع، بايــد گفت: 
دولت آمريكا ضمن حمايت 
از گروه «فتح اهللا گولن» به 
مخالفان سياست هاى رجب 
طيب اردوغان نيز خدمات 
شايانى ارائه مى كند. در اين 

شرايط، توقف صدور رواديد غيرمهاجرتى 
در تركيه را بايد گام ديگر واشــنگتن در 

تسويه حساب با آنكارا قلمداد كرد.

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

تأكيد مجدد ترامپ بر بى نتيجه بودن ديپلماسى در 
قبال كره شمالى

مهر: دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريــكا در پيامى كــه در توئيتر 
منتشر شــده، آورده است: كشور 
ما به طور ناموفقى براى 25 ســال 
با كره شــمالى در ارتباط بود و در 
اين مدت ميلياردها دالر صرف شد، 
بدون آنكه نتيجه اى داشــته باشد. 
سياست در اين رابطه بكار نمى آيد.

يادآور مى شود اين پيام ترامپ شباهت زيادى به پيامى دارد كه چند روز قبل 
در خصوص كره شمالى منتشر شده بود.

ديلى ميل خبر داد
انگليس در تدارك جنگ با كره شمالى است

مهر: «ديلى ميل» به نقل از منابع آگاه از آمادگى انگليس براى جنگ احتمالى 
با كره شمالى خبر داد و مدعى شد يك آزمايش موشكى ديگر از سوى پيونگ 

يانگ، واكنش نظامى آمريكا را به همراه خواهد داشت.
گفتنى اســت سه شــنبه اين هفته، كره شمالى جشن سالگرد تأسيس حزب 
كمونيســت را برگزار مى كند و انتظار مى رود آزمايش موشكى جديدى انجام 
دهــد. از جمله اقدامــات احتمالى انگليس در برخورد نظامى با كره شــمالى 
مى توان به اعزام «اچ ام اس كوئين اليزابت» جديدترين ناو هواپيمابر اين كشور 

اشاره كرد.

استولتنبرگ: 
حضور روسيه، شرايط سوريه را دشوارتر كرده است!

اسپوتنيك: «ينس استولتنبرگ» 
آتالنتيك  پيمان  سازمان  دبيركل 
شمالى (ناتو) در نشست پارلمانى 
اين ســازمان در بخارســت گفت 
كه ناتو نبايد به روسيه اجازه دهد 
حضــور خود در ليبــى را تقويت 
كند؛ چرا كه مشــاركت مسكو در 
حل بحران در ســوريه نيز «حتى 

اوضاعى به مراتب دشوارتر» را ايجاد كرده است.
دبيركل ســازمان پيمان آتالنتيك شــمالى بدون اشــاره به مبارزه مسكو با 
گروهك هاى تكفيرى تحت حمايت غرب در ســوريه ادامه داد: به دقت اوضاع 
كلّى در ليبى را دنبال مى كنيم. ما اثرات حضور روسيه در سوريه و اينكه چطور 

اوضاع را حتى پيچيده  تر كرده است را نيز مشاهده كرده  ايم!

كره شمالى: تروريست هاى سيا قصد ترور 
«كيم جونگ اون» را داشتند

اينديپندنت: رسانه رســمى كره شمالى اعالم كرد آمريكا قصد داشته «كيم 
جونگ اون»، رهبر كره شــمالى را با ســالح هاى شيميايى ترور كند.  سازمان 
اطالعات مركزى آمريكا (سيا) قصد داشته با استفاده از يك سالح شيميايى يا 
بيولوژيكى رهبر كره شمالى را ترور كند. پيونگ يانگ گفت كه اين اقدام نشان 

مى دهد آمريكا اصلى ترين مقصر تروريسم دولتى است. 

سفير آمريكا: به دنبال راه حل هاى عملى با روسيه 
خواهم بود

اسپوتنيك: «جان هانتسمن» ســفير جديد آمريــكا در روسيه  اعالم كرد كه 
تصميم دارد تا به منظور يافتن راه حلى عملى در خصوص مســائل و مشكالت 
موجود در روابط مسكو و واشــنگتن، با رهبران روسيه همكارى داشته باشد.
همزمان با ورود هانتســمن به مســكو، «ديميترى پســكوف» سخنگوى كاخ 
رياست جمهورى روسيه گفته بود كه مسكو اميدوار است سفير جديد آمريكا در 

روسيه بتواند سهم مهمى در احياى روابط دوجانبه ايفا كند.

روسيه: همكارى مسكو- رياض عليه كشور ثالثى 
صورت نگرفته است

اسپوتنيك: ديميتــرى پسكوف، 
ســخنگوى كرملين به خبرنگاران 
گفت: در كل همكارى ميان مسكو 
و رياض، بخصوص بعد فنى- نظامى 
اين همكارى كامًال مستقل بوده و 
عليه هيچ كشــور ثالثى چه در آن 
منطقه و يا مناطق ديگر دنيا انجام 
نشده اســت. وى در پاسخ به اين 

سؤال كه آيا كرملين عواقب ژئوپولتيك فروش سامانه دفاع هوايى اس 400 به 
عربســتان را درنظرگرفته يا خير گفت: ما متقاعد شده ايم كه اين تعامل نبايد 

موجب نگرانى كسى شود.

نماينده ويژه آمريكا در ائتالف ضد داعش:
نبرد «رقه» وارد مرحله پايانى شده

فارس: نماينده ويژه آمريكا در ائتالف به رهبرى واشنگتن براى مقابله با داعش 
مى گويد كه نبرد «رقه» وارد مرحله پايانى شده و نيروهاى دموكراتيك سوريه 
در حال پيشروى هستند.در خبرها آمده بود كه نيروهاى دموكراتيك سوريه كه 
بيشتر از عناصر ُكرد تشكيل شده حدود 90 درصد از شهر رقه را كه در اشغال 

داعش قرار داشت، آزاد كرده اند.

خـــبر

درپى توقف صدور رواديد غير مهاجرتى آمريكا در تركيه 

همكارى هاى نظامى و جدال آنكارا و واشنگتن بر سر «گولن» باال گرفت
اطالعاتى اسرائيل با كشورهاى 

عربى كه رسانه اى نمى شوند
ميدل ايســت مانيتور: روزنامه «معاريو» 
چاپ فلســطين اشــغالى گزارش داد كه 
كشورهاى عربى مانند مصر و امارات متحده 
عربى، با رژيم صهيونيســتى همكارى هاى 

نظامى و امنيتى دارند.
بر اين اساس، همكارى هاى مذكور شامل به 
اشتراك گذارى اطالعات محرمانه، شركت 
در عمليات هــاى نظامــى و خريد و فروش 

تسليحات مى باشد. 
ايــن روزنامه همچنيــن از رزمايش هوايى 
مشــترك رژيم صهيونيستى و مصر تحت 
پوشش رزمايش با نيروهاى هوايى يونان و 

قبرس خبر داد.

يورش شهرك نشينان 
صهيونيست به 
مسجد االقصى

اليوم السابع: از ساعات اوليه صبح ديروز 
مســجد االقصى به صحنه يورش شهرك 
نشــينان اسرائيلى در ســايه تدابير شديد 
امنيتى نظاميان رژيم صهيونيســتى بدل 
شــده اســت. بر اســاس اين خبر شهرك 
نشينان رژيم صهيونيســتى بعد از ورود به 
محوطه مســجد االقصى اقــدام به اجراى 
مراســم مذهبى كرده اند. شــاهدان عينى 
گزارش داده اند كه شهرك نشينان اسرائيلى 
معمــوالً از دروازه «المغاربــه» بــه محوطه 
مسجد االقصى يورش برده اند و مراسم خود 
را در نزديكى دروازه «الرحمه» برگزار كردند.

انتقاد اتحاديه عرب از 
گزارش سازمان ملل درباره 

كودك ُكشى سعودى ها
راشا تودى: اتحاديه عرب كه حاال به يكى 
از تريبون هاى عربستان تبديل شده است، 
با صــدور بيانيه اى گزارش اخير ســازمان 
ملل در خصوص كشــتار كودكان يمنى به 
وسيله ائتالف عربى به سركردگى عربستان 

را محكوم كرد.
محمود عفيفى، ســخنگوى اتحاديه عرب 
اعالم كرد گزارش ســاالنه سازمان ملل در 
خصوص وضعيت كودكان در درگيرى هاى 
مسلح بهتر بود با دقت بيشترى تهيه مى شد 
و اين گزارش بر اساس مدارك مستند تهيه 

مى شد.

قدردانى عمر البشير از ملك 
سلمان به سبب لغو تحريم ها

النشره: عمر البشير، رئيس جمهور سودان 
با ملك ســلمان به شكل تلفنى گفت وگو و 
از نقش وى در رفــع تحريم هاى آمريكا از 
روابط  سودان قدردانى كرد.ســودان اخيراً 
گرمى با سعودى ها دارد و عالوه بر مشاركت 
در ائتالف تحت ســركردگى آل سعود ضد 
يمن در راستاى مواضع آل سعود و دشمنى 
با ايران نيز گام بر مى دارد. آمريكا اعالم كرد 
از 12 اكتبر (20 مهر) بخشى از تحريم هاى 
خود ضدسودان را كه از سال 1997ميالدى 

اعمال كرده بود، برمى دارد.

اخبار جهان اسالم

دولت واشنگتن 
در راستاى فرمان 

اخير ترامپ، مبنى 
بر محدوديت ورود 

اتباع برخى از 
كشورها به آمريكا، 

صدور رواديد 
غيرمهاجرتى را در 
تركيه متوقف كرده 

است

بــــــــرش

دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريــكا در پيامى كــه در توئيتر 
منتشر شــده، آورده است: كشور 
 ســال 
با كره شــمالى در ارتباط بود و در 
اين مدت ميلياردها دالر صرف شد، 
بدون آنكه نتيجه اى داشــته باشد. 

 «ينس استولتنبرگ» 
آتالنتيك  پيمان  سازمان  دبيركل 
شمالى (ناتو) در نشست پارلمانى 
اين ســازمان در بخارســت گفت 
كه ناتو نبايد به روسيه اجازه دهد 
حضــور خود در ليبــى را تقويت 
كند؛ چرا كه مشــاركت مسكو در 
حل بحران در ســوريه نيز «حتى 

اوضاعى به مراتب دشوارتر» را ايجاد كرده است.

 ديميتــرى پسكوف، 
ســخنگوى كرملين به خبرنگاران 
گفت: در كل همكارى ميان مسكو 
و رياض، بخصوص بعد فنى- نظامى 
اين همكارى كامًال مستقل بوده و 
عليه هيچ كشــور ثالثى چه در آن 
منطقه و يا مناطق ديگر دنيا انجام 
نشده اســت. وى در پاسخ به اين 

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

بغداد تحريم هاى جديدى عليه اقليم كردستان تصويب كرد      بغداد نيوز: دولت مركزى عراق اعالم كرد در پاسخ به نقض قانون اساسى و برگزارى همه پرسى جدايى از عراق، بغداد تصميمات تنبيهى جديدى 
عليه اقليم كردستان عراق مى گيرد.بر اساس بيانيه اى كه دفتر حيدر العبادى، نخست وزير عراق منتشر كرده در جلسه امنيت ملى شوراى وزيران ضمن تبريك پيروزى هاى اخير نيروهاى مسلح عراقى در الحويجه 

و نزديك شدن به پيروزى نهايى عليه داعش در عراق و آزادى تمامى اراضى عراقى، اولويت عراق همچنان مسئله مبارزه با داعش و مقابله با گروه هاى تروريستى و تأمين امنيت مرزهاى عراق خواهد بود.
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 در پى نسل كشى در ميانمار

هشدار يونيسف درباره وضع كودكان
 روهينگيايى

خبرگزارى صدا و سيما: يونيســف اعالم كرد: 150 هزار زن و كودك روهينگيايى 
براى نجات از سوءتغذيه به كمك هاى سريع انسانى نيازمند هستند. صندوق كودكان 
سازمان ملل موسوم به يونيسف درباره وضع مردم بويژه كودكان روهينگيايى در ميانمار 

هشدار داد.
به گزارش شــبكه تلويزيونى پرس تى وى، در حالى كه مســلمانان روهينگيا به علت 
سركوب در كشورشان ميانمار به ناچار از اين كشور مى گريزند صندوق كودكان سازمان 
ملل موســوم به يونيسف درباره وضع فاجعه بار مسلمانان روهينگيا در داخل و خارج 

ميانمار هشدار داد.
يونيسف اعالم كرد حدود 150 هزار زن و كودك روهينگيايى براى نجات از سوءتغذيه 

به كمك هاى سريع انسانى نيازمند هستند.
يك مقام صندوق كودكان ملل متحد گفت: ســوء تغذيه در ميان آوارگان مســلمان 
روهينگيا گسترده است. يك مقام يونيسف حاضر در اردوگاه آوارگان روهينگيايى در 
مرز بنگالدش روز يكشــنبه گفت حدود 90 درصد مسلمانان آواره روهينگيايى دچار 

سوء تغذيه هستند و در شرايط وخيمى زندگى مى گذرانند. 
وى گفت: همان طور كه مى بينيد همه اين مسلمانان روهينگيايى به اينجا رسيده اند 
ولى در شــرايط وخيمى زندگى مى كنند. طبق اطالعاتى كه ما داريم، نزديك به 90 

درصد آن ها روزى يك وعده غذا مى خورند. 
وى افزود: حدود 150 هزار نفر زن و كودك هستند كه به كمك فورى نياز دارند تا از 

وضع سوء تغذيه بيرون آيند

اعالم آمادگى بارزانى براى تعليق مشروط 
همه پرسى

فارس: اســامه النجيفى، معاون رئيس جمهور عراق كه اخيراً در سليمانيه با مسعود 
بارزانى، رئيس منطقه كردســتان ديدار كرده است، اعالم كرد كه برگزارى همه پرسى 
در منطقه كردستان، تصميمى نادرست بود و به طور يك جانبه اتخاذ شده بود.مسعود 
بارزانى براى تعليق اين همه پرســى در مقابل رفع تحريم ها از منطقه كردستان و آغاز 
گفت وگوها اعالم آمادگى كرده اســت.پيامدهاى بحران همه پرسى منطقه كردستان 
همچنان ادامه دارد و اربيل و بغداد همچنان در كشمكش هستند. اخيراً «اياد عالوى» 
و «اســامه النجيفى» معاونان رئيس جمهور عراق با بارزانى در سليمانيه ديدار كرده اند 
و بر آغاز گفت وگوها و رفع تحريم ها از منطقه كردستان به توافقى شامل چهار محور 
دست يافتند كه بغداد آن را غيرضرورى دانست و تأكيد كرد كه هرگز همه پرسى انجام 
شــده را به رسميت نخواهد شــناخت.در چنين شرايطى، النجيفى تأكيد مى كند كه 
بارزانى براى ناديده گرفتن همه پرسى جدايى در مقابل رفع تحريم ها و آغاز گفت وگوها 
اعالم آمادگى كرده اســت اما «هيمن هورامى» مشاور سياسى در دفتر رياست منطقه 
كردســتان در صفحه خود در توئيتر با اشــاره به ديدار رئيس پارلمان عراق با رئيس 
منطقه كردستان نوشت: بارزانى به الجبورى ابالغ كرده است كه براى گفت وگو با بغداد 

و دولت مركزى بدون هيچ پيش شرطى آمادگى دارد.
اما ســخنگوى دولت عراق براى انجام گفت وگوهاى آتى خواستار ارائه تضمين هايى از 
ســوى دولت منطقه كردســتان و اعتراف به ضرورت حفظ وحدت كشور شده است.
ائتالف شيعيان در عراق نيز به نوبه خود سفر رئيس پارلمان كشور به اربيل و ديدار با 

بارزانى را مورد انتقاد قرار داده و آن را نااميد كننده توصيف كرده است.

عقب نشينى اربيل از همه پرسى شتابزده
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روزنامـه صبـح ايـران

عقالنيت مدرن در معنا و مفهوم زندگى، آدمى را دچار چالش كرده است   مهر: آيت اهللا مظاهرى در پيامى به كنگره «عقالنيّت وحيانى» از منظر آيت اهللا جوادى آملى، نوشت: 
عقالنيّت مدرن در بخش معنا و مفهوم زندگى و اصالت و ارزش آن، آدمى را بشّدت، دچار چالش هاى جّدى ساخته است. وى دراين پيام آورده است: «عقالنيّت وحيانى» به عنوان يك «شيوة معرفتى»، 

منهج و روشى است براى آنكه علم صحيح و به اصطالح فرهنگ واالى اسالمى، «علم نافع» را -كه اساس و پاية هر خيرى است- متحّقق سازد.

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

 انديشه/ حميدرضا تمدن؛ كارشناس 
ارشد فقه  آنچه نگارنده طى پژوهش هاى 
خــود بدان دســت يافته، اين اســت كه 
«فقه پژوهــى» افــزون بر آنكــه در يك 
چارچوب عام به عنوان شاخه اى از مطالعات 
اسالمى مورد بررسى قرار گرفته، دست كم 
در شروع خود نيز به  گونه اى خاص داراى 
ارتباط تنگاتنگ با مبحــث تاريخ گذارى 
حديث اســت. بدين ســان «گلدزيهر» يا 
«شاخت» كه بيشتر تالش هايشان معطوف 
به بررســى اصالت روايات بــوده، هنگام 
تاريخ گذارى احاديث بناچار با روايات فقهى 
نيز روبه رو شده و آن ها را مورد گفت وگو و 
دقت نظر قرار داده اند. به طوركلى، در مورد 
فقه اسالمى در غرب و تعيين خاستگاه و 
اصالــت آن، كار به طور عمده با «زاخائو» و 
«گلدزيهر» آغاز شد و سپس با كسانى چون 
شاخت، موتسكى، شولر، اعظمى، كلبرگ، 

كرون، گيليو و... ادامه يافت.

  متون مورد توجه اسالم شناسان غربى
در همين راستا، آنچه بيشتر مورد اهتمام 
اسالم شناســان غربى بوده، متون فقهى 
اهل ســنت است و فقه شيعه بسيار كمتر 
مورد توجه بوده اســت. البتــه در دوران 
معاصــر از افراد بارزى كــه در عرصه فقه 
شيعى تحقيقاتى را انجام داده اند، مى توان 
از «اتان كلبرگ» نام برد كه به طورمثال در 
مقاله اى به بررسى مفهوم و ماهيت جهاد از 
منظر فقه اماميه پرداخته و طى آن منابع 
شــيعى گوناگون در اين زمينه را واكاوى 

كرده است.
اين گونه تصور  شــايد برخى خوانندگان 
نمايند كه بســيار بعيد به نظر مى رســد 
كه آثار غربيــان در عرصه فقه  -كه خود 
دربردارنــده دريايى از مســائل متنوع و 
پيچيده اســت- داراى قوت الزم باشــد؛ 
گويا چنين تصورى به ابتناى نوعى قياس 
اولويت در ذهنشــان نقش بسته است. به 
ديگر بيان، ممكن است اين چنين استدالل 
نمايند كه آثار بسيارى در دانشگاه ها و فراتر 
از آن در حوزه هــا پيرامون فقه و اصول و 
شده  تأليف  اسالمى  حقوق 
و با آنكه همگى در محيطى 
با غلبــه مباحــث فقهى و 
اصولى نوشته شده اند، داراى 
هستند،  فراوانى  اشــكاالت 
چه رســد به آنكه اين متون 
در  و  بيگانــه  فضايــى  در 
تأليف  فرنگى  سرزمين هاى 
شــوند. اين تصور گرچه از 
يــك زاويه صحيــح بوده و 
نمود واضحى در برخى آثار 
عــده اى از فقه پژوهان غربى 
نيــز دارد، امــا بايد اشــاره 
كنم كــه در برخى زمينه ها 
همچون تاريخ فقه (بخصوص 
در مورد تاريخ فقه شــيعى 
و  و...)  زيدى  اثنى عشــرى، 
فعاليت هاى  سياسى،  اسالم 
در  ارزشــمندى  علمــى 
زمينه هاى فقهى توســط اسالم شناسان 
غربى انجام پذيرفته است و متأسفانه بايد 
اشاره كنم كه در اين سو پيرامون بسيارى 
از زمينه ها اثر محققانه و شايسته توجهى 
در خود ســرزمين هاى اســالمى نوشته 
نشــده است. اين را نه از ســر نااميدى يا 
خودباختگــى در برابر فعاليت هاى علمى 
در غرب بيان مى كنم، بلكه اميدوارم تنها 
تلنگرى باشد براى كسانى كه قلبشان براى 
تراث علمى مان و زحمات فراوان پيشينيان 

مى تپد.

به طورمثال، در عرصــه تاريخ فقه زيدى 
و شــيعى و همچنين تاريخچه مســائلى 
همچون اجماع، «ويلفرد مادلونگ» كتابى 
مبســوط و كم نظير را درباره مذاهبى كه 
در قرون اوليه اســالم به ايران نفوذ كرده 
و گســترش يافته اند، به نگارش درآورده 
است؛(1) (كه ترجمه بخشى از آن توسط 
رســول جعفريان نيز منتشــر شده و در 
دسترس اســت) يا آنكه در زمينه اسالم 
سياسى «پاتريشيا كرون» كتاب هاى مفصل 
و قابل ستايشى را نوشته كه در نوع خود 
بى نظير بوده و داراى نظم مطالب بســيار 
قابل توجهى اســت كه بر سراســر كتاب 

به صورت يك زنجيره حاكم است.(2)

  خاستگاه استفاده از «رأى»
به عنوان يك نمونــۀ ديگر ابتدا مقدمه اى 
را مى آورم كه خود تــا حدى تصويرى از 
موج فقه پژوهى در غرب را نيز به دســت 
مى دهد: «در ميان خاورشناســان، برخى 
همچون گلدزيهر معتقد بودند فقه اسالمى 
در بيشــتر مسائل خود متأثر از فقه رومى 
و عهدين اســت و اساســاً در قرون اوليۀ 
اســالمى متون مدونى وجود نداشته كه 
بتواند به منزلــه قوانينى براى اداره جامعه 

اسالمى به شمار رود.»(3) 
در همين راستا وى يكى از خاستگاه هاى 
گسترش استفاده از «رأى» را همين كمبود 
احاديث مــورد نياز مى دانــد. همچنين 
معتقد است، كمبود متون حديثى افزون 
بــر اســتفاده از رأى، كار را به اقتباس از 
نظام هاى حقوقى سرزمين هاى ديگر بويژه 
روميان كشانيد. به همين منظور او، جوزف 
شــاخت و برخى ديگر بــه تاريخ گذارى 
برخى نمونه هاى فقهى مبتنى بر احاديث 
همت گماردند و بسيارى از آن ها را جعلى 
دانســتند كه به باور آن ها وضع و انتساب 
آن متون بــه پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) 
نيز تنها برآمده از نياز و كسب مقبوليت و 
توجيه اعمال حاكمان در جامعه مسلمين 
بود. عالقه مندان مى توانند مسائلى همچون 
قاعــده فــراش، وصيت (ماننــد وصيت 
ســعدبن ابى وقاص) و نــكاح و... را در آثار 
اسالم شناسانى چون شــاخت، اسپيت و 

موتسكى پى جويى كنند.
در ادامه اين مطالعات «هارالد موتســكى» 
كــه آثار فراوانى در زمينــه فقه به تحرير 
درآورده اســت، در كتاب خود با نام مبانى 
فقه اسالمى، نظرى كامالً مخالف با شاخت 
و گلدزيهر دارد و اين نظر را تنها يك ادعاى 

غيرقابل اثبات مى داند كه حتى معتقد است 
شواهد تاريخى خالف آن را اثبات مى كند.

در ســرزمين هاى اســالمى، اقــدام قابل 
توجهــى در مورد تراث فقهى و مســائل 
مطرح شده در آن صورت نپذيرفته است. 
در عصــر اخير مرحوم بروجــردى(ره) به 
ريشه يابى و تعيين اصالت مسائلى همچون 
اجماع، تعارض، شهرت و... پرداختند و اين 
امر توسط برخى شاگردان ايشان تا حدى 
دنبال شد، اما متأســفانه همچنان مورد 
توجه محافل علمى شيعى (اعم از حوزوى 
و دانشگاهى) نيست. به عبارت ديگر، گرچه 
حالت آرمان گرايانه آن است كه محققان 
مسلمان پيشدستى نمايند و پيش از آنكه 
شبهه افكنى هايى ازاين قبيل مطرح گردد 
آثار و يافته هاى علمى شان را عرضه نمايند؛ 
اما حتى در مقام پاسخگويى نيز هيچ گونه 
فعاليت قابل توجهى مشــاهده نمى شود. 
جالب آنكه برخى از معدود نگاشته هايى كه 
حاصل سال ها رنج و زحمت فراوان محققان 
وطنى هستند هم مورد اهمال و غفلت و 
بى مهرى واقع مى شود؛ به طورمثال، با توجه 
به مســئله پيش گفته، مرحوم محمدتقى 
دانش پژوه فهرســت واره اى از آثار فقهى را 
تهيه كرد كه تمام آن حاصل جستارهاى 
فراوان وى در ميان نســخ خطى است. او 
در اين مسير حتى به كشورهاى گوناگون 
نيز سفر كرده و افزون بر آثار و نسخ موجود 
در فقه اســالمى، منابع فقــه رومى را نيز 
مشاهده كرده و خود وى هم در جاى جاى 
كتاب و ازجمله در مقدمه، يكى از اهدافش 
را همين تعيين نســبت فقه اســالمى با 
رومى معرفى كرده است. اين فهرست واره 
گرچه محتاج به روزرسانى است، اما در نوع 
خــود واقعاً بى نظير بوده و مى تواند الگوى 
مناســبى براى محققان داخلى باشــد تا 
تالش ايشان را تكميل كنند و زحمات اين 

استاد گرانقدر نيز به هدر نرود.
آنچه تا اينجا بيان شد، بيشتر تصويرى از 
فعاليت هايى با رويكرد اصالت متون را به 
دست مى دهد، در مقابل، رويكرد ديگرى 
وجــود دارد كه فارغ از متون و منابع فقه، 
بيشــتر ناظر به مســائل نوظهور اســت؛ 
به طورمثال، آنچه در مورد پرداختن «اتان 
كلبرگ» به مسئله جهاد و شهادت در فقه 
اماميه يا اهتمام «پاتريشيا كرون» به اسالم 
سياسى (كه اكنون در غرب به صورت يك 
رشته در آمده است) ذكر شد را مى توان در 
اين زمره طبقه بندى كرد، زيرا در دوره هاى 
اخير، اين مباحث (جهاد و نســبت آن با 

تروريسم) همواره مورد گفت وگو بوده اند؛ 
يــا آنكه كتاب مفصلى همچــون «امر به 
معروف و نهى از منكر» اثر «مايكل كوك» 
همچنان كه خودش نيــز در مقدمه ذكر 
كرده، بيشتر ناظر به اوضاع حاكم بر اياالت 
متحده و مطالعات خاص وى است، بدون 
آنكه در آن بحثى از اصالت متون به ميان 

آمده باشد.

  فلسفه فقه و حقوق
در اين ميان شايسته است، براى عالقه مندان 
و پژوهشگران به يكى از زمينه هاى مناسب 
فقهى (به تعبير بهتر، فلسفه فقه و اصول) 
كه بتازگى مورد توجه اسالم شناسان غربى 
هــم قرار گرفته اســت و توجــه به آن ها 
مى تواند فقه شــيعه را به حركت و پويايى 
وادارد، اشاره نمايم. توجه به مطالعات فقهى 
در غرب ديگر همچون ســابق به كليات و 
خاستگاه ها محدود نيست؛ اين پژوهش ها 
به شكل قابل توجهى به برخى مباحث مهم 
همچون مقاصد شــريعت و روح قانون نيز 
گسترش و تعميم يافته است، مباحثى كه 
البته مشابهت هاى فراوانى با رشته فلسفه 
حقوق در دانشــگاه هاى كشورهاى غربى 
بويژه فرانســه و آلمان نيز دارد. اما باز هم 
متأســفانه جاى آن ها در ميــان محافل 
علمى شــيعى اعم از حوزوى و دانشگاهى 
شيعى بشدت خالى است، درحالى كه توجه 
به آن هــا -همچون مطالبــى كه مرحوم 
شمس الدين و شهيد صدر مبنى بر مقصد 
داشتن شريعت يا آنچه امام خمينى(ره) در 
مورد خطابات قانونيه و فضاى قانونى بيان 
كرده اند در ســطح بسيار پايينى است- و 
ضابطه مند كردن آن ها مى تواند بر نگرش 
ما نســبت به برداشت از بيانات و خطابات 
در متون دينى اثرگذار باشــد و تفسيرى 
اجتماعى و كاربردى و متفاوت تر از آنچه را 
تا به امروز مورد تصور بوده است، به دست 
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نوشتارى در باب ضرورت توجه محققان مسلمان در زمينه هاى فقهى

چرا در غرب «فقه پژوهى» مى شود؟

نگرش هايى به اسالم در مطالعات اديان
ويراسته ريچارد مارتين
به كوشش مهرداد عباسى

ناشر: حكمت
شمار صفحه: 314 صفحه

قيمت: 28 هزار تومان
بحث درباره روش يا روش هاى معتبر در مطالعه 
اسالم از مهم ترين مسائل اين حوزه در دهه هاى 
اخير است كه ذهن محققان مسلمان و غربى را 
به خود مشغول داشته است. كتاب «نگرش هايى 

به اسالم در مطالعات اديان»، هفتمين شماره از مجموعه «مطالعات قرآن و حديث»، 
يكى از نخســتين تالش ها در محافل غربى در راستاى تأمل درباره نوع نگرش به 
اســالم در پژوهش هاى جديد اســت. در اين كتاب كم نظير، دوازده اسالم شناس 
مشهور آشنا با مطالعات اديان درباره مسائل ناشى از نگريستن به مطالب اسالمى از 

منظر مفاهيم مطالعات اديان بحث هاى دقيقى ارائه كرده اند.

هايدگر و مرگ
در باب امكان ناممكنى دازاين در هستى 

و زمان
پل ادواردز و...

مترجم: مهرداد پارسا
ناشر: شوند

شمار صفحه: 214 صفحه
قيمت: 15هزار تومان

هايدگر با وجود پايبنــدى و تأكيد ويژه اش بر 
مســئله هستى، در بخش مهمى از هستى و زمان به نقش محورى مرگ و تأثير 
نفى كننده آن بر هستى دازاين مى پردازد. محوريت مرگ در كتاب هايدگر به اين 
دليل است كه با وجود كاركرد پايان بخشش امكانى را براى پرداختن به سرآغازها 
و خاستگاه ها فراهم كرده و از اين رو سير وجودى دازاين را از آغاز تا پايان ترسيم 

مى كند. مرگ جلوه اى است از كليت معنا در بازيافتى هستى شناختى.

مرورى بر مفهوم واليت فقيه در تاريخ 
انديشة سياسى شيعه / بخش دوم
زمان پيامبر و زمان ما

در جاى جاى قــرآن در موضوعات و فضاهاى 
گوناگون آن، نگاه سياســى به معناى ارتباط 
قــدرت و مردم، قدرت و حاكميت و حكومت 
وجود دارد. مى توانيم محدوديت ها و حقوقى 
كه دو طرف در اين ماجرا دارند را مشــخص 
كنيم كه اين قدر بديهى اســت كه تصورش 

موجب تطبيق شود.
اشكالى كه مطرح مى شــود، اين است كه ما 
اصل ديانت و سياســت را قبول داريم، اما از 
آنجا كه بحث سياست بسيار پيچيده است و 
متناسب با شرايط و زمان تغيير مى كند، اگر 
دين را به آن نزديك كنيم، ممكن است دامن 
و تقديس دين از بين برود. اگر به سياســت 
مردم آســيبى وارد شود، اتفاق جدى صورت 
نمى پذيرد، ممكن است فقط دنيايشان خراب 
شــود، اما اگر به دين مردم آسيب وارد شود، 
آخرت و ابديتشان مورد تهاجم قرار مى گيرد. 
بدين جهت خوب اســت كه دين و سياست 
در زمانى كه معصوم اســت با هم باشــند نه 
غيرمعصوم! اما پاســخى كه اهل كالم به اين 
موضوع داده اند اين است كه شرط حاكميت 
و حكومــت «عصمت» نيســت، بلكه شــرط 

حاكميت در نظام دينى بحث «عدالت» است.
عصمــت در قالب بحث نبوت و امامت مطرح 
مى شود كه هيچ حاكمى هم اين ادعاى واليت 
را ندارد. اين نكته اى است كه به صورت جدى 

مطرح مى شود.
بسيارى از روشنفكران بحثى را مطرح مى كنند 
كه اگر بخواهيم پيامبر و ائمه(عليهم السالم) 
را الگو قــرار دهيم، چون در فضاى تاريخى و 
زمانى خودش سير مى كند، بايد آن زمان را در 
نظر بگيريم نه اين زمان را. يك اتصال زمانى 
و تاريخى بين گذشــته و حال داريم، حركت 
و رفتــار پيامبر براى زمان خودش الگوســت 
و نمى توان براى اين زمــان به كار برد. آن ها 
مى گويند، تصميــم و نطق پيامبر معصومانه 
اســت، اما دوغيرمعصوم داريم كه يكى مردم 
و ديگرى شــرايط اجتماعى است؛ در نتيجه، 
لزوماً خروجى تصميم پيامبر معصومانه نيست. 
اين نيز اشكال بســيار جدى است كه مطرح 
مى كنند، اما باز هم پاسخى كه به اين شبهه 
داده مى شــود اين است، هنگامى كه نسبت 
به معصوميت ســخن مى گوييم، اين نسبت 
در ميان كليت كار اســت نه در جزء جزء آن؛ 
بدان معنا كه اگر پيامبر تصميمى را گرفته، آن 
تصميم و كالم معصومانه بوده. ثانياً نبايد نگاه و 
مسئوليت عقل در مسائل اجتماعى را فراموش 
كنيــم، پيامبر با قوة عقــل و مباحث عقلى 

خودش وارد بحث هاى اجتماعى مى شود.
به نظر مى رسد، پرسش هاى امروزه در فضاى 
كنونى رابطۀ دين و سياســت، رابطۀ اسالم و 
سياست است، اينكه چگونه اين اتفاق بايد رخ 
بدهد، حرف درستى اســت. ديگر امروزه اين 
پرسش ما نيست كه آيا با گذشته ارتباط داشته 
يا نداشــته ايم، آيا ارزش هاى سياسى اسالم را 
داريم يا خير. پرسش اصلى و جدى اين است: 
چگونه مى توان كارآمدى اصلى سياســت را 
در بحث هــاى دين افزايش داد، اين كارآمدى 
چگونه تحقق پيدا مى كند؟ نظام دنيوى ما با 
تعامل دين و سياست در قالب حاكميت دين 
تحقق پيدا مى كند يا در فضايى كه در تجربۀ 
پانصد سالۀ غرب اســت؟ اين پرسش اصلى 

ماست كه بايد روى آن فكر كنيم.
 در فقه سياســى شــيعه نظريۀ واليت فقيه، 
تاريخ جدى و قديمــى دارد. به قول مرحوم 
نراقى، هيچ كس در واليت فقيه اشكالى در اين 
فضا وارد نكرده است. نمى توان گفت، فقيه در 
فضايى به  هيچ  عنوان واليت ندارد. همۀ فقهاى 
جامع الشرايط واليتى دارند كه فضايى را مطرح 

مى كنند.
اين مسئلۀ تازه اى نيست كه فقط در جمهورى 
اسالمى و توســط حضرت امام(ره) به وجود 
آمده باشــد، اما اتفاقى كه افتــاد اين بود كه 
حدود و اختيارات واليت فقيه كه در بين فقها 
مطرح شد، چقدر بود. آيا فقط بحث سرپرستى 
امــوال يتيمان و ســفيهان، امــوال غايبان، 
مسائل مربوط به خانواده و... است، يا مى توان 
موضوعات ديگرى كه در قالب بحث اختيارات 
حكومتى يا حاكميتى است را در نظر بگيريم؟ 
«آيت اهللا شيخ جعفر كاشف الغطا»، «مال احمد 
نراقى» حتى «مير فتاح حســينى» در كتاب 
العناوين خودشان، «آيت اهللا فاضل دربندى»، 
مرحوم «شيخ انصارى»، «آيت اهللا بحرالعلوم» و 
«آيت اهللا بروجردى» در اين قسمت بحث هايى 
را به طور جدى مطرح مى كنند. كتاب تنبيه 
االمه مرحــوم «نائينى» و كتاب «واليت فقيه» 
حضرت امام كامالً در اين فضا مطرح مى شود. 
بدين جهت اسالم در نگاه شيعه مدلى را ارائه 
داده كه در قالب نهادى به نام «واليت مطلقه 
فقيه» است كه بايد مصداق خودش را بشناسد 
تا بتواند در قالب فضــاى عدالتى، تدبيرى و 
مديريتى، تقواى خودش را ســير بدهد. اين 
نگاه اســت كه مى تواند در قالب نظريۀ واليت 
فقيه، حكومتى كارامد باشد. اين تحول اوليه 
و كاملى از نظريۀ واليت فقيه اســت. در اين 
زمينه پرسش هايى مطرح مى شود كه مطلقه 
بودن (واليت مطلقه) كه حضرت امام(ره) در 
اين قسمت مطرح مى كنند، به چه معناست و 
ممكن است در قالب مطلقه بودن چه توهماتى 

صورت بپذيرد.
ادامه دارد...

يك حديث / يك تصوير

معرفى كتاب

در برخى زمينه ها 
همچون تاريخ فقه  
و اسالم سياسى، 
فعاليت هاى علمى 
در زمينه هاى فقهى 
توسط اسالم شناسان 
غربى انجام پذيرفته 
است، اما در اين سو 
پيرامون بسيارى از 
زمينه ها اثر محققانه 
و شايسته توجهى 
در خود سرزمين هاى 
اسالمى نوشته نشده 
است

بــــــــرش

رصد

مربيان قرآنى بايد انقالبى، جهادى و واليى 
عمل كنند

مهر: رئيس ســازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينكه مربيان 
قرآنــى بايد انقالبى، جهادى و واليــى عمل كنند، گفت: بايد 
بــا بهره گيرى از محتواى قرآنى و اســالمى، فضاى مجازى را 

مديريت كرد. 
حجت االســالم والمســلمين على محمدى؛ در نشســت 
تخصصى رؤساى ادارات امور قرآنى ادارات كل اوقاف و امور 
خيريه كشــور در اردوگاه ميرزا كوچك خان رامســر اظهار 
داشت: با توجه به شرايط موجود كشور و تغييرات زياد بايد 
بازنگرى در مديريت كالن كشــور در خصوص فعاليت هاى 

قرآنى داشته باشيم.
وى با بيان اينكه ما مطابق نياز امروز جامعه و نسل جوان بايد 
مديريت جديدى را در ســطح كشــور طراحى كنيم، تصريح 
كرد: حدود 40 سال پيش فضاى مجازى نداشتيم، اما در حال 
حاضر فضاى مجازى به فضاى حقيقى تبديل شــده كه بسيار 

گستردگى دارد.
محمدى با بيان اينكه 40ســال پيش به اين اندازه شبهه هاى 
قرآنى وجود نداشــت و مسئوالن قرآنى بايد مديريت جديدى 
در زمينه فعاليت هاى قرآنى طراحى و ارائه كنند، خاطرنشــان 
كرد: سازمان اوقاف و امور خيريه به عنوان متولى اصلى برگزارى 
مسابقات و فعاليت هاى قرآنى از طرح هاى قرآنى جديد در حوزه 

كالن مديريتى كشور استقبال مى كند.

اعتبار 58 ميلياردى براى حوزه قرآن، 
عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش 

ايكنا: مديركل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: 
در ابتداى سال 58ميليارد تومان اعتبار به حوزه قرآن، عترت و 
نماز وزارت آموزش و پــرورش اختصاص يافت كه بخش هايى 
از آن پرداخت شــد. محمدرضا مسيب زاده با بيان اينكه سخن 
درباره آموزش و پرورش به دليل جمعيت زياد اين قشر كه حدود 
40ميليون نفر اعم از دانش آموز، همــكاران فرهنگى و اولياى 
دانش آمــوزان را دربر دارد، از اهميت فراوانى برخوردار اســت، 
افزود: خدا را شاكريم كه در سال هاى اخير موضوع قرآن، عترت 
و نماز در وزارت آموزش و پرورش به يك مطالبه تبديل شــده 
اســت. وى با اشاره به سه هدف اصلى وزارت آموزش و پرورش 
در حوزه قرآن، عترت و نماز ادامه داد: محور اصلى فعاليت هاى 
قرآنى اصل مدرسه محورى است و ما معتقديم همه فعاليت هاى 

تربيتى آموزش و پرورش بايد در مدرسه اتفاق بيفتد.
اين مســئول تصريح كــرد: كتاب «نداى رحمــت» كه حاوى 
دستورعمل ها و شيوه اجرا و ضوابط و فعاليت هاى اداره كل قرآن، 
عترت و نماز اســت و سال گذشته گردآورى شده در واقع يك 
برنامه پنج ســاله مدون در حوزه قرآن، عترت و نماز است كه 
حكم قانون را در آموزش و پرورش دارد. مسيب زاده اظهار كرد: 
همه برنامه هاى حوزه قرآن، عترت و نماز در دو ســال گذشته 
بررســى و به ســند تحول بنيادين عرضه شــد و ماحصل آن 

بررسى ها در اين كتاب آمده است.

مسئوالن هنوز به ارزش  
كارهاى قرآنى پى نبرده اند 

ايكنا: عضو شــوراى توسعه فرهنگ قرآنى كشور اعتقاد دارد، 
مسئوالن ما هنوز به ارزش كار قرآنى و تأثيرهاى آن در جامعه 
پى نبرده اند و هنوز نمى دانند اگر حافظ قرآن تربيت شود چه 
اثرى روى جامعه خواهد داشــت. حجت االســالم والمسلمين 
عليرضا شاهســونى، بــا انتقاد از بى توجهى هاى گســترده به 
فعاليت هاى قرآنى در اســتان فارس گفــت: تقريباً مى توانيم 
بگوييم در استان فارس مسئوالن قرآنى نداريم و حتى مسئوالن 
فرهنگى ما هم قرآنى نيستند.  شاهسونى با بيان اينكه من واقعاً 
از مسئوالن استان فارس نااميد شده ام و براى درخواست كمك 
هيچ گاه به آنان نامه نمى زنم و تنها به سراغ مسئوالن كشورى يا 
خيران مى روم، گفت: من به عنوان يك فعال قرآنى هيچ اميدى 

به كمك مسئوالن فارس در انجام كارهاى قرآنى ندارم.
مدير مؤسسه قرآنى بيت االحزان حضرت زهرا(سالم اهللا عليها) 
با تصريح اينكه مسئوالن ما هنوز به ارزش كار قرآنى و تأثيرهاى 
آن در جامعه پى نبرده اند، گفت: بسيارى از اين مشكالت اعم 
از دادگاه ها، زندان ها و بزهكارى هاى اجتماعى در صورت پررنگ 
شــدن فعاليت هاى قرآنى و فراگيرى آن در سطوح گوناگون، 
كاسته خواهند شد.  وى گفت:  متأسفانه در زمينه فعاليت هاى 
قرآنى هيچ ســرمايه گذارى صورت نمى گيرد، به عنوان مثال 
ساخت غسالخانه، سرويس هاى بهداشــتى و فرهنگسراها در 

دستور كار مسئوالن است، اما ساخت دارالقرآن نيست.

بحث درباره روش يا روش هاى معتبر در مطالعه 
اسالم از مهم ترين مسائل اين حوزه در دهه هاى 
اخير است كه ذهن محققان مسلمان و غربى را 
به خود مشغول داشته است. كتاب «نگرش هايى 

به اسالم در مطالعات اديان»، هفتمين شماره از مجموعه «مطالعات قرآن و حديث»، 

در باب امكان ناممكنى دازاين در هستى 

هايدگر با وجود پايبنــدى و تأكيد ويژه اش بر 
مســئله هستى، در بخش مهمى از هستى و زمان به نقش محورى مرگ و تأثير 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

عباسعلى رهبر
عضو هيئت علمى دانشگاه عالمه طباطبايى

انديشه

شماره پيامك
 300072309 

اخالق آرمانى از نظر قرآن (7)
مثبت انديشى

از جمله مشكالتى كه بر ســر راه زندگانى انسان ها همواره خودنمايى مى كند و 
مهمان ناخوانده افكار و روح و روان انســان ها مى شود، بيمارى روحى افسردگى 
اســت. روانپزشكان بر اين باورند كه مهم ترين عامل بروز اين بيمارى خاموش در 
افراد، داشتن افكار منفى است. از اين رو مى گويند اين گونه افراد هرچه بيشتر افكار 

منفى را در ذهن خود پرورش دهند، بيشتر دچار افسردگى مى شوند. 
يكى از ابتدايى ترين اصول اخالق اســالمى آن اســت كه آنچــه را كه براى خود 
نمى پسنديد براى ديگران نپسنديد. دقيقاً بر خالف رفتارهاى بسيارى از افراد كه 
متأسفانه گرفتار خودمحورى هستند و همه عملكردهاى خود را با عناوين گوناگون 
توجيه و براى آن دليل تراشــى مى كنند، ولى وقتى در مقام ارزيابى عملكردهاى 
ديگران بر مى آيند، اين نگرش به طور كلى متفاوت مى شــود و رفتارهاى ارزشى 
ديگران را با توجيهات دنيامدارانه و شــيطانى زير سؤال مى برند و حتى اين گونه 

رفتارهاى خداپسندانه را گاهى به عنوان گناه غيرقابل بخشش معرفى مى كنند. 
براى مبارزه با اين روحيه منفى گرايى كه پيامدهاى سخت اجتماعى، اخالقى و... 
در بر دارد، قرآن كريم مى فرمايد: «يا ايهاالذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظنِّ ان بعض 
الظن اثم و ال تجسسوا... اى كسانى كه ايمان آورده ايد از خيلى از گمان ها (و اوهام) 
بپرهيزيد كه برخى از گمان ها گناه است و تجسس (در رفتار و اعمال مردم) نكنيد.»
پر واضح اســت كه مراد از دســتورى كه براى اجتناب از پيروى ظن شده است، 
ظن به سوء است وگرنه ظن به خير يا مثبت انديشى همواره مورد توصيه قرآن و 

اهل بيت(عليهم السالم) قرار دارد. 
فراموش نكنيم، زندگى ما مردم، مجموعه اى از انتقادات است كه در كنار يكديگر 
قرار مى گيرد، حال اگر داليل بروز و ظهور اين اتفاقات را در ذهن خود با افكار منفى 
بررسى كنيم، در حقيقت زمينه را براى هزينه كردن انرژى خود بر ضد خود فراهم 
ساخته ايم كه خود اين امر بستر شكست را در ذهن و در جامعه ايجاد مى كند و 
ناخودآگاه ما گرفتار تنهايى، بى حوصلگى، عصبانيت، خشم و افسردگى مى شويم و 
از آنچه كه داريم، هرگز لذت نمى بريم و همين امر سبب بروز ناراحتى هاى روحى 

و اضطراب و نگرانى در انسان مى شود. 
اين بيمارى اگر در ابتداى امور مورد معالجه قرار نگيرد، از شخص مبتال، انسانى با 
اصطالح خودخور، بدبين و ناراحت و عصبى مى سازد كه از همنشينى با ديگران 
همواره گريزان اســت و مردم را نسبت به خود متهم مى بيند. گاهى حتى دامنه 
بدبينى به خانواده و فرزندان نيز كشيده مى شود كه خود رنجى مضاعف و تنهايى 

ويژه اى را به دنبال خواهد داشت. 
مشكلى كه برادران حضرت يوسف در زندگى شخصى خود با يوسف پيدا كردند، 
ريشه در بدبينى هاى فزاينده و نگرش منفى آنان نسبت به پدر و مادر و برادرشان 
داشت. قرآن كريم مى فرمايد: «آن هنگامى كه (برادران) گفتند كه يوسف و برادرش 
(بنيامين) نزد پدر ما از ما محبوب تر است در حالى كه ما قدرتمند و توانا هستيم و 

پدر ما در گمراهى آشكار است.» 
جالب اســت كه اين بدبينى، آنان را به انجام كارى بســيار زشت و ناپسند وادار 
مى كنــد. اقدامى كه خود آنان از ابتدا به زشــتى آن گواهى دادند. قرآن در مورد 
تصميم برادران يوســف مى فرمايد: «يوسف را بكشيد يا او را در زمينى دوردست 
رها كنيد تا فقط شما براى پدرتان باقى بمانيد و پس از آن مردمانى صالح شويد.»

اين آيه نشان مى دهد كه برادران يوسف براى خالصى از آتش درون خود، به چنين 
اقدامى دست زدند. 

ادامه دارد

annota�on@qudsonline.ir

درس هايى از قرآن

حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمدباقر  علم الهدى
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

هيئت دولت اعتقاد قلبى به توانمندسازى بخش خصوصى ندارد   اقتصاد:غالمحسين شافعى از دولت دوازدهم خواست قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار را اجرا كند و گفت: حرف هايى كه از سوى 
هيئت دولت براى توانمندســازى بخش خصوصى زده مى شــود از روى اعتقاد و باور قلبى نيســت. به گزارش اتاق بازرگانى ايران، غالمحسين شافعى، تصريح كرد: البته بخش خصوصى معتقد است كه اراده اى براى 

توانمندسازى بخش غيردولتى وجود ندارد و حرف هايى هم كه از سوى هيئت دولت زده مى شود از روى اعتقاد و باور قلبى نيست. 

درخواست 70 نماينده مجلس براى بررسى اجراى ناقص يك قانون 
جرايم ديركرد وام هاى 100 ميليونى همچنان

 دريافت مى شود
اقتصاد:با گذشــت هفت مــاه از 
ابالغ دستورعمل بخشودگى جرايم 
ديركرد وام هــاى زير 100 ميليون 
تومان، از ســوى بانــك مركزى به 
دســتورعمل  اين  ظاهــراً  بانك ها 
درسيستم بانكى اجرانمى شود. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه در تذكرى 
به رئيس جمهور، از بخشيده نشدن 

جريمه وام هاى زير 100 ميليون تومان انتقاد كرد. حسينى به موضوع عدم پرداخت 
وام هايى زير 100 ميليون تومان اشاره كرد و تصريح كرد، قانون بودجه 95 و 96در 

موضوع جريمه وام هاى زير 100 ميليون تومان به صورت كامل اجرا نشده است.
درهمين حال سخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ارائه 
تقاضاى 70 نماينده مجلس براى رسيدگى به عدم اجراى قانون بخشش سود و 
جرايم ديركرد وام هاى بانكى كمتر از 100ميليون تومان توسط بانك ها به هيئت 

رئيسه مجلس خبر داد.
محمد مهدى مفتح در گفت وگو با خانه ملت، درباره وضعيت بخشش سود و جرايم 
ديركرد وام هاى بانكى گفت:در بودجه سال 96 مصوبه اى در مجلس براى بخشش 

سود و جرايم ديركرد وام هاى بانكى كمتر از 100ميليون تومان تصويب شد.
وى ادامه داد:براساس مصوبه مذكور در صورتى كه بدهكاران بانكى اصل وام معوق 
خود را تسويه كنند بانك ها براساس قانون مجلس موظفند سود و جرايم ديركرد 

وام را ببخشند البته اگر ميزان وام كمتر از 100 ميليون تومان باشد.

گزارش خـــبرى

خـــبر

مخاطب امروز :محمد برجسته 

 اقتصاد/ زهرا طوسى  با روى كار آمدن دولت 
يازدهم، تقريباً هر 6 ماه يك بار وعده يكسان 
سازى نرخ ارز تكرار شد؛ اما اين اتفاق نيفتاد و 
زمان  مركزى  بانك  رئيس كل  گفته سيف  به 
اين اتفاق هنوز هم معلوم نيست. پس چگونه 
دولت روحانى وعده مى دهد كه اين اتفاق رخ 
خواهد داد. در اين ارتباط با طهماسب مظاهرى 
از مردان برجسته اقتصاد ايران گفت وگو كرديم. 
از  بعد  دولت هاى  همه  با  كه  تجربه  با  مردى 
انقالب در سمت هاى باالى مديريتى همكارى 
كل  رئيس  و  وزيراقتصاد  جايگاه  در  و  داشته 
بانك مركزى، كارشناس برجسته حوزه پول و 

ارز شناخته مى شود.

 جناب دكتر آيا ممكن اســت يكسان 
سازى نرخ ارز امســال انجام شود، براى 
نيازهايى الزم اســت  كار چه پيش  اين 
كه تا كنون فراهم نشــده؟ دولت وعده 

مى دهد اما به تأخير مى اندازد؟
بله، يكسان ســازى نرخ ارز امســال مى تواند 
اتفاق بيفتد، البته اگر دولت و بانك مركزى اول 
تصميم بگيرند كه اين كار را بكنند، دوم تدارك 
مقدمات و الزامات تك نرخى شدن را ببينند و 
تا زمانى كه اين دو پيش نياز يعنى اراده دولت 
و آماده كردن مقدمات انجام نشــود تك نرخى 
كردن اتفاق نخواهد افتاد، حاال اگر فقط تصميم 
بگيرند كه اجرا كنند و مقدمات را فراهم نكنند 
باز تك نرخى مى شــود، ولى تك نرخى شدن 
ضعيفى كه شبيه ماجراى تك نرخى شدن سال 

72 در نهايت شكست مى خورد. 

 مــا در دوران بعــد از جنگ تحميلى 
تقريبــًا 12 نرخ براى ارز داشــتيم و دو 
تجربه موفق و ناموفق در مورد يكســان 
ســازى نرخ ارز؛ چرا يك تجربه ناموفق 

بود؟
خيلى بيشتر از 12 نرخ بود، آن زمان نرخ هاى 
متفاوت براى كاربردهاى مختلف داشــتيم كه 
بتدريج اين تعداد نرخ ها كم شــد، ولى چون 
دولت وقــت تصميم گرفت امــا مقدماتش را 
فراهم نكــرد در مدت كوتاه بــه چند نرخى 
انجاميد. (حدود هفت ماه طول كشــيد؟) اين 
هفــت ماه كــه مى گويند با ديد خوشــبينانه 
اســت و از همان روز اول تك نرخى نشــد و 
زمانش خيلى كوتاه بود؛ ولى در ســال 81 با 
يــك آمادگى و تدبير كه دولــت به خرج داد 
و نيازمندى هــا را ديد اين اتفــاق افتاد. اول 
اينكه براى تعهدات ارزى دولت، بانك مركزى 
و بانك هاى تجارى كــه قبًال با نرخ هاى ديگر 
انجام شده بود، تدبير كرد كه هر كدام چگونه 
حل و فصل شود، اين يكى از مقدمات ضرورى 

براى تك نرخى كردن است. 
دوم اينكه وقتى به ســمت تك نرخى مى رويم 
دولــت بايد بــرآورد واقع بينانه و درســت و 
منطقى و بهينه براى شرايط اقتصادى مملكت 
در آن لحظه تك نرخى داشــته باشــد. برخى 
وقت ها چون دولت عالقمند اســت كه بگويد 
پول ملى من قوى هســت، آن نرخى كه براى 
تك نرخى شــدن در نظر مى گيرد متفاوت و 
پايين تر از نرخى كه مقتضى شرايط اقتصادى 

كشور است.
وقتى دولت نــرخ را پايين تر تعيين مى كند و 
مى گويد با اين نرخ مى خواهم تك نرخى كنم 
اتفاقى كه مى افتد اين است كه تقاضاى ارز با 
آن نرخ پايين تر بشدت باال مى رود و در نتيجه 
بانك مركزى قادر به پاسخ به آن حجم تقاضا 
نيســت و به ناچار چند نرخــى مجدد پيش 
مى آيد يعنى همان چيزى كه در سال 1372 

تجربه كرديم.
در ســال 81 همه اين ها تنظيم شد، نرخ واقع 
بينانــه 750 تومــان در نظر گرفته شــد و با 

تدبيرى كه آن زمان انجام شد وزارت اقتصاد و 
بانك مركزى هم با هم هماهنگ عمل كردند.

ظاهراً تجربه موفق در دوران شما رخ   
داده است؟

 مــن آن زمــان وزير اقتصاد بــودم و مرحوم 
نوربخش نيز رئيــس كل بانك مركزى بود، تا 
ســال 84 بخوبى اين تــك نرخى پيش رفت 
و دســتاوردهاى مثبتــش را در اقتصاد به جا 
گذاشــت، نرخ تورم حتى پايين تر از سال 81 
آمد يعنى سال 84 نرخ تورم از سال 81 كمتر 
بود، اشتغال و صادرات وضع بهترى پيدا كرد، 
و قاچــاق كاالهاى مصرفى تقريبــاً از ميدان 
اقتصاد كشور حذف شــد، چون قاچاق كردن 
صرف نداشــت، نرخ نظام مالياتى از 64 درصد 
بــه 25 درصد كاهش پيدا كرد در نتيجه براى 
فعاالن اقتصادى به صرفه بود كه كار را قانونى 
انجام بدهند و ريســك قاچاق برايشان مقرون 
به صرفه نبود تا اينكه در سال 84 با تصميمات 

ناســنجيده و فى البداهه در دولت، دوباره بعد 
از مدت حدود دو ســال نظــام چند نرخى را 
شــاهد شــديم و تا حاال هم داريم عواقب آن 

را مى چشيم.

 بحث تك نرخى كــردن ارز در دولت 
دردولت  البته  است  مطرح  روحانى  آقاى 
يازدهم اين موضوع مسكوت ماند، اكنون 
ارز تك  كه  نيســت  هم خيلى مشخص 
رقمى شود حداقل مسئوالن دراين مورد 

شفاف سازى نمى كنند؟
درست اســت دولت آقاى روحانى در ابتداى 
شــروع كارش در دور اول رياست جمهورى و 

قول هايــى كه آن موقــع داد، نويد تك نرخى 
شــدن ارز را داد ولى همت نكــرد، هم آقاى 
روحانى، هم آقاى سيف در بانك مركزى، يك 
ســرى داليل و بهانه هايى را از جمله مســئله 
تحريم مطــرح كردند. اكنون هم بحث تحريم 
را بــه عنوان يك عامــل و بهانه تأخير در تك 
نرخى كردن قرار داده اند كه در اين مورد بايد 

توضيح بدهم.
در حــال حاضر اين بحث مطرح اســت كه با 
توجــه به شــرايط تحريم تــك نرخى كردن 
مناسب نيست، به اين حرف يك اشكال بزرگ 
وارد است. در حال حاضر تحريم بانك مركزى 
برداشته شده و اكنون بانك هاى ما كم و بيش 
فعاليت هايى دارند، ال ســى باز مى كنند، اين 
ال سى ها در صحنه بين المللى مبادله مى شود 
ولى در همان اوج بحران كه بانك مركزى هم 
تحريــم بود حدود 160 ميليارد دالر معامالت 
ارزى با كشــورهاى مختلف دنيا داشتيم فقط 
چون تحريــم بوديم به جاى ال ســى با ابزار 

ديگــر و از طريــق صرافى ها يــا حواله كارها 
انجام مى شد. حرف اين است كه تحريم سبب 
توقف فعاليت ارزى مملكت نشــد و اين دليل 
نمى شود؛ مثًال اين 160 ميليارد دالرى كه آن 
زمــان يا حاال ما داريم با نــرخ پايين تر از نرخ 

واقعى و متعادل بدهيم. 
اتفاقاً چون در شــرايط تحريم به دست آوردن 
ارزى كه در ذخاير بانك مركزى يا حساب هاى 
ارزى بانك هاى تجارى ما هســت ســخت تر 
مى شــود و پر هزينه تر است بايد اين ارز عزيز 
را اين دارايى ارزشمند را براى ممكلت بيشتر 
مراقبت كنيم نه به دليل اينكه تحريم هستيم 
ارز را ارزان و مفت بدهيم يا مسيرى را برايش 

در نظر بگيريم كه به خاطر چند نرخى فســاد 
ارزى در آن بــه وجود بيايد. چنــد نرخى از 
عوامل توســعه فســاد در يك كاال و خدمت 
اســت. وقتى ما تك نرخى داريم فســاد را در 

اقتصاد ترويج مى كنيم.

شما به تحريم اشــاره كرديد به نظر   
شما اين موضوع بهانه خوبى براى تأخير 

دريكسان سازى ارز نيست؟
اتفاقــاً چــون تحريم هســتيم بــراى حفظ 
ذخايــرارزى و بهره بــردارى بهتــر از آن ها 
بايد دقت بيشــترى بكنيــم از حراج كردنش 
جلوگيرى كنيم و يارانــه بى خودى ندهيم و 
كارى كنيــم هر يك دالر و يك ســنت آن به 

جا مصرف شود.
تك نرخى كــردن يكى از ابزارهاى حفاظت و 
صيانت از منابع ارزى هســت و اميدواريم كه 
دولت بتواند تصميم بگيرد و هر چه زودتر اين 

كار را انجام بدهد.

 البته ظاهراً دولت تك نرخى شدن ارز 
رابا قطع ارز مسافرتى شروع كرده است 
وموفق شد؛ اما درمورد حذف ارزمبادله اى 
دولت كوتاه آمد و به نظرمى رســد كه با 
اين مخالفت ها كار تك نرخى شــدن ارز 

سخت تر شده است؟
قطع ارز مســافرتى طى هفته هــاى اخير، كار 
دولت براى حذف اين ارز اقدامى درســت بود، 
دادن اين ارز مسافرتى از اول هم بى خود بود، 
چرا سوبسيد به كسى كه مى تواند سفر خارج 
برود، بدهيم. كسى كه براى تجارت يا تفريح و 
كار به خارج از كشــور سفر مى كند با اين رقم 
هيچ دردى از او دوا نمى شــود، ولى يك رقم 

يكى دو ميليارد دالرى از ذخاير ارزى ارزان تر 
به عده اى داده مى شــود كه بروند خرج كنند. 
عين همين اســتدالل كه مى گويند درباره ارز 
مســافرتى ارزان كه بعد از چند ســال دولت 
فهميد نبايــد انجام بدهد در مــورد تجارت، 
ســرمايه گذارى و فعاليت هــاى اقتصادى هم 
وجــود دارد كه دولت هيچ توجيهى ندارد. اگر 
بخواهــم جدى تر بگويم اصًال مجاز نيســت و 
اجازه ندارد كه ارز مملكت را كه با اين مشقت 
از فروش دارايى هاى سرمايه اى تجديد ناپذير 
بين نســلى كشور به دســت مى آيد به قيمت 
ارزان تــر از آنچه كــه مى تواند بــراى اقتصاد 

مملكت مفيد باشد بفروشيم.
آن وقت شاهد اين باشيم كه قاچاق هم توسعه 
پيدا مى كند و چون ارزان مى فروشيم و داخل 
كشور تورم هم وجود دارد، 10 درصد يا بيشتر 
يا كمتر در كنار ثابت بودن نرخ ارز بزرگ ترين 
صدمــه را به اقتصاد مى زنــد و مهم ترين مانع 

براى رشد توليد كشور است.
اما اينكه گفته مى شــود حــذف ارز مبادله اى 
بــراى صنف خوارك دام و طيور تحت فشــار 
اتحاديه منتفى شــد، بايد گفــت مقاومت در 
برابر فشار وظيفه دولت است و نبايد به خاطر 
فشار از يك سياســت درست عدول كند، آن 
كار درســت كه حركت به ســمت تك نرخى 
اســت يك ســرى مقدمــات الزم دارد و يك 
ســرى عواقبى در پيش دارد كه بايد براى آن 
تدارك كرد، كار درســت را اگر بدون آمادگى 
الزم انجام بدهيد، عواقبش بروز پيدا مى كند. 
اصوالً هر اصالح سياســت اقتصادى كه توسط 
دولت انجام بشــود چه در نــرخ ارز يا هر كار 
ديگرى يك ســرى دستاوردهاى مثبت دارد و 
در كنارش يك ســرى پيامدهاى منفى دارد، 
وقتى دولــت بايد عوارض جنبــى را نديده و 
سياست جبرانى برايش تدارك نمى بيند، تحت 
فشــار گروه هاى مختلــف تصميمش را عوض 
مى كند. در صورتى كه اگر دولت اثرات منفى 
كه مى تواند در اثر تصميماتش به وجود بيايد 
را قبــال مى ديد و مى دانســت در كوتاه مدت 
چه آثارى را شــاهد خواهد بود و چه سياست 
جبرانى بايد براى آن انجام بدهد از موضع خود 
كنار نمى رفت. اگــر اين كار را نكند و بهترين 
سياست ها را نيز داشته باشد تبعات منفى اش 

از آثار مثبتش بيشتر خواهد بود.

تأكيد دارند كه  برخى كارشناســان    
دولت، قبل از يكسان سازى نرخ ارز بايد 
منابع مورد نياز بازار را تأمين كند و نبايد 

بى گدار به آب زند؟
ببينيــد، اصًال نمى توان گفــت براى اين كار 
چه مقدارارز كافى اســت، يــك موقع يكى 
مى گويد با 50 ميليارد دالر منابع مى شــود 
ارز را تك نرخــى كرد و ديگرى منابع كافى 
را 500 ميليــارد دالر تخمين مى زند، با هر 
منابــع و ذخاير ارزى مختلفــى مى توانيم به 
يــك نقطه تعادل ارزى برســيم، اگر ارز كم 
داريم نرخش در حدى باشــد كــه اين ارز 
كم حفاظت بشــود، اكنون آمــار تقريبى كه 
گفتنــد اگر مثًال 150 ميليــارد دالر ذخاير 
ارزى داريــم يك جور بايــد حفاظت كنيم 
اگــر 1000 ميليارد دالر بود خب با دســت 
بازترى مى شــود مديريت كــرد. حرف من 
اين نيســت كه اصًال منابع كافى داريم يا نه، 
مى گويم تك نرخى يك كار ضرورى اســت 
و هر چه ذخاير ارزى كمترى داشــته باشم 
اين كار واجب تر اســت. فكــر مى كنم با هر 
منابعى مى توانســتيم ارز را تك نرخى كنيم 
و اعتقاد دارم كه هر روزى كه اين كار عقب 
مى افتــد هزينه هاى ايــن تأخير روى دوش 
توليدكننده داخلى مى افتد و اقتصاد كشــور 

مى بيند. لطمه  بيشتر 

رئيس اسبق بانك مركزى در گفت وگو با قدس:

تحريم، بهانه اى براى تك نرخى نكردن ارز است

با گذشــت هفت مــاه از 
ابالغ دستورعمل بخشودگى جرايم 
 ميليون 
تومان، از ســوى بانــك مركزى به 
دســتورعمل  اين  ظاهــراً  بانك ها 
درسيستم بانكى اجرانمى شود. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه در تذكرى 
به رئيس جمهور، از بخشيده نشدن 

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

جابه جايى سپرده ها بدون اطالع رسانى
سالم، ديروز بعد از ظهر ساعت 17، يك مؤسسه مالى و اعتبارى در خراسان رضوى 
بدون هيچ اطالع رسانى 80 ٪ سپرده افراد را جابه جا كرده اند از 7 ميليون و 800 
هزار تومان سپرده اينجانب 5 ميليون تومان كسر شده. از 118 شماره سرپرستى 
اين مؤسسسه را خواســتم گفت چه اتفاقى در نور افتاده كه ده ها نفر مثل شما 
شماره سرپرستى را خواسته اند! درضمن از حساب سپرده پسرم كه 83 ميليون 

تومان بوده 80 ميليون كسر شده است.

مظنه

طال و ارز
124 هزار و 575

يك ميليون و 316 هزار
670 هزار 

4038
4846
5336

هر گرم طالى 18 عيار
سكه تمام طرح جديد

سكه نيم
دالر آمريكا

يورو
پوند

قيمت (تومان)

شركت هاى غيرقانونى پيش فروش خودرو اعالم شد
ايسنا:سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اسامى هفت شركتى كه به 
صورت غيرقانونى خودرو پيش فروش مى كردند را اعالم كرد. بر اين اساس،  عملكرد 
شركت هاى «عظيم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتيس خودرو»، «طاها خودرو»،  «شهر 
خودرو»، «آداك خودرو» و «پرشــين پارس» در پيش فروش خودرو به دليل نداشتن 

مجوزهاى الزم، غيرقانونى اعالم شده است.

افزايش 25 درصدى نرخ انشعاب برق متوقف شد 
تســنيم:با نامه نگارى هاى برخى 
نماينــدگان مجلــس بــا رئيــس 
جمهــورى، اجــراى افزايــش 25 
درصــدى نرخ خريد انشــعاب برق 
متوقف شد.  در متن قانون حمايت 
از صنعت برق مصوبه دهم آبان ماه 
سال 1394 مجلس شوراى اسالمى 
در بند 4 آمده اســت: «وزارت نيرو 

موظف است جدول هزينه برقرارى انشعاب برق را به تفكيك مناطق مختلف كشور 
و در كالنشــهرها به تفكيك مناطق شهردارى، به گونه اى تعيين و ابالغ كند كه 

ميانگين آن از هزينه تمام شده بيشتر نشود.»

بـــرش

 حرف من اين نيســت كه اصالً منابع كافى داريم يا نه، مى گويم تك نرخى يك كار ضرورى 
است و هر چه ذخاير ارزى كمترى داشته باشيم اين كار واجب تر است. فكر مى كنم با هر منابعى 
مى توانستيم ارز را تك نرخى كنيم و اعتقاد دارم كه هر روزى كه اين كار عقب مى افتد هزينه هاى 

اين تأخير روى دوش توليدكننده داخلى مى افتد و اقتصاد كشور بيشتر لطمه مى بيند.

 اتفاقاً چون تحريم هســتيم براى حفظ ذخايرارزى و بهــره بردارى بهتر از آن ها بايد دقت 
بيشترى بكنيم ويكسان سازى انجام شود واز حراج كردنش جلوگيرى كنيم و يارانه بى خودى 

ندهيم و كارى كنيم هر يك دالر و يك سنت آن به جا مصرف شود.

 دولت آقاى روحانى در ابتداى شروع كارش در دور اول رياست جمهورى و قول هايى كه آن 
موقع داد، نويد تك نرخى شدن ارز را داد، ولى همت نكرد، هم آقاى روحانى، هم آقاى سيف در 
بانك مركزى، يك سرى داليل و بهانه هايى را از جمله مسئله تحريم مطرح كردند. اكنون هم 
بحث تحريم را به عنوان يك عامل و بهانه تأخير در تك نرخى كردن قرار داده اند كه در اين مورد 

بايد توضيح بدهم.

طهماسب مظاهرى 
رئيس اسبق بانك مركزى 

و وزير اسبق اقتصاد

گرانى ارز شتاب گرفت
اقتصاد: بازار ارز و ســكه ديروز نيز با  نوسانات شديدى مواجه شد، قيمت سكه 
طرح قديم با 29 هزار و طرح جديد با 19 هزار تومان افزايش مواجه شد؛ ضمن 

اينكه نرخ دالر هم به 4038 تومان رسيد. 
به گزارش مهر اگرچه دالر باز هم با نوسان شديد، از مرز 4000 تومان عبور كرده 
است، اما هيچ يك از مقامات دولت و بانك مركزى، سكوت خود را در مقابل داليل 
اين افزايش يكباره نشكسته اند و هيچ خبرى از واكنش هاى رسمى به اين افزايش 
نرخ دالر نيست. اينكه نوسان نرخ ارز تحت تأثير تهديدهاى ترامپ است يا احتمال 

تك نرخى شدن ارز قوت گرفته معلوم نيست.
هر يورو با افزايش 135 تومانى، به 4846 تومان رســيد و هر پوند نيز 52 تومان 

افزايش نرخ را تجربه كرد و به 5336 تومان رسيد.



يك خورجين خيالبافى
 ايستگاه / رقيه توسلى   

ميوه رســيده، خــودش از شــاخه جدا 
مى شود... 

حكايت آن وقت هاســت كه پنج و هشت 
سال از خدا عمر گرفته بوديم... آن روزها 
كه من دلم مى خواســت پليس شــوم و 
برادرجانم در جواب اين سؤال كه دوست 
دارى چكاره شــوى؟ فى الفور مى گفت: 
پســتچى! گاهى هم البته بــه چوپانى، 

تغييرعقيده مى داد.
و من بعد از آن، او را با يك موتورسيكلت 
گازى تصــور مى كردم كــه صبح ها زنگ 
در خانه مــردم را مى زند و با لبخندى از 
خورجين اش، دفتر امضا بيرون مى آورد و 
ميان كوهى از نامه و تمبر و صندوق زرد 

زندگى مى كند.
نمى توانســتم ديگر به او به چشــم غير 
پســتچى نگاه كنم. به عشــق او، كم كم 
آدرس دقيق خيابان ها و كوچه هاى فرعى 
و اصلــى را ياد مى گرفتم. روى شــماره 
پالك ها بيشــتر زوم مى كردم. حتى براى 
موتور آينده اش در قلك ام سّكه مى انداختم 

تا خورجين اعال برايش دست و پا كنم.
و اگر نامه رســان بى نوايى، برايمان بسته 
پستى يا نامه و پاكتى مى آورد تا جا داشت 

او را سؤال پيچ مى كردم. 
نمى دانم شايد تعصب داشتم به اين قضيه 
كه بايد هواى برادر بزرگترم را داشته باشم 

مثل يك خواهر پليس فداكار.
روزهاى كودكى به ســرعت بــرق و باد 
گذشــت و برادر عزيز، نه چوپان شد و نه 

پستچى.
اما در روح و روان من، خيلى چيزها متولد 

و ماندگار شد.
يكى اش اينكه، سال هاست در روزِ جهانى 
پست، لبخنِد كمرنگ و قصه پررنگى در 

من زنده مى شود.
دومش اينكه هنوز نامه كوچكى كه باالى 
تلفــن همراهم به عنــوان پيامك ظاهر 
مى شــود فقط مرا ياد اين شخص خاص 

مى اندازد. ياد خيالبافى ها و تقالهايم.
ســوم اينكــه در اداره پســت - هرگز - 
احســاس غريبگى نمى كنم. درست مثل 

كتابفروشى.
و چهارميــن اثــر برجاى مانــده اينكه، 
نامه رســان ها و موزعين پستى، شده اند 

نوستالژى شيرين عمرم.
به نظرم رساندن 400 – 500 بسته، نامه و 
مرسوله در يك روز به دست صاحبان شان 

اصالً كار سهل و ساده اى نيست. 
اگر چــه ايــن روزهــا ارتباط بــا دنيا، 
الكترونيكى اســت و به جاى خورجين، 
باكس آمده و دســتگاه امضاى ديجيتالى 
و كارتخــوان ســّيار؛ اما پســتچى هاى 

خورجين دار را عشق است...
كهنه نوشت: چقدر دروازه هاى كودكى مان 

پستچى داشت...

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

قدرتان بخصوص  ابر  بر  نفرين  و  مرگ  امام خمينى(ره): 
آمريكاى جنايتكار كه اكثر فتنه هاى منطقه به دست كثيف 

او تحقق مى يابد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين

روزمره نگارى

 سه شنبه   18 مهر 1396 19 محرم 1439 10  اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8518 

يواس اى تودى
روزنامه يواس اى تودى چاپ آمريكا در گزارشى 
با عنوان «قرارداد اتمى ايران وارد مرحله ترديد 
شد» آخرين شرايط برجام و نگاه ترامپ به آن 
را بررســى كرده كه حداكثر تا پنج روز آينده 
توســط رئيس جمهور آمريكا بــراى ماندن يا 
نماندن اين كشور در اين قرارداد تصميم گيرى 

خواهد شد. 
اين روزنامه با انتشار آمارى اطالع مى دهد كه 
نصــب آالرم حريق در خانه ها ســبب كاهش 
50درصدى مرگ ومير به خاطر آتش سوزى در 

منازل مسكونى شده است.

فوِكس
ماهنامــه علمى «فوكس» چــاپ انگليس در 
تازه ترين شــماره خود به سوژه پر از راز و رمز 
«گرانش» پرداخته، و معتقد است اين ويژگى 
به گونه اى كه ما آن را مى شناسيم، روى كاغذ 
نبايد وجود داشته باشــد! چه اتفاقى خواهد 
افتاد اگر اين نيرو كه تمامى كهكشان ها را به 
يكديگر متصل كرده است ديگر وجود نداشته 

باشد؟ 
اين مجله نوآورى هاى جديد دانشمندان براى 
از بين بردن پالســتيك از طبيعت را بازتاب 
داده، و در مقالــه اى ديگــر مى خواهد به اين 
سؤال پاسخ دهد كه آيا مى توان روبات ها را به 

خلق هنر وادار كرد؟

االهرام
روزنامه االهرام چــاپ مصر گزارش و عكس 
اصلى صفحه نخست خود را به صعود تاريخى 
تيم ملى فوتبال اين كشــور به جام جهانى 
روسيه كه تابســتان آينده برگزار خواهد شد 

اختصاص داده است. 
مصر توانست براى نخستين  بار بعد از 28سال، 
در دراماتيك ترين شــكل ممكــن با گل در 
وقت هاى تلف شده به جام جهانى صعود كند تا 
مردم اين كشور به خيابان ها بريزند و به جشن 
و پايكوبى بپردازند. سيسى رئيس جمهور مصر 
نيز ديدارى اختصاصى با اعضاى تيم ملى اين 
كشــور در كاخ رياست جمهورى مصر برگزار 

كرد.

روزنامه يواس اى تودى چاپ آمريكا در گزارشى 
با عنوان «قرارداد اتمى ايران وارد مرحله ترديد 
شد» آخرين شرايط برجام و نگاه ترامپ به آن 
را بررســى كرده كه حداكثر تا پنج روز آينده 
توســط رئيس جمهور آمريكا بــراى ماندن يا 
نماندن اين كشور در اين قرارداد تصميم گيرى 

اين روزنامه با انتشار آمارى اطالع مى دهد كه 
نصــب آالرم حريق در خانه ها ســبب كاهش 
درصدى مرگ ومير به خاطر آتش سوزى در 

ماهنامــه علمى «فوكس» چــاپ انگليس در 
تازه ترين شــماره خود به سوژه پر از راز و رمز 
«گرانش» پرداخته، و معتقد است اين ويژگى 
شناسيم، روى كاغذ 
نبايد وجود داشته باشــد! چه اتفاقى خواهد 
افتاد اگر اين نيرو كه تمامى كهكشان ها را به 
يكديگر متصل كرده است ديگر وجود نداشته 

اين مجله نوآورى هاى جديد دانشمندان براى 
از بين بردن پالســتيك از طبيعت را بازتاب 
داده، و در مقالــه اى ديگــر مى خواهد به اين 
سؤال پاسخ دهد كه آيا مى توان روبات ها را به 

روزنامه االهرام چــاپ مصر گزارش و عكس 
اصلى صفحه نخست خود را به صعود تاريخى 
تيم ملى فوتبال اين كشــور به جام جهانى 
روسيه كه تابســتان آينده برگزار خواهد شد 

سال، 
در دراماتيك ترين شــكل ممكــن با گل در 
وقت هاى تلف شده به جام جهانى صعود كند تا 
مردم اين كشور به خيابان ها بريزند و به جشن 
و پايكوبى بپردازند. سيسى رئيس جمهور مصر 
نيز ديدارى اختصاصى با اعضاى تيم ملى اين 

گزارش از شخص

وارث ادبيات و سياست
«نورى مالكى» مى گويد: اربيل همه پرسى را لغو كند تا مذاكره كنيم

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  خيلى سفت و 
سخت معتقد اســت جدايى اقليم كردستان در 
وهله اول به كردها و سپس به عراق ضربه خواهد 
زد. اين را هفته پيش گفته بود. ديروز هم كه به 
ديدار سفير آمريكا در بغداد رفت، اعالم كرد، اول 
لغو همه پرســى و بعد مذاكره با «اربيل»! اگرچه 
بهانه ديدار «نورى مالكى» و سفير آمريكا، بحث 
و رايزنــى در باره آخرين تحوالت منطقه بود اما 
خط و نشان هاى معاون رئيس جمهور عراق براى 
همه پرسى در اقليم كردستان و اينكه بغداد هيچ 
الزامى به پذيرش نتايج آن ندارد، نشان مى دهد 
كه دو طرف جز ماجراى همه پرســى و آثار آن 
فرصت پيدا نكرده اند در باره ديگر تحوالت منطقه 
حرفى بزنند. در ضمن شــما هم توقع نداشــته 
باشيد ما در گزارش از شخص « مالكى» فرصت 
پيدا كنيم به جز او و پيشــينه اش در باره ديگر 
تحوالت اين روزهاى عراق يا منطقه حرف بزنيم!

 «طويريج» كجاست؟
با تقســيم بندى هاى شــهرى امروز عراق اگر 
حســاب كنيم، متولد «كربال» به حساب مى آيد 
ولى دقيق ترش مى شــود اين كه: « نورى كامل 
محمد المالكى» 67 ســال پيــش در «طويريج» 
و نزديكى كربال به دنيا آمــد. هم زادگاهش در 
عراق و ميان شيعيان سرشناس است و داستان 
دارد و هــم قبيله «بنى مالك» در ميان عراقى ها 
شــهرت دارند. روستاى « طويريج» كه بعدها به 
شهر «هنديه» تبديل شد همان روستايى است كه 
مى گويند مردمش در واقعه عاشــورا دير متوجه 
ماجرا شدند و وقتى هروله كنان به كمك امام(ع) 
و يارانش شتافتند كه كار از كار گذشته بود. حاال 
و 1400 سال و اندى بعد هر ساله در عصر عاشورا 
نزديك به 2 ميليون نفــر از زائران به «طويريج» 
مى رونــد و از آنجا هروله كنــان به طرف كربال 

حركت مى كنند. 

 ارثيه مشترك
دوچيز انگار در خاندان «مالكى» ارثى است. اول 
ادبيات و بعد هم سياست. حتى مى توانيد برعكس 

بگوييد اول سياست و بعد ادبيات! جد پدرى اش 
- محمد حسن ابو المحاسن-  از شاعران نامدار 
و يكى از رهبران انقالب سال   1920 عراق ضد 
اســتعمار انگليس بود كه در سال   1925  وزير 
معارف عراق شــد. خود «مالكى» نيز در دانشگاه 
«بابِل» ادبيات خوانده و سپس كارشناسى ارشد 
ادبياتش را از دانشگاه «صالح الدين» اربيل گرفته 
است. در 20 سالگى به حزب «الدعوه» پيوست و 
رسماً پا به عالم سياست و مبارزه با حكومت بعث 
گذاشــت . 10 سال بعد هنگاهى كه رژيم صدام 
دستور دســتگيرى و اعدام اعضاى اين حزب را 
صادر كرد از عراق خارج شــد، ابتدا به ايران آمد 
و سپس به ســوريه رفت و در اين كشور ساكن 
شد. او مدتها فرماندهى شاخه نظامى و گروههاى 
مسلح «الدعوه» را به عهده داشت. از سال 2003 
با ســقوط رژيم بعث به كشورش بازگشت و به 
عنوان عضو دائمى كميته پاكسازي اعضاي حزب 
بعث، عضو مجمع ملي و رئيس كميسيون امنيت 
و دفاعي مجمع ملــي عراق و همچنين يكي از 
اعضاي برجســته كميته مذاكره كننده درباره 

قانون اساسي انتخاب شد.

 اعدامت چه سودى داشت؟
البته اين را پيشاپيش مى دانيد كه مالكى بعدها 
تا رهبرى «حزب الدعوه» و نخست وزيرى عراق 
پيش رفت. امــا نام «مالكى» بجز اين ها به دليل 
ديگرى هم ممكن اســت تا ســال هاى سال در 
ذهن مردم عراق و موافقــان و مخالفان داخلى 
و خارجــى اش بمانــد؛ منظــورم امضاى حكم 
اعــدام صدام و پيگيرى براى اجراى آن اســت. 
اگرچه بعدها «منير حداد» قاضى رســيدگى به 
اتهامات صدام اعــالم كرد حكم اعدام را «جالل 
طالبانى» امضا كرده و مخفيانه براى او فرستاده 
اســت اما دختر صدام – رغد- تا همين دو سه 
سال پيش، پايش را در يك كفش كرده بود كه 
عامل اصلى اعدام پدرش « مالكى» اســت. دختر 
ديكتاتور حتى تهديد مى كرد كه روزى به عراق 
بر مى گــردد و انتقام خون پدر را مى گيرد. خود 
«مالكى» در اين باره گفته اســت: « در راه اجراى 

حكم اعدام با چالش هاى متعددى روبه رو بوديم...
برخى ها از امضاى حكم شانه خالى مى كردند... 
طرف آمريكايى خواســتار تعويق اعدام بود، اما 
من مى دانســتم اگر همان موقع اعدام نشود او 
را از عراق فــرارى مى دهند... وقتى جنازه اش را 
در آمبوالنس ديدم، گفتم اعدام تو چه ســودى 
براى من داشت؟ آيا صدر يا ساير شهدا را به من 

بازمى گرداند؟»

 چرا كنار رفت؟
ســال 2004 بر اساس قانون اساسى بازهم بايد 
«نخست وزير» مى شــد اما اوضاع اين بار مانند 
سابق نبود. برخى مخالفانش معتقد بودند دولت 
نتوانسته خواســته هاى مردم را از حيث امنيتى 
و معيشتى برآورده كند. برخى ديگر او را متهم 
مى كردند كه نتوانسته امكان مشاركت همه اقوام 
و مذاهب را در روند سياسى فراهم كند. مخالفان 
تندروتر حتى او را محكوم مى كردند كه در اين 
راه كارشــكنى كرده و با ُكردها در افتاده است. 
همه اين مســائل منجر به شكل گيرى بحران 
در روند سياســى عراق شد و در نهايت «مالكى» 
حاضر شــد به نفع نخســت وزير فعلى عراق – 
العبادى – از قدرت كنار برود. همان زمان «على 
هاشم» سرپرست دفتر «الميادين» در تهران، طى 
گزارشــى در پايگاه خبرى - تحليلى «المانيتور» 
نوشت: «هيئت بلند پايه اى از سوى رهبر انقالب 
به عراق سفر كرده و ديدارى با آيت اهللا سيستانى 
داشتند. آيت اهللا سيستانى در اين ديدار به يكى 
از اعضاى اين هيئت گفتند كه به ايشــان اعالم 
كنيد كه من با روى كار آمدن آقاى مالكى موافق 
نيستم... رهبر انقالب نيز به مشاوران ارشد خود 
دستور فرمودند كه آقاى نورى المالكى را متقاعد 

به كناره گيرى كنند». 

 رابطه گرم و سرد با ايران
از نخســت وزيرى كنار رفت اما از سياست دور 
نشــد و كناره نگرفت. او هنوز رهبرى حزبش را 
به عهــده دارد و معاون رئيس جمهور عراق هم 
هســت. «مالكى» در دوران نخست وزيرى اش از 
ســوى برخى مخالفان به خاطر رابطه گرمش با 
ايران بارها تحت فشار قرارگرفته بود. شايد برخى 
از موضعگيرى ها و اظهار نظرهاى عجيب او نيز 
به خاطر همين فشارها بوده است. مثالً در سال 
94 و در گفت و گو با يك روزنامه كويتى گفته 
بــود: «روابط ميان عراق و ايران تا زمانى براى ما 
محترم شمرده مى شــود كه اين كشور اقدام به 
نقض حاكميت ملى عراق نكند... آيا ايران مى داند 
كه در سال گذشته يك ميليون و 700 هزار نفر 
از عراق به منظور زيارت امام رضا(ع) به مشــهد 
رفتند؟ اين به معناى اعالم بيعت سياسى با ايران 
نيست و تنها حاكى از روابطه دوستانه و برادرانه 

ميان دو كشور است».

 حرف هاى داغ
اگرچه ســال گذشــته برخــى خبرگزارى ها از 
تالش هاى او براى بازگشــت دوبــاره به قدرت 
نوشــتند، اما بعيد به نظر مى رسد، اظهار نظرها 
و هشدارهاى محكم اخيرش به «بارزانى» در باره 
همه پرسى، نشــانه اين باشد كه بعد از مدت ها 
ســكوت و بى خبرى، قصد دارد زمينه به قدرت 
رسيدن دوباره خودش را فراهم كند؛ اول اينكه 
معاون رئيس جمهور اســت و بايد به اين ماجرا 
واكنش نشــان بدهد. دوم اينكه اختالف نظرش 
با افكار و انديشه هاى «بارزانى» به سال ها قبل بر 
مى گردد، به زمانى كه در باره ســقوط «موصل» 
به دست داعش و خيانت «بارزانى» در اين ماجرا 

حرف هاى داغى زد. 
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كلينتون: تقصير خودم بود
ايســنا/ هيالرى كلينتون با بيــان اينكه 
خودش مقصر پيــروزى دونالــد ترامپ در 
انتخابات رياســت جمهورى است، گفت كه 
مى بايست به رفراندوم بريگزيت در بريتانيا به 
چشم هشدارى درباره رياست جمهورى بالقوه 

ترامپ نگاه مى كردم.

ترامپ آمريكا را در مسير 
جنگ جهانى سوم قرار مى دهد

مهر/ باب كوركر، ســناتور جمهورى خواه 
آمريكا، درگفت وگو با روزنامه نيويورك تايمز 
گفت توييت هاى دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا به مذاكرات ديپلماتيك آمريكا لطمه 
وارد كرده است. او با تهديد كشورهاى ديگر 
مى تواند، آمريكا را در مســير جنگ جهانى 

سوم قرار دهد.

هديه عجيب برلوسكنى
به پوتين!

فرارو/سيلويو برلوسكنى، نخست وزير اسبق 
ايتاليا به مناسبت سالروز تولد والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روســيه به شهر سوچى سفر 
كرده و يك روتختى سايز دونفره كه طرحى از 
دست دادن خودش با پوتين روى آن كشيده 

شده را به عنوان هديه به او داد!

«ويز» دوباره فيلتر مى شود
ايسنا/ عبدالحميد خرم آبادى،دبير كارگروه 
تعييــن مصاديق محتواى مجرمانــه درباره 
رفــع فيلتر «ويز» گفــت: از وزارت ارتباطات 
و شــركت زيرساخت خواســتيم تا ترتيبى 
بدهد «ويز» مجدد فيلتر شود. يك تيمى هم 
گذاشتند براى فيلتر كردن آن زيرا ويز دارد از 
زيرساخت هايى استفاده مى كند كه متوقف 

كردنش زمانبر است.

مرگ وزير بهداشت تونس
در مسابقه دو

باشگاه خبرنگاران/ «ســليم شاكر»، وزير 
بهداشت تونس، هنگام مشاركت در مسابقه دو 
ماراتن براى كمك به انجمن مبارزه با بيمارى 
سرطان، دچار حمله قلبى شد و پس از انتقال 

به بيمارستان درگذشت.

اخراج به علت اتهامات جنسى 
فارس/ «هاروِى وِينسِتين» تهيه كننده نامدار 
هاليوودى و دارنده جوايز متعدد اســكار و از 
حاميــان قدرتمند دموكرات هــا و هيالرى 
كلينتون با پذيرش اتهامات تجاوز جنسى به 
كارمندان كمپانى «وِينسِتين» رسماً از سوى 

هيئت مديره اين شركت اخراج شد.

پاسخ مدير تلگرام 
به وزير ارتباطات

تســنيم/ محمدجواد آذرى جهرمى وزير 
ارتباطات كشور توييتى را خطاب به مؤسس 
تلگرام بــا مضمون «ما حامى گــردش آزاد 
اطالعات هســتيم، اما انتشار تنفر و دروغ در 
فضاى مجازى را محكوم مى كنيم» منتشــر 
كرد كه پاول دورف در پاســخ به او در توئيتر 
خود نوشت:«مقررات تلگرام ممانعت از رواج 
خشونت و سخنان نفرت انگيز است و نسبت 
به برخورد با محتواى عمومى كه اين قوانين را 

نقض مى كنند، عمل مى كنيم»

خيانت عربستان 
در حق فيلم ايرانى

باشــگاه خبرنگارن/ محمدرضــا صابرى 
تهيه كننده فيلم سينمايى «محمد رسول اهللا» 
گفت:قراردادى كه ما با كمپانى تركيه بستيم 
در تاريخ سينما كم نظير بود و از تمام فيلم هاى 
هاليوودى سبقت گرفته بود، اما با هزينه اى كه 
عربســتان كرد مفتى هاى آنجا آمدند فيلم را 

حرام اعالم كردند و استقبال كاهش يافت.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/1811/51

22/3723/10 4/114/44

17/0217/36

5/356/07

17/2117/54
حكايت ناسپاسى و شكرگزارى

1ـ همگام تولد 
«داشــته ها»ى آدم ها دو دســته اند. بعضى با ما متولد شــده  اند و بعضى نتيجه 
«تالش»اند. داشــته هايى كه از تولد با ما همراه اند؛ داشته هاى جسمى اند. اعضاى 
تن آدمى، «داشــته هاى ابتدايى و مشترك» اند.... داشته هايى كه زحمتى برايشان 

نكشيده ايم... داشته هايى كه «مقدمه» درك داشته هاى ديگراند.
2ـ از سر دوستدارى

آدم ها كه وارد مسير رشد و بزرگ و بزرگ تر مى شوند؛ در «تبادل» با ديگران، صاحب 
داشته هايى مى شوند كه بعضى از آن ها، نتيجه «بده بِستان»... بعضى نتيجه تالش 
شخصى... و بعضى نتيجه «تعاملى صميمانه» اند. براى به دست آوردن داشته هاى 
بده بستانى، «دادوِسَتد» الزم است. داشته اى نصيب مى شود (اما در برابر داشته اى 
كه از دســت رفته اســت)... مانند خريدوفروش... كه كااليى به دست مى آيد، اما 
هزينه اى در برابرش از دســت رفته است. گروم دوم، محصول كوشش آدم هايند 
و اگر كوششــى نباشد، داشته اى فراهم نمى شــود. مانند تالش ورزشكاران براى 
رسيدن به مقام و مدال و مشابه اين ها... داشته هاى گروه سوم، در برابر «سپاس» به 
دست مى آيند... داشته اى نصيب آدمى مى شود و با سپاس او، «عطاكننده»ـ  از سر 

مهر و دوستدارىـ  داشته اى ديگر عطا مى كند.
3ـ  مقدمه هاى ناديدنى

پيشوايان ما نخستين مرحله «ُشــكر» را «درك نعمت» دانسته اند... اينكه بدانيم 
«چه داريم؟». اغلب نعمت هايى كه با تولد ما متولد شده اند، به چشم آدم ها نيامده 
و نعمت حســاب نمى شوند!... چشــم ها، گوش ها، زبان، دست ها و پاها، مقدمه و 
وسيله نعمت هاى «ديدن، شنيدن، سخن گفتن، نيكوكارى و پيمودن مسيرهاى 

دلپذير»اند... اما اغلب، مقدمه ها كمتر از نتيجه ها به چشم مى آيند! 
4ـ  دست هاى بسته بخشايش

بزرگان تأكيد كرده اند، نعمت بخشى خداوند، «وابسته» ُشكر آدم ها نيست. تأكيد 
كرده اند كه خداوند، براساس «مهرورزى» و خوى «آفريدگارى»، نيازهاى ابتدايى و 
روزى همه آفريدگانش را عطا مى كند... و در اين مسير، منتظر سپاس آنان نيست... 
اما «دوام» نعمت، وابســته سپاس بندگان اســت. پيشوايان تأكيد كرده اند گاهى 
خداوند، نعمتى بيش از ديگران را به بنده اى مى بخشد تا صاحب نعمت، بندگان 
ديگر را بهره مند كند... اما او، دست بســتگى مى كند و ديگران را در داشته هايش 
سهيم نمى كند... خداوند نيز آن «فراوانى نعمت» را از او دريغ مى كند و به ديگرى 

(كه خدا مى داند بخشنده است) وا مى گذارد.
5ـ  آن گروه كوچك

پيشوايان تأكيد كرده اند، «ُشكر»، زبانى و كردارى است. الزم است كه زبان، «كلمه 
شكر» را بگويد... عربى يا پارسى. عربى را تأكيد كرده اند تا شباهت به زبان پيشوايان 
معصوم(ع)، دلپذيرى احساســى و درونى سپاسگزار را تقويت كند... بزرگان نيز 
تأكيد كرده اند كه شكر كردارى، استفاده از نعمت، در مسير درست و استفاده اصلى 
آن اســت... اينكه نعمت، وسيله برانگيختن حسرت يا ابزار تحقير ديگران نشود. 
خداوند نيز تأكيد فرموده كه از ميان بندگانش، فقط گروهى اندك، سپاســگزار 

نعمت هاى اويند.
6ـ  آهوى گريزپا

پيشوايان تأكيد كرده اند كه نعمت ها، گريزپايند. در بخشى از زندگى سرمى رسند 
و اگر شكر زبانى و كردارى را فراموش كنيم؛ از دست خواهند رفت... و باز تأكيد 

كرده اند كه معلوم نيست نعمتى كه از دست برود، باز هم به دست آيد!
 7ـ  همه از «او»ست

پيشوايان تأكيد كرده اند، «ناسپاسى»، نعمِت عطاشده را به «ضد» آن تبديل مى كند. 
داشته اى كه سبب سربلندى بوده، به وسيله اى براى خوارى تبديل مى شود. آنچه 
سبب برترى بوده، به دنبال «برترى طلبى» آدم ها، وسيله شكست و سرافكندگى 
آدم ها مى شــود... و باز تأكيد كرده اند كه هرچند سپاســگزارى در محدوده اراده 
آدم هاست، اما فهم نعمت، شكر زبانى و كردارى؛ همه نتيجه «توفيق»اند... و توفيق، 
نصيب آنانى مى شود كه از نخستين نعمت هاى عطاشده، هميشه سپاسگزار بوده اند.

 8ـ  پرواز زير طاق آينه
خداوند، شكر را ويژه خود دانسته، اما تمرينى زمينى هم دارد: سپاس مردم از لطف 
هم!... بزرگان تأكيد كرده اند كه سپاس مردم در برابر هم نيز «سپاس از خداوند» 
است... و تأكيد كرده اند كه براساس همين، «زيارت» نيز سپاس زائر از تالش هاى 
خالصانه پيشوا و بزرِگ آرميده در مزار است. خواندن زيارتنامه ها و نمازهاى زيارت، 
«سپاس زبانى»... و سختى هاى گوناگون مسير زيارت، شكرى «كردارى» است... و 

آغاز تا انجام زيارت نيز نتيجه «توفيق» الهى است. 
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) 
از شــركت «اســوه». صفحه 621. از زيارتنامه «اميرمؤمنان على(ع)» در روز «عيد 

غدير»:
ـ (... واِجَعلنا ِمنَ الّشاِكرين ِالَنُعِمك...)... خدايا!... يارى مان كن سپاسگزار نعمت هايت 

باشيم.
ادامه دارد

ايوان ِشفا (74)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

 ايستگاه/ محمد تربت زاده  خوشبختانه 
طب سنتى و بتازگى برخى فعاالن بازار ما در 
مورد «خر»ها به محصوالت قابل تجديد مانند 
عنبرنسارا، شير و پنيراالغ پرداخته و با خود 
خرها و عواملى كه منجر به انقراضشان مى شود، 
كارى ندارند. چينى ها اما جورى پوست از سر 
و تن همه خرهاى دنيا كنده اند كه مؤسسه 
پناهگاه االغ (چيزى شبيه به سازمان جهانى 
نتوانسته  هم  انگليس)  در  خر ها  از  حمايت 
جلوى تجارت يك ميليون و 800 هزار خر را 
در سال بگيرد و روز به روز جمعيت اين حيوان 

دوست داشتنى كم و كم تر مى شود.
اين مطلب دويســت، ســيصد كلمــه اى، به 
من مجالى براى حمايــت از حقوق خرها و يا 
پرداختن به موضوعاتى مثل رنج هايى كه خرها 
در كشتارگاه ها متحمل مى شوند، كبابى هاى 
نان داغ و گوشــت االغ، مشكالت شديدى كه 
براى خانواده هاى روستايى با از بين رفتن خر ها 
ايجاد مى شود و خالصه خطر انقراض خرها را 
نمى دهد. اما اينجور كه بويش مى آيد چينى ها 
قصد دارند به اسم توليد ژالتين از پوست خر، 
اين حيــوان نازنين را منقرض كنند و بعد هم 

البــد نمونه چينى اش را به ريش من و شــما 
ببندند! يعنى اگر «بى بى ســى» درست بگويد 
و پشت هشدارش توطئه خركى و استعمارى 
پنهان نباشــد، از فردا بايد نگران ورود االغ ها 
و محصوالت «االغيزه» چينــى به بازار داخلى 
باشــيم و عالوه بر هشــتگ زدن در توييتر و 
اينستاگرام براى حمايت از توليد كنندگانى كه 
به پرورش خر و توليد محصوالت مختلف از اين 
حيوان پرداخته اند، هنگام خريد محصوالت اين 
حوزه، حواســمان را حسابى جمع كنيم كه با 
عنبرنساراى چينى كالهمان را برندارند! گفته 
باشــيم، چينى ها ممكن اســت براى خرهاى 

ايرانى هم برنامه داشته باشند!

چرا؟

خر چينى رسيد

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

«آرى به برجام» بر ديوار سفارت آلمان
ايستگاه/ ميشائيل كلور برشتولد، درباره نصب پوسترهايى با مضمون «آرى به برجام» بر ديوار سفارت آلمان 
در تهران، در توييتر خود نوشت:با اين پوسترها مى خواهيم براى مردم ايران مشخص كنيم كه آلمان تا چه 

اندازه براى حفظ و اجراى برجام تالش مى كند.

سوت ِكيس - توييتر
ايستگاه/ پايگاه فرهنگى و گردشگرى سوت ِكيس «چمدان» كه مركز آن در لندن است در توييتى عكس هاى 

متنوعى از مراكز فرهنگى تاريخى ايران منتشر و تنوع فرهنگى ايران را بى نظير توصيف كرده است.

جونا بلنك - توييتر
ايستگاه/ اين نويسنده و پژوهشگر آمريكايى در پاسخ به توييت «جو سيرينسيونه» استاد دانشگاه جرج تاون 
كه از راه انداختن جنگ لفظى آمريكا با ايران توسط ترامپ ابراز نگرانى كرده بوده، با كنايه مى گويد كه ترامپ 

اول جنگى بى دليل با كره شمالى راه خواهد انداخت و بعد بايد منتظر جنگ با ايران بود!

يك

دو

سه

شبكه گردى
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