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وقتى دشــمن راهبرد خود را هجمه همه جانبه و فشــار بر ايران قرار مى دهد، 
معنايش اين اســت كه از همه ابزارهاى خود براى ضربه زدن به نظام جمهورى 
اسالمى ايران بهره خواهد گرفت.اين هجمه همه جانبه نه فقط در حوزه سياسى، 
شمشير كشيدن روى توافق هســته اى، فشار بر كشورهاى مختلف جهان براى 

پرهيز از توسعه روابط خود با ايران و اعمال...

مشكالت مردم را فداى حاشيه ها نكنيد

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در گفت و گو با قدس مطرح كرد

كمك ويژه رهبر انقالب 
براى بازسازى مناطق زلزله زده

 سياست  كنگره آمريكا در مصوبه اخير 
خود سپاه پاســداران را به بهانه حمايت 
از تروريســم در فهرست تحريم هاى اين 
كشــور قرار داد اما ظاهراً اين ســطح از 
تندروى هم نتوانســته ولع دونالد ترامپ 
براى تنش آفرينى و آنچه وى راهبرد يك 
مواجهه همه جانبه و گســترده با ايران و 
سياســت هاى جمهورى اسالمى عنوان 
كرده اســت را فروبنشاند.  به گفته منابع 

آمريكايى، حاال او تصميم دارد از اين حد 
هم فراتر رفته و ســپاه پاسداران ايران را 
به عنوان يك سازمان تروريستى معرفى 
كند. اين اقدام بخشى از راهبرد جديدى 
اســت كه تيم امنيت  ملى ترامپ براى او 
تدوين كرده اند تا از اين مسير، مواجهه و 
رويارويى بــا ابزارهاى قدرت منطقه اى و 
تأثيرگذارى جمهورى اسالمى كه قدرت 
آن در تحوالت سوريه و عراق كامالً نمايان 

است را موجه نشــان داده و اين مواجهه 
را كليد بزنند. به گفته عضو كميســيون 
امنيت  ملى و سياست خارجى مجلس، از 
نظر آمريكايى ها دو هدف راهبردى در اين 
پروســه طراحى شده است. نخست آنكه 
بتوانند به اين بهانه حوزه عملكرد ســپاه 
را در منطقه محدود كــرده و نفوذ ايران 
را كاهش دهند. هدف دوم اين است كه 
آمريكايى ها به خيال خود با ايجاد نوعى دو 

يا چندقطبى و تحريك برخى جريان هاى 
سياســى در فضاى داخلى كشــور تأثير 
بگذارند. ولــى اهللا نانواكنارى مى گويد: اما 
محاســبات ترامپ و تيم تندرو او اشتباه 
از آب درآمد زيرا اين خط هجومى عليه 
يكى از اركان اساســى دفاعى كشــور و 
انقالب نه تنها تأثيرى نداشــت بلكه همه 
جريان ها، چهره ها و مسئوالن و مقامات 

را هوشيار و ...

 ............ صفحه 2

گفت و گو با پزشكى كه 
درمان نمى كند

آخرين  امضايى 
كه شما را زير 
خاك مى برد!

 دولت و ملت به تهديدهاى آمريكا واكنش نشان دادند   

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4 قدس خراسان ............ صفحه 2

 

برقرارى امنيت كامل زائران از مبدأ تا مبدأ 
 اخبار  توليت آســتان قــدس رضوى گفت: در فضــاى مجازى وظيفه توليت آستان قدس در ديدار فرماندهان انتظامى خراسان رضوى خواستار شد

دولت هــا ايجاد امنيــت و آرامش براى ارتباطات مردم اســت. اين حق 
مردم و خانواده هاست كه در اين فضا از امنيت و آرامش برخوردار باشند.

 ............ صفحه 2حجت االسالم والمسلمين رئيسى روز گذشته...

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

اعتماد مردم 
برگ برنده پليس

بازنگرى در
 سهميه هاى كنكور 97

شرط داشتن  كارت پايان خدمت 
براى گواهينامه رانندگى حذف  شد

16 10 16
مسئوالن انتظامى در گفت و گو با قدس عنوان كردند طيبى در پاسخ به قدس خبر داد سردار كمالى خبر داد

:امام صادق
خداوند به مؤمن تا 
زمانى كه در حال 

كمك به برادر 
مؤمنش باشد، كمك 

مى كند، پس از 
موعظه بهره گيريد و 
به كار نيك رغبت 

نشان دهيد. 
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حال خوب فوتبال 
ايـران 

درخشش نوجوانان برابر ژرمن ها در جام جهانى
توقف ميزبان جام جهانى برابر يوزهاى ايرانى

 اخبار آيت اهللا علم الهدى گفت: اميدوارم مسئوالن در فرايند 
بازســازى مناطق زلزله زده استان موفق شوند.به دنبال بهره 
بردارى از 1400 واحد مســكونى روستايى مناطق زلزله زده 
خراسان رضوى، خبرنگار روزنامه قدس از آيت اهللا علم الهدى 
در حاشيه مراسم ويژه هفته نيروى انتظامى، جوياى جزئيات 

ساخت اين واحدهاى مسكونى شد...
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يادداشت روز

آرش خليل خانه

گزارش خبرى

خبر

افزايش  براى  اقتصاد/ زهرا طوسى  هياهوى سال گذشته   
افزايش 12/5 درصدى  با  دستمزد11 ميليون كارگر در كشور 

خاتمه يافت و اين قشر همچنان در قعر خط فقر ماندند.
امسال با توجه به اما و اگرهاى دولت در بخش حقوق كارمندان، 
معلوم نيست، وضعيت كارگران به كجا منتهى شود. اگر دولت به 
هميــن 10 درصد كه براى كاركنان تعيين كرده بود، اصرار كند 
وتعيين دستمزد كارگران هم 10 درصد افزايش پيدا كند، شكاف 

دستمزد و هزينه همچنان باقى خواهد ماند.
به گفته فعاالن كارگرى كارگران با اين دستمزد ماهانه فقط 10 روز 
توان امرار معاش دارند. على خدايى عضو كارگرى شوراى عالى كار 
كشور درباره نحوه تعيين مزد كارگران در سال آتى توضيح مى دهد: 
كارگروه مزد امســال، بر خالف سال هاى گذشته، روى اينكه چه 
عددى به عنوان مبناى هزينه هاى زندگى باشد، صحبتى نخواهد 
كرد چرا كه فرمول رسيدن به هزينه سبد معيشت سال گذشته، 
تعيين شده. پس امسال نياز به مذاكره جديد براى تعيين رقم سبد 

هزينه وجود ندارد.

 تورم بهمن مالك تعيين سبد هزينه سال 97
وى با اشاره به رقم 2 ميليون و 489 هزار تومان به عنوان مبناى 
تعيين ســبد معيشت كه در ســال 96 تعيين شده است، تأكيد 
مى كند: امســال تورم بهمن ماه را براى ســبد خانوار مالك قرار 

خواهيم داد و با افزودن تورم اقالم موجود در سبد هزينه خانوار در 
بهمن، به رقم سال گذشته، عدد جديد هزينه خانوار را در سال97 

اعالم خواهيم كرد.
وى با اشــاره به دو شــاخص تورم و ســبد معيشت براى تعيين 
دستمزد، درباره تأثير نرخ تورم بر حقوق كارگران تصريح مى كند: 
در محاسبات ما، ميانگين نرخ تورم مهم نيست، بلكه تنها افزايش 
قيمت اقالمى كه در ســبد معيشــت كارگران وجود دارد، لحاظ 
خواهد شــد، بنابراين اينكه عدد نرخ تورم چقدر اعالم شود، براى 
ما چندان مورد استناد نيست. وى درباره چرايى بى تأثير بودن نرخ 
تورم در مزد توضيح مى دهد: اكنون نرخ تورم، كارايى خودش را از 
دست داده است چرا كه بند دو ماده 41 مقدم بر نرخ تورم، براى 

تعيين مزد مورد نظر ما خواهد بود. 

 بى ارزشى مالك نرخ تورم در تعيين مزد 
عضو كارگرى شوراى عالى كار در مورد علت تقدم سبد معيشت 
بر نرخ تورم توضيح مى دهد: ماده 41 مى گويد كه شوراى عالى كار 
موظف است، همه ساله دستمزد كارگران را براساس يك «توجه 
به نرخ تورم» تعيين كند و در بند دو تأكيد مى كند «در هر صورت 
مزد تعيين شده، بايد بتواند، حدا قل هاى زندگى يك خانواده را كه 
تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمى اعالم مى شود، تأمين كند»، 
وقتى قيد «در هر صورت» در بند دو آمد، يعنى تحت هر شرايطى 
بايد اين حداقل ها تأمين شود. با توجه به اينكه شكاف عميقى بين 
حداقل هاى دستمزد و هزينه هاى زندگى كارگران هست، مى شود 
گفت، عمالً تا وقتى اين دو با هم برابر نشوند، مالك نرخ تورم ديگر 

ارزش خود را از دست داده است.
خدايى افزايش حداقل دستمزد تا سطح هزينه معيشت را محور 
مذاكرات دســتمزد 97 دانسته و تصريح مى كند: مذاكرات گروه 
كارگرى در شوراى تعيين حقوق و دستمزد صرفاً روى قيد «تأمين 

هزينه هاى زندگى» استوار خواهد بود.
وى درباره شــمار كارگرانى كه خارج از شمول قانون كار هستند 
نيز مى گويد: براساس برآورد غيررسمى ما بيش از 3 ميليون كارگر 
زيرزمينى در اقتصاد غيررسمى كشور فعاليت مى كنند كه مشمول 
قانون كار نيستند و اطالعى از وضعيت آن ها نداريم. رحمت اله پور 
موســى فعال كارگرى و دبير سابق شوراى عالى كار كشور نيز در 
گفت و گو با خبرنگار ما بيان مى كند: دو آيتم «نرخ تورم» و «هزينه 
زندگى» بايد مد نظر باشد، ولى هيچ گاه نمى توانند اين دو را كنار 
هم بگذارند چون در اين صورت بايد عدد خيلى بزرگ ترى را براى 

مزد كارگران در نظر بگيرند و اين كار را نخواهند كرد.

 سياست  سخنگوى دولت، سپاه پاســداران را ارگان رسمى و 
انقالبى و ارزشى نظام و يكى از مؤلفه هاى قدرت و اركان دفاع ملى 
ايران عنوان كرد و گفت: اگر آمريكا بخواهد ســپاه را در فهرست 
تروريست ها قرار دهد، خود را در صف تروريست ها قرار داده است؛ 
زيرا سپاه با تروريست ها مقابله كرده است و هركس كه در مقابل 
سپاه باشد، هم موضع با تروريست ها مى شود. نوبخت تصريح كرد: 

جهان بايد مبارزه سپاه با تروريست ها را ببيند و قدردان آن باشد.

 سياست دولت مديريت نرخ ارز است
رئيس ســازمان برنامه و بوجه درباره نوسانات روزهاى اخير بازار 
ارز و طال و افزايش نرخ دالر و در پاســخ به اين پرسش خبرنگار 
ما درباره اينكه برخى كارشناسان نرخ واقعى دالر را باالى 5000 
تومان عنوان مى كنند و معتقدند دولت در گذشته عامدانه و براى 
مهار تورم نرخ ارز را پايين نگه داشته است با تأكيد بر اينكه سياست 
دولت تضعيف پول ملى نيست، گفت: ما با كاهش ارزش ريال در 
برابر دالر به صورت غير منطقى مخالفيم و سياست دولت مديريت 
نرخ ارز شــناور است.  نوبخت افزود: به خاطر داريد كه پارسال در 
همين ايام نرخ دالر باال رفت و ما گفتيم اين تصنعى است و براى 
دولت قابل قبول نيســت و دولــت مديريت مى كند كه نرخ دالر 
پايين بيايد و اين گونه شد. دولت از كاهش ارزش پول ملى متضرر 

مى شود زيرا اين موضوع بر همه كاالها چه مرتبط با ارز باشند چه 
نباشند به لحاظ روانى اثر مى گذارد.

وى بــا يادآوى اينكه سياســت دولت كاهش روند تورم اســت، 
خاطرنشان كرد: يك دولت پرخاشگر و تشنج آفرين در آمريكا بر 
سر كار آمده كه هم حزبى هايش هم او را قبول ندارند. اروپا هم او 
را قبول ندارد. كسى  كه در سالمت فكرى او ترديد وجود دارد يك 
حرفى مى زند، اين را نبايد مبناى القاى ناامنى در بازار قرار داد، زيرا 

اين امر به افزايش تقاضا و گرانى منجر مى شود.
سخنگوى دولت اظهارداشت: ما حتى در روزهاى تحريم كه برجام 
اجرايى نشــده بود موفق شــديم نرخ تورم را تقليل دهيم و يك 
ثبات نسبى به قيمت ارز بدهيم. ممكن است پايان هفته ترامپ 
حرف هايى را كه همواره مى پراند تكرار كند، اما اين نبايد موجب 
آشفتگى بازار شود. ايران نشان داد در سخت ترين شرايط قدرت 

كنترل اقتصاد خودش را داشت. 

 دالر 5000 تومانى را قبول نداريم
رئيس ســازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت به هيچ عنوان 
اين موضوع را كه نرخ واقعى دالر 5000 تومان است، قبول ندارد 
و كارشناسان اين را رد مى كنند، اضافه كرد: اين ها شايعه اى است 
تا قيمت را باال ببرند. بله هر كســى كه دالر دارد با كاهش ارزش 

پول ملى نفع مى برد اما ملت متضرر مى شوند، دولت نمى خواهد 
يك عده محدود را خوشحال كند. كاهش ارزش پول ملى اين عده 
محدود را ثروتمندتر مى كند اما ملت فقيرتر مى شــوند ما با اين 

مسئله مقابله مى كنيم.

 بايد به دستگاه قضا اعتماد كنيم
نوبخت در پاســخ به پرســش ديگرى درباره موضع دولت در 
موضوع مبارزه با فســاد با تأكيد بــر اينكه رئيس جمهور در 
اين باره بسيار حساس اســت و به دستگاه ها اعالم كرده اگر 
كوچك ترين فســادى در هــر رده اى مى بينند اعالم كرده تا 
بدون اغماض برخورد كنند، هيچ خط قرمزى هم وجود ندارد، 
گفت: همه قوا بايد با فســاد مقابله كنند، اما انتظارى كه ما 
از بخش قضايى داريم اين اســت كه اجازه دهيم آنان به كار 
خــود عمل كنند و به آنان اعتمــاد كنيم و فرصت دهيم كه 
با استقالل روند رســيدگى به فساد و ريشه كن كردن آن را 

انجام دهند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

لبخند و دست دادن دشمنان «فريب و نيرنگ» است  تسنيم: مرجع تقليد شيعيان هدف دشمن از تجزيه و استقالل كردستان عراق را شكل گيرى اسرائيل جديد در منطقه دانست و گفت: جمهورى اسالمى 
ايران به هيچ عنوان اجازه شكل گيرى اسرائيل جديد را در منطقه نمى دهد. آيت اهللا حسين نورى همدانى ديروز در ديدار جمعى از پاسداران، به كينه توزى و دشمنى استكبار جهانى اشاره كرد و گفت: كفار در همه حال دشمن 

مسلمانان هستند و حتى اگر با ماليمت و لبخند با مسلمين برخورد كنند در دل كينه و عداوت آن ها را بر عهده  دارند و حتى لبخند و دست دادن آن ها فريب و نيرنگ است، از اين رو نبايد با چنين دشمنانى سازش داشت.

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

گفت:  الهــدى  علم  اهللا  آيــت  قدس: 
اميدوارم مســئوالن در فرايند بازسازى 

مناطق زلزله زده استان موفق شوند.
به دنبال بهره بــردارى از 1400 واحد 
مســكونى روســتايى مناطق زلزله زده 
خراسان رضوى، خبرنگار روزنامه قدس 
از آيت اهللا علم الهدى در حاشيه مراسم 
ويژه هفته نيروى انتظامى، 
جوياى جزئيات ساخت اين 

واحدهاى مسكونى شد.
نماينــده ولــى فقيــه در 
خراســان رضوى در پاسخ 
به اين پرسش كه به دنبال 
زلزلــه 16 فرورديــن ماه 
امسال، بازديدى از مناطق 
زلزله زده داشتيد و در آنجا 
اظهــار اميدوارى كرديــد زلزله زدگان 
را در خانه هايشان  ســرماى زمســتان 
باشــند، آيا اين گونه شده است، گفت: 
مــن در همان ســفر به مــردم عزيز و 

ســختى ديده اين مناطق عرض كردم 
بنده به نمايندگى از رهبر معظم انقالب 
و همچنين نهادهاى مســئول، به دولت 
كمك خواهم كرد كه بازسازى تا پيش 
از رسيدن زمســتان پايان يابد تا سرما، 

اين عزيزان را اذيت نكند.
امام جمعه مشــهد مقدس همچنين در 
پاســخ به پرسش ديگرى مبنى بر اينكه 
با حضور اســتاندار خراســان رضوى در 
روزهاى گذشــته، 1400 واحد مسكونى 

روســتايى در اين مناطق افتتاح شــد و 
مســئوالن از رشد 85 درصدى بازسازى 
در ايــن مناطــق ســخن مى گويند، اما 
آنچه به صورت ميدانى مشــاهده شــده 
و نظر مــردم، چيز ديگرى اســت، نظر 
حضرت عالى در اين خصوص چيســت؟ 
آيا همان طور كه استاندار قول داده است 
تا 15 آبان سال جارى، عمليات بازسازى 
تمام مى شود؟ افزود: رهبر معظم انقالب 
با عنايتى كه فرمودند، ســيمان و تيرچه 
بلــوك الزم بــراى بازســازى خانه هاى 
آســيب ديده در اين زلزله تأمين شــد؛ 
حتى بسيارى از هزينه هاى خرد در اين 
فرايند مانند هزينه انتقال مصالح الزم از 
محل دپو تا محل اجراى ســاخت و ساز 
نيز از امكانات ديگر نهادها مانند بســيج 
و ســپاه و در مــواردى هم خــود مردم 
صورت پذيرفت. با اين اوصاف، اميدوارم 
مســئوالن در اتمام فرايند بازسازى در 

زمان اعالم شده، موفق شوند.

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در گفت و گو با قدس مطرح كرد

كمك ويژه رهبر انقالب براى بازسازى مناطق زلزله زده

  وقتى برادران شــخص دوم كشــور و معاون اول وى مشــكل اقتصادى داشته 
باشند يعنى دولت 4 درصدى! حاال همين آقا شده رئيس قرارگاه اقتصاد مقاومتى! 

9150001136
   اسراف از گناهان كبيره است. چرا غذا و نان اضافه در غذا خورى ها را مشتريان و 
ميهمانان با خود نمى برند؟ اين كار كسر شأن نيست، بلكه بندگى خداست، رهبرى 

معظم، ملت را از اسراف برحذر داشتند. 9300002554
   پاسخ ترامپى ها خيلى ساده است در خليج فارس فقط با پرچم كشورهاى منطقه 

اجازه عبور و ماندن دارند، هيچ منطقه آزادى وجود ندارد. 9150009278 
   توقع ملت انقالبى، شهيد داده و پيرو واليت از قوه قضائيه اين است كه در برخورد 
با مظاهر فساد با هيچ شخص و منصبى رو دربايستى نداشته و با قاطعيت اعمال قانون 

نمايد تا از حمايت مردم برخوردار باشند. 9150006290
  بعد از انتشار خبرمحكوميت عضو تيم مذاكره كننده هسته اى به علت جاسوسى 
براى بيگانگان، وزارت خارجه كانادا به خاطر تابعيت دوگانه در اين خصوص واكنش 
نشان داده است. بايد به دولتمردان كرسنتى يادآور شد ده ها نفر از دوتابعيتى ها در 
مشاغل حساس كشور مشغول فعاليت هستند كه تا همين ماه هاى قبل حتى وزير 
اطالعات از وجود آن ها اظهار بى اطالعى كرده و در نهايت پس از اعالم اســامى اين 

افراد توسط نهادهاى ديگر، آن را مسئله مهمى ندانسته اند! 9150001495
   واقعاً براى امور ثبت خرابى هاى اپراتور ايرانســل بايد متأسف شد، دوهفته است 
تماس گرفتيم، ثبت خرابى كرديم، آن هم جايى كه شلوغ است و رفت و آمد زياد، 
مترو اقبال الهورى، هنوز نه آنتن دهى را درست كردند نه اينترنت خطاى ايرانسل، 

واقعاً افتضاح است. 9150007945
   بعد از گرانى گوشت، برنج و بقيه مايحتاج ضرورى مردم، دالر از مرز 4000 تومان 
عبور كرد و دولت كنسرت و كرسنت هيچ اقدام مؤثرى براى مهار گرانى ها انجام نداده 
و اكنون كه به نظر مى رسد آقايان نجومى بگير كه از كمك و لطف كدخدايشان نااميد 
شده اند و هر روز شاهد تحريم و تهديدهاى جديد هستيم، با وجود تمام اهانت هايى 
كه در اين ســال ها به نيروهاى انقالبى و سپاه داشتند و بدحجابى و فسادى كه در 
كشــور اســالمى رواج دادند به فكر حمايت از برنامه هاى موشكى و سپاه افتاده اند! 

9150001496
   براساس آخرين اعالم كارشناسان نزديك به رئيس جمهور آمريكا در طرح ترامپ 
درخصوص ايران آمده اســت كه «همه راه هاى ورود و وصول دالر به ايران مســدود 
مى شود»، «همه تحريم ها بالفاصله باز مى گردد»، «تحريم هاى جديد موسوم به قانون 

كاتسا اعمال مى شود كه شديدترين تحريم ها در جهان است!».9120005591
   مى گويند كه كور از خدا چى مى خواهد... حكايت تيم مذاكره كننده اســت كه 
يكى مثل ترامپ را مى خواستند كه آن سر دنيا حرف هاى چرت و پرت بزند و اين ها 

هم جوابش را بدهند و مردم را سر كار بگذارند! 9120008675
   متهم شدن قوه قضائيه به امور سياسى اثبات كرد كه بهترين راه براى مقابله با 
فساد معرفى دارايى هاى دولتمردان و متهمان به ملت است و بايد سيف به خاطر اينكه 
متهمان را به دادگاه معرفى نكرده، اين كار شائبه كم كارى ديوان محاسبات را رفع 
نمى نمايد و به خاطر رفع خسارت بيشتر بايد بانك مركزى بدهكاران بزرگ را سريع 

جهت تعيين تكليف به قوه قضائيه معرفى كند. 9900007399
   جناب آقاى روحانى! چهار ســال دوم را هم مدتى اســت شروع كرديد، وقتى 
ميكروفن را به دست مى گيريد مثل طلبكارها با ملت صحبت مى كنيد، براى ملت 
چكار كرديد؟ چرا در مقابل دشمنان اسالم مثل آمريكا با خشونت صحبت نمى كنيد؟ 

جواب ملت ايران اين نيست. 9030002588
   آقاى روحانى! اگر بى دقتى دست نشــانده هاى برجامى شــما، حالت را گرفته، 
چه كار به وظيفه شناســى دســتگاه قضا داريد؟ برو دست اطرافيانت را بگير كه از 
سهام مختصر عدالت هم نمى گذرند و پوست مردم را مى كنند و روزگارشان را سياه 

مى كنند. 9190008895
   از مدير عامل بانك صادرات بپرســيد يك جانباز كه براى گرفتن وام مسكن از 
بنياد معرفى مى شود، چرا بانك بدون اجازه جانباز 2 ميليون تومان از حسابش بابت 
بيمه سرمد بر مى دارد؟ اين پول حرام است، اشكال شرعى دارد، من كه راضى نيستم. 

9150003672

مشكالت مردم را 
فداى حاشيه ها نكنيد

وقتى دشــمن راهبرد خود را هجمه همه جانبه 
و فشار بر ايران قرار مى دهد، معنايش اين است 
كه از همه ابزارهاى خود براى ضربه زدن به نظام 

جمهورى اسالمى ايران بهره خواهد گرفت.
اين هجمه همه جانبه نه فقط در حوزه سياسى، 
شمشير كشيدن روى توافق هسته اى، فشار بر 
كشورهاى مختلف جهان براى پرهيز از توسعه 
روابط خود با ايران و اعمال فشارها و تحريم هاى 
اقتصادى است، بلكه بستر پاسخ گرفتن از همه 
اين سخت افزارها ايجاد زمينه روانى و نرم افزارى 

تأثيرگذارى آن هاست.
واقعيت اين است كه امروز مشكل اصلى و واقعى 
مردم كه نتيجه سياست هاى ظالمانه غرب و بويژه 
آمريكا در پى دهه ها تحريم و فشار است، معيشت 
و اقتصاد بيمار كشور است. معضلى كه بيش از 
هر چيز حل آن نيازمند انسجام، تكيه بر توانايى 
و استعدادهاى داخلى، اصالح ساختارها و در يك 

كالم اقتصاد مقاومتى است. 
آقاى روحانى پيش از كليد زدن برجام بارها و در 
مقاطع مختلف ضعف مديريت و ناكارامدى هاى 
اداره كنندگان كشور را عامل مشكالت اقتصادى 
عنوان كرده بــود. او در 22 فروردين 92 اظهار 
داشت، بدون كاهش تحريم ها هم مى توان اقتصاد 
را نجات داد. وى بى نظمى دولت را دليل به هم 
ريختگى بازار عنوان كرد؛ اما كمى بعد از مشكل 
محيط زيست گرفته تا بحران آب و نان مردم را 
هم به تحريم ها نســبت داد. حاال دو سال بعد از 
اجراى برجام با همه هزينه هايى كه براى آن داده 
شد و همه محدوديت ها و تعهداتى كه ايران اجرا 
كرد، يك بار ديگر همه چيز درحال بازگشت به 

خانه اول است. 
با يك مصاحبه ديوانه اى مثــل ترامپ و عربده 
كشى او بازار ارز دچار لرزشى مى شود كه يادآور 
جهش افسارگسيخته ارز در سال 89 و كاهش 
ارزش پول ملى است يا شركتى مثل رنو مى گويد 
اگر ترامپ تحريم جديدى عليه ايران اعمال كند 

ما دوباره از ايران خواهيم رفت!
بحران و مشــكل واقعى مردم اقتصاد و معيشت 
آن هاســت. موضوعى كه دولــت يازدهم و حاال 
دولت دوازدهم با شــعار تالش براى حل آن به 
ميدان آمد و توافق موســوم بــه برجام قرار بود 

حداقل بخشى از آن  را حل كند.
اين نگاه از ابتدا خوشبينانه بود و بسيارى نسبت 
به اين نگاه هشدار مى دادند و غلط از آب درآمدن 
محاسبات دولت مسئوليت را از دوش دولتمردان 
بر نمى دارد. چرخ اقتصاد كشــور روان نچرخيد 
و ســانتريفيوژ ها هم بيشترشان از چرخيدن باز 
ايســتادند و دولت بايد پاسخگوى امروز سختى 
باشــد كه دو يا سه ســال قبل برخى دلسوزان 

پيش بينى مى كردند.
آنچه بيش از همه در اين فضا خطرناك است فرار 
به جلو و پنهان شدن پشت بازى هاى سياسى و 
مخدوش كردن اذهان عمومى براى آنكه مسائل 
و تهديدهاى اصلى ديده نشود، آن هم در حالى 
كه دو روز ديگر قرار است ترامپ تصميمات جديد 
خود درباره ايران را اعالم كند و حتى تهديد كرده 
است سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان هاى 

تروريستى خواهد كرد.
آنچه مســلم است، مبارزه با فســاد و رانت هاى 
اقتصادى به عنوان يك واقعيت به دور از بزرگ نمايى 
از ناحيه هر كسى و متوجه هر جايگاهى كه باشد 
هم وظيفه دولت و هم وظيفه قوه قضائيه است، اما 
نبايد در دعواهاى سياسى خود دچار حواشى شود. 
رفتار عقاليى، متين و قانونى انتظارى است كه در 
وهله اول مقامات و مديران كشور بايد از خود نشان 
دهند و هوشيارى در برخورد با توطئه هاى بيرونى 

را به جامعه تسرى دهند.
بنابراين از آقاى روحانــى اين انتظار وجود دارد 
كه در جايگاه رئيس جمهورى به حاشيه ها دامن 
نزند و قوه قضائيه هم برخوردهاى قاطعانه خود 
با مفاســد را وارد فضاى جــواب دادن به برخى 

اظهارات تند نكند.
خـبـر

صداى مردم   

ورزش

 خـبـر 

درخشش نوجوانان برابر ژرمن ها در جام جهانى
توقف ميزبان جام جهانى برابر يوزها

حال خوب فوتبال  ايران
ورزش: تيم ملى نوجوانان ايران با برترى 4 بر صفر مقابل ژرمن ها جواز حضور در 
مرحله يك شانزدهم رقابت هاى جام جهانى را به دست آورد تا براى سومين بار 
ايرانى ها در رقابت هاى جام جهانى نوجوانان نشان دهند توانمندى بزرگ شدن 
در ميادين بين المللى را دارند و مى توانند در جمع بزرگان فوتبال جهان در اين 

رده سنى قرار گيرند.
بازيكنان تيم ملى نوجوانان كه در نخســتين بازى خود با نتيجه سه بر يك تيم 
فوتبال گينه را شكست داده بودند در گام دوم با اقتدار مقابل تيم پر افتخار آلمان 
به ميدان رفتند كه در نهايت اين بازى با نتيجه پر گل چهار بر صفر به نفع ايران 
تمام شد. در اين ديدار تكنيك و تاكتيك بازيكنان نوجوان تيم ملى بر حريف پر 
آوازه چربيد و بازيكنان ايران در نيمه نخست توانستند با درخشش بازيكنان خط 
حملــه خود بويژه دلفى دو بار دروازه تيــم آلمان را فرو بريزند. در نيمه دوم هم 
برترى مطلق تيم ايران ادامه داشــت تا بازيكنان ايران دوبار ژرمن ها را وادار به 
تعظيم در برابر قدرت خود كنند. آن ها در اين نيمه توسط  صياد منش و نامدارى 
موفق به گلزنى شدند تا با نتيجه شگفت انگيز چهار بر صفر يكى از مدعيان بزرگ 

در اين دوره از رقابت ها را از پيش رو بردارند. 
در ديگر بازى اين گروه، گينه و كاستاريكا به مصاف هم رفتند كه بازى دو تيم به 
تساوى 2 بر 2 ختم شد. در سومين بازى اين گروه، روز جمعه ايران با كاستاريكا و 

آلمان با گينه ديدار مى كنند. هر دو بازى راس ساعت 15 آغاز مى شود.
همچنين تيم ملى فوتبال ايران در دومين ديدار تداركاتى خود پس از صعود به 
رقابت هاى جام جهانى روسيه ديشب در كازان به مصاف ميزبان جام جهانى رفت 

و به تساوى يك بر يك دست يافت.

آيت اهللا علم الهدى: 
با عنايت رهبرى 
مصالح مورد نياز 
بازسازى مناطق 
زلزله زده
 تأمين شد 

بــــــــرش

توليت آستان قدس در ديدار فرماندهان انتظامى خراسان رضوى خواستار شد
 برقرارى امنيت كامل زائران از مبدأ تا مبدأ 

آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: در فضاى مجازى وظيفه دولت ها 
ايجاد امنيت و آرامش براى ارتباطات مردم است. اين حق مردم و خانواده هاست 

كه در اين فضا از امنيت و آرامش برخوردار باشند.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى روز گذشته در ديدار جمعى از فرماندهان و پرسنل 
نيروى انتظامى خراسان رضوى، تصريح كرد: تأمين امنيت فضاى مجازى، صيانت از 
هويّت دينى، ملّى و ارزش هاى انسانى جامعه و حفظ حريم خصوصى افراد در فضاى 

مجازى موجب آسودگى خاطر شهروندان در استفاده از ابزارهاى نوين است. 
عضــو مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: مديريت صحيح فضاى مجازى زمينه 
بســيارى از ناهنجارى ها را از بين مى برد، قطعــاً بهر ه گيرى از فضاى مجازى 
و ابزارهــاى نوين ارتباطات جمعى الزم و ضرورى بــوده، اما نيازمند كنترل و 

تعيين سازوكار است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقتدار در مقابل قانون شكنان، هنجارشكنان 
و برهم زنندگان نظم عمومى را وظيفه نيروى انتظامى دانســت و گفت: برخورد 
همراه با رأفت و احترام با مردم نيز بايد سرلوحه  وظايف نيروهاى انتظامى باشد.

 وى  خاطرنشان كرد: ايجاد امنيت كامل در تمام طول مسير زيارت از مبدأ تا مبدأ 
براى زائران از اهميت بســيار بااليى برخوردار است، زيرا هر حادثه اى در اين مسير 
مى تواند براى سال هاى طوالنى كدورت و ناراحتى را در ذهن حادثه  ديدگان از سفر 

به مشهد ايجاد كند.

شماره پيامك: 30004567

سردار سليمانى:
بحران كنونى كردستان 

عراق ناشى از خأل شخصيت 
«طالبانى» است

فارس: در پيام تســليت سرلشكر سليمانى به 
مناسبت درگذشــت جالل طالبانى آمده است: 
بحران كنونى در كردســتان عراق ناشى از خأل 

شخصيت طالبانى است.
در بخشى از پيام سرلشكر سليمانى آمده است: 
مرگ شخصيت مجاهدى كه نزديك به بيش از 
60 ســال براى آزادى ملت عراق اعم از عرب، 
ُكرد، تركمن، شــيعه، سنى، مسيحى و ايزدى 
مبارزه كرد، مردى كه به حق كلمه «مام» برازنده 
او بود. شخصيتى كه بارها سنگر خود را سنگر 

دفاع از شيعه، سنى، ُكرد و عرب قرار داد.
طالبانى بزرگ در اســتراتژى خود جهان اسالم 
را مأمن و كشورهاى همسايه بخصوص ايران را 

عمق اين استراتژى مى دانست.
امروز جاى آن دوست عزيز و فقيد خالى است 
و بحران كنونى در كردستان عراق ناشى از خأل 
وجود چنين شخصيت حكيم و موقعيت شناسى 
مى باشد. شخصيتى كه پيوسته نه تنها بر موج 
احساسات ســوار نمى شد بلكه احساسات را در 
يك چارچوب منطقى و عقالنى هدايت مى كرد.

هـشـتـگـــ

شايد اگر نرم افزار جامعى وجود داشت تا از طريق آن 
بتوان به پركاربردترين واژه چند ســال اخير در عالم 
سياست و ميان سياســتمداران دست يافت، بى شك 
كلمه اى جز «برجام» شايســتگى اين عنوان را نداشته 

باشد. حدود سه سالى هست اين كلمه كه مخفف «برنامه 
جامع اقدام مشترك» است، در صدر اخبار و تحليل ها به 
چشم مى خورد، اما هنوز هم مثل همان روزهاى ابتدايى 
از تب و تاب آن كاسته نشده، چنان كه در يكى دو روز 

اخير نيز به «هشتگ برجام» در شبكه هاى مجازى بيش 
از هر امر ديگرى پرداخته شده اســت و در اين ارتباط 
ســخنان تازه اى ميان فعاالن فضاى سايبرى رد و بدل 

شده و مى شود:

# منافع آمريكايى

# آينده برجام

# نسل وابسته

# فراموش نشدنى

# برجام هاى جديد

# ديپلماسى برجامى

حسين دهباشى سازنده فيلم انتخاباتى 
روحانى در سال 92، با اشاره به منافعى كه 
آمريكا از برجام مى برد در صفحه توييتر 

خود نوشت: «وقتى آمريكا مى تواند هر تحريمى را كه خواست به 
بهانه هاى ديگر اجرا كند، چرا ممكن است با خروج از برجام از 

منافع بسيار آن چشم بپوشد؟»

امير خجســته، نماينده مردم همدان در 
مجلس شــوراى اســالمى هم در صفحه 
توييتر خود از آينده نگرى درباره خروج از 

برجام تذكر بجايى داشت و عنوان كرد «كميسيون نظارت بر برجام 
به موازات پيش بينى اقدامات متقابل، دورنماى خروج از برجام را 

قبل از اقدام آمريكا به ترامپ نشان دهد».

على عليزاده كارشناس سياسى و تحليلگر 
«بى. بى. ســى» هم نظرش را در رابطه با 
برجام خيلى صريح در توييتى اظهار كرد 

«منتقد برجام نيستم. منتقد آنانم كه چهار سال به جوانان القا 
كردند «تمام» سرنوشت در وين و لوزان و ژنو تعيين مي شود و 

نسلي را ذهناً وابسته بار آوردند»

امين اسدى فعال سياسى و حقوق بشر 
هم با اشــاره به باال و پايين هاى برجام 
و درگير شــدن مدت زيــادى با آن در 

توييتى نوشت: «برجام چيزيه كه شروع كردنش براى عده اى 
آسون بود، تموم كردنش باز براى همون عده سخته و فراموش 

كردنش براى ما محاله...»

وحيــد يامين پــور، فعال سياســى و 
رسانه اى در رابطه با ترامپ و رفتارش با 
برجام نوشــت: «در غرب همه به ترامپ 

هشدار مى دهند، برجام را از دست ندهد، ترامپ معتقد است با 
فشار بيشتر برجام هاى جديدى به دست مى آورد، كدام دولت 

ما را بهتر شناخته است؟»

على نادرى فعال رسانه اى در پاسخ به حميد 
ابوطالبى معاون سياسى رئيس جمهور كه 
ســعى بر تمجيد از برجام داشت،  نوشت:  

«اين نوشــته مى گويد ديپلماسى برجامى حتى به ديپلماسى هم 
كمك نكرده و روابط ايران و آمريكا بدتر از قبل شده است.»

وحيــد يامين پــور، فعال سياســى و 
رسانه اى در رابطه با ترامپ و رفتارش با 
برجام نوشــت: «در غرب همه به ترامپ 

على نادرى فعال رسانه اى در پاسخ به حميد 
ابوطالبى معاون سياسى رئيس جمهور كه 
ســعى بر تمجيد از برجام داشت،  نوشت:  

على عليزاده كارشناس سياسى و تحليلگر 
«بى. بى. ســى» هم نظرش را در رابطه با 
برجام خيلى صريح در توييتى اظهار كرد 

امين اسدى فعال سياسى و حقوق بشر 
هم با اشــاره به باال و پايين هاى برجام 
و درگير شــدن مدت زيــادى با آن در 

حسين دهباشى سازنده فيلم انتخاباتى 
، با اشاره به منافعى كه 
آمريكا از برجام مى برد در صفحه توييتر 

امير خجســته، نماينده مردم همدان در 
مجلس شــوراى اســالمى هم در صفحه 
توييتر خود از آينده نگرى درباره خروج از 

سخنگوى دولت در واكنش به ادعاى آمريكا:

جهان بايد قدردان سپاه باشد

  احتمال تغيير در روش تعيين دستمزد 

سبد معيشت جايگزين تورم مى شود
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

دانشجويان و فعاالن فرهنگى آلمان به حرم رضوى مشرف مى شوند  آستان: همزمان با ماه محرم جمعى از دانشجويان و فعاالن فرهنگى كشور آلمان به حرم مطهر رضوى مشرف مى شوند. اين نخبگان 
و فعاالن فرهنگى كشور آلمان به ميزبانى مجمع جهانى اهل بيت(ع) به ايران سفركرده اند. ميهمان شدن بر سفره با بركت حضرت رضا(ع)، بازديد از دانشگاه علوم اسالمى رضوى و بازديد از موزه ها و گنجينه هاى حرم 

مطهر از جمله برنامه هاى اين گروه در مدت حضور در مشهد مقدس است. اين دانشجويان جزو شيعيان كشور آلمان هستند كه از 19 مهرماه به مدت سه روز در مشهد مقدس حضور دارند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي تأكيد كرد

لزوم بهره گيري از ظرفيت بي نظير ارادتمندان
 امام رضا در سراسر جهان براي ترويج معارف رضوي

آستان: سيد مرتضي بختياري در 
بازديــد از مركز بين الملل آســتان 
قدس رضوي گفت: مركز بين الملل، 
معاونت علمــي و فناوري و معاونت 
امداد مســتضعفان در دوره جديد و  
با درايت توليت معزز آســتان قدس 
رضوي تشكيل شــده كه وظايف و 
رسالت هاي بزرگي براي آنان تدوين 

و ترسيم شده است. قائم مقام توليت آستان قدس رضوي اذعان داشت: الزم است كه 
اين مركز از ظرفيت خادمياران امام رضا(ع) كه در حوزه هاي مختلف حقوق و روابط 

بين الملل تخصص و تبحر دارند، بهره ببرد.
بختيارى بر لزوم بهره گيري از ظرفيت بي نظير ارادتمندان امام رضا(ع) در سراســر 
جهان براي ترويج معارف رضوي تأكيد كرد. وي همچنين  با اشاره به طراحي و اجراي 
دو دوره اجالسيه اعتاب مقدسه جهان اسالم در مشهد مقدس و كربالي معلي توسط 
آستان قدس رضوي، افزود: پيگيري مصوبات، توافقات و تفاهم نامه هايي كه در اين 
اجالســيه هاي مبارك به ثمر رسيده قطعاً موجب رضايت مندي بيشتر و افزايش 

سطح كمي و كيفي خدمات به زائران عزيز خواهد شد.

نمايش تمبر ها و پاكت هاى پستى 20 كشور جهان 
در موزه آستان قدس رضوى 

آستان: همزمان با روز جهانى پست، 
تمبرها و پاكت هاى پستى بيش از 
20 كشور جهان در گنجينه تمبر، 
اسكناس و سكه موزه مركزى آستان 

قدس رضوى به نمايش درآمد.
مســئول گنجينه تمبر، اسكناس و 
سكه آســتان قدس رضوى با اعالم 
اين خبر گفت: منتخبى از تمبرها و 

پاكت هاى پســتى ملل مختلف جهان كه به مناسبت نهم اكتبر(هفدهم مهر) روز 
جهانى پست منتشر شده است، از 17 تا 23 مهر 1396 در اين گنجينه در معرض 
ديد عالقه مندان قرار دارد. محمدحسين يزدى نژاد افزود: تمبرهاى كشورهايى مانند 
اسپانيا، آمريكا، الجزاير، جمهورى خلق چين، ژاپن، پرتقال، مراكش، هندوراس، پرو، 
افغانستان، سوريه، ايران و... كه داراى عناوين و تصويرهاى مرتبط با تاريخچه پست 
در جهان است، در اين نمايشگاه ديده مى شود. گنجينه تمبر، اسكناس و سكه آستان 
قدس رضوى، همه روزه از ساعت 8 تا 17:45 و در روزهاى تعطيل از ساعت 8 تا 12، 
در طبقه منهاي يك موزه مركزى اين آستان مقدس در صحن كوثر بارگاه مطهر امام 

رضا(ع)، پذيراى بازديدكنندگان داخلى و خارجى است.

توليد 320 هزار جلد كتاب ويژه دهه آخر صفر 
در حرم مطهر رضوى

آستان: معاون تبليغات اسالمى آســتان قدس رضوى گفت: براساس برنامه هاى 
پيش بينى شده 320 هزار جلد كتاب ويژه دهه آخر صفر به همت معاونت تبليغات 

اسالمى حرم مطهر رضوى توليد و چاپ مى شود.
حجت االسالم سيد جالل حسينى با اعالم اين خبر اظهار كرد: در دهه آخر ماه صفر 
كه مصادف با اربعين حسينى و وفات حضرت رسول اكرم(ص)، شهادت امام حسن 
مجتبى(ع) و شهادت امام رضا(ع) است، اداره توليدات فرهنگى برنامه هاى ويژه اى را 
در قالب توليد كتاب، بروشور، سى دى هاى صوتى و فلش كارت تدارك ديده است. 
وى گفت: اين توليدات با توجه به گروه هاى سنى متفاوتى تهيه مى شوند كه از طرق 

مختلف در اختيار زائران بارگاه منور رضوى قرار خواهد گرفت.

خـــبر

هزاران  سال  هر  چكنه    زهرا  آستان/   
امامان  مطهر  حرم  زيارت  براى  پاكستانى 
معصوم(ع) در ايران و عراق از راه كويته به استان 

سيستان و بلوچستان ايران وارد مى شوند.
اهالى ايالت سند، پنجاب، خيبر پختونخواه و 
ايالت بلوچستان پاكستان كه مى خواهند به 
زيــارت حضرت رضا(ع) و عتبات عاليات در 
عراق مشرف شوند از طريق مرز ميرجاوه، به 

ايران و عراق سفر مى كنند.
گرفتن مجوزهاى الزم از دولت و نبوِد امكانات 
مناسب بهداشتى، اقامتى و رفاهى، رنج سفر 
را براى زائران پاكستانى دوچندان مى كند؛ 
از اين رو معاونت امداد مســتضعفان آستان 
قدس رضوى از سال گذشته، خدمت رسانى 
ويژه به زائران پاكستانى را در دستور كار خود 

قرار داده است.
سال گذشته در دهه اول محرم و ايام اربعين 
حسينى 37 هزار و 824 زائر پاكستانى با 430 
دستگاه اتوبوس براى زيارت حضرت رضا(ع) 
و زيارت حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) وارد 
ايران اسالمى شدند و در مدت مشابه نيز 36 
هزار و 126 نفر با 416 دستگاه اتوبوس از اين 
مرز خارج شــدند كه در اين مدت خدمات 
الزم شــامل تهيه اقالم غذايى و بهداشتى و 
رفاهى گوشــه اى از خدماتى بود كه آستان 
قدس رضوى به اين دسته از زائران ارائه كرد.

در كنــار خدمات غذايى و بهداشــتى براى 
زائران پاكســتانى، موقوفه زائرســراى امام 
رضا(ع) وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه 
در ورودى شهر زاهدان بيش از 30 سال است 

كه ميزبان زائران و ميهمانان خارجى بويژه 
زائران پاكستانى است.

 تجهيز و ساخت آشپزخانه
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 
در گفت وگو با خبرنگار ما از ايجاد و تجهيز 
يك آشــپزخانه مجهز در شــهر زاهدان با 
ظرفيت طبخ هر وعده، حدود 5000 غذاى 

گرم در اين آشپزخانه خبر داد.
مصطفى خاكســار قهرودى بــا بيان اينكه 
آشــپزخانه امام رضا(ع) با اعتبارى افزون بر 
350 ميليون ريال در زائرسراى امام رضا(ع) 
در حال تجهيز اســت، افزود: آستان قدس 
رضوى بــراى ميزبانى از زائران پاكســتانى 
پيشقدم شده تا مشــوقى باشد براى ديگر 
ارگان هــا و بويژه نيروهــاى مردمى تا آن ها 

نيز فرصت را از دســت ندهند و آنچه دارند 
براى ميزبانى از دلدادگان اهل بيت عصمت و 

طهارت(ع) در طبق اخالص بگذارند.
وى با اشــاره به توزيع غــذاى گرم در تمام 
وعده هاى غذايى براى زائران پاكســتانى كه 
وارد ايران اسالمى مى شوند و يا قصد خروج 
از كشور را دارند، عنوان كرد: با ورود آستان 
قــدس رضوى به عرصه خدمت رســانى به 
زائران پاكستانى، بسيارى از مردم نيز اعم از 
شيعه و سنى، داشــته هاى خود را در طبق 
اخالص گذاشته اند و براى خدمت رسانى به 

زائران، پاى كار آمده اند.

 نقشى ماندگار در عرصه خدمت به 
زائران پاكستانى

خاكسار با بيان اينكه آستان قدس رضوى 

سال گذشته، نقشــى ماندگار در ميزبانى 
از زائــران پاكســتانى در موكب هاى امام 
خمينــى(ره) و امام رضــا(ع) از خود به 
جاى گذاشت، اظهار كرد: با دستور توليت 
آســتان قدس رضوى ســاخت زائرسرا و 
مجتمع رفاهى و خدماتى در مرز ميرجاوه 

آغاز شده است.
به گفته معاون امداد مســتضعفان آستان 
قــدس رضوى، زائران پاكســتانى با وجود 

تهديدهاى گروه هاى سلفى 
و تكفيــرى منطقــه، رنج 
ســفر را به جان مى خرند و 
در  شركت  براى  عاشــقانه 
اربعين  عظيــم  راهپيمايى 
حسينى، راهى سفر مى شوند 
و عموماً پس از زيارت اعتاب 
مقدسه براى زيارت حضرت 
رضا (عليه السالم) به مشهد 

مقدس سفر مى كنند.
خاكسار در پايان به افزايش 
ظرفيت اسكان در زائرسراى 

امام رضا(ع) براى پذيرايى و اسكان راحت تر 
اين دســته از زائران اشــاره و تصريح كرد: 
اين زائرســرا با دارا بودن چند سالن و 40 
اتاق، ظرفيت اســكان 3000 زائر را در هر 
شــبانه روز دارد و در آن خدمــات رفاهى، 
فرهنگى و... به زائران ارائه مى شــود كه با 
هماهنگى هــاى صورت گرفتــه، ظرفيت 
اسكان در اين زائرسرا تا 5000 نفر افزايش 

خواهد يافت.

 با ساخت آشپزخانه مجهز امام رضا در شهر زاهدان انجام مى شود

 لطفاً مسئوالن آســتان قدس فكرى هم ميزبانى آستان قدس رضوى از زائران پاكستانى اربعين 
بــراى ترافيك اطراف بســت شــيرازى در 

دوربرگردان حرم مطهر رضوى كنند.
09030000344

 بيشتر اوقات، شب جمعه پاركينگ شماره 
يك توســط مأموران راهنمايى و رانندگى 
مسدود مى شــود و واقعاً زائران براى پارك 
اذيت مى شوند. اين كار پليس درست نيست، 
براى رفع مشــكل خودش پاركينگ حرم را 

مسدود مى كند.
09150005784

 باســالم، لطفاً در صورت امــكان زمان و 
مكان برگزارى مراسم حرم مطهر را به صورت 

پيامك به زائران اطالع رسانى كنيد.
09150006458

قدس: مراســم حــرم مطهــر از طريق 
تبليغات محيطى شامل بنرها و برنامه هاى 
تلويزيونى در صحن هاى حرم مطهر اطالع 

رسانى مى شود. 

 لطفاً مسئوالن برگزارى مراسم فرهنگى و 
مذهبــى حرم مطهر، اين برنامه ها را در زمان 
مقرر خود برگزار كنند و سر ساعت موردنظر 
به پايان برسانند تا زائران فرصت كافى براى 
انجام ساير امور و برنامه هاى خود داشته باشند.
09130007515
 كارهاى فرهنگى كه در حرم امام رضا(ع) 
انجام مى شود، بايد زودبازده و تأثيرگذار بويژه 
در بين نسل نوجوان و جوان باشد؛ از اجراى 
كارهاى موازى و تكرارى لطفاً خوددارى كنيد.
09020001330

 فرش هاى اطراف ســقاخانه اســماعيل 
طاليــى را به صورت هشــت ضلعى برش 
دهيــد تا روى هم نرود و پا و چادر زائران 
در حين آب خــوردن گير نكند، از طرفى 

زيباتر هم هست.
09150008718

 لطفاً چند عدد زيارتنامه به زبان انگليسى، 
اردو و... در قفسه هاى قرآن حرم مطهر امام 

رضا(ع) قرار دهيد.
09150005776

صداى مردم

معاونت امداد 
مستضعفان آستان 

قدس رضوى از 
سال گذشته، 

خدمت رسانى ويژه 
به زائران پاكستانى 

را در دستور كار 
خود قرار داده است

بــــــــرش

سيد مرتضي بختياري در 
بازديــد از مركز بين الملل آســتان 
قدس رضوي گفت: مركز بين الملل، 
معاونت علمــي و فناوري و معاونت 
امداد مســتضعفان در دوره جديد و  
با درايت توليت معزز آســتان قدس 
رضوي تشكيل شــده كه وظايف و 
رسالت هاي بزرگي براي آنان تدوين 

و ترسيم شده است. قائم مقام توليت آستان قدس رضوي اذعان داشت: الزم است كه 

همزمان با روز جهانى پست، 
تمبرها و پاكت هاى پستى بيش از 
 كشور جهان در گنجينه تمبر، 
اسكناس و سكه موزه مركزى آستان 

مســئول گنجينه تمبر، اسكناس و 
سكه آســتان قدس رضوى با اعالم 
اين خبر گفت: منتخبى از تمبرها و 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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آستان: انتشارات آستان قدس رضوى (به نشر) همزمان با ماه 
محرم، مجموعه دو جلدى «ســفينه هاى نور» را شامل مدايح و 

مراثى اهل بيت عصمت و طهارت(ع) معرفى مى كند.
اين مجموعه دو جلدى محصول ســال ها عرض ارادت شــاعر 
پيشكســوت دينى و آيينى، سيدرضا مؤيد اســت كه در اين 
دو مجموعــه مرثيه هــا و مدايح براى اهل بيت(ع) براســاس 

مناسبت هاى مذهبى سال قمرى آمده است.

مراثى «ســفينه هاى نور» با ماه محرم  آغاز مى شود و اشعارى را 
در مورد شهادت امام حسين(ع)، يتيمان غريب مدينه، حضرت 
على اصغر(ع)، حضرت على اكبر(ع)، حضرت عباس(ع)، شــب 
عاشورا و وداع امام با ياران، روز عاشورا، مصائب و شهادت زينب 
كبرى(س)، رحلت رســول اكرم(ص) و شــهادت امام حسن 
مجتبى(ع)، روايات گوناگون شهادت حضرت زهرا(س)، شهادت 
امام موسى بن جعفر(ع)، ضربت خوردن امام على(ع) و شهادت 

ايشان، شــهادت حضرت حمزه سيدالشــهدا(ع) شهادت امام 
صادق(ع) شــهادت حضرت جواد(ع) و روز زيارتى امام رضا(ع) 
در برمى گيرد. رباعى ها، قصايد، غزل ها و ديگر آثار اين شــاعر 
پيشكســوت در جلد مدايح از هفدهم ربيع االول و همزمان با 
والدت حضرت رسول اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) آغاز شده 

و تا هجدهم ذى الحجه، همزمان با عيد غدير ادامه دارد.
كتاب مراثى اهل بيت عصمت و طهارت(ع) «سفينه هاى نور» در 
297 صفحــه و در قطع جيبى و كتاب مدايح اهل بيت(ع) در 

240 صفحه و در قطع جيبى روانه بازار نشر شده است.

مراثى و مدايح اهل بيت را در «سفينه هاى نور» بخوانيد
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سياست روزنامـه صبـح ايـران

 هشدار صالحى به آمريكا درباره تالش براى تضعيف يا لغو برجام  فارس: على اكبر صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى ايران، درباره تضعيف يا لغو توافق هسته اى از سوى آمريكا هشدار 
داد. صالحى در همايش بين المللى با موضوع تقويت امنيت هسته اى گفت: موضع گيرى هاى منفى و متوهمانه اخير واشنگتن به نتايج خوبى براى حفظ برجام منجر نمى شود. وى همچنين نسبت به اينكه 

اقدامات اخير آمريكا تالش هاى بين المللى در راستاى عدم اشاعه تسليحات هسته اى را تحت تأثير قرار مى دهد، تأكيد كرد كه ايران نمى خواهد ببيند توافق لغو شده است. 

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

مذاكرات هيئت نظام ايمنى 
هسته اى ايران با طرف اروپايى 
فارس: در مذاكــرات 2 روزه هيئت نظام 
ايمنى هســته اى ايران با طرف اروپايى در 
بروكسل سند پروژه دوم اتحاديه اروپا درباره 
ارتقاى توانمندى هاى فنى مركز نظام ايمنى 
هســته اى تدوين شد. شايان ذكر است كه 
رياست هيئت اتحاديه اروپا را اوليور لويكس 
مدير بخش ايمنى هســته اى كميســيون 
اتحاديه اروپا بر عهده داشت و رياست هيئت 
مركز نظام ايمنى هســته اى كشــورمان را 

حجت اهللا صالحى عهده دار بود. 

نيرو هاى مسلح هدف شوم 
آمريكايى ها را خنثى كردند 

ميزان: جانشين فرمانده كل ارتش جمهورى 
اســالمى ايران گفت: آمريكا و اذناب آن در 
ســال 2001 آمده بودند كه به جمهورى 
اســالمى ضربه بزنند اما آمادگى نيروهاى 
مسلح موجب بازدارندگى شد و هدف شوم 
آن ها را خنثى كرد.  اميرپوردستان ادامه داد: 
امروزدشمن از همه ظرفيت خودش از جمله 
جنگ ســخت، بيوتروريسم و ظرفيت هاى 
سياسى براى آسيب رساندن به اين انقالب 

استفاده  مى كند. 

مسكو: سپاه را 
تروريستى نمى دانيم

فارس: وزارت خارجه روســيه در بيانيه اى 
از گزارش ها درباره تصميم كاخ سفيد براى 
اعالم ســپاه پاســداران انقالب اسالمى به 
عنوان «سازمان تروريستى» انتقاد و تأكيد 
كرد: كه مسكو ســپاه پاسداران را سازمانى 
تروريستى نمى داند. وزارت خارجه روسيه 
همچنين گفته كه اين تصميم را در راستاى 
طرح دولت آمريكا براى لغو توافق هسته اى 

ايران مى داند.

رويداد
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دولت و ملت به تهديد هاى آمريكا واكنش نشان دادند

پاســدارى ايران از سپــاه 
سياست/ آرش خليل خانه   كنگره   
آمريكا در مصوبه اخير خود سپاه پاسداران 
را به بهانه حمايت از تروريسم در فهرست 
تحريم هاى اين كشــور قرار داد اما ظاهراً 
اين ســطح از تندروى هم نتوانســته ولع 
دونالد ترامپ براى تنش آفرينى و آنچه وى 
راهبرد يك مواجهه همه جانبه و گسترده 
با ايران و سياست هاى جمهورى اسالمى 
عنوان كرده اســت را فروبنشاند.  به گفته 
منابع آمريكايى، حــاال او تصميم دارد از 
اين حد هم فراتر رفته و ســپاه پاسداران 
ايران را به عنوان يك ســازمان تروريستى 
معرفى كند. اين اقدام بخشــى از راهبرد 
جديدى است كه تيم امنيت  ملى ترامپ 
بــراى او تدوين كرده اند تا از اين مســير، 
مواجهــه و رويارويى بــا ابزارهاى قدرت 
منطقه اى و تأثيرگذارى جمهورى اسالمى 
كه قدرت آن در تحوالت ســوريه و عراق 
كامالً نمايان اســت را موجه نشان داده و 
ايــن مواجهه را كليد بزنند. به گفته عضو 
كميسيون امنيت  ملى و سياست خارجى 
مجلس، از نظر آمريكايى ها 
دو هدف راهبــردى در اين 
پروســه طراحى شده است. 
نخست آنكه بتوانند به اين 
بهانه حوزه عملكرد سپاه را 
در منطقه محــدود كرده و 
ايران را كاهش دهند.  نفوذ 
هــدف دوم اين اســت كه 
آمريكايى هــا به خيال خود 
با ايجاد نوعى دو يا چندقطبى و تحريك 
برخى جريان هاى سياسى در فضاى داخلى 

كشور تأثير بگذارند. 
ولى اهللا نانواكنارى مى گويد: اما محاسبات 
ترامپ و تيم تندرو او اشتباه از آب درآمد 
زيرا اين خط هجومى عليه يكى از اركان 
اساســى دفاعى كشــور و انقالب نه تنها 
تأثيــرى نداشــت بلكه همــه جريان ها، 
چهره ها و مســئوالن و مقامات را هوشيار 
و حســاس كرد و سبب تقويت انسجام و 
اتحاد همه آن ها در برابر هجمه دشمن به 
يكى از اركان دفاعى و هژمونى جمهورى 
اسالمى ايران شد. وى با اشاره به اين جمله 

امام راحل كه اگر سپاه نبود كشور هم نبود، 
تصريح مى كند: همة اركان و دستگاه ها و 
جريان هاى كشور در مقابل تهديد يكى از 
اركان دفاعى و امنيتى كشور هم صدا بوده و 

اجازه نمى دهند دشمن عليه 
سپاه توطئه كند. 

نماينده مردم بابلسر مى گويد: 
ســپاه نهادى است كه ماهيتاً 
وظيفه حراســت از انقالب و 
نظام را بر عهده دارد و طبيعى 
اســت كه در كانون حمالت 

دشمن باشد. آمريكا فشار همه جانبه را در 
دستور كار دارد. همه اقدامات قبلى شامل 
تحريم اقتصادى، فشــار سياسى، ضربه به 
امنيت كشــور و اعزام گروه هاى تروريستى 
تاكنون بى نتيجه بوده است و سپاه توانسته 
جبهه جنگ با دشمن را به دوردست منتقل 
كند و برنامه هاى دشمن براى شكست محور 
مقاومــت را ناكام بگذارد. لــذا آمريكايى ها 
مى خواهنــد اين نيرو را محــدود كنند اما 
اگر مرتكب اين خطا شوند، دودى كه بلند 

مى شود به چشم خودشان خواهد رفت. 

خط قرمزى به وسعت ايران 
در روزهــاى اخيــر صداهــاى متكثر اما 
يكپارچــه در كشــور در حال هشــدار به 
مقامات آمريكايى درباره تبعات عبور آن ها از 

مرزهايى هستند كه خط قرمز نظام و همه 
جريان هاى حامى انقالب به شمار مى رود؛ 
خط قرمزى به نام ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى. شــايد زمانى كه سردار جعفرى، 
فرمانده ســپاه، درباره خطاى 
در  آمريكايى هــا  راهبــردى 
سپاه  تروريســــتى  ناميدن 
هشــدار داد و گفت اين اقدام 
به معناى اعــالم جنگ عليه 
سپاه است و سبب خواهد شد 
سپاه نيز نيروهاى آمريكايى در 
منطقه را همپاى تروريست ها قلمداد كند 
و تأكيــد كرد كه پايگاه هــاى آمريكايى از 
اين پس بايد به فاصله 2 هزار كيلومترى و 
خارج از برد موشك هاى ايران منتقل شوند، 
در واشنگتن اين ســخنان را تنها واكنش 
سياســى يك مقام نظامى با ادبيات خاص 
نظاميان تلقى كردند. اما زمانى كه تمامى 
مقامات كشــورى و دولتى ايران، مجلس و 
جريان هاى سياسى يك صدا پشت فرمانده 
ســپاه قرار گرفته و اين نيرو را خط قرمز 
ايران اعالم كردند، همه برداشــت هاى آن 

سوى معركه عوض شد. 

هشدار قاطعانه دولت 
محمدجواد ظريف، وزيرخارجه كشورمان، 
واكنش قاطعى به اين موضوع داشــت و 

تأكيد كرد در صورتى كه چنين اشــتباه 
راهبــردى از ســوى مقامــات آمريكايى 
صورت بگيرد، ايران به اقدام متقابل خواهد 
پرداخت و اقداماتى در اين زمينه طراحى 
شده  اعمال خواهد كرد.  سخنگوى دولت 
نيز تصريح كرد اگر آمريكا ســپاه را گروه 
تروريســتى قلمداد كند، بى شك خودش 
در صف تروريست ها قرار گرفته  است. اين 
2 موضع گيرى حمايت كامل دولت از اين 
بازوى دفاعى كشور را در برابر هجمه هاى 

بيرونى نشان داد. 
در مجلــس هم اين موضــوع بازتاب هاى 
گسترده اى داشــت. عال ءالدين بروجردى، 
رئيس كميســيون امنيت  ملى و سياست 
خارجى مجلس، با اشاره به قانون «مقابله با 
اقدامات تروريستى و ماجراجويانه آمريكا در 
منطقه»، يادآور شد كه هرگاه پاى منافع 
ملى و امنيت منطقه در ميان باشد، همه 
ايران و تمامى دستگاه ها از جمله مجلس 
منســجم و متحد در مقابــل تهديدات 
خواهند ايستاد و از همه نهادهاى امنيتى 
كشور بويژه سپاه پاسداران در مقابله با هر 
گونه تهديدى حمايت قاطع خواهند كرد. 

انسجام ديپلماسى و قدرت دفاعى 
سرلشــكر محمدعلى جعفــرى، فرمانده 
كل سپاه پاســداران، نيز در پاسخ به اين 
حمايت هــاى فراگير، با تأكيــد بر اينكه 
هماهنگى خوبى بين ما و آقاى ظريف در 
اعالم مواضع در برابر دشمنان و عليه توانى 
كه در ايران در بخش هاى دفاعى، سياسى 
و اجتماعى و عرصه هــاى مختلف داريم 
وجود دارد، يادآور شــد: بيان ديپلماتيك 
(نظام) با بيان نيروهــاى دفاعى متفاوت 
است اما محتوا و جهت گيرى ها يكى است. 
جمع بندى اين انســجام را بايد در توئيت 
حســين اميرعبداللهيان، مديــركل امور 
بين الملل مجلــس و ديپلمات ارشــد و 
باســابقه كشــور، ديد كه نوشــت: سپاه 
پاسداران ضامن امنيت ملى ايران و تحريم 
آن خط قرمز همه ايران است. آقاى ترامپ! 
خطوط قرمــز ما را رعايــت نكنى قطعاً 

خطوط قرمزت رعايت نخواهد شد. 

همة اركان كشور 
در مقابل تهديد 
يكى از اركان 
دفاعى و امنيتى 
كشور هم صدا 
هستند

بــــــــرش

وقت آن است كه به آمريكا درس هاى جديد داده شود 
مهر: سردار سرتيپ  پاسدار سيدمسعود 
جزايــرى، ســخنگوى ارشــد نيروهاى 
مسلح، اظهار داشت: ظاهراً دولت ترامپ 
حرفى جز دشــنام را نمى فهمد و نياز به 
شوك هايى دارد كه مفهوم جديد قدرت 

در جهان امروز را متوجه شود. 
معاون فرهنگى و تبليغات دفاعى ستاد 
كل نيروهاى مســلح ادامه داد: اگر قرار بود ســيِر رو به رشــد توان دفاعى كشور 
تحت تأثير ياوه گويى هاى بيگانه قرار گيرد، اصوالً اين حركت غرورانگيز را شــروع 
نمى كرديم و اكنون در مرحله اى هستيم كه حرف هاى زيادى در اين عرصه براى 

گفتن داريم.  

ترامپ عروسك خيمه شب بازى اسرائيل شده است 
ميزان: سردار مرتضى قربانى با بيان اينكه انقالب اسالمى ايران دست استكبار 
را از كشور كوتاه كرد، گفت: با پيروزى انقالب اسالمى آمريكايى ها، انگليسى ها، 
اســرائيلى ها و فرانسوى ها آخور خود در ايران را از بين رفته ديدند و درحالى كه 
تا آن زمان همه منابع كشور را به غارت مى بردند و ما را عقب مانده مى خواندند، 

ناگهان دريافتند ديگر «آقا باال سر» ايرانى ها نيستند. 
مشاور فرمانده كل ســپاه با بيان اينكه رئيس جمهور آمريكا تبديل به عروسك 
خيمه شب بازى اسرائيلى ها شده است، تأكيد كرد: همه مى دانند كه ترامپ خودش 
تصميم گير نيست و صهيونيست  ها پشت تصميمات او هستند و ترامپ از آن ها 

خط مى گيرد.  

روسيه هشدار برجامى به آمريكا را تكرار كرد  
ايرنا: آلكسى پوشكوف، رئيس كميسيون 
سياست اطالعاتى شــوراى فدراسيون 
روسيه (ســنا)، بار ديگر بر تداوم موضع 
اين كشور در مخالفت با اقدام احتمالى 
آمريكا در خــروج از برجام تأكيد كرد. 
آژانس اخبار فدرال روســيه در ادامه به 
نقل از سخنان مقام ارشد روس نوشت: 
در آينده اى نزديك نيز نمايندگان دوما با همتايان ايرانى خود براى گفت وگو درباره 

جزئيات مسائل مرتبط با برجام ديدار خواهند كرد. 

عربستان خواستار بازگشت فورى تحريم ها عليه ايران 
در صورت نقض برجام شد 

تسنيم: عربستان ســعودى خواســتار به كارگيــرى ســاز و كارى مؤثر براى 
راستى آزمايى اجراى توافق هسته اى ايران و گروه 1+5 (برجام) و بازگشت «فورى 
و مؤثر» تحريم ها در صورت عدم پايبندى تهران به تعهداتش ذيل اين توافق شد. 
المنزالوى در اين اظهارات مداخله جويانه همچنين درباره برنامه موشكى ايران كه 
به ادعاى وى قادر به حمل كالهك هاى هسته اى مى باشند نيز ابراز نگرانى كرد.  

 حمايت كميسيون امنيت ملى 
از اقدام متقابل سپاه عليه نيروهاى آمريكايى

فارس: كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با صدور بيانيه اى سپاه 
پاسداران را شــجره طيبه انقالب اسالمى و يادگار جاودانه بنيان گذار جمهورى 
اسالمى ايران عنوان كرد كه همواره خار چشم دشمنان نظام مقدس جمهورى 
اســالمى ايران به ويژه آمريكا و رژيم صهيونيســتى بوده و با اشاره به اظهارات 
وقيحانه رئيس جمهور آمريكا كه تهديد كرده ســپاه را در فهرســت گروه هاى 
تروريســتى قرار خواهد داد اعالم كرد: اگر چنيــن اظهارات احمقانه اى بخواهد 
محقق شود كميســيون از هر اقدام متقابل سپاه پاسداران انقالب اسالمى عليه 
نيروهــاى آمريكايى حمايت و اعالم مى كند ســپاه حــق دارد همانگونه كه با 

گروه هاى تروريستى برخورد مى كند با آنها نيز برخورد كند.

كل نيروهاى مســلح ادامه داد: اگر قرار بود ســيِر رو به رشــد توان دفاعى كشور 

روسيه هشدار برجامى به آمريكا را تكرار كرد  

در آينده اى نزديك نيز نمايندگان دوما با همتايان ايرانى خود براى گفت وگو درباره 
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

وزير دفاع تركيه: تا رفع كامل تهديدها در سوريه مى مانيم    آناتولى: وزير دفاع تركيه درباره عمليات اخير اين كشور در ادلب سوريه در سخنانى اعالم كرد: تا رفع كامل تهديدها در سوريه حضور 
خواهيم داشت. «نورالدين جانيكلى» در اين باره ادامه داد: نيروهاى ما در ادلب از نيروهاى موسوم به «ارتش آزاد» حمايت مى كنند و تا رفع كامل تهديدها در آنجا حضور خواهند داشت. وى افزود: بايد تا رفع كامل 

تمام تهديدهايى كه از خاك سوريه متوجه تركيه است در آنجا حضور داشته باشيم.

سازمان ملل:
طى يك روز 11 هزار روهينگيايى از ميانمار گريخته اند

فــارس: نيروهاى امنيــت مرزى 
درپــى  مى گوينــد،  بنــگالدش 
خشونت هاى جديد عليه مسلمانان 
روهينگيا، فقط طى يك روز بيش 
از 11هزار نفر از ميانمار به بنگالدش 

گريختند.
سازمان امور پناهندگان ملل متحد 
طى بيانيه اى به نقل از پليس مرزى 

بنگالدش اعالم كرد، اين شــمار روهينگيايى طى يــك روز و از چندين نقطه 
مختلف از طريق مرز زمينى وارد بنگالدش شدند.«ادريان ادواردز» سخنگوى اين 
ســازمان گفت، اين حجم از آوارگان، نگران كننده است و ما دوباره به وضعيت 

هشدار كامل رسيده ايم.

43 كشته در درگيرى هاى صبراته ليبى
خبرگزارى آناتولى: «سراج رجب السورى» رئيس تيم وزارت بهداشت ليبى در 
پيگيرى حوادث جارى در شهر صبراته اين كشور اعالم كرد، در دو هفته گذشته 
در جريان درگيرى ها در اين شهر 43 نفر كشته و 340 نفر نيز زخمى شده اند كه 

سطح جراحت آن ها متوسط يا شديد گزارش شده است.
شهر صبراته ليبى از 17 سپتامبر گذشــته شاهد درگيرى بين دو گروه مسلح 
وابســته به دولت وفاق ملى يكى گردان «أنس الدباشى» و ديگرى «اتاق عمليات 
مبارزه با داعش» بود. اين درگيرى ها زمانى آغاز شد كه يك عضو گردان الدباشى 

در يك ايست امنيتى وابسته به اتاق عمليات مبارزه با داعش به قتل رسيد.

دادگاه مصر 8 نفر ديگر را به اعدام محكوم كرد
اعدام  حكــم  مصر  دادگاه  فارس: 
هشــت متهم پرونده معــروف به 
«يورش به مركز پليــس حلوان» را 
صادر كــرد. وبگاه «بوابــه االهرام» 
گزارش داد، دادگاه 50 متهم ديگر 
اين پرونده را بــه حبس ابد، هفت 
متهم را به 10 ســال حبس و سه 
متهم ديگر را به پنج ســال حبس 

محكــوم كرد.دادگاه همچنين اين متهمان را بــه پرداخت غرامت به مبلغ يك 
ميليــون و 375 هزار پوند به مركز پليس حلــوان و يك ميليون پوند به وزارت 

كشور محكوم كرد.

سقوط جنگنده «سوخو 24» روسيه در سوريه
النشره: يــك فروند جنگنده «سوخو24» روسيه در سوريه سقوط كرد و هر دو 
خلبان آن كشته شدند. طبق اعالم رسانه هاى عربى، اين جنگنده درحالى كه تازه 

از پايگاه «الحميم» ديرالزور به پرواز درآمده بود، سقوط كرد. 
وزارت دفاع روسيه تأكيد كرده مشكل فنى عامل اين حادثه بوده است.

حمله مرگبار جنگنده هاى سعودى به صعده يمن
اسپوتنيك: يك منبع محلى در صعده اعالم كرد، در پى حمله، جنگنده ائتالف 
عربى به سركردگى عربستان به اين استان دست كم 13 نفر كشته و زخمى شدند. 
اين حمله مناطق مسكونى «مشــاف» در شهر «شدا» را هدف قرار داده و به كشته 
شدن 9 نفر و زخمى شدن 4 تن ديگر منجر شد.اين منبع محلى به اسپوتنيك گفته 
اين حمله فقط چندساعت پس از تيراندازى گارد مرزى عربستان به سوى شهروندان 
يمنى در منطقه «المشــنق» در شهر شدا و منطقه الرقو در شهر «منبه» در استان 

صعده بوده است كه اين حمله نيز به كشته و زخمى شدن هفت نفر منجر شد.

خـــبر

 بين الملل/ احمد يوســفى صراف   
اين روزهــا ترامپ در چند جبهه مختلف 
داخلى و خارجى در جدال و لفاظى است. 
از طرفى يك تنه با صفحه توييترى خودش 
(با هدف ديپلماســى توييترى) جهان را 
متاثر مى كند و براى هــر نقطه از جهان 
موضع گيرى يا جمله قصارى ارائه مى كند. 
از طــرف ديگر، هنوز موج نژادپرســتان و 
مخالفان نژادپرســتى پس از حوادث چند 
ماهه اخير آرام نشــده اســت. حاال ديگر 
تيم هاى ملى مختلف آمريكا در اعتراض به 
سياست هاى نژادپرستانه ترامپ همچنان 
در حالت زانو زده (اعتراض نمادين) هنگام 
پخش ســرود ملى اين كشور هستند، اما 
اين همــه گرفتارى هاى ترامپ نيســت. 
پس از توييــت عجيب وى در مورد اينكه 
تيلرسون با مذاكره با پيونگ يانگ وقتش 
را تلف مى كند، تيلرســون عمالً در مسير 
استعفا قرار گرفته است. اما باز هم اين همه 
گرفتارى هاى ترامپ نيست، «كروكر» رهبر 
جمهورى خواهان سناى آمريكا هم حاال 
به يكى از مشغله هاى داخلى آقاى رئيس 
جمهور براى پاسخ دادن تبديل شده است. 
به نظر مى رسد تاريخ آمريكا تا كنون چنين 
سطحى از آشفتگى و ناپختگى را در كاخ 
سفيد تجربه نكرده است. حاال همه عقالى 
جامعه آمريكا چه جمهــورى خواه و چه 
دموكرات رفته رفته يكپارچه شــده اند و 

تقريباً به اشتباه تاريخى خود پى برده اند. 

 حمايت رهبر جمهورى خواهان از 
«باب كروكر»

رهبر اكثريت جمهورى خواه سناى آمريكا 
حمايــت قاطع خــود را از رئيس كميته 
روابط خارجى سنا در برابر رئيس جمهورى 
آمريكا، اعالم كرد.«ميچ مك كانل» به دنبال 
حمالت توييترى «دونالد ترامپ» به «باب 
كروكر» رئيس كميته روابط خارجى سنا، 
وى را «عضو با ارزش ســنا» توصيف و از او 

حمايت كرد.
جدال لفظى ميان كروكر و رئيس جمهور 
آمريكا درپــى توييت ترامپ كه گفته بود 

او «التماس كرده بود» وزير خارجه شود و 
مقصر اصلى حصول برجام است، آغاز شد. 
ترامپ در توييتر نوشت، كروكر همچنين 
مى خواست وزير خارجه شود، اما وى گفته 
است «نه، ممنون». حمايت ميچ مك كانل 
از كروكر در حالى اســت كه واكنش ها به 
تنش هاى اخير بين ترامپ و رئيس كميته 
روابط خارجى ســنا همچنان ادامه دارد. 
پيش از اين برخى رســانه هاى آمريكايى 
هشدار دادند، حمالت توييترى ترامپ به 
كروكر، مى تواند آثار منفى بسيارى داشته 

باشد.

 خواسته استراتژيست سابق كاخ سفيد 
از «كروكر»

«اســتفان بنن» استراتژيست ارشد سابق 
«دونالد ترامــپ» رئيس جمهور آمريكا در 
مصاحبه با شــبكه «فاكس نيوز» خواستار 
اســتعفاى ســناتور «باب كروكر» از ايالت 
«تنســى» به دليل مطرح كردن ســخنان 
نااميدكننــده دربــاره توانمندى مديريت 

ترامپ شد.
وى در ايــن باره گفت: «اگــر باب كروكر 
عزت و شايستگى دارد، بايد هرچه سريع تر 
اســتعفا كند».بنــن تصريح كــرد، كامًال 

غيرقابل قبول است كه كروكر بگويد وقتى 
ارتش آمريكا در جنگ هاى خارج از كشور 
در حال مبارزه اســت، رئيس جمهور رفتار 
بچگانه اى دارد. سخنان استراتژيست سابق 
ترامپ پس از آن مطرح شد كه كروكر در 
يك پيام توييترى نوشــت: «كاخ سفيد به 
مركز مراقبت روزانه بزرگساالن تبديل شده 

است.»
بنن در مصاحبــه با روزنامــه آمريكايى 
مى تواند  ترامپ  گفــت:  «نيويورك تايمز» 
آمريكا را در مسير جنگ جهانى سوم قرار 
دهد. سخنان كروكر پس از آن مطرح شد 
كه ترامپ روز يكشنبه در پيامى توييترى 
نوشت، رئيس كميته روابط خارجى سنا به 
او التماس كرده است كه وى را مورد تأييد 
قرار دهد و ادامه داد، كروكر تا حد زيادى 
مسئول توافق وحشتناك هسته اى ايران و 

1+5 است.

 ترامپ، تيلرسون را به مبارزه طلبيد
امــا اختالف هاى ترامپ بــه همين موارد 
خالصه نمى شــود، پــس از آنكه ركس 
تيلرســون، وزير خارجه آمريكا، ترامپ را 
«كودن» ناميــده، او هم ديپلمات ارشــد 
آمريكا را براى مقايســه ضريب هوشى اش 

به مبارزه طلبيد. 
ترامپ در مصاحبه با فوربس در جواب به 
پرسشى درباره اين گزارش ها گفت، معتقد 
است، اين ها «خبرهاى جعلى» هستند، اما 
در ادامه بــا لحنى مفتخرانه گفت، حاضر 

است تيلرسون را در آزمون 
هوشى،  ضرايب  ســنجش 

شكست بدهد. 
پيــش از اين رســانه هاى 
آمريكا مدعى شــده بودند 
تيلرســون چند ماه پيش 
در جمعــى از لفظ «كودن» 
براى توصيف ترامپ استفاده 
كرده اســت. اين گزارش ها 
همچنيــن حاكى اســت، 
استعفا  آستانه  تا  تيلرسون 
پيش رفت، اما با پا در ميانى 
«مايك پنس»، معاون ترامپ 

تنش ها آرام گرفت. 
وى گفت: «من فكر مى كنم 

اين ها اخبار جعلى هســتند، اما اگر او اين 
را گفته، گمان مى كنم مجبور باشيم نتايج 
آزمون هاى سنجش بهره هوشى را مقايسه 
كنيم. و معلوم اســت كه چه كسى برنده 

مى شود.»

در پى اختالف هاى ترامپ، تيلرسون و كروكر 

بى اعتمادى در كاخ سفيد تنش در دولت آمريكا به توهين رسيد
همچنان پابرجاست

يوكى كانو هيرو/ سانكى ژاپن: روابط دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا و ركس تيلرسون، 
وزير امور خارجه آمريكا، در وضعيتى قرار دارد 
كه بهبودى روابط ميان آن دو بسيار مشكل 
است. هر دو شخص از طريق تلويزيون ان بى 
سى گزارش پيرامون استعفا را انكار كردند، ولى 
اين حال گزارش هايى در دسترس است  با 
داير بر اينكه، از مايك پمپئو، رئيس اطالعات 
مركزى آمريكا كه دونالد ترامپ اعتماد عميقى 
به وى دارد، به عنوان جانشين ركس تيلرسون 
ياد مى شود. به هرحال، اين احتمال وجود دارد 
كه بروز جنجال ميان رئيس جمهور آمريكا 
سياست هاى  بر  آمريكا،  خارجه  امور  وزير  و 

خارجى كشور آمريكا هم تأثير بگذارد. 
تلويزيون سى ان ان آمريكا از يك سو به نقل 
از شمارى از دوستان وزير امور خارجه آمريكا 
گزارش داد، ركس تيلرسون به منظور اينكه 
به شكل شايسته استعفا دهد، دست كم در 
سال جارى در وزارت امور خارجه باقى خواهد 
ماند و از ســوى ديگر، با اشاره به اينكه: «بى 
اعتمادى متقابل ركس تيلرســون و دونالد 
ترامپ تعميق يافته است» عمر تصدى ركس 
تيلرســون در وزارت خارجه آمريكا را كوتاه 

مدت معرفى كرده است. 
وزير خارجه آمريكا گزارشى كه در خصوص 
«احمق» خواندن دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا، منتشر شده، به شكل روشن رد نكرده 
است و بر اســاس گزارش رسانه هاى آمريكا، 
همين امر موجب تشديد خشم دونالد ترامپ، 
رئيــس جمهور آمريــكا، در خصوص ركس 
تيلرسون، وزير امور خارجه آمريكا شده است. 
ترامپ در خصوص بيانات تيلرسون، مبنى بر 
اينكه، در تالش اســت تا قصد گفت وگو در 
مسائل كره شمالى را جست وجو كند، با اشاره 
به اينكه: «اتالف وقت است» رويكرد وزير امور 

خارجه آمريكا را رد كرده است. 
گفته مى شود، رئيس جمهور آمريكا مذاكره 
با اشــخاص رابط در كنگــره را براى كاهش 
تعهدات دولت پيرامون قانونى كه هر نود روز 
بايد گزارشــى به كنگره در خصوص وضعيت 
پايبند بودن ايران به توافق هسته اى ارائه دهد، 

شروع كرده است.

يادداشت ترجمه

بنن در مصاحبه با 
روزنامه آمريكايى 
«نيويورك تايمز» 

گفت: ترامپ 
مى تواند آمريكا 

را در مسير جنگ 
جهانى سوم قرار 

دهد

بــــــــرش

 نيروهاى امنيــت مرزى 
درپــى  مى گوينــد،  بنــگالدش 
خشونت هاى جديد عليه مسلمانان 
روهينگيا، فقط طى يك روز بيش 
هزار نفر از ميانمار به بنگالدش 

سازمان امور پناهندگان ملل متحد 
طى بيانيه اى به نقل از پليس مرزى 

اعدام  حكــم  مصر  دادگاه 
هشــت متهم پرونده معــروف به 
«يورش به مركز پليــس حلوان» را 
صادر كــرد. وبگاه «بوابــه االهرام» 
 متهم ديگر 
اين پرونده را بــه حبس ابد، هفت 
 ســال حبس و سه 
متهم ديگر را به پنج ســال حبس 

b e y n a l m e l a l @ q u d s o n l i n e . i r
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 معارف/ آمنه مستقيمى  بى ترديد راز 
ماندگارى عاشورا با گذشت قرن ها مرهون 
عوامل متعددى است كه نمى توان و نبايد 
از كنــار آن ها بى تفاوت گذشــت؛ براى 
همين همان قدر كه بررســى رفتار امام 
حسين(عليه السالم) و يارانشان در اين باره 
اهميت دارد، آنچه اسرا در طول ايام اسارت 
و انتقال به كوفه و پس از آن به شام انجام 

دادند نيز مهم است و تاريخ ساز.
از اين رو و به مناســبت فرا رســيدن ايام 
انتقــال كاروان اســراى كربال به شــام با 
حجت االسالم والمسلمين ابراهيم بهارى، 
خطيب، كارشــناس تاريخ اســالم و امام 
جماعت مسجداالقصى تهران به گفت وگو 

پرداخته ايم:
 پــس از شــقاوت در حــق امام 
در  يارانشان  و  حسين(عليه السالم) 
عاشــورا، هدف بنى اميه از اسارت 
انتقال  و  اهل بيت(عليهم الســالم) 
كاروان اسرا از كربال به كوفه و سپس 

به شام چه بود؟
اصوالً آن حادثه اى كه در آن برهه از تاريخ 
رخ داد، زاييده افكارى بود كه پس از جريان 
شــهادت اميرالمؤمنين(عليه الســالم) به 
نحوى در محدوده حكومت اسالمى ايجاد 
شــده بود و امويان تصميم داشتند ذهن 
جامعه را از مسير اهل بيت(عليهم السالم) 
دور كنند و براى اين هدف، حساب ويژه اى 
داشــتند، چنان كه در طول 20سال پس 
بنى  اميرمؤمنان(عليه السالم)،  شهادت  از 
اميه بويژه معاويه در شام روى اين مسئله 
كار كردنــد تا اهل بيت(عليهم الســالم) 
را نيرويى كامــالً ضدمردمى، ضددينى و 
ضد اعتقاد بشــرى معرفى و وانمود كنند 
آن ها از مســير نبوى دورشده اند و در اين 
مســير تا جايى پيش رفتند كه در شام، 
اميرالمؤمنين(عليه السالم) را قاتل خليفه 
سوم معرفى كردند و اين افكار را در عراق و 

كوفه هم رواج دادند.
در چنين شرايطى اگر سيدالشهدا(عليه السالم) 
آن واقعه عظيم را رقم نمى زد و شهادت ايشان 
رخ نمى داد، هيچ اثرى از دين باقى نمى ماند، 
چنان كه از لسان معصوم(عليه السالم) است 
كه: «اگر صلح حســنى و قيام 
سيدالشهدا نبود، نبوت از هم 
متالشى مى شد.» و در نتيجه 
هم توحيد و هم معــاد و... از 
بين مى رفتند، براى همين امام 
فرمودند:  سجاد(عليه السالم) 
«اگر شهادت پدرم نبود، چيزى 

از اسالم باقى نمى ماند.» 
مهم آنكه افزون بر جناياتى كه 
يزيد و دستگاه خالفت اموى 
عليه سيدالشهدا(عليه السالم) 
و يارانشــان نشــان دادند و 
حتى اجساد مطهر شهدا را به 
خاك نسپردند تا اثرى از آنان 
باقى نماند، در اســارت اهل 
بيت حضرت هم قصدشــان 
اين بود كه بگويند عده اى بر 
خليفه خروج كرده اند و آن ها 
را خارجى يعنى خارج شده 
از دين و غيرمسلمان معرفى 
كنند تا در جامعه به گونه اى 
ثابت شــود كه ياراى سخن 
گفتن هم نداشته باشند، اما 
غافل بودند كه اين خواســت خدا بود كه 
سيدالشهدا(عليه السالم) شهيد و اهل بيت 

و خاندانشان اسير شوند.
چنان كه مرحوم شهريار مى گويد: 

«بردن اهل حرم دســتور بود و ســّر غيب/ 
ور نــه ايــن بى حرمتى ها كــى روا دارد 

حسين(عليه السالم)».

 چرا بــه نقل تاريخ 
بزرگان،  تفاســير  و 
نقش  كربال  اســراى 
و  تبيين  در  مهمــى 
تبليغ واقعيت عاشورا 
و مانــدگارى نهضت 
داشتند؟  حســينى 
ارتباط اسارت با حيات 

عاشورا در تاريخ، چيست؟
بيــت  اهــل  ترديــد  بــى 
سيدالشهدا(عليه السالم) كه اسير شدند، 
عمده بار مســئوليت كربال و عاشورا را 
بر عهــده گرفتند و كار را تا جايى پيش 
بردند كه يزيد در نهايت مجبور به آزادى 
آن ها شــد، زيرا در طول نزديك به يك 
ماه اسارت، صداى حقيقت و مظلوميت 
كربال را به گوش عالَم رســاندند. چنان 
كه تا پيــش از حضور كاروان اســرا در 
شام، در دمشــق كسى جرئت بردن نام 
اميرالمؤمنين(عليه السالم) را نداشت، اما 
غوغايى  سجاد(عليه السالم)  امام  خطبه 
در مســجد دمشــق بر پا كرد و هيمنه 
ســى و چند ســاله بنى اميه را در شام 
بر هم ريخت و ســبب شد يزيد قاتالن 

سيدالشهدا(عليه السالم) را لعن كند!
 از اين رو، حركت اســرا امتداد عاشــورا و 
واقعه كربالست و همان مشقتى را كه شهدا 
تحمل كردند تا حقيقت اسالم نشان داده 
شود، اسراى كربال نيز تحمل كردند و بى 
ترديد اين عبارت عين حقيقت است كه: 
«كربــال در كربال مى ماند اگر زينب نبود.» 
زيرا زينب كبرى(سالم اهللا عليها) صداى 
شهادت حسين بن على(عليه السالم) است 
كه با رساترين فرياد در خطابه هاى كوفه و 
شام و بازار كوفه بلند شد و طومار يزيديان 

را در هم پيچيد.
 سيره اسراى كربال چگونه سبب شد 
همه نقشه هاى يزيديان از اسارت آن ها 
نقش بر آب شود و اين اسارت حقيقت 

كربال را تاريخى و جهانى كند؟
در اين باره چند مسئله قابل بحث است؛ 
نخست ورود اسرا به كوفه، با توجه به آنكه 
اهل كوفه اين خاندان را مى شناختند. وقتى 
سرمبارك حضرت سيدالشهدا(عليه السالم) 
روى نيزه قرآن خوانــد، معجزه اى بزرگ 
رخ داد و خطبه بشــدت حماسى حضرت 
زينب(سالم اهللا عليها) هم مردم كوفه را به 
گريه وا داشت، اما حضرت(سالم اهللا عليها) 
خطاب به آن ها فرمودند: «آن قدر بگرييد 
كه لب هاتان خنده نبيند.» و بعد مصائب 
امام را بازگو و مردم كوفه را به درونگرايى 
و بازگشــت به فطرتشــان وادار كردند و 

و  شــايد همين ســخنان 
خطابه هاى على گونه عقيله 
بنى هاشم(سالم اهللا عليها)، 
قيام  جرقه هاى  نخســتين 

توابين را زد.
در مجلس ابن زياد و بعد از 
زخم زبان هــاى او، حضرت 
با  عليها)  اهللا  زينب(ســالم 
كرامت و غــرور رفتار كــرده و فرمودند: 
«شهادت عادت ما و كرامت خدا به ماست» 

و نيز فرمودند: «ما رأيُت االّ جميالً».
اينجا ديگر دشمن دستاويزى براى حمله 
به اين بانوى بزرگوار ندارد و حتى وقتى ابن 
زياد درصدد كشتن امام سجاد(عليه السالم) 
برآمــد، حضرت زينب(ســالم اهللا عليها) 
ممانعت كرده و هيمنــه ابن زياد را برهم 
ريخــت تا جايــى كه آن ملعــون نتواند 
حضرت را به قتل برســاند، او سپس قصد 
كشــتن حضرت زينب را داشت كه او را 
بازداشتند و گفتند صحيح نيست زنى را 

به قتل برسانى.
حضرت زينب(سالم اهللا عليها) همچنين 
خطاب به يزيد فرمود: «هر نقشه اى دارى، 
بِكش و هر تالشى مى توانى، بُكن كه خدا 
با شــهادت حسين(عليه السالم) محبت و 
حرارتى در قلب مسلمين و آزادى خواهان 
ايجاد كرد كه تا قيامت نه كم و نه ُخنك 

خواهد شد.»
بنابــر اين، نوع رفتار اهل بيِت امام در ايام 
اسارت به گونه اى بود كه صداى مظلوميت 
كربال را به گوش تاريخ رســاند و ســبب 

بيدارى شد.
 چه چيز سبب شــد اسالم جز با 
(عليه السالم)  سيدالشهدا  شهادت 
و اسارت و مشــقت اهل بيت شان 
ماندگار نشود؟ ارتباط اين مشقات و 

حيات اسالم در چيست؟
اگرچه اين اســارت سخت و دردناك بود، 
اما به بركت آن شهادت و اسارت، درخت 
نونهال اسالم تنومند شد و اسالم، قدرتى 
بزرگ يافت كه حدود 60 -50 سال پس از 
شهادت امام(عليه السالم)، در مدينة النبى 
و در محضر امام صادق(عليه السالم) ده ها 
هزار نفر براى كســب علم حاضر شدند و 
با گذشــت نزديك به 14قرن از شهادت و 
اســارت آل اهللا مى بينيم اين نور و محبت 

روز به روز فزونى مى يابد.
 نحوه رويارويى اسرا با سختى هاى 
اسارت پس از شهادت عزيزانشان چه 
درس هايى دارد و چه سبكى از زندگى 

را ارائه مى كند؟

نخســتين درس از اســارت بازماندگان 
كربال، پايبندى تك تِك اسرا به شرعيات 
است، براى مثال امام سجاد(عليه السالم) 
مى فرمايند و از امام باقر(عليه السالم) هم 
نقل شده است كه: «در شب شام غريبان، 
نماز شــب هيچ يــك از كــودكاِن باالى 
سه سال قضا نشــد.» اين نشان مى دهد، 
اهل بيت(عليهم الســالم) هدف باالترى 
داشــته اند، چنــان كه طفل خردســالى 
ماننــد امــام باقر(عليه الســالم) با وجود 
ديدن شــهادت همه عزيزان، براى التيام 

دردهايشان نماز شب مى خوانند.
همچنين، اســرا در هيچ يك از منازِل راه 
هرگز شــكوه اى از گرسنگى و سختى ها 
نكرده و همه مشــقات را تحمل كرده اند 
تا حقيقت اسالم رشــد بيابد و حتى امام 
سجاد(عليه السالم) در اسارت هم از مردم 
مشكل گشايى مى كردند، در حالى كه خود 

درخواستى از ديگران نداشتند.
از اين رو، اين رفتار و ســيره اسراست كه 
سبب مى شــود در تكريت عده اى حمله 
كرده و اســرا را از دســت بنى اميه براى 
ســاعاتى آزاد كنند، البته مردم در مواضع 
ديگر هم براى نجات اســرا تالش كرده و 

براى مظلوميت آن ها دل سوزانده اند.
و... امروز هم ميوه صبر شــيرين اســت، 
چون قرآن كريــم مى فرمايد: ما همه را 
با ابزارهاى گوناگــون امتحان مى كنيم، 
بشارت باد بر آن ها كه اهل صبراند؛ چنان 
كه اهل بيت(عليهم السالم) اين ثمره را 

ديدند.
 آنچه امــروز توســط گروه هاى 
تكفيرى در حق اسرا اعمال مى شود، 
چقدر بازنشــر جنايات بنى اميه با 
اسراى كربالست و مى تواند شمه اى از 
مصائب اهل بيت امام(عليهم السالم) 

را نشان دهد؟
اگر كمى به پيش از واقعه كربال بازگرديم، 
مى بينيم معاويه، حجربن عدى را اســير 
مى كند و او، فرزند و يارانش را سر مى بُرد!

امــروز هم جنايات تكفيرى هــا، وهابيت 
و ســلفى ها از خط فكرى بنى اميه و آل 
ابوســفيان ريشــه مى گيرد، زيرا رفتار و 
آثارِ اعمالشــان همان است كه بنى اميه 
كرده اند و نــوع رفتار تكفيرى ها، اموى و 
همان رفتار مشركان جنگ هاى بدر و احد 
است، چنان كه همان رفتارى را كه با بدن 
حمزه سيدالشهدا (عليه السالم) كردند در 
حق شهيد محســن حججى روا داشتند! 
بنا بر اين، بايد نسبت به اين مسئله هوشيار 

باشيم تا مثل كوفيان مرعوب نشويم.

در گفت وگوى قدس با خطيب و كارشناس تاريخ اسالم تبيين شد

نقش اسيران كربال در ماندگارى دستاوردهاى عاشورا

اينجا، غريبى را سيل مى برد
رقيه توسلى

دردها كه برايمان شــاخ و شــانه 
بكشند كســى را داريم كه شكايت 
ناشنيده، دسِت حال و احوالمان را 

مى گيرد.
و شــادى ها كــه از راه برســند و 
اشك هاى ذوق؛ باز مى دويم سمت 
دل. ســمتى كــه چشــم هايمان 
مى چرخد. سمِت خراسان. كه هواى 
زيارت، روبه راه ترين احســاس عالم 

است.
امام رضاجان! بيكران ســال است، 
يادتان را دوست داريم... حرمتان را... 
امواج رئوف مشهدتان را... آن صفا و 
مراِم صاحبخانه بودنتان كه در قلم 

نمى گنجد... دقايق بى ريايى كه شوريدگى مان را آنجا گم مى كنيم.
حضرتا! هروقت صلوات هايمان را تا ديارتان مى آوريم، معجزه رخ مى دهد. غريبى را 
سيل مى برد. زندگى مان، ستاره و آفتاب مى بيند و شادى از در وارد مى شود و قرار.
هروقت يا على بن موســى الرضا را با السالم عليك همراه مى كنيم، عالج زخم ها 
از روزن ها فرو مى ريزند. نور مى تابد. انگار فرشــته ها تا شهِر صبورى، پا به پايمان 

مى آيند. اصالً مى بينيم ظلمت از اقليم مان مى گريزد.
مى بينيم  وصال و مهر و نيكى تان را، دوســتى تان را، مواليى و سرورى تان را،   

اى از خاندان اوليا!
بيكران ســال است خيرخواهى تان، قسمِت عالميان شــده و كسى را داريم كه 
هشتمين دستگير اســت. شهيد است، سلطان است، ضامن است، شفيع است و 

غريبى است كه سايه سرش به تمام آشناياِن گردون تنه مى زند.
پس، آخر ما را چه باك از عظمِت رنج ها! چه باك از كوتاه و بلنِد روزگاران!
از ُحزن هاى پاره وقت و عميق كه در خلسه و سر و سامان يك دخيل ايم. 

ما مجنون ايم و معشوقى داريم كه هرروز او را حضرِت عشق، خطاب مى كنيم. با 
«السالم عليك» هايمان.

حوزه نبايد از فضاى مجازى 
غافل شود

خوشبختانه در ســال هاى اخير، اهتمام به 
بحث سواد رسانه اى به عنوان يك ضرورت 
و نيــاز جدى به مــوازات جامعــه در بدنه 
حوزه هــاى علميه در حال نهادينه شــدن 
اســت، هر چند در اين باره معتقدم، هنوز 
شــتاب تحولى ما مطلوب و مــورد انتظار 

نيست.
به هر حال در دنياى كنونى كه رســانه هاى 
جمعــى و بخصوص شــبكه هاى اجتماعى، 
بر مخاطبان  اثرگذارى بسيار چشــمگيرى 
انبوه جهانى دارند ما نمى توانيم نســبت به 
اين مقوالت كم توجه يا بى توجه باشــيم، 
از اين رو بويــژه در حوزه هاى علميه اعم از 
حوزه هاى برادران و خواهران بايد به اين مهم 

توجه مضاعفى صورت پذيرد.
به لطف خدا چند ســالى است، پس از ورود 
برخى شخصيت هاى مطرح حوزوى به بحث 
فقه رسانه، اين موضوع به شايستگى در بدنه 
حوزه جا افتاده، اما چه خوب و الزم اســت 
كه در مسئله ســواد رسانه اى نيز اين اتفاق 

رخ دهد.
البتــه در همين يكــى دو ســال اخير در 
برخى مراكز حوزوى همچون دفتر تبليغات 
اسالمى حوزه علميه قم حركت هاى بسيار 
خوب و اميدواركننده اى شــروع شــده كه 
از جمله آن ها مى توان به تشــكيل انجمن 
سواد رسانه اى طالب اشاره كرد كه تاكنون 
نشست ها و همايش ها و كارگاه هاى متعددى 
در زمينه راهكارهاى ترويج ســواد رسانه اى 
در بين حوزويان از ســوى آن برگزار شده 

است.
همچنين در حوزه هــاى علميه خواهران تا 
آنجا كه اطالع دارم، تحــركات خوبى براى 
تقويت سواد رسانه اى صورت پذيرفته يا در 
حال انجام اســت كه بى گمان در سال هاى 
آينده، بركات اين حركت ها را شاهد خواهيم 
بود، اما اجماالً آنچه مورد انتظار است اينكه 
در كنــار دروس رســمى و اصلى حوزه بايد 
توجهى هم به مباحث نوين همچون رسانه و 

فضاى مجازى صورت پذيرد.
البتــه پيش از هر چيز الزم اســت مديران 
حوزوى، استادان و دست اندركاران اهميت 
و ضرورت اين بحث را به شايســتگى درك 
كنند، بــه تعبير رهبر معظم انقالب اهميت 
فضــاى مجازى بــه اندازه اهميــت انقالب 
اسالمى اســت و حوزويان به عنوان مبلغان 
دين و كســانى كه نسبت به هدايت دينى و 
اعتقادى مردم و نسل جوان رسالت مهمى بر 
دوش دارند، نمى توانند از اين موضوع غفلت 

داشته باشند.
امــروز يكــى از بســترهاى بســيار مهم و 
تأثيرگــذار تبليغ دين، اســتفاده از ظرفيت 
فضاى مجازى است و اگر ما به آن كم توجه 
باشيم، يقين بدانيم دشمن بيكار ننشسته و 
براى مقابله با دين و اعتقادات و باورهاى ما 
از همين ظرفيت وارد شده و به ما و جامعه 

ضربه مى زند.
از آن ســو بايــد توجه داشــت، چنانچه ما 
بدون شناخت درســت و بدون دغدغه الزم 
وارد فضاى مجازى شويم، آسيب ها و جامعه 
با مخاطرات بســيارى از ايــن ناحيه روبه رو 
خواهد شد كه شــايد جبران آن ها به زمان 
طوالنى و مرارتى بيش از آنچه فكر مى كنيم، 
نياز داشته باشــد، بنابر اين ورود به فضاى 
مجازى به عنوان يك ضرورت بايد با آگاهى 
و بينش و احساس تكليف و بخصوص داشتن 

برنامه هدفمند باشد.

هديه   
1. يكى  از  مستحبات  هديه دادن،  بوي ژه  به  ارحام  
و  خويشان  اســت،  بخصوص در ميان  ارحام  و  
خويشاوندان  نســبت  به  پدر و مادر سفارش 

بيشترى شده است. 
2. اگر  به  فرزندى  بيشتر  از فرزند  ديگرى  هديه  
داده  شــود   يا  هديه اى  با  ارزش ترى  داده   شود 
كراهــت  دارد،  اما  اگر  يكــى  از  فرزندان داراى 
 خصوصيتى  باشد   كه  سزاوار  برترى است  مثًال 
 فقير  است   چنانچه  موجب  فتنه  و  فساد  نشود  

برترى  دادن  او  در  هديه  خوب  است. 
3. مالى  كه  هديه  داده  مى شود  تا  تحويل  داده  
نشود  هديه  محسوب  نمى گردد  مثالً  اگر  انسان 
 به  فرزندش  بگويد  وسيله اى  را  به  تو  بخشيدم  تا 
وقتى كه تحويل فرزند نداده، مال فرزند نشده 

است و احكام هديه را ندارد.
4. در  برخى  موارد  چيزى  را  كه  انسان  بخشيده 
 و  تحويل  داده  است  نمى تواند پس بگيرد؛   مثال  ً 

مالى   را   به  اقوام  نسبى  هديه  داده.
(منهاج الصالحين  آيت  اهللا  سيســتانى  جلد 2  
كتاب  الهبه  مسئله 136؛  تحريرالوسيله  كتاب 

الهبه مسئله22.)
گروه علمى احكام اداره پاسخگويى 
حرم مطهر رضوى

يك حديث / يك تصوير

دارالشفا

نخستين درس از 
اسارت بازماندگان 
كربال، پايبندى تك 
تِك اسرا به شرعيات 
است، براى مثال امام 
سجاد(عليه السالم) 
مى فرمايند و از امام 
باقر(عليه السالم) 
هم نقل شده است 
كه: «در شب شام 
غريبان، نماز شب 
هيچ يك از كودكاِن 
باالى سه سال 
قضا نشد.» اين 
نشان مى دهد، اهل 
بيت(عليهم السالم) 
هدف باالترى 
داشته اند

بــــــــرش

رصد

عالم سنى: پياده سازى پيام عاشورا 
ضرورى است

الديار: «شــيخ بكر رفاعى»، مفتى سابق شهرهاى «بعلبك» و 
«هرمل» لبنان با اشاره به اينكه واقعه عاشورا عرصه رويارويى حق 
و باطل بود، بر ضرورت پياده سازى پيام و مفاهيم واقعه عاشورا 

در زندگى روزمره تأكيد كرد.
به گزارش روزنامه لبنانى « الديار»؛ مركز فرهنگى امام خمينى(ره) 
در شهر بعلبك (از شهرهاى تاريخى لبنان)، همايشى با عنوان 
«در سايه سار كربال» برگزار كرد كه شهردار، اعضاى شوراى شهر 
بعلبك و برخى شــخصيت   هاى شيعى و سنى از ميهمانان آن 
بودند. وى با اشاره به اينكه قيام امام حسين(عليه السالم) تنها 
يك رويداد تاريخىـ  اســالمى نيست، گفت: ابعاد نهضت امام 
حسين(عليه السالم) براى هر مسلمانى مشخص و مبرهن است 
و كالم پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) درباره امام حســين(عليه 
السالم) جاى هيچ شك و ترديد باقى نمى گذارد، بنابراين كسى 
كه حب اهل بيت پيامبر را ندارد، مسلمان محسوب نمى شود. در 
اين آيين همچنين، «ابراهيم بدوى»، از پژوهشگران جهان عرب 
ضمن سخنانى به تبيين ابعاد گوناگون نهضت امام حسين(عليه 
السالم) پرداخت و گفت: قيام نكردن امام حسين، اسالم ناب را 
به تحريف كامل مى كشاند، از اين رو امام حسين(عليه السالم) 
گزينه اى جز قيام عليه حكومت ظالم يزيد نداشــت و اين قيام 

استمرار سيره نبى مكرم اسالم و رويكرد عادالنه ايشان بود.

انس شهيد حججى با قرآن از كودكى 
ايكنا: پدر شهيد مدافع 
حججى  محســن  حرم 
بيــان كرد: محســن از 
دوران كودكــى بــا اهل 
بيت(عليهم السالم) انس 
داشــت و با قــرآن نيز 
مأنوس بود و در جلسات 

قرآن حضور مى يافت. محمدرضا حججى ميهمان تلفنى برنامه 
زنده «تالوت هاى درخواســتى» شبكه قرآن و معارف سيما بود 
كه در اين برنامه ضمن تشــكر از مردم براى حضور در مراسم  
گراميداشت شهيد حججى، بيان كرد: محسن از دوران كودكى 
با قرآن هم انس فراوانى داشت؛ خود ما به نوعى در مسجد بزرگ 
شده ايم و محسن نيز در جلسات قرآن و مساجد شركت زيادى 
داشت و تا پيش از شهادت موفق شده بود بيش از نيمى از قرآن 
را حفظ كند و ويژگى بارز او اين بود، راهى كه از ابتدا به درستى 

انتخاب كرد با ثبات قدم تا انتها ادامه داد.
پدر اين شهيد مدافع حرم گفت: نحوه احترام گذاشتن محسن 
به والدين بى نظير بود، هيچ وقت نبود كه به ما دست دهد، اما 
دست ما را نبوسد، هرگز با خواهر و برادر با صداى بلند صحبت 
نمى كرد و نتيجه اينكه انسان هر چقدر در اين دنيا متواضع تر 

باشد، نزد خداوند عزيزتر خواهد شد.

كتاب نهضت عاشورا و دكترين قيام 
حسينى، قرآن كريم است

شبســتان: رئيس مركز رسيدگى به امور مســاجد با بيان 
اينكه قرآن كريم، كتاب انقالب حســينى اســت، گفت: قيام 
اباعبداهللا الحسين(عليه السالم) با همه وجوه و ابعادش منطبق 
با كالم الهى صورت پذيرفت، بنابراين كتاب نهضت عاشــورا و 

دكترين قيام حسينى قرآن كريم است.
حجت االسالم محمدجواد حاج على در سلسله جلسات شرح 
صحيفه ســجاديه كه در مجتمع فرهنگى شهداى هفتم تير 
برگزار شد، با استناد به اين فراز از دعاى 40 صحيفه سجاديه كه 
حضرت فرمودند: بارالها؛ تو قرآن را به صورت اكمال و اجماع بر 
قلب پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) نازل كردى و ما را مفسر و شارح 
آن قرار دادى، گفت: تماشاى سيماى امام حسين(عليه السالم) و 

ياران با وفايش در آيينه قرآن كريم ميسر است.
رئيــس مركز رســيدگى به امور مســاجد ادامــه داد: نهضت 
امام حســين(عليه الســالم) قرآن عينى اســت و احياگر تمام 
نهضت هايى بود كه انبياى الهى براى هدايت بشر انجام داده بودند. 
حجت االسالم حاج على اكبرى ادامه داد: در مواجهه دو گروه حق 
و باطل گاهى ما شاهد نصرت ظاهرى و گاهى هم نصرت باطنى 
هستيم كه امام حسين(عليه السالم) در قيام عاشورا فاتح به نصر 
باطنى بودند. وى ادامه داد: حب شهوات سبب شد دشمنان، امام 

حسين(عليه السالم) را به شهادت برسانند.

احكام

 چرا بــه نقل تاريخ 
بزرگان،  تفاســير  و 
نقش  كربال  اســراى 
و  تبيين  در  مهمــى 
تبليغ واقعيت عاشورا 
و مانــدگارى نهضت 
داشتند؟  حســينى 
ارتباط اسارت با حيات 

دردها كه برايمان شــاخ و شــانه 
بكشند كســى را داريم كه شكايت 
ناشنيده، دسِت حال و احوالمان را 

و شــادى ها كــه از راه برســند و 
اشك هاى ذوق؛ باز مى دويم سمت 
دل. ســمتى كــه چشــم هايمان 
مى چرخد. سمِت خراسان. كه هواى 
زيارت، روبه راه ترين احســاس عالم 

امام رضاجان! بيكران ســال است، 
يادتان را دوست داريم... حرمتان را... 
امواج رئوف مشهدتان را... آن صفا و 
مراِم صاحبخانه بودنتان كه در قلم 

نمى گنجد... دقايق بى ريايى كه شوريدگى مان را آنجا گم مى كنيم.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

فائزه حسين خانى، عضو هيئت مديره 
انجمن سواد رسانه اى طالب كشور

معارف

اخالق آرمانى از نظر قرآن (8)

آثار خوش گمانى
ِنّ  حضرت اميرالمؤمنين(عليه السالم) در يكى از سخنان خود مى فرمايد: «ُحسُن الَظّ
جايا و اَْجَزِل العطايا. ُحسن ظن از بهترين صفات انسانى و پربارترين  ِمْن افَضِل الَسّ
مواهب الهى است.» و اين گونه يكى از مهم ترين درمان هاى دردهاى امروز جامعه ما 
در سخنان حضرت امير نهفته شده است. دردهايى كه برونداد آن جدايى و گسست 

در خانواده و اختالف و كشمكش هاى سنگين خانوادگى است. 
بنابراين در يكى از سخنان منسوب به حضرت رضا(عليه السالم) آمده است: «أحسن 
الظن بــاهللا فإن اهللا عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيراً فخيراً 
وإن شراً فشراً. به خدا خوش گمان باشيد، زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: من نزد 
گمان بنده مؤمن خويشم، اگر گمان او خوب است، رفتار من خوب و اگر بد است، 

رفتار من هم بد باشد».
گمان نيك داشتن به خداوند يعنى اعتماد كردن و توكل نمودن به خداوند است. 
حضرت اميرالمؤمنين(عليه السالم) در سخنى مى فرمايد: «حسن الظن يخفف الَهّم و 
ينجى من تقلد االثم. خوش گمانى، اندوه انسان را كاهش مى دهد و او را از آلودگى 

به گناه مى رهاند.»
امروزه نافرمانى ها و جنگ اعصاب خانوادگى به خاطر فاصله گرفتن از اين سخنان 
نورانى و تأثيرگذار زندگى اســت كه شــيرينى آن را بر مردم بسان زهر ساخته و 
عشق و صميميت را در ميان آنان كمرنگ نموده است. حضرت على(عليه السالم) 
مى فرمايد: «ُحسن الظن راحة القلب وسالمة الدين. گمان نيك مايه آرامش قلب 

و سالمت دين است.»
مثبت انديشى فقط در قلمرو و ارتباط ميان انسان ها تعريف نمى شود، بلكه هرگونه 
بدگمانى به خداوند و بندگان او در نگاه دين يك ناهنجارى اعتقادى به شمار مى آيد 

و سوء ظن محسوب مى شود. 
عامل آرامش و ُطمأنينه در انســان همان گونه كه خداوند مى فرمايد، مى شود: 
«أليس اهللا بكأف عبده. آيا خداوند براى حمايت از بنده اش كافى نيست.» هرگاه 
كســى به اين باور برسد كه همه امور بر اساس مصلحت و مشيت الهى صورت 
مى پذيرد، ديگر ترديد بر دل راه نمى دهد و هر واقعه اى را چشــمه اى جوشان از 
فيض الهى بر خود و ديگران مى بيند و شكرگزار خداوند مى شود و از بروز حوادث 

ناسپاس نمى شود. 
پيامبر گرامى اسالم(صلى اهللا عليه و آله) نيز براى هدايت افكار و انديشه هاى 
مؤمنــان در هنگام بروز حوادث و ناماليمات و نشــان دادن افق نجات بخش 
و اميدوارى در زندگى مى فرمايد: «ســوگند به پروردگارى كه معبودى جز او 
نيست. هرگاه بنده مؤمنى به خداوند حسن ظن داشته باشد، خدا نيز در نزد 
گمان بنده خود اســت، زيرا او كريم اســت و تمام نيكى ها به دست اوست و 
حيا مى كند از اينكه بنده مؤمنش به او حسن ظن داشته باشد، ولى او گمان 
بنده اش را ناكام بگذارد». بنا بر اين، به خداوند حســن ظن داشته باشيد و به 

سوى او رغبت كنيد. 
بر اين اســاس، آنان كه مثبت انديش هستند، چون همواره نيمه پر ليوان زندگى 
را مشاهده مى كنند، همواره خود را موفق مى بينند و چون موفقيت خود را نسبى 
مشاهده كرده اند با شور و نشاط وصف ناپذيرى براى پركردن ظرفيت زندگى خود 
تالش شبانه روزى مى كنند و همين نشاط سبب مى شود افراد ديگرى كه در كنار 
آنان زندگى مى كنند، نيز با اميد بيشــتر به زندگى بهتر بكوشند و اگر به گذشته 
زندگى خود سرى مى زنند، فقط براى درس گرفتن و عبرت از گذشته خود، چراغى 

فراروى آينده مى سازند. 
اين گونه افــراد در جامعه مثل حلقه اتصال دهنده دو طرف زنجير، نقش آفرين 
وحدت و يكدلى و تعاون و همكارى هستند و همواره ساحل نجات را در برابر خود 
مى بينند و لحظه اى رابطه خود را با آن منقطع نمى دانند. بر خالف جامعه اى كه 
آحاد آن گرفتار بيمارى منفى گرايى و گمانه زنى هاى بى دليل مى شود كه در اين 
جامعه دوستى و الفت هيچ جايى ندارد و در عرض بدگويى و بدگمانى و توقعات 

بيجا، جاى مهرورزى را مى گيرد.

annota�on@qudsonline.ir

درس هايى از قرآن

حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمدباقر  علم الهدى

 پدر شهيد مدافع 
حججى  محســن  حرم 
بيــان كرد: محســن از 
دوران كودكــى بــا اهل 
بيت(عليهم السالم) انس 
داشــت و با قــرآن نيز 
مأنوس بود و در جلسات 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

افزايش قيمت بنزين در دولت مطرح نشده است   مهر:وزير نفت گفت: بحث افزايش قيمت بنزين هنوز مطرح نشده است.  بيژن زنگنه پس از بازديد از نمايشگاه جانبى سومين كنگره راهبردى نفت 
و نيرو، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشى درباره برنامه دولت براى افزايش قيمت بنزين گفت: هنوز اين مسئله در دولت مطرح نشده است. زنگنه درباره بسته پنج ميليارد دالرى براى نگهداشت و افزايش 

توليد ميدان هاى در حال بهره بردارى در حال تهيه است، گفت: احتمال مى رود اين بسته از ابتداى سال 97 عملياتى شود.

سيف در واكنش به گرانى دالر: 
تأثير سخنان ترامپ در بازار ارز بلندمدت نخواهد بود

 اقتصاد: پس از نوسان شديد قيمت 
دالر در بازار كــه از مرز4000 تومان 
گذشت ســرانجام سكوت رئيس كل 

بانك مركزى شكست.
رئيس كل بانــك مركزى در واكنش 
به نوســان هاى روزهاى اخيــر بازار 
ارز گفت: «ارزهــاى مختلف در دنيا 
نوساناتى دارند و چيز عجيبى نيست و 

حتى قوى ترين ارزها هم دچار نوسان نرخ برابرى با ارزهاى ديگر مى شوند.»
به گزارش تسنيم، سيف تأكيد كرد: «واقعيت هاى اقتصادى در هر كشورى شرايطى 
را اقتضا مى كند و چيزى نيســت كه بشود با دســتور آن را در يك شرايط خاص و 

ثابت نگه داشت.»
به گفته وى، بانك مركزى نسبت به نوسان نرخ ارز بى تفاوت نيست و وظيفه دارد از 
نوسان هاى هيجانى بازار ارز جلوگيرى كند و اگر بانك مركزى مداخله كند، ممكن 
است به شكل موقت بشود بازار را كنترل كرد، اما شرايط باز به همان شرايط پيش 

برمى گردد و اين امر بازار را از پيش بينى پذير شدن خارج مى كند.
وى افزود: اگر بانك مركزى وظيفه اش را درســت انجام دهد، اخبار هيجانى تاثيرى 
در بازار ايجاد نمى كند و بايد سعى كنيم اين فضا را ايجاد كنيم. اوج تأثير سخنان 
ترامپ در امور بانكى آثار هيجانى است كه ممكن است در بازار ارز ايجاد شود، ولى 
اين تأثيرها بلندمدت نخواهد بود و در هيچ اقتصادى اين گونه حرف ها نمى تواند تأثير 

بلند مدت بگذارد و همه اين سخنان آثار موقت دارد.»
گفتنى است دالر در معامالت ديروز با هفت تومان افزايش قيمت آغاز به كار كرد 

اما در ميانه راه، با كاهش 28 تومانى به 4013 تومان رسيد.

شماره گذارى خودروهاى پر مصرف 
به زودى ازسرگرفته مى شود

تسنيم:وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:محدوديت شماره گذارى خودرو هاى با 
مصرف سوخت بيش از 8/5 ليتر حذف مى شود. محمد شريعتمدارى وزير صنعت، 
معدن و تجارت افزود: بخشنامه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مجوز 

شماره گذارى خودروهاى داخلى با مصرف سوخت باال بزودى صادر خواهد شد.

افزايش خودسرانه قيمت برخى محصوالت 
تسنيم:با افزايــش قيمت دالر موج 
جديــد گرانى كاالها در بــازار كليد 
خورد.   در حال حاضر اگر ســرى به 
بازار لوازم خانگى بزنيد شاهد فهرست 
جديد شــركت ها بــراى محصوالت 
مختلف هستيد وقتى هم دليل اين 
موضــوع را آن هــم با ركود بــازار از 
فروشندگان مى پرسيد آن ها افزايش 

قيمت دالر و هزينه ها را عامل اصلى اين تغييرات قيمت عنوان مى كنند.
در كنار بازار لوازم خانگى رشــد قيمت در ساير بخش ها مانندخودروهاى وارداتى و 
داخلى، پوشاك، قطعات خودرو هم ديده شده كه نظارت كافى بر اين موضوع انجام 
نمى شود. اقدامات اين توليدكنندگان در افزايش خودسرانه قيمت ها در حالى انجام 
مى شود كه اثرات افزايش قيمت دالر بايد خود را طى يك تا دو ماه آينده آن هم در 
توليدات جديد نشان دهد نه آن دسته از توليداتى كه در مغازه ها بسر برده و خبرى 

از خريدار نباشد. 
در حال حاضر در اين بازار كه هر روز شــاهد اتفاق جديدى است و در نهايت 
به افزايش قيمت ها ختم مى شــود خبرى از نظارت دستگاه هاى مربوط نيست 
و اين حقوق مصرف كننده است كه هميشه تضييع شده و مجبور به پرداخت 

هزينه هاى زياد است. 

ميــز خـــبر

راه   وزير  غالمى    فرزانه  اقتصاد/   
همايش  هفدهمين  در  شهرسازى  و 
افزايش  از  مسكن  توسعه  سياست هاى 
شديد اختالف طبقاتى در كالنشهرها و 
تفاوت پنج برابرى قيمت مسكن در باال 

و پايين شهر تهران گفت.
عبــاس آخوندى با انتقاد از سياســت هاى 
مداخله اى دولت در ســال هاى گذشــته، 
اظهار داشت: بيشترين مداخله در سال هاى 
84 تا 92 و با طرح مســكن مهر و ساخت 
2 ميليون واحد صــورت گرفت. اين يعنى 
معادل هشــت درصد موجودى مسكن، به 
واحدهاى كشــور اضافه شــد كه در كشور 
بى سابقه است. بيشــترين شهرفروشى در 
همين دوره اتفاق افتاد و عرضه مســكن به 
اوج رسيد. به گفته وزير راه و شهرسازى در 
دوره مذكور و برخالف اينكه بايد قيمت ها به 
حداقل مى رسيد، قيمت زمين 8/6 برابر و به 
عبارتى 760 درصد و قيمت مسكن 6 برابر 
يعنى 500 درصد رشــد كرده حال آنكه در 
فاصله سال هاى 92 تا 95 قيمت مسكن 1/1 
و به عبارتى هر سال تنها 2/5 درصد افزايش 
يافتــه و در تهران هم قيمت زمين دو دهم 
درصد و نزديك به صفر بوده است و نشان از 

توقف سوداگرى مسكن دارد.
آخوندى با اشــاره به پيام دبير كل سازمان 
ملل متحد به مناسبت روز جهانى اسكان بشر 
اظهار داشت: در اين پيام، از دولت ها خواسته 
شده بخش مسكن را به عنوان موتور اقتصاد، 
راه بيندازند تا كيفيت زندگى مردم ارتقا يابد، 
اما اگر مسكن با تزريق پول و مداخله دولت 
راه بيفتد، نتيجه همان مى شود كه سال 84 
شد. آيا با رشد 100 درصدى قيمت مسكن، 
زندگى مردم بهبود مى يابد و يا به عســرت 

مى افتند؟! 
وى گفت: مسكن مهر ظاهراً مى خواست به 
مردم كمك كند؛ اما چنين مداخالتى نشان 
از نبود درك اقتصاد و مسائل اجتماعى كشور 
بود. وزير راه و شهرســازى ادامه داد: در اين 
ســال ها كه وزير بوده ام هــر وقت به ميان 
خبرنگاران آمده ام به دنبال اين هستند كه 
فيل هوا شــود و دولت يك پروژه كّمى اجرا 

كند، اما واقعيت اين اســت كه بستر جامعه 
تغيير كرده است.

 افزايش قدرت خريد مسكن
 وى در تشريح برنامه هاى دولت براى خانه دار 
كردن متقاضيان گفت: افزايش قدرت خريد 
خانه اولى ها با اســتفاده از حساب پس انداز 
مســكن يكم بوده كه تســهيالت از محل 
اين صنــدوق، توان خريد خانوارها را 6 برابر 
مى كند. به گفته وى تاكنون 282 هزار نفر، 
حساب پس انداز مسكن يكم باز كرده اند كه 
اين يعنى به همين ميزان به آمار گيرندگان 
قطعى تســهيالت اضافه و اين ها وارد بازار 

مسكن مى شوند.
وى سياست پس انداز را كنترل كننده تورم و 
سوداگرى زمين دانست و اظهار داشت: دولت 
در زمينه مسكن اجتماعى، به دنبال ايجاد 
صف جديد در تقاضاى مسكن نيست بلكه به 
بنياد مسكن، كميته امداد و ديگر دستگاه ها 
كمك مى كنيم تا خانه مورد نظر را به افراد 

تحت پوشش واگذار كنند.
آخوندى تأكيد كــرد: از اين به بعد به جاى 
ساخت و ساز در حاشيه شهرها، خانه سازى 
در بافت هاى فرســوده را دنبال مى كنيم تا 
بدين وسيله به ازاى ساخت هر واحد خوب، 
يك واحد بد از بين برود چرا كه سياســت 

اصلى ما، بازآفرينى شــهرى، افزايش قدرت 
خريد مردم و كاهش اختالف طبقاتى است.

وزير راه و شهرســازى با اشاره به كند شدن 
فراينــد مهاجرت و ثبات نســبى جمعيت 
شهرى اظهار داشت: پيام اصلى اين شرايط 
اين است كه بايد سياستگذارى بخش مسكن 
تغيير كند. آخوندى ادامه داد: تهران 3 ميليون 
نفرى، امروز 8/8 ميليون نفرى شده و بدون 
نياز به ساخت و ساز مسكونى جديد، ظرفيت 
10/5 ميليون نفــرى براى جمعيت پذيرى 
دارد؛ اما نه با تداوم سياســت هاى گذشته. 
وجود 500 هزار واحد خالى در تهران يعنى 
وقوع اتفاق بزرگى در كشور، اما جامعه از آن 
غافل است. به گفته وى تنها در منطقه يك 
تهران، 35 هزار مسكن نوساز بدون مشترى 

وجود دارد. 

 خانه هاى خالى 
آخوندى همچنين بــه وجود 2/5 ميليون 
خانه خالــى و 2/2 ميليون خانــه دوم در 
كشور اشــاره كرد كه به گفته وى اين آمار 
بيانگر وجود 4/7 ميليون خانه بالاستفاده در 
كشور است و مايه افتخار نيست! وزير راه و 
شهرسازى با بيان اينكه مقابل بورس بازى و 
رشد 760 درصدى قيمت زمين ايستاده ايم، 
افزود: نتيجه چنين اقدامى رشد كمتر از نيم 

درصدى زمين در سال است. 
معاون ســاختمان و مســكن وزارت راه و 
شهرســازى هم در اين همايــش از گرانى 

107 برابرى قيمت زمين و 
76 برابرى مسكن در فاصله 
سال هاى 79 تا 92 خبر داد. 
حامد مظاهريان افزود: در اين 
بازه زمانى اجاره بها در تهران 
61 برابــر و تــورم كلى 37 
برابر شده و اين بدان معنى 
است كه در فاصله سال هاى  
79 تا 92 قيمــت زمين 3 
برابر تورم، مسكن 2/2 برابر 
تــورم و اجاره بهــا 1/7 برابر 
تورم افزايش يافته است. وى 
اظهار داشــت: در چهار سال 
گذشــته، اجاره بها بيشترين 
افزايش قيمت را داشــته تا 
در بلندمدت خود را به سطح 
عمومى قيمت ها نزديك كند.

مظاهريــان، عــدم ورود به 
ساخت و ساز، گسترش بازار رهن، توجه به 
زوج هاى جوان و خانه اولى، توجه به بافت هاى 
فرســوده و حاشــيه اى و كمك به توسعه 
مسكن اجتماعى و خانوارهاى كم  درآمد را 

پنج برنامه اصلى مسكنى دولت دانست. 

در هفدهمين همايش سياست هاى توسعه مسكن عنوان شد

مؤسسه نور از مشتريان افزايش قدرت خريد خانه اولى ها
عذرخواهى كرد

اقتصاد: اختالل در حساب مشتريان مؤسسه 
اعتبارى نور رفع و اصالح شد.

به گزارش روابط عمومى مؤسسه نور، نرم افزار 
مربوط به نرم افزار حســاب هاى مشــتريان 
مؤسســه در حال به روزرســانى و يكپارچه 
سازى است و اختالل يك ساعتى پيش آمده 
در حســاب مشتريان اصالح و رفع شد و همه 
برداشت هاى حســاب مشتريان به حسابشان 

برگشت داده شد.
روابط عمومى مؤسســه اعتبــارى نور ضمن 
پــوزش و عذرخواهى از همه ســپرده گذاران 
محترم مؤسسه اعتبارى نور اعالم كرد: از همه 
سپرده گذاران، مقامات و مسئوالن وزارتخانه ها، 
دســتگاه ها و ســازمان هاى مربوط از جمله 
قــوه قضائيه، نيروى انتظامى، وزارت كشــور، 
استانداران و فرمانداران و همه سروران عزيز در 

سراسر كشور، كمال تشكر و قدردانى را داريم.

جوابيه

خــبر

عدم ورود به 
ساخت و ساز، 
گسترش بازار 
رهن، توجه به 

زوج هاى جوان و 
خانه اولى، توجه به 
بافت هاى فرسوده 

و حاشيه اى و 
كمك به توسعه 

مسكن اجتماعى 
و خانوارهاى كم  

درآمد را پنج برنامه 
اصلى مسكنى 

دولت دانست

بــــــــرش

با افزايــش قيمت دالر موج 
جديــد گرانى كاالها در بــازار كليد 
خورد.   در حال حاضر اگر ســرى به 
بازار لوازم خانگى بزنيد شاهد فهرست 
جديد شــركت ها بــراى محصوالت 
مختلف هستيد وقتى هم دليل اين 
موضــوع را آن هــم با ركود بــازار از 
فروشندگان مى پرسيد آن ها افزايش 

پس از نوسان شديد قيمت 
 تومان 
گذشت ســرانجام سكوت رئيس كل 

رئيس كل بانــك مركزى در واكنش 
به نوســان هاى روزهاى اخيــر بازار 
ارز گفت: «ارزهــاى مختلف در دنيا 
نوساناتى دارند و چيز عجيبى نيست و 

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

تجمع كاركنان اخراجى بانك 
صادرات در مقابل مجلس

اقتصاد-رضا طلبى: عضو كميسيون اصل نود 
مجلس گفت: بيش از700نفر از كاركنان بانك 
صادرات كه نقش ترويج كننده براى اين بانك 
را برعهده داشتند و از اين بانك اخراج شدند در 

مقابل مجلس تجمع كردند. 
محمدرضا اميرحسنخانى در ادامه به قدس 
افزود: عده اى از مستخدمين بانك صادرات 
كه درمواردى همچون همراه بانك، اينترنت 
بانــك در ايــن بانك  فعاليــت و همكارى 
مى كردند به بهانه اينكه نيروهاى شــركتى 
هســتند با قطــع همكارى از ســوى بانك 

مواجه شده اند. 
وى تصريــح كــرد: تعــدادى از اين افــراد با 
نماينده هاى مجلس ديدار و نارضايتى خود را 

از اين موضوع مطرح كردند. 
اميرحسنخانى اظهار داشت: اين موضوع از سوى 
نماينده هاى مجلس بــا در نظر گرفتن فرايند 

قانونى بررسى خواهد شد. 



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

فرمانده كل قوا:
بزرگ ترين  از  حق  به  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه 
سنگرهاى دفاع از ارزش هاى الهى نظام ما بوده و خواهد بود.
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گزارش از شخص

«دربازكن» ها  بازنشسته نمى شوند!
« وندى شرمن» هنوز هم در باره ايران و برجام پيچيده سخن مى گويد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  خانم مو 
نقره اى كه تا دو ســال پيش، نفر چهارم وزارت 
خارجه كشورش به شــمار مى رفت، اين روزها 
نه در متن، بلكه در حاشيه سياست قرار گرفته 
است. « وندى شرمن» روز گذشته در يادداشتى 
براى «نيويورك تايمز» ماننــد دوران مذاكرات 
هسته اى، دوپهلو و پيچيده حرف زد و نوشت: 
« در اينكــه رفتار ايران ثبــات منطقه را به هم 
مى زند، شكى نيســت و حق با «ترامپ» است 
اما اين رفتارهــاى ايران با روح برجام متناقض 
نيســت... ترامــپ و كنگره جمهوريخــواه نه 
تنها با آتش بازى مى كنند، بلكه خود مســبب 
برافروختن آن هستند... پافشارى براى خروج از 
برجام، پيامدهاى جبران ناپذيرى براى سياست 

خارجى آمريكا دارد».

 كارمند امور اجتماعى
اگرچه حاال و در 68 سالگى تا اطالع ثانوى يك 
ديپلمات بازنشسته به حســاب مى آيد اما براى 
زنى كه در ظاهر تا 30 سالگى كمتر به سياست 
فكــر مى كرد يا اصــالً فكر نمى كــرد و يكباره 
سياستمدار شد، بازگشت احتمالى به دنياى پر 
فراز و نشيب سياست چيز دور از ذهنى نيست. 
«شــرمن» در خانواده اى يهودى به دنيا آمد و در 
كالج «اسميت» رشته جامعه شناسى و مطالعات 
شــهرى خواند و بعدها از دانشــگاه مريلند در 
همين رشته كارشناسى ارشدش را گرفت. خيلى 
زود و براســاس رشــته تحصيلى اش در نهادى 
اجتماعــى كه براى حمايــت از زنان و كودكان 
فعاليت مى كردند، مشغول به كار شد. مدتى نيز 
با مؤسســاتى كار مى كرد كه در زمينه پرداخت 
وام مسكن به اقشار كم درآمد فعاليت مى كردند.

 مشاور «آلبرايت»
اگرچه مى گويند پشــت ماجراى سياستمدار 
شــدن يكباره اش حرف و حديــث و رمز و راز 
زيادى وجــود دارد، اما واقعيت اين اســت كه 
«شــرمن» چندان بــى مقدمه از دنيــاى امور 

اجتماعى، خيريه و... پا به عالم سياست نگذاشته 
است. او از آغاز دهه 80 ميالدى در فعاليت هاى 
حزبى، راه اندازى كمپين هاى حمايتى و سياسى 
و امور اجتماعى فعال بود و با همين پيشــينه 
نخستين بار در ســال 1997 توسط «مادلين 
آلبرايت» به وزارت خارجه راه پيدا كرد تا مشاور 
وزير باشــد. البته با پايــان دوران وزارت خانم 
«آلبرايت»، شــرمن نيز از امور سياسى - دولتى 
فاصله گرفت ودر شــركت بين المللى مشاوره 
اســتراتژيك كه رئيســش - آلبرايت - آن را 

راه اندازى كرده بود؛ مشغول به كارشد.

 متخصص « دى ان اى» و فريبكارى
همــان قدر كه به «مونقره اى» يا «روباه نقره اى» 
معروف اســت، به ضد ايرانى بودن و همچنين 
سرسختى در حمايت از رژيم صهيونيستى نيز 
شهرت دارد. رئيس تيم مذاكره كننده آمريكايى 
در گفت و گوهاى هسته اى، حتى در اوج نشست 
و برخاست هايش با تيم ايرانى و در حالى كه همه 
اعالم مى كردند با ايرانى ها رفاقتى به هم زده است 
باز هم نمى توانست بدبينى و دشمنى اش را پنهان 
كند. «شــرمن» پس از اينكه از سوى سنا تحت 
فشار قرار گرفت كه چرا به «روحانى» اعتماد دارد؟ 
در جمع ســناتورها گفت: « من هرگز به كسانى 
كه با آن ها در مذاكرات دور يك ميز مى نشــينم 
اعتماد نمى كنم و... همه ما مى دانيم كه فريبكارى 

بخشى از «دى ان اى» افراد است»! 

 در بازكن
ممكن اســت كار كــردن در كنــار «آلبرايت» 
را بتوان بــه روابط خاص و پشــت پرده اش با 
ديگــران ربــط داد، اما قــرار گرفتنش در تيم 
مذاكرات هســته اى كامالً حســاب شده و بر 
اساس تجربيات گذشته او بود. اول اينكه از نظر 
آمريكايى ها «شرمن» در مذاكرات با كره شمالى 
خيلى سرسختانه حاضرشده و موفق شده بود 
به اهداف كاخ سفيد دست پيدا كند و معروف 
شــود به « دربازكن». دوم اينكه اعتقاد جدى به 

سياست «مهار ايران» داشت و با همين نيت به 
كار گمارده شده بود. سوم اينكه وقتى قرار بود 
آمريكايى ها در مذاكرات هسته اى، رهبرى 5+1 
را به عهده بگيرند چه كســى بهتر از «شرمن» 

براى قرار گرفتن در رأس امور؟

 استثناى بزرگ
چه امروز و چه چند ماه پس از برجام، «شرمن» 
اعتقاد دارد عملكردشــان در ماجــراى توافق 
هســته اى عالى بوده اســت. به خاطر همين، 
حدود هشــت ماه پس از برجام در نشستى كه 
در انديشكده «بيكر» برگزار مى شود با خوشحالى 
از مسائل جلو و پشت پرده توافق هسته اى حرف 
مى زند: «... در مذاكرات هسته اى ميان «اشتون و 
جليلى» ايران و 1+5 هريك فقط حرف خودشان 

را مى زدند... انتخاب حسن روحانى در ايران... و 
نگاه واقع بينانه اوباما راه را براى پيشبرد مذاكرات 
باز كرد... مدت ها مذاكره محرمانه در «عمان» و 
حاشيه نشست مجمع عمومى سازمان ملل به 
يك توافق مقدماتى چهار صفحه اى منجر شد... 
دست كم ما آمريكايى ها هرگز به طرف مقابل 
اعتماد نكرديم... در بســيارى موارد كار دشوار 
مى شــد تا جايى كه ظريف و كرى سريكديگر 
داد مى زدند... كرى را ســخت مى شود عصبانى 
كرد اما ظريف احساســاتى است و خوب فرياد 
مى زند... در اين مواقع توجه به روابط شــخصى 
مورد نياز بود... هر دو طرف، امتيازاتى دادند، اما 
هيچ يك به طور كامل همه چيز را واگذار نكردند، 
به جز يك استثناى بزرگ: ايران هرگز نمى تواند 

به بمب اتمى دست يابد»!

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

جنگ بين ايران و اسرائيل 
حتمى است!

مشــاور  معاون  آبرامــز،  اليــوت  فرارو/ 
امنيت ملــى دولت جورج دبليو بوش، طى 
يادداشتى با اشاره به اينكه جنگ بين ايران 
و اســرائيل حتمى اســت، ادعا كرد: دليل 
متفاوت بــودن اوضــاع در خاورميانه اين 
است كه ايران كنش مى كند، ولى اسرائيل 

واكنش!

همسران ترامپ 
به جان هم افتادند

شفاف/ ايوانــا همســر اول رئيس جمهور 
آمريــكا چنــد روز پيــش در مصاحبه اى 
گفت: من زن اول او بودم كه او را به اينجا 
رسانده ام پس من اكنون بانوى اول آمريكا 
هســتم. مالنيا همســر فعلى ترامپ نيز با 
حملــه به ايوانا گفت او با اين حرف ها قصد 

دارد دوباره مورد توجه رسانه  ها قرار گيرد.

11/1811/51

22/3623/10 4/124/45

17/0117/34

5/366/08

17/1917/52
زينب

شهزاده ذوالفقار
ايستاده بود

در توفانى ترين روز خاك
در گرداب پرتالطم و هراس انگيِز ستمباره ترين لشكر «ُسم ها»

چونان:
دو چشم صادِق درياى هميشه منتظر

تا:
روايت كند از، هولناك ترين پرواز خنجر كور اسب سوارانى كه «سرطاووس» 

را به محاصره «ُسم ها» درآوردند.
و دستور داشتند:

«ســر زيبايى» را، در برابر خط بى انتهاى هميشــه گواه ابرهاى رونده «ذبح» 
كنند.

و اگر نبود
آن دو چشم شاهد بى ترس قله سوار شجاع تر از همه خنجرها

هم اينك:
در همه  دانشكده هاى ادبيات جهان، جشنواره بزرگ تاريخ «طاووس كشى» 

تدريس مى شد و كسى در برابر آن، نمى توانست مقاومت كند.
و در همه  ميدان ها و در همه شــهرهاى دو ســوى درياى مديترانه در كنار 
مجسمه اسب سوار «اسكندر» يك مجسمه اسب سوار ديگر، پابرجا مى شد، 
تا چشم ها را خيره كند و زير آن نوشته مى شد: قهرمان بزرگ، «عمر سعد»!

اما آنكه بر بام غمگساران «تل» شهادت
كوه واره خاكساران خونين رنگ شده

و بارش اشك هاى داغ و خاك آلوِد پروانه هاى شالق خورده را
در نخســتين، بعدازظهر آتش گرفته از چهار ســوى نينواى تاريخ، افق در 
افق، با شــهاب نگاهش، مى كاويد، بانوى شير پنجه وشير چشم و شير دلى 
بود كه بر هفت تيغه فوالدين پربرق واليت «ذوالفقار» بر آن باغ غمگساران، 

«تل شهادت»
تكيه داده بود.

تا، «تفسير» مهربانانه تاريخ «سر بريده طاووس» را به لشكر چشم هاى تشنه، 
در آخر الزمان، برســاند و در آن هنگامه  خاكباران و خونباران و اشك باران 

كه از «تل» حادثه؛ پايين مى آمد
بر جبهه پنهان شده خونين ترين بعدازظهر بشر نوشت:

نبرد طوالنِى پرخون آخرالزمان، آغاز شد.
لشــكر «ُسم ســواران»، خيمه هاى تاريخ تولد بشــر را، به آتش كشيدند و 

«پروانه ها» را با شالق، زدند، تا «انديشه طاووس» فراموش شود.
ياران «طاووس» را، ســر بريدنــد؛ تا «طاووس» تنهاى تنهــا بماند. تنها در 

سيطره خونين يك بعدازظهر بزرگ تر از افق پر هيبت اقيانوس.
اما، بانوى شــير چشِم شيردِل شــير پنجه، كه بر لبه تيز «ايمان ذوالفقار»، 

قامت نگه داشته بود
اشكى ريخت بر زمين داغ بعدازظهر حادثه، كه از اقيانوس بزرگ تر بود

و شعرى سرود، كه از اقيانوس عميق تر بود:
جز «زيباى» بى انتهاى «سربريدگان» حقيقتى نديدم.

و اين شعر، كه در ستمبارترين گردباد برآمده از تاخت لشكر «سم سواران»، 
بر بال پروانه هاى آتش گرفته، پرواز كرد، از همه نيزه هاى هراسناك، جلوتر 
رفت و در يك «بعدازظهر» خجســته بار «آخر الزمــان»، بر زمين زيبايى ها 

فرود آمد،
تا؛ همه بعدازظهرها را، زيبا كند.

و زمزمه «سربريدگان» را، زمزمه بعدازظهرها و ترانه قدرتمند غروب ها كند
شهزاده «ذوالفقار»، در آن هنگامه كه از «تل» تاريخ بزرگ زيباى بشر پايين 
مى آمــد، گفت: غروب ها را ... غروب ها را با «زمزمه غمگســاران ســربريده 

طاووس» همراه كنيد.
«زمزمه غمگساران»، قدرتمندترين سرود امروز و فرداى لشكر فاتحان جهان 

مظلومان و منتظران است.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى طرح  روز
مجلس: غرب در برجام گربه مى رقصاند.  نيشتر / مازيار بيژنى 

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد

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

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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