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تجربه ســال هاى پس از انقالب در نحوه رفتار آمريكايى ها با جمهورى اسالمى و 
ساير كشورهاى جهان و حتى متحدان خودشان از جنگ جهانى دوم تاكنون نشان 
مى دهد، محور رفتار آمريكا بر اساس يك اصل ثابت در سياست خارجى در عرصه 

بين المللى استوار است و آن عمل بر اساس قدرت است...

زورگويى؛ محور سياست خارجى آمريكا

وزير ارتباطات در گفت و گو با قدس تشريح كرد

جزئيات مكاتبه دولت با مدير تلگرام

 اخبار  توليت آســتان قدس رضوى 
گفت: امروز مهم ترين سند پيش روى ما 
براى بى اعتمادى نسبت به آمريكا، سند 
والمسلمين  االسالم  است.حجت  برجام 

ســيد ابراهيــم رئيســى در همايــش 
گراميداشت سالروز ســفر رهبر معظم 
انقالب به خراســان شمالى كه با حضور 
نماينده ولى فقيه، اســتاندار، مسئوالن 

استانى و جمع كثيرى از مردم واليتمدار 
بجنورد در مصالى اين شهر برگزار شد، 
با بيــان اينكه تخلف و فســاد نبايد در 
جامعه اســالمى النه كنــد و رواج يابد، 

اظهارداشت: در اجراى قانون هيچ كسى 
نبايد حاشيه امن داشته باشد، تخلف از 
قانون ناپسند بوده و براى مسئوالن بسيار 

ناپسندتر است...

 ............ صفحه 9

تقابل سرخابى هاى 
پايتخت 

با سرخابى هاى 
خوزستان

 حجت االسالم والمسلمين رئيسى تأكيد كرد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 14 ............ صفحه 4 قدس خراسان

 

موقوفات آستان قدس رضوى چگونه اداره مى شود؟ 
 آستان  آستان قــدس رضوى به عنوان بزرگ ترين نهاد موقوفاتى جهان اسالم پاسخ به پرسش هاى مردمى در گفت و گوى قدس با مدير موقوفات اين نهاد مقدس 

داراى موقوفــات متعدد در زمينه هاى گوناگون و با ســرفصل ها و موارد مصرفى 
مختلفى است كه واقفان به لحاظ ارادت و عشق و عالقه به ساحت مقدس حضرت 

 ............ صفحه 3اباالحسن الرضا(ع) موارد متنوع و گوناگونى را وقف ...

 ............ صفحه 2

برخى با رانت
دنبال سوءاستفاده هستند

مهلت بخشودگى ديركرد 
جرايم رانندگى تا پايان آذرماه 

ارجاع پرونده 
بانك مركزى  به قوه قضائيه

2 16 7
پاسخ دادستان كل به سخنان على مطهرى رئيس كميسيون اقتصادى مجلس خبر داد معاون راهنمايى و رانندگى ناجا اعالم كرد
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 ............ صفحه 2

آمريكا 
به روايت روحانى

 نقض عهد آمريكا 
خائنانه است

 ملت ايران هيچ گاه 
به آمريكا اعتماد 

نداشته است

 آمريكا اعتبار و 
آبرو و حيثيتش را به 

حراج گذاشت

 اقدام دولت آمريكا 
شرم آور است

 آمريكا روز به روز 
در افكار عمومى جهان 

منفورتر مى شود

:حضرت محمد
دانشمندان، وارثان 

پيامبران اند، پيامبران، 
دينار و در هم به ارث 
ننهاده اند، بلكه دانش 
را به ارث گذاشته اند. 

پس هر كس از 
آن برگيرد، بهره اى 
فراوان برده است. 

كافى- ج 1 - ص 34

 اخبار  رئيس جمهور گفت: برجام آزمون 
بزرگى براى همه دولت هاى جهان اســت 
و تعهد به آن، اســاس اطمينان بخشــى 
در جهان به شــمار مى آيد. حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحانى ديروز در جلسه 
هيئت دولت با بيان اينكه هر گاه بدخواهان 
به دنبال تحميل فشــار به كشور بوده اند، 
مردم با حضور، هوشيارى و تالش بيشتر، 
قاطعانــه به آن ها پاســخ دادند، گفت: آن 
زمانى كه رئيس جمهور آمريكا براى ايجاد 
نمايش قدرت در عربســتان عليه ايران به 
منطقه آمده بود، ملت ايران به زيبايى و با 

حضور پرشور ...



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه   20 مهر 1396 21 محرم 1439 12  اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8520 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ترامپ پيش از آغاز بازى با ملت ايران، شكست مى خورد   خبرگزارى صداوسيما: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از شكست ترامپ پيش از آغاز بازى جديد با ملت ايران خبر داد. محسن رضايى در 
حاشيه مراسم «طرح دوره عالى مديريت خط مشى گذارى عمومى» در جمع خبرنگاران گفت: تصميم گيرى در زمينه هاى سياست خارجى و تهديدهاى اخير ترامپ بر عهده دولت و شوراى عالى امنيت ملى است. وى 

افزود: شخصاً مطمئن هستم ترامپ در برابر ملت ايران شكست خواهد خورد؛ زيرا رفتار هاى او نشان مى دهد ملت ايران را نمى شناسد و توانايى هاى ما را دقيقاً محاسبه نكرده است.

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

 قدس/ محمدزاده  توليت آستان قدس 
رضوى گفت: امروز مهم ترين سند پيش روى 
ما براى بى اعتمادى نسبت به آمريكا، سند 

برجام است.
حجت االسالم والمســلمين سيد ابراهيم 
رئيسى در همايش گراميداشت سالروز سفر 
رهبر معظم انقالب به خراسان شمالى كه با 
حضور نماينده ولى فقيه، استاندار، مسئوالن 
اســتانى و جمع كثيرى از مردم واليتمدار 
بجنورد در مصالى اين شــهر برگزار شد، با 
بيان اينكه تخلف و فســاد نبايد در جامعه 
اســالمى النه كند و رواج يابد، اظهارداشت: 
در اجراى قانون هيچ كسى نبايد حاشيه امن 
داشــته باشد، تخلف از قانون ناپسند بوده و 

براى مسئوالن بسيار ناپسندتر است.
عضو مجمع تشــخيص مصلحــت نظام، 
مشكل امروز بشريت را روبه 
رو بودن با سياســت مردانى 
كه در زندگى خود معنويات 
را كنار گذاشته اند، دانست و 
ابرازداشــت: نتيجه سياست 
بى ديانــت غــرب پيمــان 
كــه  اســت  شــكنى هايى 
امــروز مســتكبران در عالم 
دارند. امروز مهم ترين ســند 
بى اعتمادى نسبت به آمريكا 
عهد  امــروز  اســت،  برجام 
شكنى هاى استكبار در عمل 
و گفتار آن ها پيداست و غير 
قابل اعتماد بودن نظام سلطه 
ديگر بر هيچ كس پوشــيده 
نيســت. وى ابراز كــرد: در مقابل پيمان 
شــكنى هاى اســتكبار، آموزه هاى پيامبر 
اكرم(ص) پيش روى ماست و آن دست برتر 
و ابتكار عمل را به دست گرفتن در قراردادها 

و اقدامات است.

 نگاه به خراسان بزرگ
توليت آســتان قدس رضوى در بخش 
ديگــرى با قدردانــى از خدمات ارزنده 
نيروى مقاومت بسيج در سال هاى پس 
از پيروزى انقالب اســالمى، ابرازداشت: 
بســيجيانى كه ديــروز جبهه هاى دفاع 
مقــدس را اداره مى كردنــد امــروز در 
سراســر اين كشــور در قالب بســيج 
ســازندگى خدمــت رســانى و افتخار 

آفرينى ارزنده اى دارند.
وى با بيان اينكه معتقديم نه فقط مردم 
مشــهد، كه همه مردم ايران اســالمى 
همســايگان حضرت رضا(ع) هســتند؛ 
ابرازداشــت: ما در آستان قدس رضوى 
در برنامه ريزى ها و خدمت رســانى هاى 

خود نگاه به خراسان بزرگ داريم.

 اعتماد به كاركنان
حجت االســالم والمســلمين رئيســى 
همچنيــن در «جلســه هماهنگى امور 
عمرانى و ســرمايه گذارى با مشــاركت 
آســتان قدس رضــوى» كه بــا حضور 
مديران ســازمان ها و ادارات خراســان 
شمالى در استاندارى برگزار شد، گفت: 
نظارت و پايــش كنترل زيرمجموعه به 
معناى بى اعتمادى به كاركنان نيســت، 
بلكــه بايد براى اعتماد بيشــتر و تداوم 
اين اعتماد، كنترل دقيق و حساب شده 

انجام بگيرد.
وى بر اهميت حمايــت از توليدكنندگان 
داخلى تأكيد كرد و گفت: حمايت از بخش 
خصوصى به ســخنرانى نيســت، حمايت 
حقوقى، قانونى، اقتصادى و غيره نياز است؛ 

تسهيالت ارزان قيمت بايد به توليد كنندگان 
داخلى داده شود.

 مردم خراسان بزرگ را مجاور
 امام رضا(ع) مى دانيم

توليت آســتان قدس رضوى در ادامه سفر 
به خراســان شــمالى در ديدار با آيت اهللا 
مهمان نــواز نماينده مردم اين اســتان در 
مجلس خبرگان رهبرى، گفت: مردم تمام 
ايران اســالمى و بويژه استان هاى خراسان 
رضوى، شمالى و جنوبى را به عنوان مجاوران 
امام رضا(ع) دانسته و براى همه اين استان ها 

برنامه ريزى داريم.
رئيســى  والمســلمين  حجت االســالم 
اظهارداشــت: وجود شخصيت هاى بزرگى 
همچون آيــت اهللا مهمان نواز نقطه عطف و 

بركت براى خراسان بزرگ است.

حجت االسالم و المسلمين رئيسى تأكيد كرد

برجام مهم ترين سند بى اعتمادى به آمريكا

   كار و راه و روش دولت روحانى وظريف اصالً اشتباه نبود، اين شخص ترامپ است كه 
انسانى غيرقابل پيش بينى و تازه كار در عالم سياست است، حاال يك عده در داخل هم 

لحظه شمارى مى كنند براى حماقت ترامپ! 9150004602
   چرا بايد عيدى كارمندان دولت را افراد مســتمند جامعه بپردازند؟ ما بايد هر سال 
پول گاز زياد بپردازيم، در حالى كه يك بخارى بيشــتر نداريم، واقعاً خجالت آور اســت! 

9150003439
   چرا پس از گذشت سى وچند سال از ورود مهاجران به ايران، دولت براى خروج كامل 
آن ها از كشور اقدام قاطع نمى كند تا مشكالت اجتماعى و اقتصادى بخصوص اشتغال حل 

شود؟ چرا به فكر آن ها هستند، اما به فكر ملت ايران هرگز؟9150000879
   خواهشمندم به گوش مسئوالن محترم پسماند برسانيد كه چرا همه لوازم را ارزان بر 

مى دارند، ولى لوازم خودشان را گران به مردم مى دهند؟9330004092 
   به جايى كه از جنوب كشور آب بياوريد، آب هاى خروجى مرزى را با كانال انحرافى به 

داخل كشور هدايت كنيد. 9150009279
   آقاى پورابراهيمى! اگر مى توانيد جلوى نجومى بگيران را بگيريد نه حق مردم كه 10 

سال است، دولت خورده و نمى دهد! 9160003247
   متأسفانه سريال «شهرزاد»، تنها خاصيتى كه براى بعضى مردم داشت، اين بود كه رژ 

لب ها را در جامعه ما پررنگ تر كرد! 9350003571
   آقاى روحانى! اين همه شعار ندهيد، لطفاً عمل كنيد، دمت گرم با اين همه وعده وعيد 
كه همه مثل طبل تو خالى است، اميدوارم خون شهدا گريبانگير شما نشود! 9150001751
   آقاى جهانگيرى! براى هر كى بد شد براى شما كه خوب شد، خوشا به حال برادرت 

كه مثل شما پارتى قوى در دولت تدبير و اميد دارد. 9030002588
   قبل از انتخابات قول دادند يكسان سازى حقوق بازنشسته ها انجام شود، اما درصدها 
به حقوق خودشان اضافه شد و حاال هم مثالً مى خواهند سهام بدهند! حتماً در انتخابات 

بعدى با شور شركت مى كنيم. 9160002805
   چرا دولت دوســت دارد به كشورهاى ديگر كمك كند ولى به كشور خودش نه؟ به 
آموزش و پرورش كمك كند كه پول برق و گاز را از دانش آموزان نگيرند، مردم مشكل 

خودشان را نمى توانند حل كنند! 9350002042
   آهاى دست اندركاران كه به من بازنشسته پيام مى دهيد كه بياييد موجودى سهام 
عدالت  خود را به حد نصاب برسانيد كه به شما سود بدهند، تا حاال چه سودى داديد كه از 
اين به بعد بدهيد، اگر راست مى گوييد از سود همان پولى كه داريم به حد نصاب برسانيد! 

9150004341
   از رياست محترم جمهور و وزير محترم نيرو تقاضا دارم در تعرفه امتياز برق خانگى 
تجديدنظر كنند تا بنده و امثال بنده كه از نعمت روشنايى برق محروم هستيم از اين نعمت 

برخوردار شويم. 9140003531
   با عنايت به بيكارى اســفناك ملت شر يف ايران، چرا دولت به فكر حل اين معضل 

نيست و به اقامت بى حساب و كتاب اتباع بيگانه رسيدگى نمى كند؟9150006460
   لطفاً پيام ما كشــاورزان چغندركار را به گوش وزير جهاد كشاورزى برسانيد، در اول 
فصل كشت با كارخانه قند جوين قرارداد بستيم كه با تحويل يك تن چغندر به كارخانه، 
دو كيلو قند و 20 كيلو تفاله به ما بدهند، حاال كه آخر فصل شده به ما مى گويند، شوراى 
اقتصاد بخشــنامه كردند به كارخانه ها كه نه قند و نه تفاله به كشــاورز داده نشود! لطفاً 

پيگيرى كنيد. 9900003243
   شما را قسم مى دهم كارى كنيد سريع تر ما 136 هزار سهامدار شركت پديده به 

پولمان برسيم، منتظريم. 9190003651
   هر دم از اين باغ برى مى رسد...! باز چشممان به اختالس سنگين 3000 ميلياردى 

ديگرى روشن شد! 9150003191

زورگويى؛  محور سياست 
خارجى آمريكا

تجربه سال هاى پس از انقالب در نحوه رفتار 
آمريكايى ها با جمهورى اســالمى و ســاير 
كشورهاى جهان و حتى متحدان خودشان 
از جنگ جهانى دوم تاكنون نشان مى دهد، 
محور رفتار آمريكا بر اساس يك اصل ثابت در 
سياست خارجى در عرصه بين المللى استوار 

است و آن عمل بر اساس قدرت است.
بدين صورت كه آمريكايى ها خود را به عنوان 
قدرت برتر جهان تلقى مى كنند و بر اين مبنا 
معاهدات بين المللى خود را با ديگر كشورها 
همچون روســيه، چين و برخى كشورهاى 
اروپايى برقرار مى كنند و درصدد هستند كه 
به طرف مقابل القا كنند با ابرقدرت منحصر 
جهان در حال مذاكره و تنظيم قرارداد هستند 
و به واسطه ابرقدرتى امتيازات ويژه اى را براى 
خود در نظر مى گيرند و نيازى نمى بينند كه به 

تعهدات بين المللى خود پايبند باشند.
اين بى وفايــى به عهــد در قراردادهاى اين 
كشور با جمهورى اسالمى ايران نيز به خوبى 
در ســال هاى پس از انقالب همچون قرارداد 

الجزاير مشهود و ملموس است.
براساس اين پشــتوانه تئوريك و تاريخى از 
مقطعى كــه دولت يازدهــم تصميم گرفت 
براى حل مشكالت كشور با آمريكا و آن هم 
به عنوان كدخــداى جهان مذاكره كند، حل 
مشــكالت كشــور از جمله اقتصاد، صنعت، 
آب، محيط زيســت را به مذاكره با اين كشور 
گره زد. بسيارى از دلسوزان كشور و در رأس 
آن ها رهبر معظم انقالب با در نظر داشتن اين 
پشــتوانه نظرى و تاريخى به مسئوالن دولت 
تذكــر جدى دادند كه اين تصور كه با آمريكا 
بتوان گفت وگو كرد، يك رؤياى باطل است و 
هيچ نسبتى با واقعيت ندارد؛ زيرا تنها منطق 
پذيرفته شــده نزد آمريكا منطق زور و فشار 
است. اما متأسفانه دولت يازدهم اين افراد را 
به بى ســوادى، بى شناســنامه بودن، ادراك 
نداشــتن از ديپلماســى و خيالپرداز متهم 
مى كرد. در حالى كه اكنون و پس از گذشت 
دو ســال از اجرايى شدن برجام به اين نكته 
رسيدند كه خودشــان زيبنده اين ويژگى ها 
بوده اند. از طرفى پس از ســال 92 تا قطعى 
شدن برجام ملت همواره شاهد بود، عالوه بر 
دولت يازدهم، رسانه هاى زنجيره اى حامى اين 
جريــان نيز با عبارات و واژگان خيلى عجيب 
نظير امضاى «كرى»، خودش ضمانت اجراست، 
تحريم هاى بالقوه لغو شد و خداحافظ تحريم 
هــا، اين نگرش كامــًال خيالپردازانه دولت را 
مورد تشــويق و تمجيد قرار مى دادند و اين 
رسانه ها نيز در اين خيالپردازى دولت شريك 
و سهيم هستند؛ زيرا متأسفانه آمريكايى ها در 
شــرايط كنونى نه تنها خود را به تعهداتشان 
ملزم نمى داننــد، بلكه نشــان داده اند اصًال 
تعهدى را قبــول ندارند و حتــى طلبكارانه 
قصد گرفتن امتيازات بيشــتر از ايران دارند. 
به عبارتى رفتار كنونى ترامپ كامًال حســاب 
شده و مكمل رفتارهاى اوباماست، به گونه اى 
كه آن ها به اين نكته پــى برده اند كه دولت 
كنونى را با ابزار تحريم مى توان تحت فشــار 
قــرار داد و آن هــا را در دو راهــى همچون 
چرخش چرخ زندگى مردم يا چرخش حوزه 
موشكى، چرخ زندگى مردم يا چرخش قدرت 
منطقه اى قرار دهند و همان گونه كه چرخش 
ســانتريفيوژها را متوقف كردند و به ســمت 
برجام ســوق دادند، به سمت برجام هاى 2و 
3 و تضعيف قدرت موشكى و منطقه اى وادار 
كنند و اين همان نكته اى بود كه متأســفانه 
رئيس جمهــور در مناظره هاى انتخابات هم 
اعالم كرد كه حاضر است به برجام هاى 2 و3 
تن دهد. در چنين شرايطى، تنها ملت ايران 
اميدوار است، دولتمردان كنونى عبرت گرفته 
باشــند و دســت از خيالپردازى بردارند و به 
جمله امام خمينى(ره) كه در سال 58 اعالم 
كردند «آمريكا شــيطان بزرگ است كه هيچ 
زبانى جز زبان فشــار و زور را درك نمى كند»

 پى برده باشند.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمد صادق كوشكي 
كارشناس مسائل سياسى 

صداى مردم   

خبــــــر

آمريكا به روايت روحانى
جمهورى:  رياست  رسانى  اطالع  پايگاه 
رئيــس جمهور گفت: برجــام آزمون بزرگى 
براى همه دولت هاى جهان اســت و تعهد به 
آن، اساس اطمينان بخشى در جهان به شمار 

مى آيد.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى 
ديروز در جلسه هيئت دولت با بيان اينكه هر 
گاه بدخواهان به دنبال تحميل فشار به كشور بوده اند، مردم با حضور، هوشيارى و تالش 
بيشتر، قاطعانه به آن ها پاسخ دادند، گفت: آن زمانى كه رئيس جمهور آمريكا براى ايجاد 
نمايش قدرت در عربســتان عليه ايران به منطقه آمده بود، ملت ايران به زيبايى و با 
حضور پرشور خود در انتخابات 29 ارديبهشت، پاسخ قاطعى به آمريكا و حاميانش دادند.
رئيس جمهور با بيان اينكه برجام آزمونى بسيار بزرگ براى همه دولت هاى شركت كننده 
در مذاكرات و ساير دولت هاى جهان است، خاطرنشان كرد: تعهد و وفاى به عهد، اساس 
اطمينان جهان به يك دولت است؛ ما به عنوان جمهورى اسالمى ايران، دقت كرديم 
و حواسمان جمع بوده است، وقتى تعهد داديم، تا آخر پاى آن ايستادگى كرديم و اين 

افتخارى براى ماست.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه امروز رئيس جمهور كنونى آمريكا شرايطى را ايجاد كرده 
كه ايران، از هميشه يكپارچه تر، يكصداتر و متحدتر است، خاطرنشان كرد: امروز موافق 
و مخالف برجام در كنار هم هستند و همه صداى واحد دارند؛ ما نقض عهد را نادرست، 

غلط و نسبت به مصالح كشور، منطقه و جهان خائنانه  مى بينيم.
روحانى اظهارداشت: ملت ايران هيچ گاه به آمريكا اعتماد نداشته و مى داند كه آمريكا 
چه اقداماتى عليه منافع ملى ما انجام داده و مى دهد، ولى امروز واضح تر و آشكارتر همه 

در كنار هم قرار گرفته اند.
رئيس جمهور ادامه داد: امروز پنج كشور مذاكره كننده با ايران، كشورهاى اتحاديه اروپا 
و ساير كشورهاى جهان همراه با ايران هستند و اگر اياالت متحده اين خطا را مرتكب 

شود، عليه منافع ملى و حيثيت آمريكا اقدام كرده است.
وى با بيان اينكه رئيس جمهور آمريكا با اين استدالل كه هر اقدامى رئيس جمهور 
قبلى انجام داده با آن مخالفت مى كند، دست به اين اقدامات زده و اين بى منطقى 
آشكار است، گفت: واقعاً براى دولت آمريكا شرم آور است كه استداللش اين باشد با 

هر كارى كه دولت قانونى قبل انجام داده مخالفت كنند.
رئيس جمهور با بيان آنكه آمريكا روز به روز در افكار ملت هاى جهان منفورتر شده 
و هيچ كس دل خوشى از سياست ها و مداخالت آمريكا ندارد، تاكيد كرد: جمهورى 
اسالمى ايران همواره به يارى كشورهايى كه مظلوم بوده و تحت ستم قرار گرفته اند 

و از ايران كمك خواسته اند، شتافته است.

وزير ارتباطات:
ساماندهى تعرفه اينترنت در 100 روز اول اجرا مى شود

سياست، خبرنگار حوزه دولت: وزير ارتباطات گفت: به وعده مان براى ساماندهى 
تعرفه اينترنت ثابت و همراه در 100 روز اول دولت عمل خواهيم كرد.

آذرى جهرمى در حاشيه نشست هيئت وزيران در جمع خبرنگاران، افزود: اين طرح در 
كميسيون متشكل از نماينده دستگاه ها در حال بررسى و اقدام است و يكى از محورهاى 
اصلى آن كاهش هزينه ها و خروج بســته هاى اينترنت از شــكل حجمى است و فكر 

مى كنم در جلسه بعدى كميسيون به تصميم گيرى نهايى برسيم.

پاسخ دادستان كل كشور  به سخنان على مطهرى
برخى با رانت دنبال سوءاستفاده هستند

مهر: دادستان كل كشور در پاسخ به سخنان على مطهرى درباره قوه قضائيه گفت: 
آقاى نماينده اى با رانت به دنبال برخى سوءاستفاده هاست و با مقاله نوشتن و اين ها 

به دنبال برخى كارهاست.
محمدجعفر منتظرى در همايش سالروز تأسيس سازمان بازرسى كل كشور، افزود: 
كسانى كه داراى نفوذهاى رانت و غيره بودند كه بايد جلوى آن ها گرفته مى شد، اگر 
كار درست انجام مى شد، نبايد شاهد فسادهاى بانكى مى بوديم. بيش از 13 پرونده در 
هيئت انتظامى بانك مركزى داريم. وى تصريح كرد: برخى مقامات تخلفات انتخاباتى 

فاحش داشتند، حال كه مى خواهيم ورود كنيم مى گويند برخورد سياسى مى كنيد.
وى افــزود: آقاى نماينده اى با رانت به دنبال برخى سوءاستفاده هاســت و با مقاله 
نوشتن و اين ها به دنبال برخى كارهاست. انسان دلش مى سوزد از بى انصافى ها، تا 
به حال شده است اين فرد يك بار از يك فرد عادى حمايت كند؟ همواره از افرادى 
حمايت كرده است كه مسئله دار بوده و يا به سرويس سياسى وصل هستند؟ چرا 
دروغ مى گوييد؟ از محكومان مشــخصى هميشه حمايت كردن، نشان دهنده اين 

است كه شما به دنبال اجراى عدالت نيستيد.
وى افزود: چرا دروغ مى گوييد؟ نقد يا علمى و حقوقى است يا به روش اشكال داريد 
اما از يك جريان و اشخاص و از محكومان مشخصى حمايت كردن، نشان مى دهد 

صداقت نداريد و دنبال منافع سياسى هستيد.

بسيجيانى كه 
ديروز جبهه هاى 
دفاع مقدس را 
اداره مى كردند 
امروز در سراسر 
اين كشور در قالب 
بسيج سازندگى 
خدمت رسانى و 
افتخار آفرينى 
ارزنده اى دارند

بــــــــرش

گاه بدخواهان به دنبال تحميل فشار به كشور بوده اند، مردم با حضور، هوشيارى و تالش 

شماره پيامك: 30004567

سياست- آرش خليل خانه: معاون اقتصادى 
رئيس جمهور نوسان هاى بازار ارز در روزهاى 
اخير را تحت تأثير عوامل روانى دانست و تأكيد 
كرد: پيش بينى ما اين است كه آرامش بازار ارز 

ادامه پيدا خواهد كرد.
محمد نهاونديان كه در حاشيه نشيت هيئت 
دولت به پرســش خبرنگار قدس درباره تدابير 

دولت براى مهار تب به وجود آمده در بازار ارز 
در روزهاى اخير پاسخ مى داد، يكى از توفيقات 
سال هاى اخير دولت، كاهش التهابات و نوسانات 
بازار ارز و آرامش عمومى در حوزه تورم عنوان 
كرده و افزود: برخى التهاب ها در سايه مسائل 
اقتصادى و روانى ممكن است بروز كند، اما در 
سال 95 هم در مقطعى ما يك حركت رو به باال 
در نرخ ارز داشــتيم كه فروكش كرد و كسانى 
كه سوداگرانه در اين بازار آمده بودند، متحمل 
زيان شدند. وى اضافه كرد: سياست ارزى دولت 
تغيير نكرده، همان سياســت شناور مديريت 
شده است؛ امروز به صالح اقتصاد است كه ثبات 

در آن حفظ شود.

سياست، خبرنگار حوزه دولت: محمد على 
نجفى اظهارداشت: يكى از اولويت هاى من براى 
انتخاب مديران اين است كه از بدنه شهردارى 
باشند؛ چه اصالح طلب و چه غير اصالح  طلب، 

كه فكر مى كنم اين روش درستى است.
شــهردار تهران در پاســخ به اين پرسش 
كه چرا برخــى از مديران دوران قاليباف را 

تغيير نداده و حتــى برخى از آن ها ارتقاى 
مسئوليت يافته اند، گفت: بعضى از مديران 
آقاى قاليباف مديران خوبى هستند و لزوماً 
هم از نظر خط سياســى طرفدار ايشــان 
نبودند. اولويت من در انتخاب مديران اين 

است كه از بدنه شهردارى باشند.
وى خاطرنشان كرد: بزرگ ترين گاليه كاركنان 
شهردارى در دوران مديريت قبلى اين بود كه 
بيشــتر مديران رده باالى شهردارى از بيرون 
شهردارى منصوب مى شدند، بنابراين به نظر من 
ايرادى ندارد كســى كه در زمان آقاى قاليباف 
در ســمت پايين ترى بوده، اما عملكرد مثبتى 

داشته، حاال ارتقا پيدا كند.

جوالن دالالن در هرج ومرج بازار ارز 

صرافى ها: دالرى براى فروش نداريم!

گزارش خــبرى

گفته  به  كه  دالر  نرخ  افزايش  با  غالمى    اقتصاد/فرزانه   
كارشناسان ناشى از برخى التهابات سياسى در عرصه بين المللى 
است، اين روزها بازار ارز در حالت بالتكليفى به سر مى برد. به گزارش 
خبرنگار ما، اغلب صرافى ها در خيابان فردوسى تقريباً معامالت را 
متوقف كرده اند تا ببينند وضعيت دالر در روزهاى آينده چگونه 
است! به گزارش خبرنگار ما از سطح بازار، تابلوى اغلب صرافى ها 
خاموش و تخته سفيد رنگ خيلى ها بدون هيچ نرخى است، اما 

اكثر فروشندگان ودالالن ارز از نرخ 4010 تومانى خبر مى دهند.

 تبديل ريال به دالر براى سود بيشتر 
يكى از خريداران كه دل خوشــى از مؤسسات اعتبارى غيرمجاز 
ندارد و به قول خودش، پولش را خورده اند به خبرنگار ما مى گويد: 
آمده ام تا 10 ميليون تومان پولى را كه از اين مؤسســه به صورت 
على الحســاب گرفته ام تبديل به ارز كنم و بگذارم براى روزى كه 

دالر گران تر شد!
وى كه حسابدار يك شركت خصوصى كوچك است، با بيان اينكه 
اين كار بهترين شيوه براى حفظ ارزش دارايى ام به شمار مى رود، 
خاطرنشان مى كند: اما در حال حاضر صرافى ها دالر نمى فروشند و 

اغلب صرافى ها نه دالرى مى خرند ونه مى فروشند!

جوان ديگرى هم كه در كنار دو سه دالل ايستاده و به توصيه هايشان 
گوش مى دهد، درباره وضعيت فعلى اين بازارمى گويد: در اين مقطع 
زمانى كه دالر گران شده و نرخ برخى ديگر از ارزها باال رفته چاره اى 
جز بازارگردى براى پيدا كردن امن ترين بازار براى سرمايه گذارى 
نداريم. وى معتقد است كه اگر دالل ها بگذارند شايد در اين روزها 
دالر اين همه نوسان نداشــته باشد، چون بازار گرمى اين ها براى 
مردم دلهره آور است. يك صراف هم در پاسخ به پرسش خبرنگار ما 
مبنى بر اينكه طى روزهاى اخير حجم خريد و فروش چه تغييرى 
داشته، مى گويد: هيچ اتفاق جديدى در معامالت ارزى بازار رخ نداده 
و فقط خبرهاى اغراق آميز از طرف دالالن براى كسب سودهاى بى 

ضابطه بازار را به هم ريخته است.

 دالر 4000 تومانى و بالتكليفى بازار ارز
اين در حالى اســت كه طى دو ماه گذشته قيمت ها در بازار آزاد با 
نوسان قابل توجهى همراه شده و رشد قيمت دالر به گونه اى بوده 
كه از كانال 3700 تومان در اواخر مردادماه خارج شــده و به بيش 
از 4000 تومان در مهرماه افزايش يافته است كه نشان دهنده رشد 
بيش از 300 تومانى قيمت دالر در بازار آزاد در مدتى اندك است. 
خبرها حاكى اســت بعــد از تنش هاى اخير در بــازار ارز و ثبت 

ركوردهــاى باال براى دالر، روز گذشــته بانك مركــزى وارد بازار 
شده و دالر 4007 تومانى را بين صرافى هاى منتخب براى توزيع 
بين مردم فروخته است.  اما طبق گزارش هاى ميدانى تسنيم نيز 
برخى از اين صرافى ها مغازه هاى خود را بســته بودند و برخى هم 
كه باز بودند دالرى براى فروش نداشــتند. گفتنى است، تعدادى 
از صرافى ها هم كه در مغازه هايشــان را بسته بودند در داخل 
مغازه به مراجعه كنندگان كه در صف بودند، دالر 4007 تومانى 
بانك مركــزى را با قيمت 4050 تا 4100 تومان مى فروختند. 
صف هاى خريد دالر در حالى بار ديگر در بازار تشــكيل شده كه 
صرافى ها مى گويند دالرى براى فروش موجود نيست!  رئيس كل 
بانك مركزى همچنين در خصــوص برخى جهت گيرى هاى 
سرمايه ها به سمت بازار ارز در پيامى تلگرامى تصريح كرد: بُردار 
نرخ بازدهى بازارهاى دارايى داخلى به نحوى است كه نرخ سود 
واقعى نظام بانكى به نحو مطلوبى مثبت بوده و در مقايســه با 

بازدهى بازار ارز كه توأم با ريسك است، بسيار جذاب تر است. 

هـشـتـگـــ

# ترامپ# نامه به خود# خويشتندارى# وفاى عهد آمريكايى
در رابطه با نقض روح برجام توسط دولت آمريكا 
و وجود تحليل هاى مختلف، مصطفى تاجزاده 
در صفحه شخصى اش به اين موضوع اشاره كرد 
و نوشت: «كدام دولت و ملتى به كشورى اعتماد 
مى كند كه رئيس جمهــورش تعهدات دولت 
پيشين خود را با كشورهاى ديگر بى دليل موجه 
زيرپا مى گذارد؟» كه البته اين توييت با پاسخ ها 
و واكنش ديگر كاربران شبكه توييتر همراه بود. 
از جمله على نادرى فعال رسانه اى كه با كنايه 
به زمزمه هاى مذاكرات جديد با آمريكا، نوشت: 
«حاج آقا تاجزاده هم ملت رو گير آورده! همون 
دولتى كه شما حمايتش كرديد، اكنون با چنين 
كشور نقض كننده اى گفت وگوها براى برجام 

موشكى رو شروع كرده!».

ياسر جاللى كارشناس مسائل سياسى در توييتى 
نسبت به ســخنان نوبخت كه گفته بود درباره 
بازداشت مهدى جهانگيرى شاهد خويشتندارى 
اســحاق جهانگيرى بوديم، نوشت: «كشور را به 
نقطه اى رسانده اند كه به جاى عذرخواهى جناب 
جهانگيرى بايد شكرگزار خويشتندارى ايشان در 
مورد بازداشت برادر متهم به فسادشان باشيم!» 
همچنين پيرامون موضع دستگيرى برادر معاون 
اول رئيس جمهور، ســيد امير سياح كارشناس 
مسائل اقتصادى در صفحه شخصى اش عنوان 
كرد«اخيراً كه اسحاق جهانگيرى در لزوم مبارزه 
با فساد سخنرانى تندى كرد، حسى درونى بهم 
گفت: خدا بخير كند، گويا رسوايى جديدى در 

راه است».

چند روزى هســت كه تصوير منتشر شده از 
نامــه اى ادارى، خوراك كاربران شــبكه هاى 
اجتماعى را جور كرده است. اين تصوير حاكى 
از نامه نوشتن سرپرست سابق شهردارى رشت 
به خودش براى دريافت منزل مسكونى است 
و حاال حســابى ســوژه اين روزهــاى فعاالن 
فضاى مجازى شــده اســت. اما در ميان انواع 
بازخوردهاى طنزگونه، حسن خجسته استاد 
ارتباطات و كارشناس مســائل رسانه، به اين 
موضوع از زاويه جدى تر و مبنايى تر نگاه كرد و 
نوشت: «كار شهردار رشت مبتنى بر همان تفكر 
حق پدر از سفره انقالب و حقوق نجومى است؛ 
اين تفكرمنحط، مبناى مديريت شده و موجب 

فاصله طبقاتى مديران و مردم». 

طبــق قرارهاى قبلــى، امــروز ترامپ نظر 
نهايى اش را درباره برجام عنوان خواهد كرد. 
پيرامون همين مطلب كاربران شــبكه هاى 
مجازى موضع گيرى هاى متفاوتى داشته اند؛ 
از جمله مهدى محمدى كه از فعاالن عرصه 
رسانه است در توييتى نوشت: «سخنراني روز 
پنجشــنبه ترامپ هرچه كه باشد، در توان 
واقعي آمريكا براي اقدام عليه ايران تغييري 
ايجــاد نمي كند». همچنيــن زهرا طباخى 
روزنامــه نــگار و فعال سياســى در صفحه 
توييتــرش گفت: «موعد ســخنرانى ترامپ 
پيرامون برجام اســت؛ ممكن اســت قيود 
سختگيرانه اى تعريف كند يا تهديد به خروج 

آمريكا از برجام را طرح كند.»

شهردار تهران:معاون اقتصادى رئيس جمهور در پاسخ به قدس:
اولويتم در انتخاب مديران، اصالح طلب بودن آن ها نيستنوسان هاى «ارز» متأثر از عمليات هاى روانى است

تا 2 هفته ديگر از معرفى وزيران 
علوم و نيرو خبرى نيست

سياست، خبرنگار حوزه دولت: معاون پارلمانى 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس 
هفته آينده براى سركشى به حوزه هاى انتخابيه 
خود جلسه علنى نخواهند داشت و صحن پارلمان 
تعطيل است، گفت: بنابراين براى معرفى دو وزير 

باقى  مانده بايد تا دو هفته آينده صبر كنيم.
حسينعلى اميرى در حاشيه جلسه هيئت دولت 
افزود: البته براساس قانون اساسى رئيس جمهور 
اختيــار دارد وزارتخانه هايى كــه وزير ندارد را با 
سرپرست اداره كند كه اكنون اين دو وزارتخانه 
نيز با سرپرســت اداره مى شــوند. اميرى يادآور 
شــد: طبق آيين نامه داخلى مجلس نيز به هر 
دليلى وزارتخانه اى وزيرى نداشت، رئيس جمهور 
مى تواند سرپرست منصوب كند، بنابراين سقف 
زمانى كه قانون اساســى در نظر گرفته سه ماه 
است و ما نيز در همين فرجه قانونى قرار داريم و 
اگر كمى تأمل كنيد در همين فرجه قانونى آقاى 

رئيس جمهور وزرا را معرفى خواهند كرد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

امروز، دورهمى شاعرانه شيفتگان سيدالشهدا در كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى   آستان:  نشستى در سوگ حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) با عنوان «لحظه هاى بى تابى» در كتابخانه مركزى 
آستان قدس رضوى برگزار مى شود. اين نشست شاعرانه امروز- پنج شنبه، 20 مهر 1396- ساعت 15، در كتابخانه مركزى بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) برپا خواهد شد. سلسله نشست هاى ادبى شمس از جمله 

برنامه هاى فرهنگى سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى با دعوت از ادب دوستان از اقصى نقاط كشور، معرفى و نقد كتاب، جلسات شعرخوانى به صورت ادوارى در اين سازمان برگزار مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همكارى مشترك مؤسسه مطالعات راهبردى 
علوم و معارف اسالمى با آستان قدس رضوى

آســتان: مدير كل روابط عمومى 
آســتان قــدس رضوى از مؤسســه 
مطالعــات راهبردى علــوم و معارف 

اسالمى مشهد بازديد كرد.
محمد امين توكلى زاده، در اين بازديد 
كــه به منظور تعامل بــا اين مركز و 
تمركز در محورهاى همكارى هر چه 
بيشــتر صورت پذيرفت، تأكيد كرد: 

آمادگى داريم در حوزه هاى مختلف با اين مركز تعامالت و همكارى هاى بيشترى داشته 
باشيم. وى به برخى محورهاى اين همكارى اشاره و تصريح كرد: كتاب «دختران آفتاب» 
كه اميرحسين بانكى پورفرد، كار تاليف آن را بر عهده داشته و مقام معظم رهبرى نيز 
بر اين كتاب تقريظ داشتند، از سوى مركز مطالعات راهبردى علوم و معارف اسالمى 
مشهد به چاپ رسيده است. اين اثر يكى از آثار بسيار ارزشمندى است كه مى توانيم در 

كارگاه هاى حجاب و عفاف از آن بهره مند شويم.
توكلى زاده ادامه داد: در حوزه نمايشگاهى نيز ما مى توانيم در صورت برگزارى نمايشگاه 
در مجموعه آستان قدس رضوى، آثار منتشر شده اين مركز را معرفى و در معرض ديد 
عموم قرار دهيم. در ادامه اين نشست رئيس مؤسسه مطالعات راهبردى علوم و معارف 

اسالمى مشهد نيز گزارشى از فعاليت هاى اين مؤسسه ارائه كرد.
حجت االســالم والمسلمين سيد محمد محسن دعايى با اشاره به اينكه اين مؤسسه 
بــه لحاظ هويتى يك مجموعه تحقيقاتى، آموزشــى و فرهنگى حوزوى اســت كه 
توســط جمعى از اســتادان و محققان حوزه علميه مشــهد مقدس تأسيس شده 
اســت، افزود: اهداف راهبردى اين مؤسســه مطالعاتى را مى توان توليد نقشه مسائل 
تمدنى(موضوع شناسى)، توليد منطق طراحى سيستم هاى دينى(روش شناسى) و توليد 

سيستم هاى دينى برشمرد.

معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى تأكيد كرد
جامع ترين نظام  پاسخگويى به سؤاالت شرعى 

در حرم مطهر رضوى
اسالمى  تبليغات  معاون  آســتان: 
آســتان قدس رضوى گفــت: يكى 
از بهتريــن و جامع تريــن نظام هاى 
پاسخگويى در حرم مطهر به  صورت 
حضورى، تلفنى، مكاتبه اى و پيامكي 
برقرار است و به صورت شبانه روزى به 
زائران و مجاوران خدمات پاسخگويى 
به سؤاالت شــرعى را ارائه مى دهد. 

حجت االســالم و المسلمين ســيدجالل حســينى با اعالم اين خبر اظهار كرد: در 
راستاى رويكرد زائرمحورى آستان قدس رضوى، دفاتر پاسخگويي به سؤاالت شرعي 
برادران و خواهران با بهره گيري از كارشناســان خبره ديني به صورت شبانه روزى در 
صحن هاي آزادي، انقالب اسالمي، جمهوري اسالمي، كوثر، مسجد گوهرشاد، مركز 
پاســخگويي در مدرســه پريزاد و رواق هاي دارالواليه، دارالحكمه حضرت زهرا(س)، 
حضرت معصومه(س)، دارالحجه (عج) و دارالمرحمه به رفع ابهامات ديني زائران امام 

هشتم(ع) مي پردازند.
وى با اشاره به اينكه دفاتر پاسخگويي طي 6  ماهه اول سال 96، پذيراي بيش از 262  
هزار زائر بوده است، عنوان كرد: در مدت زمان 70 هزار ساعت فعاليت دفاتر پاسخگويى 

مستقر در حرم رضوى، به 311 هزار و 287 سؤال مراجعان، پاسخ داده شده است.

خـــبر

گزارش

 قدس/ محمد حسين مروج كاشانى   
آستان قدس رضوى به عنوان بزرگ ترين 
نهاد موقوفاتى جهان اسالم داراى موقوفات 
متعدد در زمينه هاى گوناگون و با سرفصل ها 
و موارد مصرفى مختلفى است كه واقفان 
به لحاظ ارادت و عشق و عالقه به ساحت 
موارد  الرضا(ع)  اباالحسن  حضرت  مقدس 
متنوع و گوناگونى را وقف بارگاه ملكوتى آن 

امام همام كرده اند.
پس از پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى 
ايران، حســب تأكيد توليت فقيد اين نهاد 
مقدس بررسى وقفنامه ها و پيگيرى اجراى 
نيات واقفــان و... مورد توجــه جدى قرار 
گرفت كه حاصل آن توجه جدى، بازگشت 
بســيارى از موقوفات حضرت رضا(ع) و نيز 
استفاده بجا و بهينه ازآن هاست كه سرلوحه 
فعاليت هاى آستان قدس رضوى قرار دارد. 
با اين همه، پرسش هاى فراوانى درباره اين 
موقوفات، چگونگى استفاده از آن ها، نحوه 
خرج كــرد عوايد آن ها و... وجــود دارد كه 
پاســخ دهى به آن ها در رشد باور «وقف» در 

جامعه، نقشى بسزا دارد.
در گفت وگو با مدير موقوفات آســتان قدس 
رضــوى كوشــيده ايم براى بخشــى از اين 

پرسش ها پاسخى بيابيم. 
غالمرضا پرنده، 54 ســاله و كارشناس ارشد 
فقه و مبانى حقوق اسالمى از دانشگاه علوم 
اسالمى رضوى است. او با حوصله، پاسخگوى 

پرسش هاى ما بود. 

 آســتان قدس رضوى، موقوفه هاى 
فراوانى دارد. براى بسيارى از مردم اين 
اين موقوفه ها  پرسش مطرح است كه 
چگونه اداره مى شوند؟ لطفاً درباره ساز و 
كار آستان قدس در اداره و بهره بردارى 
از انواع موقوفات حضرت امام رضا(ع) 

توضيح بدهيد. 
اداره امور موقوفات، پيش از پيروزى انقالب 
اســالمى تحت عنوان امالك و اراضى اداره 
مى شد و دقيقاً مشخص نبود، عوايد موقوفات 
در جهتى كــه واقف تعيين كرده به مصرف 
مى رسيده يا خير. در سال هاى اوليه پس از 
پيروزى انقالب اسالمى مطابق دستور توليت 
فقيد آســتان قدس رضــوى، آيت اهللا واعظ 
طبســى(ره) در راســتاى رعايت امانتدارى 
و عمل به نيــات واقفان متــون وقفنامه ها 
دقيق مورد بررســى قرار گرفــت و جهات 
وقف مشــخص شــد تا عوايد موقوفات در 
مســير خودش و در جهتى كه واقف تعيين 
كرده است به مصرف برسد. براى همين، در 
همان سال ها عده اى از استادان حوزه علميه 
به سرپرســتى مرحوم اســتاد «كاظم مدير 
شانه چى» در اداره مخطوطات آستان قدس 
رضوى مستقر شــدند و اطالعاتى از قبيل 
نام واقف، نام رقبه وقفى، محل وقوع ملك و 
نوع مصرف آن را اســتخراج و در برگه هايى 
تحت عنوان شناسنامه موقوفات ثبت و ضبط 
كردند.  سال 1368 به دستور توليت فقيد، 
دفتركل موقوفات تشكيل شد و اين موضوع 
طى شــماره 4807 به تاريخ 1368/3/16 با 
امضاى قائم مقام وقت به همه واحدهاى تابعه 
ابالغ شد. در اين ابالغيه وظايف عمده دفتر 
كل موقوفات، كه بعدها به مديريت موقوفات 
ارتقا يافــت، صيانــت از موقوفات حضرت 
رضا(ع)، عمل برابر نيات واقفان و در نتيجه 
تفكيك عوايد رقبات از حيث مصرف و به طور 
كلى نظارت در امور موقوفات، بازخوانى اسناد 
و وقفنامه ها، مصالحه نامه ها، احكام شرعى و 
ديوانى، طومارها و تبديل مقياس ها و مقايسه 
آن ها با وضع موجود تعيين شد تا زير نظر قائم 

مقام توليت آستان قدس اداره شود. 
تا سال 1383 دفتر كل موقوفات زير نظر قائم 
مقام توليت آستان قدس فعاليت مى كرد. در 
سال 83 با تشــكيل معاونت امور حقوقى و 
موقوفات، دفتر كل موقوفات كه تا آن زمان 
از مجموعه دفاتر ستادى حوزه قائم مقام بود، 
تحت عنوان «مديريت موقوفات» زيرمجموعه 

معاونت امور حقوقى قرار گرفت. 
در ايــن ميان، امــورى از قبيــل حفاظت، 
تحصيل درآمــد و افزايش بهره ورى، تنظيم 
قرارداد اجاره با اشــخاص حقيقى و حقوقى، 
نقشــه بردارى، واگذارى(اعــم از تقديمى و 
اجاره) و ســاير امورى كه به وضع مقررات و 
ســاز و كار مشخصى نياز داشت، به معاونت 
امــالك و اراضــى واگذار شــد و امورى كه 
داراى جنبه هاى شرعى و مستلزم تصويب و 
اخذ نظر شــرعى توليت آستان قدس است، 
از قبيل مســائل مربوط به نظارت دقيق بر 
تحصيل عوايد و مصارف موقوفات، عمل دقيق 
به نيات واقفان برابر مفاد وقفنامه ها، نظارت 
بر امور متوليان و ناظران موقوفات(موقوفات 
منصوص التوليه يعنى موقوفاتى كه براى آن ها 
توليتى غير از توليت آســتان قدس رضوى 
مشخص شده است)، اخذ نظر توليت آستان 
قدس رضوى در خصوص موقوفاتى كه توليت 
مشخصى ندارد(مجهول التوليه)، موقوفه هايى 
كه محل مصــرف ندارند(متعذر المصرف) و 
نحوه مصرف يا ســرمايه گذارى وجوه مازاد 
بر مصارف موقوفات، نحوه مصرف موقوفات 
مطلقه(مطلقه برابــر وقفنامه و مطلقه برابر 
طومارها) و نيز قبول وقف هاى جديد به عهده 

مديريت موقوفات قرار گرفت. 

انجام  وقف هــاى جديد، چطــور   
مى شــود؟ آيا هر وقفى مورد پذيرش 
آستان قدس رضوى است يا موقوفه ها 

بايد داراى شرايط خاصى باشند؟
ســوال خوب و در عين حال مهمى اســت. 
نخستين شرط ما براى پذيرش وقف، احراز 
مالكيت اســت. يعنى اول بايد ثابت شــود 
شخصى كه درخواست وقف يا صلح امالك يا 
اراضى را دارد، واقعاً مالك آن دارايى يا امالك 
و اراضى اســت. اصل فقهى مشهورى وجود 

دارد كه مى گويد «ال وقف اال فى ملكه»
پس از آن، بررسى مى شــود آيا موردى كه 
درخواست شده تا وقف شود، در تصرف مالك 

هست يا خير، معارض دارد يا خير.
حاال اگر مشكالتى از اين قبيل وجود نداشته 
باشد، پيش نويس وقفنامه با نظر متقاضى وقف 
تنظيم و به امضاى متقاضى مى رسد و براى 
ثبت رسمى و انتقال سند از نام مالك به نام 
موقوفه، به يكى از دفاتر اسناد رسمى ارسال 
مى شود. دفتر اسناد رسمى استعالم هاى الزم 
را اخذ و سپس وقفنامه رسمى تنظيم و سند 
به نام موقوفه منتقل مى شود و وقف، شكل 

رسمى پيدا مى كند.
اصل ســند موقوفه و وقفنامه هــم در اداره 
مخطوطات كتابخانه مركزى آســتان قدس 
رضوى به امانت سپرده مى شود و همچنين 

در قالب صورتجلسه تحويل و تحول تنظيم 
موقوفه، در اختيــار معاونت امالك و اراضى 
آســتان قدس رضوى قرار مى گيرد تا براى 

بهره بردارى از موقوفه اقدام كنند. 

 خب اين شكل ادارى و رسمى ثبت 
وقف اســت. آيا از سوى آستان قدس 
رضوى رويكردى به ســمت و ســوى 

وقف هاى جديد وجود دارد؟ 
جهات وقف را خود واقفان تعيين مى كنند. 
ايــن، در اختيار آن هاســت و مــا دخالتى 
نمى كنيم. اما هنگام مراجعه متقاضى وقف 
(پيش از تنظيم وقفنامه) به آن ها مشــورت 
داده مى شود، تا چنانچه مايل بودند بر اساس 
نياز روز جامعه و نياز آســتان قدس رضوى 
جهت وقف و نوع مصرف آن را تعيين كنند. 
يا نوع مصرف را به عهده توليت آستان قدس 
رضوى در هر عصر و زمانى، قرار دهند تا بنا 
به مصلحت و نيــاز روز جامعه عوايد آن به 

مصرف برسد. 
خب، در آستان قدس رضوى موقوفاتى داريم، 
مثالً جهت روشــنايى حرم مطهر كه امروز 
عوايد اين موقوفات بيشــتر از مصرف آن ها 
است؛ حاال اگر كسى بيايد و بخواهد دارايى را 
براى روشنايى حرم مطهر وقف كند، طبيعتاً 
راهنمايى اش مى كنيــم تا جهات ديگرى را 

براى وقف انتخاب كند. 
حاال اگر وقف، به صورت مطلق وقف شــود، 
يعنــى نحوه خرج كرد آن بنا به تشــخيص 
توليت آستان قدس باشد، قطعاً دست توليت 
براى مصارف عوايد در تمام حوزه هاى مورد 
نياز، بازتر اســت و نيازهاى روز جامعه از اين 

طريق بهتر، مرتفع خواهد شد.
همين جا يك مطلب مهم را هم عرض كنم، 
اينكه احتماالً در ذهن بخشى از آحاد جامعه 
ايــن باور وجود دارد كه موردى وقفى، حتماً 
بايد يك پارچه آبادى يا... باشد. اين باور، باور 
درستى نيست. نبايد انتظار داشته باشيم صرفاً 

وقف هاى كالن صورت بگيرد. امروز با توجه به 
خرد شدن اراضى و امالك بزرگ، كم و بيش 
وقف هايى كه انجام مى شود به سمت و سوى 
آپارتمان، مغازه، منزل و قطعات كوچكى از 
اراضى و باغ ســوق داده شده است و ايرادى 

هم ندارد.
امروز بــا توجه به اين امــر، زمينه پذيرش 
وقف هاى كوچك، بويژه «وقف هاى مشاركتى» 
در آســتان قدس رضوى فراهم شده است و 
آن هايى كه دوســت دارند وقفى براى حرم 
مطهر حضرت رضا(ع) انجام بدهند مى توانند 
به صورت گروهى نيز ملك يا زمين يا مورد 
مشــابهى را خريدارى و وقف كنند تا از اين 
طريق نام آن ها نيز در فهرست واقفان حضرت 

رضا(ع) ثبت و ضبط شود. 

 پيش از اين به موقوفاتى اشاره كرديد 
كه متولى ديگرى غير از توليت آستان 
قدس رضوى دارند. اين موقوفات چطور 

اداره مى شوند؟
چنانچه واقف در وقفنامه، متولى را به اســم 
يا صفاتى، معين و مشخص كرده باشد، اين 
وقف داراى متولى «منصوص» است. در آستان 
قدس رضوى موقوفاتى داريم كه متولى آن ها 
شــخص معينى غير از توليت آستان قدس 
رضوى اســت، در حالى كه مصارف و عوايد 

آن ها بايد در آستان قدس رضوى به مصرف 
برســد.  مديريت موقوفات بر نحوه عملكرد 
اين متوليان و ناظران نظارت دارد تا از مسير 
وقفنامه و جهتى كه واقف تعيين كرده خارج 
نشــوند و خداى ناخواســته تخطى صورت 
نگيرد. البته بيشتر متولياِن منصوص، به خاطر 
اعتمادى كه به آســتان قدس رضوى دارند 
و قبول دارند كه آســتان قدس رضوى بهتر 
از خــود آن ها از موقوفه حفاظت و نگهدارى 
مى كند، اداره امور موقوفاِت خود را طى وكالت 
رسمى واگذار مى كنند، كه اين امر سبب شده 
موقوفه بهتر اداره شود و كمتر مورد تصرف 

قرار گيرد. 

 منشور هفت گانه مقام معظم رهبرى 
سندى راهبردى در آستان قدس رضوى 
اســت. تطابق موارد منــدرج در اين 
منشور، با چارچوب وقفنامه ها را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟
دقت كنيد كه مصرف عوايد هر موقوفه يا به 
تعبيرى «جهِت وقف» را خود واقف در زمان 
انشاى صيغه وقف، تعيين مى كند و آستان 
قدس رضــوى هم خود را بــه رعايت مفاد 
وقفنامه و امانتدارى در مســيرى كه واقف 
تعيين و مشــخص كرده، ملزم مى داند. در 
نگارش وقفنامه ها ســنتى وجود دارد، اينكه 
تصريح مى كنند، هر شخصى كه عوايد موقوفه 
را در جهتى غير از جهت تعيين شده مصرف 
كند، به لعنت خدا و 124 هزار پيغمبر گرفتار 
شود. اين تأكيدات هم كه نباشد، آستان قدس 
رضوى وظيفه دارد، هر موقوفه اى را صرفاً در 
چارچوب هاى تعيين شده اش مصرف كند، 
اما نكته مهم اينجاست كه رسيدگى به امور 
محرومان بويژه محرومانى كه در منطقه اى 
زندگى مى كنند كه موقوفه همان جاســت، 
عين دستور بخش عمده اى از موقوفات است. 
تأكيد رهبر معظم انقالب - مّد ظلّه الوارف- 
بر مصرف قســمتى از عوايد موقوفات در 

مناطقى كه موقوفه واقع شــده، كامالً در 
چارچوب وقفنامه ها و نيات واقفان است و 
تأكيد معظٌم له صرفاً جهت تذكر و يادآورى 
اســت كه مبادا از اجراى نيــات واقف در 

مناطق محروم غفلت شود.

 متولى در قبال موقوفات چه وظيفه اى 
دارد؟ آيــا براى اجــراى اين وظيفه، 

دستمزد هم مى گيرد؟ 
پرسش مهمى است. نخستين وظيفه متولى، 
حفظ و نگهدارى موقوفه اســت و به همين 
جهت اســت كه اگر موقوفه به آبادانى نياز 
داشته باشد، اول هزينه هاى نگهدارى، آبادانى 
و تعمير آن كسر مى شود، آنچه باقى بماند بر 
ساير مصارف تقسيم مى شود. با اين تمهيد، 
هيچ موقوفه اى از بين نمى رود. البته ممكن 
اســت در برهه اى از زمان موقوفه اى از حّيز 
انتفاع خارج شــود و درآمدى نداشته باشد 
كه در اين گونه موارد متولى در قالب تبديل 
به احسن اقدام به حفظ و درآمدزايى موقوفه 
مى كند. اما هزينه تعمير و نگهدارى موقوفه، 
تنها هزينه اى نيست كه از عوايد موقوفه كسر 
مى شود، بلكه «حق التوليه» و «حق النظاره» هم 

كسر مى شود. 
حق التوليه وجهى است كه براى متولى بابت 
حق الزحمه اى كه انجــام مى دهد، از جانب 
واقف تعيين و پرداخت مى شود. حق التوليه را 
هم باز خود واقف در هنگام انشاى صيغه وقف، 
تعيين مى  كند. اين مبلغ در متن وقفنامه هم 
قيد مى شود. ميزان حق التوليه هم بسته به 
نظر واقف است، گاهى يك عشر(10درصد) 
و بندرت نيم عشر(5 درصد) يا دو عشر(20 
درصد) هم تعيين شــده است. اما در بيشتر 
وقفنامه ها ميزان حق التوليه يك عشر يعنى 
10 درصد تعيين شــده است. در اين ميان، 
اگر هم در وقفنامه ميزان حق  التوليه تعيين 
نشده باشــد، برابر قانون اوقاف به ميزان 10 
درصد اجرت المثل يا حق الزحمه به متولى 

پرداخت مى شود.
همين جا اين نكته را توضيح بدهم كه رقم 
حق التوليه يك قاعده شــرعى و فقهى است 
و اصالً جنبه شخصى ندارد. ارقام حق التوليه 
هم با صالحديد توليت آستان قدس رضوى 
عمدتاً در جهت عمران و آبادانى حرم مطهر 
به كار گرفته مى شود و اين گونه نيست كه 
اين ارقام به يك حساب شخصى واريز شود. 
به عنوان نمونه صحن  جمهورى اســالمى، 
بخشى از بناى كتابخانه مركزى آستان قدس 
با همين رقم حق التوليه ساخته شده است. 
جالب اســت بدانيد كه بخشى از هزينه هاى 
ميهمانســراى حــرم مطهر هــم از طريق 

حق التوليه تأمين مى شود. 
افزون بر حق التوليه، حق النظاره هم وجهى 
است كه در قبال نظارت بر اعمال متولى به 
ناظر پرداخت مى شود كه ناظر هم باز از طرف 
واقف تعيين مى شــود و ميزان حق النظاره 
غالباً نصف حق التوليه يعنى نيم عشر يا پنج 
درصد اســت، ميزان حق النظاره اگر تعيين 
نشده باشد، برابر قانون اوقاف نيم عشر يا پنج 
درصد تعيين و پرداخت مى شود. اين قاعده اى 
است كه از نخستين وقف ها در آستان قدس 
رضــوى تا جديدترين وقف هــا در اين نهاد 

مقدس، برقرار است. 
جالب اســت بدانيد كه نخســتين وقفنامه 
موجود در آســتان قدس رضوى مربوط به 
«عتيق على بن احمد طوســى» معروف به 
«عتيقى» است كه در سال 931 قمرى رقباتى 
را بر آســتان قدس رضوى وقف كرده است، 
البته اين بدان معنا نيست كه پيش از آن وقف 
و موقوفه وجود نداشته است، خير، قطعاً پيش 
از مرحوم عتيقى هم موقوفاتى داشته ايم، ولى 
به علت اينكه بسيارى از وقفنامه ها در حمالت 
بيگانگان، آتش ســوزى ها و ساير حوادث از 
بين رفته از آن ها بى خبريم، بنابراين وقفنامه 
مرحوم عتيقى نخستين وقفنامه موجود است. 
آخرين وقف هم كه چند روز پيش وقفنامه 
آن تنظيم شده و موضوع انتقال سند آن به 
نام موقوفه آستان قدس رضوى در دفترخانه 
اســناد رسمى در حال انجام است مربوط به 
آقاى مهندس جمشــيد ميرشاهى است كه 
وكالتاً از طرف پدرشــان يك قطعه دالستان 
كه مشــجر به انواع درختــان مثمر و غير 
مثمر است را در روستاى ديزباد عليا از توابع 
شهرستان نيشــابور وقف بر آستان مقدس 

رضوى كرده اند.

پاسخ به پرسش هاى مردمى در گفت و گوى قدس با مدير موقوفات اين نهاد مقدس 

 بعضــى از زائران  در فضــاى حرم مطهر موقوفات آستان قدس رضوى چگونه اداره مى شود؟ 
 ســيگار مى كشــند. اين، از ادب حضور در 

محضر امام معصوم به دور است. 
09360006158
 پيرو پاســخ روزنامه قدس به فردى كه از 
جاروهاى سيخى حرم انتقاد كرده بود، بايد 
عرض كنم متأســفانه اين آيين مثًال سنتى 
فقط موجب برهــم زدن حالت دعا و نماز و 
نيايش زائران مى شود. اين بار فيلم مى گيرم 

و براتون مى فرستم.
09150003660
 ارتباطات سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى در زمينــه جوانــان و خانواده ها از 
طريق ســازمان هاى مردم نهاد (NGOها) 

بايد بيشتر تقويت شود.
09100002208
 هنــگام پخش اذان مغرب و صبح و ظهر 
در حرم مطهر لطفاً از اذان هاى مرســوم كه 
از لحاظ محتوا و آوا ســنگين و دلنشين تر 
هســتند در بــارگاه امام رضا(ع) اســتفاده 
كنيد، زيرا اين گونه اذان ها بيشــتر جذاب 

و دلنشين هستند.
09150000417
 ساختن اين همه هتل در جوار حرم امام 
رضــا(ع) در خيابان شــيرازى چه توجيهى 
دارد؟ اگر براى رفاه حال مردم اســت، فقط 
اقشــار ثروتمند از آن مى توانند اســتفاده 
كنند، آســتان قدس با همــكارى نهادهاى 

دولتى و شهردارى نظارت بيشترى كند.
09130007818
 بــراى افــرادى كه از صندلــى چرخدار 
اســتفاده مى كنند، مكانى جهت تشرف به 
روضه منوره قائل شــويد خيلــى اين نكته 

مهم است.
09010008498
 از آســتان قدس براى رفع محروميت از 
اســتان هاى جنوبى كشور تقاضاى همكارى 

و مساعدت داريم.
09160007564
 لطفاً همكارى بين آســتان قدس و مركز 
امور طالب و روحانيون حوزه هاى علميه در 
زمينه اقدام هاى مرتبط با خدمات معيشتى 
و... بويژه در زمينه طلبه هــاى تازه وارد به 

حوزه هاى علميه بيشتر از قبل انجام شود.
09350003195

 مأموران بازرسى در ابتداى ورودى هاى 
حرم مطهر كمى با افراد مســن و سالمند 
و كــودكان مدارا كننــد و آنان را در صف 
ايام پر  طوالنى بازرســى هاى بدنــى (در 

ازدحام و شلوغ) نگه ندارند.
09370009533

 مسيرهاى تردد زائران نسبت به قبل در 
حرم امام رضا(ع) تغيير كرده اســت، لطفاً 
بررسى شــود در قسمت هايى كه جمعيت 
زيــادى از زائــران در رواق هــا هســتند، 

طرح هاى جديد به كارگيرى شود.
09140007567

 لطفــا تابلوهــاى راهنمــاى اماكــن و 
صحن هــا و رواق هاى مختلف در حرم امام 
رضا(ع) بيشتر نصب شود تا زائران راحت تر 

براى رفت و آمد از آن ها استفاده كنند.
09190005899

 آستان قدس رضوى با همكارى سازمان 
اوقاف و امور خيريه براى بازسازى آرامگاه 

امامزاده ها اقدام كند.
09110004410

 قرآن هاى بــزرگ (اصطالحاً رحلى) در 
قفســه قرآن ها هم ســنگين اســت و هم 
جاگير، ايــن قرآن ها بايــد در مكان هاى 
خــاص و براى افراد خاص كــه نياز دارند 
استفاده شوند، لطفاً مسئوالن در حرم امام 

رضا(ع) به اين مورد رسيدگى كنند.
09150009049

 زندگى و دوران سياســى ائمه اطهار(ع) 
به زبان ساده و قابل فهم براى همه زائران 
حرم امام رضــا(ع) به دفعــات مكرر بايد 
تكرار شــود، بعضى از سخنرانى هاى بارگاه 

امام هشتم(ع) خيلى سنگين است.
09120007031

 حجاب و رعايت آن اصل است، بخصوص 
در حــرم امامان معصــوم(ع) و مكان هاى 
مذهبى. هم بايد زائران رعايت كنند و هم 
انتظامات و خادمان حرم على بن موســى 

الرضا(ع) تذكر جدى بايد بدهند.
09180009832

 چرا كارخانجات و شــركت هاى توليدى 
آستان قدس از همكارى بنياد ملى نخبگان 
بــراى جذب افــراد باهــوش در كارهاى 

توليدى استفاده نمى كنند؟
09150000213

 صحن انقالب اســالمى را هنگام نماز در 
اختيار خواهران قرار مى دهند، لطفاً مكانى را 
هم در اين صحن براى نماز برادران اختصاص 
دهيد؛ زيــرا هنگام نمــاز جماعت تفكيك 
خانواده ها (زن و مــرد) و بچه ها براى رفتن 
به صحن و رواق ديگر، سخت و دشوار است.
09380003708

 آســتان قدس رضوى مانند گذشته به 
محرومان رسيدگى كند.

09110008932

صداى مردم

مدير كل روابط عمومى 
آســتان قــدس رضوى از مؤسســه 
مطالعــات راهبردى علــوم و معارف 

محمد امين توكلى زاده، در اين بازديد 
كــه به منظور تعامل بــا اين مركز و 
تمركز در محورهاى همكارى هر چه 
بيشــتر صورت پذيرفت، تأكيد كرد: 

اسالمى  تبليغات  معاون 
آســتان قدس رضوى گفــت: يكى 
از بهتريــن و جامع تريــن نظام هاى 
پاسخگويى در حرم مطهر به  صورت 
حضورى، تلفنى، مكاتبه اى و پيامكي 
برقرار است و به صورت شبانه روزى به 
زائران و مجاوران خدمات پاسخگويى 
به سؤاالت شــرعى را ارائه مى دهد. 

 3000737277
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 امروز زمينه پذيرش وقف هاى كوچك، 
بويژه «وقف هاى مشــاركتى» در آستان 
قدس رضوى فراهم شده است و آن هايى 
كه دوســت دارند وقفى براى حرم مطهر 
حضرت رضا(ع) انجام بدهند مى توانند به 
صورت گروهى نيز ملك يا زمين يا مورد 
مشــابهى را خريدارى و وقف كنند تا از 
اين طريق نام آن ها نيز در فهرست واقفان 

حضرت رضا(ع) ثبت و ضبط شود. 

 رســيدگى به امور محرومان بويژه محرومانى كه در منطقه اى زندگى 
مى كنند كه موقوفه همان جاســت، عين دســتور بخش عمده اى از 
موقوفات اســت. تأكيد رهبر معظم انقالب  بر مصرف قسمتى از عوايد 
موقوفات در مناطقى كه موقوفه واقع شده، كامًال در چارچوب وقفنامه ها 
و نيات واقفان است و تأكيد معظٌم له صرفًا جهت تذكر و يادآورى است 

كه مبادا از اجراى نيات واقف در مناطق محروم غفلت شود

معرفى آثار ارزشمند كتابخانه و موزه ملى ملك با محوريت لسان الغيب 
حافظ در تهران

آستان: در آســتانه روز بزرگداشت 
حافظ شيرازى، آثار ارزشمند مؤسسه 
كتابخانه و موزه ملى ملك با محوريت 
اين شاعر بزرگ قرن هشتم هجرى 

قمرى معرفى شد.
مجموعــه اى از نســخه هاى خطى 
نفيس ديوان حافظ، تابلو و قطعات 
خوش نويسى مزين به اشعار حافظ، 

تمبرهاى يادبود و سكه هاى حافظ، در گنجينه كتابخانه و موزه ملى ملك؛ موقوفه 
فرهنگى آستان قدس رضوى در تهران نگهدارى مى شود كه منتخبى از آن ها در 

تاالرهاى گوناگون موزه در معرض ديد عالقه مندان قرار دارد.
ديوان  هاى خطى حافظ مزين به مينياتور و تذهيب، از نفيس ترين آثار اين مجموعه 
به  شمار مى رود. به  طور نمونه يكى از اين ديوان ها، داراى 17 مجلس مينياتور است 

كه قدمت آن به قرن دهم قمرى برمى گردد.
نسخه هاى خطى بى بديل ديگرى نيز در اين مجموعه وجود دارد كه مى توان به 
فرهنگ لغات ديوان حافظ شــيرازى، ساقى نامه، اشعار عربى حافظ، ُجنگ اشعار 

فارسى و گزيده قصايد و غزليات حافظ اشاره كرد.
تابلو خط نقاشى اهدايى بانو عزت الملك ملك؛ دختر بزرگ حاج حسين آقا ملك، 
واقف و بنيانگذار كتابخانه و موزه ملى ملك، يكى ديگر از اين آثار هنرى است. بيتى 
از غزليات حافظ در اين تابلو توسط رضا مافى با خط نستعليق ممتاز و قلم كتيبه 

در زمينه قهوه اى رنگ در سال 1352 خورشيدى به زيبايى نوشته شده است.
قطعات خوش نويسى به خط نستعليق و شكسته نستعليق ممتاز و عالى به قلم 
مشقى، كتابت، غبار، كتابت خفى و همچنين سياه مشق، از ديگر آثار هنرى مزين 
به اشعار حافظ در گنجينه كتابخانه و موزه ملى ملك است كه توسط خوش نويسان 
اهل شعر و ادب در ادوار مختلف تاريخى مانند صفويه و قاجاريه كتابت شده است.

 از تمبر تا سكه
تمبر 20 ريالى كنگره بين المللى بزرگداشت حافظ با تصوير مقبره اين شاعر غزل 
سراى كشور كه توسط شركت پست جمهورى اسالمى ايران در 28 آبان 1367 

منتشر شده است، از جمله آثار وقفى حاج حسين آقا ملك به  شمار مى رود.
همچنين تمبر يادبود حافظ كه تصويرى از خواجه شــمس الدين محمد حافظ 
شــيرازى بر روى آن نقش بسته است، در تاالر مجهز و پيشرفته تمبر موزه ملى 

ملك؛ نخستين موزه وقفى- خصوصى كشور به چشم مى خورد.
سكه هاى پنج ريالى حافظ كه تصوير آرامگاه اين شاعر در شيراز بر پشت آن ها قابل 
رؤيت اســت، از ديگر آثار اين موقوفه محسوب مى شود. اين سكه ها در سال هاى 

1371 تا 1378 خورشيدى در كشور ضرب شده است.

 بسته نمايشگاهى حافظ
مؤسســه كتابخانه و موزه ملى ملك از آنجايى كه امكان خــروج آثار موزه اى 
و كتابخانه اى خود را بر طبق ســفارش حاج حســين آقا ملك به خارج از اين 
مجموعه فرهنگى ندارد، بســته هاى نمايشــگاهى از تصويرهاى آثار منتخب 
گنجينه تهيه كرده است. بسته نمايشگاهى تصوير نسخه هاى خطى كهن ديوان 

حافظ، از جمله اين بسته هاست.
نمايشگاه سيار «نســخه هاى خطى ديوان حافظ» كه دربردارنده شاهكارهايى از 
خوش نويسان برجسته ايرانى مانند ميرزا على نقى شيرازى است، تاكنون در مراكز 
فرهنگى و آموزشى بسيارى مانند فرهنگسراى ارسباران تهران به نمايش درآمده و 

مورد توجه هنردوستان قرار گرفته است.
اين بسته  نمايشگاهى به منظور اشاعه فرهنگ و هنر ايرانى اسالمى، باال بردن سطح 
ذوق و سليقه مردم و آشنايى آنان با گنجينه اين موقوفه وابسته به بارگاه ملكوتى 
امام هشــتم(ع)، پس از انجام هماهنگى هاى مربوطه به  صورت رايگان در اختيار 
مراكز فرهنگى در اقصى نقاط كشور، قرار مى گيرد. كتابخانه اين مؤسسه، يكى از 
6 كتابخانه بزرگ كشور در حوزه نسخه هاى خطى به  شمار مى رود و آثار نفيسى 
از شاعران ايران زمين در گنجينه خطى آن نگهدارى مى شود كه نسخه ديجيتال 

آن ها در تاالر محققان اين كتابخانه در دسترس پژوهشگران قرار مى گيرد.
كتابخانه و موزه ملى ملك، در نيمه دوم ســال، همــه روزه جز روزهاى تعطيل، 
از ســاعت 8:30 تا 16:15، به نشانى تهران، ميدان امام خمينى، سردر باغ ملى، 
خيابان ملل متحد، پذيراى اهل علم و هنر است. يادآور مى شود، 20 مهرماه، روز 
بزرگداشت خواجه شمس الدين محمد شيرازى(727-792ه.ق)، متخلص به حافظ 

و مشهور به لسان الغيب، در تقويم رسمى كشور نامگذارى شده است.
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

آمریکایی ها در هر میدانی که وارد شده اند، متحمل شکست سختی شده اند  مهر: سردار سرتیپ عبداهلل عراقی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان مخالف جمهوری اسالمی 
و ارزش های ما هســتند و کار اصلی دشــمن ضربه زدن اســت. جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: در هر منطقه ای که جمهوری اسالمی حضور دارد، آمریکا به عنوان دشمن جمهوری اسالمی 

ایران و محور مقاومت تالش می کند تا مسیر مقاومت را سد کند. به برکت خون شهدا، درایت امام و رهبری، آمریکایی ها در هر میدانی که وارد شده اند، متحمل شکست سختی شده اند. 
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   رسیدگی به شکایات از علی مطهری در هیئت نظارت بر نمایندگان 
تسنیم: محمد جواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان اظهار داشــت: در جلسه هیئت نظارت، شکایت 
معاون حقوقی ریاست جمهوری از سید جواد ابطحی نماینده 
مردم خمینی شهر بررسی شــد. وی با بیان اینکه نماینده 
مردم خمینی شــهر مصاحبه هایی دربــاره واردات بی رویه و 
همچنین تعطیلی کارگاه های تولیدی داشتند، افزود: پس از 
بررســی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بر 

خالف وظایف نمایندگی تشخیص ندادند. سخنگوی هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان با تاکید بر اینکه در این جلســه 
موضوع شکایت سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان و همچنین 
دادستانی اصفهان از آقای مطهری نیز بررسی شد ادامه داد: 
دادستانی اعتقاد داشت که اظهارات وی در صحن علنی علیه 
قــوه قضائیه بود که هیئت نظارت بــر رفتار نمایندگان این 

موضوع را خالف وظایف نمایندگی تشخیص ندادند.

  لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه های اطالعاتی و امنیتی
 فارس: دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در 
کرمانشاه گفت: توطئه دشمنان و بازتاب ناامنی ها در عراق و 
تأثیر آن بر امنیت منطقه با توجه به نزدیکی اربعین حسینی، 
لزوم هوشیاری بیشتر دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی را 
می طلبد. سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی ادامه داد: امنیت 
را نیروهای مســلح در منطقه برقرار کرده اند. اکنون بیشتر 
وظایف متوجه دولت است که با وجود این شرایط امن بستر 

توسعه، پیشــرفت و ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی 
و تولیــدی و صنعتی را ایجاد کنــد. صفوی گفت: حضور 
مقتدرانه و با صالبت نیروی انتظامی یکی از مؤلفه های اصلی 
بازدارندگی است و این حضور می تواند در کاهش جرائم تأثیر 
بسزایی داشته باشــد و حضور به موقع و با آمادگی کامل  
و برخــورد قاطع و قانونی نیز درصحنــه جرم درکنترل و 

بازدارندگی مؤثر است. 

خبر

 سیاست/ مسعود بصیری   اگرچه بسیاری 
از سیاســتمداران جهان و به خصوص دستگاه 

رســانه ای غرب ســعی می کند 
ترامــپ را دیوانه نشــان داده و 
از بدنــه کاخ ســفید و تصمیم 
ســازان اصلی این کشــور جدا 
کند اما واقعیت این اســت که 
ترامــپ درحال بــازی در پازل 
کشور  این  کلی  سیاســت های 
است و روی کار آمدن وی هم با 
رای الکترال باید با دیده مشکوک 

نگریسته شود.
او در واقع می کوشــد با تهدید 

و ارعاب مردم جهان و به خصوص منطقه غرب 
آســیا از آنها امتیاز گرفته و با دیوانه نشان دادن 
خود واشــنگتن را از بحران های متعدد مالی و 
اجتماعی تا حدودی نجات دهد. در داخل کشور 
ما هم عده ای روی این موج سوار شده و آگاهانه 
یا ناآگاهانه بازی او را تقویت می کنند. این عده 
تهدیدهای توخالی آمریکا را جدی نشان داده و 
می کوشــند به مردم اینگونه القا کنند که اگر به 
حرف های او گوش ندهیم ناچار می شــویم وارد 
جنگ شده یا دچار ورشکستگی اقتصادی شویم 
اما واقعیت این اســت که ترامپ ادای آدم های 
دیوانه را در مــی آورد تا بحران امنیتی در ذهن 
مردم ایجاد کند و از این طریق ما را پای مذاکره 
جدید بکشد یا اینکه مردم را ناچار از همراهی با 

خود کند.
متأسفانه برخی رسانه های رسمی و به خصوص در 
فضای مجازی هم، عده ای به این بحران امنیت 
ذهنــی دامن می زنند. در واقع این رســانه ها و 

بوغ های تبلیغاتی توی پازل ترامپ بازی می کنند 
تا هم نســخه خود را نجات بخش نشان دهند و 
هــم درصورت باخت سیاســی، 
گناهان را به گــردن دیگران یا 
دیوانگی های ترامپ بیندازند در 
حالی که موضوع اصلی این است 
که قرار نیست هیچ اتفاق خاصی 
رخ دهد و آمریکا تا االن هرکاری 
که توانســته انجــام داده و از 
هیچ اقدام خصمانه ای کوتاهی 
نکــرده اما بازهــم راه به جایی 
نبرده و حتی در بدترین روزها، 
وزیرخارجه آنها مجبور شد 18 
روز با پای شکســته در وین بماند و برجام را به 

نتیجه برساند.

ناآگاهان در پازل دشمن بازی نکنند
بیگی  حســن  ابوالفضل 
عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی 
اســت  معتقد  مجلــس 
برخی افراد داخلی آگاهانه 
خطوط طراحی شده در واشنگتن را در رسانه و به 
خصوص شبکه های مجازی خود دنبال می کنند 
در حالی که موقعیت کشور امروز بیش از هر زمان 

دیگری استوار و محکم است.
نماینده مردم دامغان افزود: امروز آمریکا با 20هزار 
میلیارد دالر بدهی و مشکالت شدید اقتصادی به 
دنبال آن اســت که بوسیله ترامپ و تهدیدهای 
او منافــع خودش را دنبال کنــد اما من باید به 
ملت عزیز ایران گزارش بدهم که امروز کشــور 

ما با توجه به آخرین بررســی های انجام شــده 
در مجلس و در کمیسیون امنیت ملی، وضعیت 
مناسبی دارد. چه به لحاظ ذخایر ارزی و چه در 
پــروژه های اقتصادی. از لحاظ قدرت دفاعی هم 
هیچ گاه مثل امروز نبوده ایم و هیچ کشوری فکر 
حمله به ایران را هم نمی تواند بکند چه برســد 
به آمریــکا که دچار بحران های جدی در بخش 
نظامیان خود اســت و بدهی هــای بانکی اجازه 

هرگونه سبک سری را از او گرفته است.
وی ادامــه داد: ایران عزیز امروز مورد اقبال همه 
مردم جهان و منطقه و حتی مردم عربستان است 
در حالی که آمریکا در بدترین دوران خود به سر 
می برد. آنها در مشکالت خود غوطه ور هستند و 
هیچ تهدید امنیتی جدی بــرای ما نه در حوزه 
اقتصاد و نه در حوزه نظامی محسوب نمی شوند. 
لذا توصیه مــا به جنجال آفرینــان داخلی هم 
این اســت که دست از فرافکنی و ناامیدی مردم 
بردارند چون در نهایت خودشــان شرمنده این 

مردم خواهند شد.

مذاکرات مجدد، بازی جدید آمریکایی ها 
دیگرعضــو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلــس هم به 
گفت:  »قدس«  خبرنگار 
داخل کشــور  در  برخی 
معتقدند که مذاکرات برجام به صورت برد ‒ برد 
بود و کشــورمان در این توافق به منافع بســیار 
باالتری رســید. اما در توافق برجام بیش از آنکه 
منافعی برای ایران حاصل شود، امتیازات بسیاری 
به غربی ها داده شــد. به همین دلیل نمی توان با 

برخی اظهارات و رفتارهای غیرمعمول که آقای 
ترامپ داشــته، دچار نگرانی شــد و کشور را به 
سمت مذاکرات مجدد پیش برد و در بازی جدید 

طرف غربی شرکت کرد. 
هاجر چنارانی در ادامه اظهار داشت: دشمن باید 
بداند که با فرافکنی و استفاده از نیروهای تبلیغاتی 
خود نمی تواند در اراده مردم ما خللی وارد کند 
چرا که ایران امروز از هر زمان دیگری قویتر است 
و هیچ تهدید نظامی یا امنیتی نمی تواند آن را با 

خطر مواجه کند.
نماینده مردم نیشابور تصریح کرد: سپاه پاسداران 
هم همواره و در همــه مقاطع مدافع جمهوری 
اسالمی بوده و خط قرمز نظام جمهوری اسالمی 
محسوب می شود. اگر ترامپ بخواهد سپاه را در 
لیست گروه های تروریستی قرار دهد قطعاً سپاه 
مشــت محکمی بر دهــان آمریکایی ها خواهد 
زد و مــا نیز متقابالً مصوبه مجلس درباره مقابله 

با اقدامات تروریســتی و ماجراجویانه آمریکا را 
پیگیری خواهیم کــرد. وی در ادامه تأکید کرد: 
با توجه به اینکه چندین بار نقض برجام از سوی 
آمریکایی ها صورت گرفتــه، اگر آن ها بخواهند 
مجدداً مذاکراتی را در راســتای فشــار و اعمال 
محدودیت های بیشــتر بر ایران تحمیل کنند، 
به هیچ عنوان مذاکرات جدیدی از سوی کشورمان 
صورت نمی گیرد و آنها باید بدانند که با تهدید و 
ناامن نشان دادن فضا نمی توانند طرفی برای خود 
ببندند. هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و کشورما 
قدرتمندتر از آن است که با این جنجال ها میدان 

را به دشمن واگذار کند. 
وی تصریح کرد: اکنون ما در داخل کشور نیازمند 
آرامش و اطمینان بخشی به مردم هستیم و آنها 
باید بدانند که آمریکا هرچه توان داشته تا کنون به 
کار برده و بیش از این دیگر هیچ کاری نمی تواند 

بکند و تهدیدها هیچ اثری نخواهند داشت.

جنجال آفرینان 
داخلی باید دست از 
فرافکنی و ناامیدی 
مردم بردارند چون 
در نهایت خودشان 
شرمنده این مردم 
خواهند شد

بــــــــرش

ادعای دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران 
ایسنا: دبیــرکل اتحادیه عرب بار دیگر 
مدعی شــد که ایران در امــور داخلی 
کشورهای عربی مداخله می کند.  احمد 
ابوالغیط در جلسه ای با هیئتی از آکادمی 
نظامی الناصر مدعی شــد کــه ایران و 

ترکیه در کشورهای عربی طمع دارند. 
وی مدعی شــد: ایران زمینــه را برای 
دخالت های نظامی و سیاسی در سرزمین های عربی خلیج )فارس( مثل امارات 
و عربســتان آماده یافته است. دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه مدعی شد: ایران از 
طریق گروه های مســلح دخالت های آشکاری در سوریه دارد و برای آسان کردن 

نفوذش از بحران بهره می برد. 

4 استاندار جدید در هیئت وزیران انتخاب شدند 
فارس: سیدســلمان سامانی، ســخنگوی وزارت کشــور، گفت: در جلسه روز 
چهارشــنبه هیئت دولت که به ریاســت آقای روحانی برگزار شــد،گزینه های 
پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسئولیت استانداری های آذربایجان غربی، 
کردســتان، گلستان و مرکزی معرفی گشــتند و با تصویب هیئت وزیران برای 
این مسئولیت انتخاب شدند. سامانی افزود: بر این اساس، محمدمهدی شهریاری 
به عنوان اســتاندار آذربایجان غربی، بهمن مرادنیا به عنوان استاندار کردستان، 
سیدمناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان و سیدعلی آقازاده به عنوان استاندار 

مرکزی تعیین شدند. 

اعتراض ایران به دولت سومالی 
در پی شلیک به کشتی ماهیگیری ایرانی 

ایسنا: سخنگوی وزارت خارجه در مورد 
ماهیگیری  کشــتی   وضعیت  پیگیری 
ایرانــی در ســومالی گفــت: وضعیت 
ماهیگیــران به صورت جدی از ســوی 
وزارت خارجه پیگیری می شــود. بهرام 
قاسمی با محکومیت اقدام گارد ساحلی 
ســومالی در شــلیک کردن به کشتی 
ماهیگیری ایرانی که بنا بر اخبار منجر به کشته شدن کاپیتان این کشتی شده 
است، گفت: ایران از کانال های موجود اعتراض خود را به سومالی اعالم کرده است 

و پیگیر وضعیت دیگر ماهیگیران این کشتی هستیم. 

راهبرد احتمالی ترامپ حفظ برجام و رفع نواقص است 
مهر: وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه با »فاکس نیوز« مدعی شد حتی اگر 
ترامپ از برجام خارج شود، امید می رود راهی برای حفظ توافق و رفع نواقص آن 
باقی بماند. کاندولیزا رایس گفت: می دانید من از آن دسته افرادی نیستم که فکر 

می کنند این توافق خوب است. 
امــا حتی اگر ترامپ برجام را تأیید نکند، امیــدوارم راهی برای حفظ و در عین 
حال بهبود آن وجود داشته باشد. فکر می کنم این همان راهبردی است که آن ها 
)دولت ترامپ( سعی به اتخاذ آن دارند. ما متحدینی داریم که خیلی به این توافق 

پایبندند و در شرایط سختی مذاکره کردند. 

لفاظی آمریکا علیه سپاه پاسداران بی پاسخ نمی ماند 
میزان: حســینعلی امیری، معــاون پارلمانــی رئیس جمهور، بــا بیان اینکه 
ســپاه پاســداران از دل مردم بیرون آمده اســت و مردم پشتیبان آن هستند، 
 گفــت: طبیعتــاً اظهــارات آمریکایی هــا لفاظــی اســت و رئیس جمهور نیز 
تأکید کردند که نیروهای مســلح در نظام جمهوری اسالمی جزئی از مردم و با 
آن ها هستند. امیری با تأکید بر اینکه فاصله ای میان مردم و نیروهای مسلح وجود 
ندارد، گفت: لفاظی های آمریکا از طرف نظام جمهوری اسالمی، دولت و مجلس 

بی پاسخ نمی ماند. 

نگاهی به جنجال تبلیغاتی امنیتی داخلی و خارجی 

جنجــال های  توخالی ترامپ



 بيــن الملــل     همزمان بــا تداوم 
نيروهاى مردمى  و  ارتــش  پيروزى هاى 
عــراق در برابر گروه تروريســتى داعش 
و پاكســازى بخش عمده مناطق تحت 
اشــغال داعش از وجود اين عناصر حيدر 
العبادى، نخســت وزير عراق از شكست 
كامل تروريســم در اين كشــور تا پايان 

سال جارى ميالدى خبر داد. 
تأكيــد العبادى بــر شكســت كامل و 
بــزودى داعــش در عراق در شــرايطى 
است كه ارتش عراق نيز از پايان عمليات 
آزادســازى «الحويجــه» در غرب شــهر 
كركوك و پاكســازى كامل اين شهر از 
وجود تروريســت هاى داعــش خبر داد. 
حيدرالعبادى، نخســت وزير عراق پنجم 
اكتبر خبر آزادســازى الحويجه را اعالم 
كرد كه اين برگ زرين ديگرى از كارنامه 
موفق عراقى ها در رويارويى با تروريســم 

محسوب  مى شود.

  توطئه هاى جديد حاميان تروريسم در 
مرحله پساداعش

در شــرايط كنونى با شكست نه چندان 
دور داعــش درعراق، حاميان آن ها بِويژه 
آمريكا كه معادالت خــود را در عراق از 
دســت رفته مى بينند در پى توطئه هاى 
جديد جهت پيشــبرد توطئه هايشان در 
عراق در مرحله پسا داعش هستند.برخى 

از حركت هاى جدايى طلبانه مشكوك در 
منطقه كردستان عراق از جمله برگزارى 
غير قانونى همه پرســى جدايى در اين 
منطقــه كه تحــت القائــات قدرت هاى 
ســلطه جو صــورت مى گيــرد در اين 

چارچوب قابل ارزيابى است.
اما دولت عراق با اقتدار و اتخاذ راهكارهاى 
مؤثــر و قانونى درصدد مديريت بحران و 
مقابله با توطئه هاى مشــكوكى است كه 
توطئه گران براى دوران پســا داعش در 
عــراق طراحى كرده انــد. تحوالت عراق 
نمايانگــر توجه ويژه مقامــات عراقى به 

مرحله پسا داعش است.
موفقيت هاى سياســى، امنيتى و نظامى 

عراقى هــا در مقابل داعش عزم مضاعفى 
را به آنان جهت مقابله با ســاير توطئه ها 
داده اســت كه اين موضوع نيز چشــم 
انداز روشــنى را جهت عبور عراقى ها از 
مشكالت و بحران هاى پيش روى خود در 

مرحله پسا داعش ارائه مى دهد. 

  تداوم اقدام آمريكا به مسلح كردن 
تروريست ها در سوريه 

«ژنــرال علــى العلــى» رئيــس بخش 
عمليات هاى ارتش سوريه اعالم كرد كه 
در طول سه ماه گذشته آمريكا دست كم 
1421 محموله سالح و تجهيزات نظامى 
را در قالب به اصطالح مبارزه با تروريسم 

براى گروه هاى تروريستى داعش و جبهه 
النصره ارسال كرده است. 

اســاس بحران ســوريه دخالت خارجى، 
پرداخــت پول و ارســال ســالح براى 
تروريســت ها و تداوم ورود تروريست ها 
به ســوريه اســت كه تقريباً در همه اين 
موضوعــات آمريكا و هــم پيمانانش در 
عرصه بيــن المللى و منطقــه اى نقش 

داشــته اند.  محــورى 
تحركات آمريــكا در قبال 
نشــان  ســوريه  بحــران 
واشــنگتن  كه  مى دهــد 
هدفى جــز تضعيف ارتش 
و دولت ســوريه و تقويت 

تروريست ها ندارد. 
در ايــن زمينــه آمريكا با 
فريبانه اى  عــوام  اقدامات 
نظيــر تفكيك تروريســم 
بــه خــوب و بــد، توجيه 
مغرضانه اش  سياست هاى 
در كشورهاى مختلف را در 

دستوركار دارد. 
اين در شــرايطى است كه 

تسريع شدن روند نابودى تروريست ها در 
سوريه نيز بشدت حاميان آن ها از جمله 
مقامات آمريكايى را نگران كرده و آنان را 
براى نجات مزدورانشان به تكاپو واداشته 

است. 
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

واكنش عربستان به درج نام ائتالف سعودى در 
فهرست سياه سازمان ملل

فارس: عربستان سعودى در واكنش به درج نام «ائتالف» سعودى در فهرست 
سياه ســازمان ملل به دليل ارتكاب جنايت در حق كودكان يمنى اعالم كرد، 
اين كشور بر حمايت از حقوق كودكان صرف نظر از اينكه چه هويت يا نژادى 

داشته باشند، تأكيد دارد.

ابراز اميدوارى تركيه به عادى شدن روابط با آمريكا
مهر: نخست وزير تركيه گفت، آنكارا اميدوار است رابطه اش با واشنگتن هرچه 

سريع تر به حالت عادى بازگردد.
«ايلديريم» با اشــاره به بحران ديپلماتيك به وجود آمده ميان تركيه و آمريكا 

تأكيد كرد، در اين گونه مسائل عاقالنه رفتار مى كنيم.

ترامپ خواستار 10 برابر شدن زرادخانه اتمى آمريكا شد
سى ان ان: رئيس جمهور آمريكا بارها بر ضرورت تقويت توان نظامى و زرادخانه اتمى 
اين كشور تاكيد كرده بود، حال مقامات آمريكايى خبر دادند، او در جمع عالى ترين 

رهبران امنيت ملى خواستار 10 برابر شدن زرادخانه اتمى آمريكا شده است.

فرانسه، مادريد و دولت محلى كاتالونيا را به گفت وگو 
فراخواند

تسنيم: فرانسه خواستار مذاكره ميان مقام هاى دولت مركزى اسپانيا با سران 
كاتالونيا شد تا دو طرف بتوانند در چارچوب قانون  اساسى اختالف هاى موجود 
را حل كنند.فرانســه ضمن رد كردن نتيجه همه پرســى استقالل كاتالونيا از 

طرفين خواست، تا در چارچوب قانون اساسى عمل كنند.

نشست 4 حزب آلمانى براى تشكيل دولت 
مهر:  صدراعظم آلمان از احزاب اين كشور خواست مسئوليت در زمينه تشكيل 
دولت را بر عهده بگيرند.  مركل پيش از مذاكره درباره تشكيل دولت آتى آلمان 
بر اهميت مســئوليت پذيرى همه طرف ها تأكيد كرد و گفت: « ما حكمى داريم 
كه طبق آن بايد عمل كنيم.وظيفه همه ماست كه دولت ائتالفى تشكيل دهيم.»

استقرار زيردريايى هسته اى آمريكا در كره جنوبى
اسپوتنيك: يك فروند زيردريايى هسته اى آمريكا در چارچوب مأموريت استقرار 
در شــبه جزيره كره، وارد كره جنوبى شده اســت. فرماندهى نظامى آمريكا در 
اقيانوس آرام اعالم كرد، يك زيردريايى هسته اى نيروى دريايى آمريكا در چارچوب 

مأموريت استقرار در شبه جزيره كره، از روز شنبه وارد كره جنوبى شده است.

معلم: سوريه اجازه تجاوز به حاكميت خود را نمى دهد
فارس: وزير خارجه ســوريه طى سخنانى در نشست خبرى مشترك با الوروف 
گفت، سوريه هرگز اجازه تجاوز به حاكميت خود را نمى دهد. وليد المعلم افزود: 
كردها مى دانند كه سوريه هرگز اجازه تجاوز به حاكميت خود را نمى دهد.كردهاى 

سوريه براى كنترل بر مناطق توليد كننده نفت، با ارتش سوريه رقابت مى كنند.

روسيه: شايد شمار ديپلمات هاى آمريكايى
را به 300 نفر كاهش دهيم

اسپوتنيك: وزارت خارجه روســيه احتمال اتخاذ تصميمى مبنى بر كاهش 
كادر ديپلماتيك كنســولگرى هاى آمريكا به 300 يا حتى كمتر از اين شمار 
را رد نكرد.اين احتمال از سوى «گئورگى بوريسنكو» رئيس دپارتمان آمريكاى 

شمالى وزارت خارجه روسيه مطرح شد.

خـــبر كوتاه

شمارش معكوس پايان تروريسم در عراق 

نيروهاى امنيتى عراقى به آمريكا درحال احياى داعش است
زودى وارد كركوك مى شوند

يك منبع امنيتى عراقــى اعالم كرد، نيروهاى 
امنيتى وابســته بــه دولت مركزى عــراق به 
زودى وارد شهر كركوك خواهند شد تا امنيت 
شهروندان را در اين شهر تأمين كنند.  اين اقدام 
در راستاى تالش دولت مركزى عراق براى اعمال 
حاكميت خود بر مناطق مورد مناقشه با اقليم 
كردستان عراق صورت مى گيرد. پس از اشغال 
بخــش هايى از خاك عراق در ســال 2014 به 
وسيله تروريست هاى داعش، نيروهاى پيشمرگه 
ُكــرد بخش هايى از كركوك را آزاد كردند، ولى 
خالف قاعده اى كه قرار بود كنترل مناطقى كه 
آزاد مى كنند را به دست نگيرند، در طول دو سال 

گذشته كنترل كركوك را در دست داشته اند.

سازمان ملل:
ارتش ميانمارمانع بازگشت 

مسلمانان روهينگياست

دفتر حقوق بشــر ســازمان ملل اعالم كرد: 
نيروهاى امنيتى ميانمار به طور وحشيانه اى 
بيش از 500 هزار مسلمان روهينگيا را مجبور 
به ترك خانه و كاشانه خود در استان راخين 
كرده اند و خانه هاى آن ها را به آتش كشــيده 

و مانع از بازگشت آوارگان روهينگيا مى شوند.

ليبرمن: جنگ بعدى ما با لبنان 
و سوريه خواهد بود

وزير جنگ رژيم صهيونيستى طى سخنانى در 
جمع نظاميان اين رژيم گفت: جنگ آينده ما با 
سوريه و لبنان خواهد بود. ليبرمن افزود: جنگ 
بعدى در شــمال، تنها با جبهه لبنان نخواهد 
بود، بلكه جبهه شــمال، متشكل از سوريه و 

لبنان خواهد بود.

اخبار

در طول سه ماه 
گذشته آمريكا دست 

كم 1421 محموله 
سالح و تجهيزات 
نظامى را در قالب 
به اصطالح مبارزه 
با تروريسم براى 

گروه هاى تروريستى 
داعش و جبهه النصره 

ارسال كرده است

بــــــــرش

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

مسكو: آمريكا در سوريه توافقنامه صلح را به هم مى زند
اسپوتنيك:  سخنگوى وزارت دفاع روسيه اعالم كرد، حدود 600 نفر از شبه نظاميان از مناطق تحت كنترل آمريكا به منطقه جنوبى كاهش تنش در سوريه رخنه كرده اند.  كوناشنكوف گفت: با 

رسوخ اين شمار از شبه نظاميان به آسانى مى توان پيش بينى كرد، در صورت اراده آمريكا توافقنامه صلح در منطقه جنوبى كاهش تنش نيز بر هم بخورد. 
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كاندوليزا رايس: 
از برخى جهات مى توان گفت، برجام 

در بلندمدت قابل قبول نيست.

انديشكده  رئيس  هاس،  ريچارد 
شــوراى روابط خارجــى: گمان 
نمى كنم ترامپ ما را به ســوى جنگ 
جهانى سوم سوق بدهد، بلكه او ما را 

به جنگ دوم كره نزديك تر مى كند.

معاون  صالحى  با  جانسون:  بوريس 
رئيس جمهورى ايــران گفتگو كردم. 
بريتانيا براى حفظ  برجام تالش مى كند 
اما ايران بايد كارش را انجام دهد و نقش 
مختل كننده منطقه اى را محدود كند.

فاكس نيوز: در آســتانه اعالم موضع 
گزارش هاى  برجــام،  دربــاره  ترامپ 
اطالعاتى در آلمان مدعى اند كه ايران 
32 بار براى به دست آوردن غيرقانونى 

فناورى هسته اى تالش كرده است.

نشريه نيوزويك: جنگ بين ايران 
و اسرائيل تنها مســئله زمان است. 
رويارويى آينده ايران و اســرائيل از 
نگاه اليوت آبرامز كارشناس شوراى 

روابط خارجى.

 ديپلماسى توييترى
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روزنامـه صبـح ايـران

افول تفرقه گرايى، نتيجه تالش هاى تقريب نهاد نخبگان است   مهر: دبير كل مجمع تقريب مذاهب اسالمى گفت: اينكه تفرقه گرايى رو به افول و گفتمان غالب، گفتمان وحدت گرايى 
است، نتيجه تالش هاى تقريب نهاد نخبگان جهان اسالم است.  آيت اهللا اراكى در نخستين اجالس بين المللى هم انديشى نقش اتحاديه هاى جهانى تقريب نهاد نخبگان جهان اسالم در اجراى راهبرد 

ديپلماسى وحدت افزود: مسئله وحدت جهان اسالم و پيمودن راه دستيابى به امت واحده اسالمى با به كار بستن راهبرد وحدت يكى از مشكل ترين وظايف مجمع تقريب مذاهب اسالمى است.

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

 معــارف/ مليحه پژمــان  يكى از 
تهران  قلــب  شــلوغ ترين خيابان ها در 
چهارراه وليعصر اســت؛ همــان چهارراه 
معروفى كه يك سرش به ميدان انقالب 
و دانشــگاه تهران مى خــورد و راه هاى 
ديگرش به جنوب، غرب و شــرق تهران 
بزرگ كه حاال چند هفته اى مى شود كه 
روزهاى ســه شنبه از صبح تا غروب اين 
چهارراه شلوغ؛ رنگ و بوى ديگرى گرفته 

است.
شايد شما هم در يكى از همين هفته ها 
ميهمان ســه شنبه هاى چهارراه وليعصر 
يا همان «سه شــنبه هاى مهدوى» شده 
باشيد و حال و هواى فعاليت صدها جوان 
كه به عشق آقا امام زمان(عجل اهللا تعالى 
فرجه) به اين چهــارراه جان داده اند، به 

شما هم جان تازه داده باشد.

 سه شنبه ها به ياد امام زمان 
اينجا عده اى از جوانان پرشور تهران، در 
روزهاى سه شنبه دور هم جمع مى شوند 
تا با شــربتى خنك  و ظرفى با تكه هاى 
ميــوه گلوى رهگذران را به نام و ياد امام 

غايب از نظرها تر كنند.
شــاخه هاى گلى كه جوانان مهدوى به 
دســت رهگذران مى دهند، بوى عشــق 
امــام زمان(عجل  بوى محبت  مى دهد، 
اهللا تعالــى فرجه) تا همه در شــلوغى و 
روزمرگى هــاى زندگى از ياد امامشــان 

غافل نشوند.
على اوجى دانشجوى سال سوم گرافيك 
و يكى از جوانانى است كه پاى ثابت كار 

در گروه «سه شنبه هاى مهدوى»است.
وقتى بــا او دربــاره ايــن كار متفاوت 
صحبت مى كنم، مى گويــد: همه روزها 
و ســاعت هاى زندگى مــا مختص امام 
زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) اســت و ما 
در اين گروه سعى كرده ايم به رهگذران 
يادآورى كنيم كه يــاد امام زمان بودن، 
به روز جمعه منحصر نيســت، بلكه سه 
شــنبه ها هم مى تواند به ياد آن حضرت 

پر شود.

 جرقه اول 
«سه شنبه هاى مهدوى»

اين دانشــجوى جــوان در 
ادامــه به نحوه آشــنايى با 
اين گروه، اشــاره مى كند و 
مى گويد: سال دوم دانشگاه 
از طريق يكى از دوســتانم 
با مؤسســه «طلــوع حق» 
آشنا شــدم، مؤسسه اى كه 
از ســال 92 آغــاز به كار 
فرهنگى  كارهاى  اما  كرده، 
و برنامه هــاى جهادى پايه 
اصلى كارهــاى اعضاى آن 

است.
على اضافه مى كند: زنده ياد 
طرح  مبدع  شيرازى،  امين 
«سه شنبه هاى مهدوى» بود كه در تيرماه 
امسال به همراه دوست جهادى ديگرمان 
سيدامير فارسى در حالى كه عازم اردوى 
جهادى بــراى ســاخت خانه هاى مردم 
محــروم بودند، در ســانحه رانندگى به 

شهادت رسيدند.

 شهادت اجر يادآورى مهدويت
اين عضو مؤسســه «طلوع حق» در ادامه 

با يادآورى ياد شهيدان مؤسسه مى گويد: 
شــهيد امين شيرازى «ســه شنبه هاى 
مهــدوى» را پايه ريزى كــرد تا ياد امام 
عصر(عجل اهللا تعالى فرجه) زنده بماند، 
حاال خودش شــهيد شــده و ايــن باور 
در ذهن و روح مــن و همه اعضاى اين 
مؤسســه شكل گرفته كه آن كه ياد امام 
زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) را زنده نگه 
مى دارد، اجر شــهادت نصيبش مى شود، 
چنان كه زنده يادان شــيرازى و فارسى 

به بوى شهادت معطر شدند.

 «آتش به اختيارى» جوانان 
در عصر ظهور

اين عضو مؤسســه «طلوع حــق» ادامه 
مى دهد: حاال «ســه شنبه هاى مهدوى»، 
در كنــار عطر ياد امــام زمان(عجل اهللا 
تعالى فرجه) به ياد و نام اين دو شــهيد 
هم معطر شده تا همه آن هايى كه «آتش 
به اختيــار» را كارى دشــوار مى دانند، 
مطمئــن شــوند كه مى شــود با همين 
كارهايى كه از دستمان بر مى آيد، «آتش 

به اختيار» باشيم.
در ادامــه مريــم ياحقى يكــى ديگر از 
اعضاى اين مؤسسه در حالى كه مشغول 
پخــش گل در ميان رهگذران اســت، 
مى گويد: هر شــاخه گلى كه به دســت 
رهگذران مى دهم بــه عطر محبت امام 

زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) مزين است.
وى تصريــح مى كند: دنيــاى امروز ما و 
شلوغى زندگى نبايد ما را از ياد اين امام 
حاضــر غافل كند و مــا تالش مى كنيم 
مفهــوم «آتش به اختيــار» را در جامعه 

تبيين و ترويج كنيم.
ياحقــى تأكيــد مى كنــد: «آتــش به 
اختيــار» يعنــى اينكــه در عصر غيبت 
امام زمان(عجــل اهللا تعالى فرجه) با هر 

وسيله اى كه شــد ياد آن حضرت را در 
جامعه نشــر دهيم و در كنــار آن ياور 
نيازمندان باشــيم تا دل امام زمانمان از 

ما راضى و خشنود شود.

 قطعه هاى كوچك ميوه
    با طعم مهدويت

در پياده رو خيابان وليعصر اما چادرهايى 
هر سه شــنبه برپا مى شود كه نيروهاى 
پشــت صحنه در اين چادرها مشــغول 
پشتيبانى هســتند. وقتى وارد اين چادر 
مى شوى، شمار زيادى از بانوان مشغول 
كار هستند، عده اى ميوه ها را مى شويند و 
تكه تكه مى كنند،  برخى با نظم و زيبايى 
از هــر نوع ميــوه قطعــه اى را در ظرف 
مى گذارند و بعضــى خانم هاى ديگر هم 
ميوه هاى آماده را بيرون چادر مى برند تا 

ميان رهگذران توزيع شود.
مهديه موســوى يكى از اعضاى تدارك 
«سه شــنبه هاى مهدوى»مى گويد: من 
به عشــق امــام زمان(عجــل اهللا تعالى 
فرجه) مى آيم هر ســه شــنبه از كار و 
زندگى روزمره دست مى كشم و خودم را 
به اينجا مى رســانم تا به قولى گوشه اى 
از كار را بگيــرم. وى تأكيــد مى كنــد: 
خيلى ها تصــور مى كنند، كار خير انجام 
دادن شــرايط خاص دارد، اما نمى دانند 
كه همين كارهاى ســاده و يادآورى نام 
امام زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) در ميان 
مردم ارزش بى شــمارى دارد؛ من همين 
قدر مى دانم كه همين قطعه هاى كوچك 
ميوه، طعم مهدويت دارند و ياد آقا را در 

دل هر رهگذرى زنده مى كنند.

 ترويج «سه شنبه هاى مهدوى» 
   در 200 نقطه ايران

حاال اما دامنه «ســه شنبه هاى مهدوى» 

منحصر به چهارراه وليعصر تهران نيست 
و اين حركت فرهنگى زيبا در جاى جاى 

ايران توسعه پيدا كرده است.
علــى اعتمــادى يكى ديگــر از اعضاى 
گويد:  گروه «سه شنبه هاى مهدوى»مى 
خبرهاى خوبى به دستمان رسيده و حاال 
بيش از 200 نقطه از كشور هر سه شنبه 
در خيابانى كه در شهرشان به نام مبارك 
حضــرت وليعصر(عجل اهللا تعالى فرجه) 
مزين شــده، پذيراى رهگذران هستند 
و ياد حضــرت را در دل هاى آن ها زنده 

مى كنند.
اين دانشجوى جوان تأكيد مى كند: اين 
طرح يكى از مصاديــق مفهوم «آتش به 
اختيار» است كه حضرت آقا به آن تأكيد 
فرموده اند؛ هر كه به اين ميهمانى مى آيد 
دعوت شده آقا امام زمان(عجل اهللا تعالى 
فرجه) اســت و ميهمان شدنش به بزم 
«سه شنبه هاى مهدوى» حركت در مسير 

ظهور حضرت است.

 توزيع ارزاق براى نيازمندان
بهــاره فرمانــى يكى ديگــر از اعضاى 
گــروه  و  حــق»  «طلــوع  مؤسســه 
«سه شــنبه هاى مهدوى» هم مى گويد: 
مؤسســه «طلــوع حــق» منحصر به 
فعاليت هاى ســه شــنبه ها نيســت و 
اعضــاى اين گروه پــاى همه كارهاى 
جهادى هستند و در دل اين مجموعه، 
خيريه اى فعال اســت كه ارزاقى را در 
ميان خانواده هاى نيازمند توزيع مى كند 
كه همه هزينه هــاى آن با كمك هاى 

مردمى تأمين مى شود.
وى اضافه مى كند: همه آن هايى كه در 
اين مؤسسه فعاليت مى كنند، با پاى دل 
آمده اند و همچنان هم دلى كار مى كنند 
تا ياد امــام زمان(عجل اهللا تعالى فرجه) 

پيوسته يادآورى شود.

قدس از «آتش به اختيارى» جوانان تهرانى گزارش مى دهد

 سه شنبه هاى مهدوى» يادآورى نام امام زمان»

مجله فرانسوى «تراول» معرفى كرد
  «امامزاده «محمدهالل بن على

چهل وهشتمين مكان ديدنى دنيا
مهر: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه آران و بيدگل گفت: مجله فرانســوى «تراول» 
حرم مطهر حضرت محمد هالل بن على(عليه السالم) در آران وبيدگل را به عنوان 
چهل و هشتمين نقطه با ارزش و ديدنى دنيا معرفى كرده بود. حجت االسالم ولى اهللا 
روان با بيان اينكه در 6 ماهه نخست امسال به طور متوسط روزانه 60گردشگر خارجى 
مسلمان و غيرمسلمان از حرم مطهر حضرت محمد هالل بن على(عليه السالم) در 
آران و بيدگل بازديد كردند، افزود: حضور راهنمايان گردشگرى 39كشور جهان در 
قالب كنوانسيون 2017 طى بهمن سال گذشته به اين آستان مقدس، موجب رشد 

فزاينده ورود گردشگران خارجى به اين امامزاده شده است. 
حجت االســالم روان تأكيد كرد: بازديد گردشــگران خارجى از ايــن امامزاده در 
دهه نخســت محرم امســال نيز 100درصد افزايش داشــت كه نتيجه تبليغات و 

برنامه ريزى هاى گسترده براى رونق گردشگرى مذهبى است.
وى خاطرنشان كرد: برنامه هايى براى تبديل اين آستان مقدس به قطب گردشگرى 

مذهبى كشور در حال تدوين است كه در آينده اى نزديك اجرايى مى شود.

رئيس سازمان اوقاف:
وقف به حكومت ها تعلق ندارد

مهر: رئيس سازمان اوقاف با اشاره به اينكه سنت وقف هم مختص به اسالم نيست 
و قبل از آن در آيين هاى ديگر هم وجود داشــته اســت، گفت: وقف دستگاهى 

مردم نهاد است كه به حكومت ها تعلق ندارد. 
حجت االسالم والمسلمين محمدى در نشست هم انديشى مديران روابط عمومى 
دستگاه هاى اجرايى ونهادها وسازمان هاى فرهنگى ونظامى كشور، با تأكيد بر اينكه 
وقف براى توليد علم و فناورى با توجه به نيازهاى روز جامعه يكى از الزامات امروز 
كشور است از همه مديران دستگاه هاى اجرايى كشور خواست ضمن هم انديشى با 

نخبگان جامعه گام هاى اساسى و جدى در اين مسير بردارند.

 سيره گفتمانى سيدالشهدا
تاريخ خواندنى و تحليل كردنى  است؛ اگر بخوانى و 
تحليل نكنى برايت تحليل مى كنند؛ آن هم كسانى 
كه در پس تحليل هايشان هزاران غرض و منفعت 
سياسى، حزبى، گروهى و حتى فردى است. وقتى 
كار به عاشورا مى رسد، بيشتر بايد بخوانى و تحليل 
كنى، زيرا ريشه هاى آرمانى مكتب اينجاست و حاال 
در هياهوى سياست و كياست، عده اى منفعتشان 
در تحليل غلط از اين حادثه اســت؛ امروز عده اى 
در تكاپو هستند تا «حسين» در مسلخ را به عنوان 
حسين در پاى ميز مذاكره معرفى كنند؛ حال آنكه 
مذاكره جامه اى مشــترك است كه به رنگ هاى 
گوناگون تلّون پيدا مى كند، گاه رنگ ذلت دارد و 
زمانى لعاب عزت، بستگى دارد اين جامه بر اندام 
چه كسى بنشيند. اصل مذاكره در ميان همه عقال 
پذيرفته شــده، اما در اين ميان سه نكته اساسى 
قابل توجه اســت كه بدون توجه به آن ها مذاكره 

نكردن بهتر از مذاكره كردن است:
1.مذاكره با چه كسى

نكته اى كه در مذاكره مطرح اســت، ســنخيت 
حداقلى طرفيــن مذاكره كننده اســت؛ يعنى 
طرفين بايد در يك يا چند مسئله وجه اشتراكى 
داشته باشند تا آن وجه اشتراك توسعه يافته و 
وجوه افتراق را پوشش دهد تا امكان رسيدن به 
توافق وجود داشــته باشد و اگر غير از اين باشد، 
طرفين بر چه پايه اى مى توانند مفاهمه داشــته 
باشــند، وقتى تمام گزاره هايشــان با هم تباين 
كلى دارد؟ وجود مقدس سيدالشهدا(عليه السالم) 
دقيقاً به همين لزوم سنخيت اشاره مى كند و در 
زمانى كه والى مدينه از ايشــان بيعت با يزيد را 
مطالبه مى كند حضرت بى درنگ نداشتن وجه 
اشــتراك را به رخ كشــيده و مى فرمايند: «ما از 
خاندان نبّوت و معدن رسالت و جايگاه رفيع رفت 
و آمد فرشتگانيم... در حالى كه يزيدمردى است، 
فاســق، ميگسار، قاتل بى گناهان؛ او كسى است 
كه آشكارا مرتكب فسق و فجور مى شود. بنابراين، 
هرگز شخصى همانند من، با مردى همانند وى 

بيعت نخواهد كرد.»
نكته دوم؛ اينكه طرف مذاكره بايد اهليت حداقلى 
براى موضوع مذاكره داشــته باشد؛ مثالً اگر قرار 
است حكومتى در مذاكره واگذار بشود، فرد بايد 
حداقل هاى حكومت را داشته باشد و چون يزيد 
فاقد حداقل هــا بود، امام حسين(عليه الســالم) 
مذاكره را با فرســتاده هاى او رد كردند و فقط به 
تبيين مسئله بســنده نموده، فرمودند: «هنگامى 
كه اّمت اســالمى به زمامدارى مثل يزيد گرفتار 
آيــد، بايد فاتحه اســالم را خواند! مــن از جّدم 
رســول خدا(صلى اهللا عليــه و آله) شــنيدم كه 
مى فرمود: خالفت بر خاندان ابوسفيان حرام است!»

2. مذاكره در چه شرايطى
دومين نكته اساســى اين اســت كه در ســيره 
مذاكراتى سيدالشهدا(عليه السالم) با چه شرايطى 
بايد پاى ميز مذاكره نشست؟ آنچه مسلًم است، 
مذاكره جز در شرايط برابر نتيجه مطلوب نخواهد 
داد و سيدالشهدا(عليه السالم) به خاطر اين شرايط 
نابرابر در مقابل تمام گزينه هاى روى ميز، شهادت 
را برگزيــده و فرمودند: «همان حرامزاده پســر 
حرامزاده مرا مخير كرده است بين پذيرش ذلت يا 
تكه تكه شدن و هيهات كه من رداى ذلت بپوشم.»

در واقع امام حسين(عليه الســالم) با اين جمله 
خود، تن دادن به مذاكراتى كه در دنياى سياست 
امروز به «سياســت چماق و هويج» مشهور شده 
است «نه» فرموده و مرگ با عزت را بر زندگى با 

ذلت ترجيح دادند. 
3. مذاكره با چه زبانى 

مذاكراتــى  ســيره  در  نكتــه  ســومين 
سيدالشهدا(عليه الســالم) زبان مذاكره است؛ در 
تمام گفت وگوهايى كه در عاشــورا مطرح است، 
هيچ گاه زبان ُكرنش در دستور كار حضرت قرار 
نگرفت و حتى آن زمان كه با عمرسعد به صحبت 
مى پردازند بيش از آنكه كالم به مذاكره شــبيه 
باشد به نهيب براى بيدارى شبيه است، حضرت 
در گفت و گويى با عمرســعد بــه او فرمودند: 
«واى بر تو، اى پســر ســعد، آيــا از خدايى كه 
بازگشت تو به سوى اوست، هراس ندارى؟ آيا با 
من مى جنگى در حالى كه مى دانى من پسر چه 
كسى هستم؟ اين گروه را رها كن و با ما باش كه 

اين موجب نزديكى تو به خداست...». 
آنچه در زبان امام مشــاهده مى شــود به همه 
چيز شــبيه اســت اّال مذاكره. و بايد بيان كرد، 
گفت وگوهاى امام در عاشــورا بيشــتر ناظر به 
هدايت، ارشــاد و اصالح افراد است و آنچه اين 
روزها توسط برخى به امام حسين(عليه السالم) به 
عنوان مذاكره نسبت داده مى شود، حتى مشترك 
لفظى هم نيست و شايد بهتر باشد بگوييم دروغى 

است كه به امام نسبت داده شده است.

اجالس حمايت از مسلمانان 
فلسطين در لبنان برگزار مى شود

مهر: دبيركل مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السالم) 
گفت: مجمــع تقريب يــك اتحاديه علماى 
مقاومت دارد و به زودى اجالسى از سوى اين 
اتحاديه براى حمايت از مســلمانان فلسطين 
در لبنــان برگزار مى شــود. حجت االســالم 
اخترى افزود: در اين اتحاديه درباره مشكالت 
مسلمانان كشورهاى گوناگون مانند مظلومان 
بحرين، يمن، ميانمار و ديگر كشورها گفت وگو 

و تصميم گيرى مى شود.

يك حديث / يك تصوير

رصد

«آتش به اختيار» 
يعنى اينكه در عصر 
  غيبت امام زمان
با هر وسيله اى كه 
شد ياد آن حضرت را 
در جامعه نشر دهيم 
و در كنار آن ياور 
نيازمندان باشيم تا 
دل امام زمانمان از ما 
راضى و خشنود شود

بــــــــرش

اين روزها گريان تر از هميشه دعاى فرج مى خوانيم 

تاطلوع

رقيه توسلى: سوزِ ناله اى از روضه مى آيد... عباپوشى در كربال، 
گريه هايش عظيم است... و در نجف، داغدارتريِن گام ها، ُمحرم 

را سوگوارى مى كند...
هنوز در گوش صحرا كســى با جگرى پُر آه، مى خواند: يا عمه 

ســادات... از درياى ُحزن و خون اما نمى گويــد... از چراغ هاى 
خاموش تاســوعا... از ذوالجناح، از پريشــان چشم ترين مركب 

عالم... از عموى علقمه و فرات...
نمى گويد از گهواره خالى... على بن الحسين را... خار بى رحم 

مغيالن و سيلى ها و تازيانه ها را...
اين روزها كه تالقى ُمحرم اســت و باران، مردى خرابه ها و شام 
را زمزمه مى كند... اولياءاهللا را... تَل را نمى گويد، اما... از مسافران 
شــهيد عشــق... از ُغل و زنجير و خنجر و عمود... قانون بيعت 

كوفيان را نمى گويد... مشهد و گودال و ثاراهللا را...
گوش بگذاريم. «ياحســين» ها از دل روضه، بلند است. نوحه ها 
و مرثيه هــاى تبدار. انگار از ُمحرم، آتِش اشــك فّواره مى زند و 
در خيمه عزاى فرزند زهرا، كســى جانگداز بر سينه مى كوبد. 

بر سر. برجان.
دل، راهى بيابان كنيم. اين روزها كه لبى عطشان در بالى اين 
كرب سرخ، ســر مى دهد: يا فرزند غريب زهرا! و با شانه هايى 
الُم  ِ اَلسَّ الُم َعلَْيَك يَابَْن َرُسوِل اهللاَّ پُراندوه و ماتم نجوا مى كند: اَلسَّ
الُم َعلَْيَك يَابَْن اَميِرالُْمْؤِمنيَن  ِ وَ ابَْن ِخَيَرتِِه اَلسَّ َعلَْيَك يا ِخَيَرَة اهللاَّ

وَ ابَْن َسيِِّد الَْوِصّييَن.
ايــن روزها گريان تر از هميشــه دعاى فــرج مى خوانيم... اين 
روزهــا كه قطعه اى از جانمان در نينوا و قطعه اى دخيل بر نام 

مقتداست... و بين الحرمين دارالشفاى ماست...
اين روزها كه عمه سادات، رسول زيبايى و غم است... اين روزها 
كه صاحب عزا، گداخته ترين قلب را در كالبد دارد و آســمان و 

زمين و عرش و فرش؛ مجنون اند.

مبــدع طرح  امين شــيرازى،  يــاد  زنده 
«سه شــنبه هاى مهدوى» بود كه در تيرماه 
امسال به همراه جهادى ديگر سيدامير فارسى 
در حالى كه عازم اردوى جهادى براى ساخت 
خانه هــاى مردم محروم بودند، در ســانحه 

رانندگى به شهادت رسيدند

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

عبدالصالح شمس اللهى

معارف

اخالق آرمانى از نظر قرآن(9)

خودباورى و خوداتكايى

يكــى از واالترين عوامل تحّولى درمانى فرد، خودباورى و حس خوب انجام كارها 
توســط خود است. بدون ترديد اين گونه افراد به دليل داشتن تصويرى مثبت از 
خود، از بســيارى جهات با كسانى كه داراى اين ويژگى نيستند، تفاوت مى كنند، 
زيــرا روح پر تالش آنان همواره اُفق هاى دوردســت را كنكاش مى كنند و اهداف 
باالترى را نشانه مى روند، در تصميم گيرى هاى خود هرگز شتابزده عمل نمى كنند 
و تصميمات خود را بر محور عقالنيت و اصول پذيرفته شده بنا مى كنند، به همين 
دليل فشــار روانى كمترى را تجربه مى كنند و چون افق پيش رو را با عقالنيت 
مديريت كرده اند، نسبت به پيشامدهاى احتمالى كمتر هيجانى مى شوند و بر خود 
كنترل بيشترى دارند، كمتر احساس درماندگى مى كنند و به نظر مى رسد، براى 

پذيرش مشكالت و حل آن ها آماده تر هستند. 
اين حالت كه در روح و جان آدمى ريشه دارد، از انسان شخصيتى شكست ناپذير 
مى ســازد كه در برابر وسوســه ها و ترديدها و بى عدالتى ها سازش ناپذير است. 
اميرالمؤمنين(عليه السالم) مى فرمايد: «المؤمن نفسه اصلب من الصلد؛ نفس مؤمن 

از سنگ خارا سخت تر است.» 
انســان هايى كــه از اين نعمت الهى كمتر برخوردار هســتند، افرادى مســتعد 
تباهى مى شــوند، زيرا نداشتن خودباورى و وابســته بودن به اطرافيان در هنگام 
تصميم گيرى هاى زندگى، آدمى را آرام آرام از استقالل روحى و روانى محروم و او 
را از درون، ذليل ديگران مى كند. اتفاقاً گرفتارى هاى انسان هم از همين نقطه آغاز 
مى شود، زيرا گردنكشى ها، خودمحورى ها، غرورها، حتى ظلم ها و بى عدالتى ها 
و نفاق ها همه به سبب همين احساس حقارتى است كه اين گونه افراد در درون 

خود دارند. 
َر اّال لذلٍَّة يَجُدها فى  امام صادق(عليه السالم) مى فرمايد: «ما من َرُجٍل تَكّبَر أَو تَجَبّ
نَفِسِه؛. هيچ مردى نيست كه تكبر بورزد يا خود را بزرگ بشمارد مگر به خاطر ذلتى 

كه در درون خود مى يابد.»
و همچنين مولي اميرالمؤمنين(عليه السالم) مى فرمايد: «نِفاُق الَمرءِ ِمن ُذٍلّ يَِجُدُه 
في نَفِسه. نفاق و دورويي هر انسانى به خاطر ذلّتى است كه در درون خود مى بيند.»
چه زيبا امام على(عليه الســالم) ريشــه نفاق را در ذلّت درونى و حقارت نفسانى 
معرفى مى كند و مى فرمايد كه تا انسان احساس حقارت نكند؛ گرفتار نفاق، تكبر 

و ظلم نمى شود. 
اگر در ســخنان پيامبر اكرم(صلى اهللا عليه و آله) آمده است كه هيچ مؤمنى حق 
ندارد خود را خوار ســازد. « ال يحّل لمؤمن أن يذّل نفسه»، به اين دليل است كه 
اگر حصار ارزشمند عزت مؤمن و اعتماد به نفس مؤمن فرو ريزد، او گرفتار پوچى 
و بى هويتى و در نهايت اضطراب و پريشانى مى شود و همين امر سبب مى گردد 
ديگران براى او تصميم بگيرند. نكته مهم اينجاســت كه اين پريشانى و اضطراب 
روحى به سرعت در زندگى انسان بروز و ظهور پيدا مى كند و به عنوان مهم ترين 

ريشه اختالفات در زندگى خودنمايى خواهد كرد. 
البته اســتقالل و اتكاى به نفس گاهى مانند لبه شمشير عمل مى كند؛ زيرا 
اگر اين اعتماد به نفس در روح و جان انســان درســت مديريت نشــود و بر 
اثر بى توجهى، به خودمحورى تبديل گردد، خود عامل تشنج و اضطراب هاى 

ديگرى خواهد شد.
 امام سجاد(عليه السالم) در اين باره مى فرمايد: « بارخدايا! مرا در ميان ديدگاه مردم 
باال نبر مگر آنكه پيش از آن به همان اندازه مرا در نزد خودم كوچك كرده باشى. 
و عزت ظاهــرى در من ايجاد نكن، مگر آنكه در درون خودم، مرا به همان اندازه 

ذليل كرده باشى.» 
اين سخنان يك پيام ارزشمند را در وجود انسان زنده مى كند. بر اين اساس، آنچه 
مى تواند بخش عظيمــى از آرامش در زندگى را تأمين كند، افكار پايدار و توأم با 
تدبير و تدبُّر برخاسته از عقالنيت است. اين افكار پايدار مى تواند روح خوداتكايى 
را در انسان افزايش دهد؛ زيرا منشأ خودتلقينى است و همين امر استقالل روحى 
انســان را دربر خواهد داشت. ثمره ارزشمند افكار پايدار و خود تلقينى، طراحى و 
برنامه ريزى صحيح را به دنبال خواهد داشت و همين امر شهد شيرين استقالل 

در فكر را به دنبال خواهد آورد. 
بنا بر اين درمى يابيم كه تا چه اندازه مى توانيم آرامش زندگى خودمان را از رهگذر 

اعتماد به نفس يا خودباورى تأمين كنيم.
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درس هايى از قرآن

حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمدباقر  علم الهدى
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

هشدار درباره انباشت پول بانك ها در امالك  مهر: مشاور وزير راه و شهرسازى از احتمال تغيير نام سازمان ملى زمين و مسكن به سازمان ملى زمين خبر داد و در همين حال گفت: سرمايه بانك ها 
در حوزه امالك و مستغالت انباشته شده است. حسين عبده تبريزى تصريح كرد: در حال حاضر بخش قابل مالحظه اى از منابع بانكى در بخش امالك و مستغالت بلوكه شده است، ولى چون تقاضا براى آن ها 

وجود ندارد امكان نقد كردن اين امالك نيز وجود ندارد. وى افزود: اين در حالى است كه سياستگذار بخش زمين نبايد اجازه دهد كه منابع مالى در اين بخش بلوكه شود.

انتقاد يك مسئول از حجم قابل توجه گاز در بنزين 
كارفرمايان  كانــون  رئيــس  مهر: 
جايگاه هاى كشور درباره كيفيت بنزين 
تهران گفت: طبق بارنامه اى كه زمان 
تحويل ســوخت به ما داده مى شود، 
تمامى بنزين هاى تحويلى يورو4 و با 
كيفيت اســت، اما يك مشكل بزرگ 
دارد، آن هم حجم باالى گاز موجود 

در فراورده است.
ناصر رئيسى فر افزود: خيلى اوقات شنيده ايد كه گفته مى شود در بنزين هوا وجود 
دارد. در صورتى چنين چيزى غير ممكن است، چرا كه دستگاه نازل اجازه ورود هوا 
را به هيچ عنوان نمى دهد، اما گاز موجود در فراورده باالست كه موجب مى شود ما 
در زمان پر كردن مخازن خود حجم و وزن غيرحقيقى از فراورده را تحويل بگيريم. 
به عبارتى حجم مورد تأييد در بارنامه تحويل گرفته مى شود؛ اما پس از مدت اندكى 
به دليل تبخير گاز، ميزان ذخيره ما كاهش مى يابد و اين يعنى خســارت، چرا كه 
ما هزينه حجم ثبت شــده در بارنامه را پرداخت مى كنيم نه حجم واقعى را. در اين 
زمينه يك مقام آگاه هم گفت: چون ميزان توليد بنزين باكيفيت- بنزين يورو 4 يا 
باالتر - در پااليشگاه هاى كشور نسبت به نياز كل كشور كمتر است و از طرفى ميزان 
واردات هم كفاف نياز روزانه را در برخى موارد نمى دهد، دستگاه هاى متولى به اجبار با 
اختالط بنزين يورو 4 با ساير فراورده ها از جمله نفتا سعى مى كنند حجم اين فراورده 
را زياد كنند كه اين اقدام بى شك كيفيت و اكتان بنزين را تحت الشعاع قرار مى دهد.

صندوق بين المللى پول:
تورم در ايران از169 كشور باالتر است

فارس: صندوق بين  المللى پول اعالم 
كــرد، با وجود كاهش نرخ تورم ايران 
به 9 درصد،همچنان جايگاه 22 را در 
ميان كشورهاى جهان داراست و اين 
بدان معناســت كه 169 كشور تورم 

كمترى نسبت به ايران دارند.
صندوق بين المللى پول در جديدترين 
گزارش خود با اشــاره به اين كه نرخ 

تورم ايران در ســال 2016 به 9درصد كاهش يافتــه بود، تصريح كرد: صندوق در 
گزارش پيشين خود نرخ تورم سال 2016 را 8/86 درصد پيش بينى كرده و اين رقم 
را در اين گزارش تصحيح كرد. به اين ترتيب ايران رتبه 23 را در اختيار داشت و با 
تصحيح نرخ تورم، يك پله جايگاه ايران بدتر شده است. همچنين بر اساس گزارش  
چشم انداز اقتصادى جهان كه توسط صندوق بين المللى پول منتشر مى شود، ميزان 

بيكارى در ايران در سال 2016، 12/5 درصد اعالم شده است.
بر اساس اين گزارش، نرخ بيكارى در ايران در سال 2015 برابر با 11 درصد بوده است 

كه به اين ترتيب ايران با افزايش بيكارى مواجه شده است. 

با هدف حذف دالر از مبادالت ايران و تركيه 
«ريال» و «لير» جايگزين دالر مى شود  

فارس: ايران و تركيه با هدف حذف ســلطه دالر، توافقنامه اســتفاده از ارزهاى 
ملــى (ريال و لير) در مبادالت دوجانبه را امضا كردند. بر اســاس آنچه بين دو 
كشــور به امضا رســيد، از اين پس بانك ها در ايران و تركيه ريال و لير را بسيار 
ساده تر از گذشته مبادله كرده و از اين طريق هزينه ارزى مبادالت بين دو كشور 
كاهش مى يابد. از سوى ديگر بانك هاى دو كشور اين امكان را خواهند داشت تا از 

نظام هاى پرداخت بين المللى در مبادله ريال - لير استفاده كنند.
حسن روحانى ، رئيس جمهور كشورمان، پيشتر در سفر رئيس جمهور تركيه به 
ايران گفته بود كه دو كشور تصميمات بسيار مهمى در راستاى تقويت و توسعه 
روابط اقتصادى خود گرفته اند كه ازجمله آن ها استفاده از ارزهاى ملى دو كشور 

در مبادالت تجارى دوجانبه است.

ميـز خـــبر

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   افزايش 
جان  بالى  دالر  نرخ  نابهنگام  و  مقطعى 
بازارهاى مختلف از جمله بازار خودرو شده 
طى  خودرو،  بازار  فعاالن  گفته  به  است. 
چند روز اخير كه نرخ دالر روند صعودى 
به خود گرفته، نرخ ها نيز در بازار وارداتى ها 
افزايش  حال  در  ضابطه اى  هيچ  بدون 
است و به عنوان مثال كياسورنتواز قيمت 
230ميليون در ابتداى سال به 295ميليون 
سوناتاى  هيونداى  قيمت  و  تومان 
160ميليونى به حدود 200ميليون تومان 
در حال حاضر رسيده است. در اين زمينه 
كارشناسان بازار خودرو معتقدند كه قيمت 
اين خودروها بدون هيچ دليلى و تنها با 
50يا 100تومان افزايش نرخ دالر بيش از 
20و حتى 30درصد افزايش مى يابد. اين 
عده معتقدند، هم اكنون هيچ منطقى بر 
گران شدن  و  نيست  بازار حكمفرما  اين 
به  تنها  خارجى  و  وارداتى  خودروهاى 
نفع اقشار ثروتمند جامعه بوده واز سويى 
اين  الشعاع  تحت  نيز  داخلى  بازارهاى 

فضاسازى قرار مى گيرد.

 فروش خودروى 50ميليونى
 به 150ميليون

حسينى يكى از فروشندگان خودرو با بيان 
اين كه هم اكنون ركود ســنگينى بر اين 
بازار حاكم است، گفت: اما نرخ خودروهاى 
وارداتى با افزايش 10تومانى نرخ دالر هم 

باال مى رود كه اين جاى تعجب دارد.
وى تصريح كرد: از ابتداى ســال تاكنون 
با افزايش بيش از 30درصدى رقم برخى 
در  بوده ايم  مواجــه  وارداتى  خودروهاى 
حالى كه اين موضوع هيچ توجيهى ندارد.
كرمى راد هم با بيان اين كه توقف ثبت 
ســفارش واردات خــودرو يكى از داليل 
گرانى وارداتى هاســت، اظهارداشت: در 
اين زمينه هــم برخى شــبهه ها وجود 
دارد به گونــه اى كه قيمت برخى از اين 
خودروها حتى با دالر4000 تومانى 50 
ميليون تومان اســت امــا در بازار داخل 
همان خودرو با نرخ 150 ميليون تومان 

به فروش مى رسد.  
وى با اشــاره به اختــالف 100تا 700 
ميليونــى قيمــت برخــى خودروها از 
منطقــه آزاد وبنــادر تا تهــران وبرخى 
شــهرها، تصريح كرد: به عنــوان مثال 
قيمــت لندكــروز 2017در مناطق آزاد 
بيــن 250تا 300ميليون تومان اســت؛ 
اما همين خودرو در تهران با نرخ 900تا 
يك ميليارد تومان به فروش مى رسد. وى 
افزود: بايــد ديد در اين زمينه رانت ها به 

جيب چه كسانى مى رود. 
رضايى يكى ديگر از فروشندگان خودرو 
هم با بيان اين كــه از اين فضاى كاذب 
وجو روانى گرانى وارداتى ها، تنها عده اى 
تاجر سود مى برند ونمايشگاه دار ومصرف 
كننده هيچ ســودى عايدشان نمى شود، 
گفت: ماجراى اين تفاوت عجيب قيمت 
خودروهــاى وارداتــى بايد يــك زمانى 
مشخص شود وســازمان ها ودستگاه هاى 
مســئول بايد در اين زمينه پيگير ماجرا 
باشــند تا ببينند اين ســودها در نهايت 

نصيب چه كسانى مى شود. 

 بازار خودرو در كما
در اين زمينه رئيس اتحاديه نمايشــگاه 
داران خودرو با بيان اينكه وقتى نرخ دالر 
در بــازار باال مى رود قيمــت خودروهاى 

وارداتى هــم افزايش مى يابــد، گفت: با 
افزايــش نرخ دالر در بــازار طى چند روز 
اخير بازار خودرو راكد مانده اســت وهمه 
منتظرند ببينند وضعيت دالر چه مى شود.

سعيد موتمنى با اشــاره به اين كه حال 
بازار خودرو خوب نيســت وافزايش نرخ 
دالر بــه ركود و ســنگينى بــازار اضافه 
مى كند، اظهار داشت: البته اين تب وتاب 
دالر بر همه بازارها در كوتاه و بلندمدت 
تأثيــر دارد به گونه اى كه هم اكنون بازار 
خودرو قفل شــده و از سويى توقف ثبت 
سفارش نيز بر ركود تأثيرگذار بوده است.

وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر بازار 
خــودرو به دليل ركود تاريخى، كشــش 
بيش از حد افزايش نرخ دالر را ندارد چرا 
كه قيمت خودروهاى وارداتى بيش از حد 

گران شده است.
موتمنى افــزود: به عنوان مثال خودروى 
كيا ســورنتوى 230ميليــون تومانى از 
ابتداى سال به 295ميليون تومان درحال 
حاضر رســيده ويا هيونداى ســوناتا از 
160ميليون تومان به 200ميليون تومان 
رسيده است كه همه اين قيمت ها مخالف 

نرخ هاى جهانى وحبابى است.
وى تصريح كرد: از سويى به دليل افزايش 
تدريجى نــرخ دالر در بازار، هيوندا النترا 
تومان  به 157ميليــون  143ميليونــى 

رسيده وســراتو 138ميليونى با افزايش 
قيمتــى 16ميليــون تومانــى بــه نرخ 

154ميليون تومان رسيده است.
وى ادامــه داد: حتــى تويوتــا راوفور از 
230به رقم 270ميليون تومان رســيده 
ونرخ برخــى خودروها در اين بازار بيش 

از 30درصد افزايش داشته است.

 قيمت هايى كه 3 تا 4 برابر مى شود!
موتمنى با انتقــاد از افزايش بيش از حد 
خودروهاى وارداتى با افزايش اندك نرخ 
دالر اظهارداشت: هر خودروى وارداتى در 
كل دنيا يك قيمت دالرى ثابت از سوى 
شركت دارد؛ اما اين خودروها در ايران تا 

چهار برابر قيمت به فروش مى رسد.
وى بــا تأييــد اين كه 
در   2017 لندكــروز 
منطقــه آزاد از 250تا 
تومان  300ميليــون 
قيمت دارد؛ اما در بازار 
داخل تــا 900ميليون 
تومان  ميليــارد  ويك 
هم به فروش مى رسد، 
گفت: بــه عنوان مثال 
هيوندا  اكنــون  هــم 
داخل  بــازار  در  النترا 
قيمت  155ميليــون 
دارد، اما در مناطق آزاد 

قيمت آن 50ميليون تومان است.
رئيــس اتحاديه نمايشــگاه داران خودرو 
تصريــح كــرد: از ســويى قيمــت كيا 
ســورنتو در داخل 295ميليــون تومان 
اســت، اما در منطقه آزاد و با احتســاب 
دالر 4000 تومانــى 26هزار دالر يعنى 
104ميليون تومان اســت. وى با اشــاره 
به نرخ هاى مشخص گمركى ويا عوارض 
واردات خودرو تصريــح كرد: هم اكنون 
خودروهــاى وارداتى صفر از زمان خروج 
از مناطــق آزاد و تجارى و بنادر تا زمان 
ورود به تهران وساير شهرها سه تا چهار 
برابر افزايش قيمت پيدا مى كند كه بايد 

در اين ميان علت را بررسى كرد.

گزارش قدس از تفاوت 100 تا 700 ميليونى قيمت برخى خودروهاى خارجى صفر از مناطق آزاد تا بازار

كارخانه ايران سوئيچ پشت پرده رانت ميلياردى خودروهاى وارداتى لوكس
در آستانه تعطيلى 

تسنيم: محمدرضا فرزعليان، عضو هيئت مديره 
كانون شوراى اســالمى كار استان تهران گفت: 
كارخانه ايران سوئيچ كه پيشتر 330 كارگر داشت، 
با وخيم شدن اوضاع شركت و ركود حاكم، تعداد 
كارگرانش به 48 نفر كاهش يافته كه اين تعداد 
هم 6 ماه حقوق نگرفته اند. اين شركت حدود 50 

سال در عرصه توليد تابلو برق فعاليت دارد. 

تفاوت ارزش يك ميليارد دالرى 
در كاالهاى وارداتى

فارس: على معقولى مديركل مركز واردات و امور 
مناطق آزاد و ويژه گمرك از تفاوت ارزش حدود يك 
ميليارد دالرى در كاالهاى وارداتى خبر داد و گفت:  
در رويه هاى گمركى بازنگرى صورت خواهد گرفت.

مهلت براى حل مشكالت چايكاران 
ايسنا: اســداهللا عباســى نماينده مردم رودسر 
و املــش در مجلس در تذكرى بــه وزير جهاد 
كشاورزى گفت: اگر مشــكل چايكاران برطرف 
نشود از طريق سؤال يا استيضاح پيگيرى مى كنيم.

ارجاع پرونده بانك مركزى
 به قوه قضاييه

خانه ملت: رئيس كميسيون اقتصادى مجلس، 
گفت: اعمال ماده 236 آيين نامه داخلى مجلس 
دربــاره بانك مركزى و ارجــاع پرونده آن به قوه 
قضاييه كــه براى اولين بار در تاريخ كشــور رخ 
داد، نشــان از اهتمام مجلس براى ايفاى وظايف 
محوله اســت. محمدرضا پــور ابراهيمى، با بيان 
اينكه مجلس به موضوع موسسات مالى و اعتبارى 
غيرمجاز ورود جدى داشــته است، گفت: شايد 
حدود 10 جلســه در كميســيون اقتصادى به 
موضوع كاســپين اختصاص يافت و پس از آنكه 
گزارش هاى كاسپين در بخش هاى مختلف اخذ 
شد متوجه شديم كه بايد اطالعات جامع ترى در 
اين زمينه اخذ شود، كه اطالعات جامع نيز دريافت 
شد، لذا تخلف بانك مركزى درباره كاسپين محرز 
است و در گزارش ارائه شده كميسيون به مجلس 

تخلف بانك مركزى ذكر شده است.

ذره بين 

از اين فضاى 
كاذب وجو روانى 
گرانى وارداتى ها، 
تنها عده اى تاجر 

سود مى برند 
ونمايشگاه دار 

ومصرف كننده 
هيچ سودى 

عايدشان نمى شود

بــــــــرش

كارفرمايان  كانــون  رئيــس 
جايگاه هاى كشور درباره كيفيت بنزين 
تهران گفت: طبق بارنامه اى كه زمان 
تحويل ســوخت به ما داده مى شود، 
 و با 
كيفيت اســت، اما يك مشكل بزرگ 
دارد، آن هم حجم باالى گاز موجود 

صندوق بين  المللى پول اعالم 
كــرد، با وجود كاهش نرخ تورم ايران 
 را در 
ميان كشورهاى جهان داراست و اين 
 كشور تورم 

صندوق بين المللى پول در جديدترين 
گزارش خود با اشــاره به اين كه نرخ 

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



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

مقام معظم  رهبرى:
و  فارسى  بدون شك حافظ، درخشان ترين ستاره فرهنگ 

شعر فارسى- در طول اين چند قرن تا امروز است.
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گزارش از شخص

... برسان سالم ما را
«شفيعى كدكنى» از باستان گرايى كه اين روزها رايج شده انتقاد دارد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  انبوه دانشجويان 
دوره دكترى يا ارشــد كه حتى روى زمين، لب 
پنجره و خالصه هرجايى كه نشســتنى باشــد 
مى نشــينند و چشــم مى دوزند به دهان استاد 
كه حاال خودش روى لبه ميز نشســته و حرف 
مى زند. با اين همه، كالس هاى ادبيات «شفيعى 
كدكنى» جورى نيســت كه در را به روى ديگر 
مقوله هاى جهان امروز ببندد و تنها و تنها به نقد 
در حوزه ادبيات و مســائل تخصصى اش بپردازد. 
دكتر «شفيعى كدكنى» در يكى از آخرين جلسات 
درســى اش گفته است: «عده اى خيال مى كنند،  
دوران پيش از اســالم بهشت برين بوده، هرچه 
خوبى در دنيا بــوده در ايران باســتان و دوران 
ساسانى بوده است... ايران مجموعه اى از تمدن، 
فرهنگ و آفرينش اســت كه زرتشت دارد، مانى 
دارد، مــزدك دارد، محمد زكريــاى رازى دارد، 
ابن ســينا دارد، بيرونى دارد، خواجه نصير دارد، 
مولوى، فردوسى، عمر خيام و... دارد. اين ها مفاخر 
ما هستند... اسالم افتخار ايران است و ما افتخار 

مى كنيم كه ايرانى و مسلمان هستيم.

  نمره 20
گرماى تابستان در شهريور ماه انگار جان دوباره اى 
گرفته و افتاده بود به جان شهر. جوان الغراندام 
كه گرما، امانش را بريده بود، عينك كائوچويى اش 
را روى چشــم هايش جابه جا كرد؛ نفس عميقى 
كشــيد و پله هاى دانشــكده ادبيات را باال رفت. 
البد آن باال، توى ســاختمان هم، هواى دم كرده 
شــهريور48 انتظارش را مى كشيد و بدتر از آن 
چهار نفر از بزرگ ترين نام هاى ادبيات پارســى 
روزگار. با اين همه جوان خراسانى چندان باكش 
نبود. دســت پُر آمده بود و آخر كار دست پر هم 
بازگشــت. «صور خيال در شعر فارسى» را كه رو 
كرد، تحســين اســتادانش را برانگيخت و نمره 
كامل پايان نامــه دكتــرى اش را گرفت. «ناتل 
خانلرى» بالفاصله نامه اى نوشت به رئيس گروه 
ادبيات فارسى دانشكده ادبيات: « آقاى محمدرضا 
شفيعى كدكنى كه پايان نامه دكترى خود را در 

ادبيات فارســى گذرانده... بجاست كه پيشنهاد 
فرمايند به سمت استاديارى استخدام شود». زير 
نامه را «يحيى ماهيارنوابى، عباس زرياب خويى و 

بديع الزمان فروزانفر» هم امضا كرده بودند.

 كودك بازيگوش «كدكن»
روســتا زاده اى كه ســال 1318در «كدكن» به 
دنيا آمده بود، تــك فرزند خانه « ميرزا محمد 
شــفيعى» و «فاطمه توســلى» بود؛ نه خواهرى 
داشت و نه برادرى و به قول خودش اين تنهايى 
سبب مى شد صبح تا شبش در كوچه هاى روستا 
بگذرد. چه در «كدكن» و چه بعدها در مشــهد 
اولين و بازيگوش ترين كودكى بود كه به كوچه 
مى زد و آخرينشان كه به خانه بر مى گشت. پدر 
نخستين مشوقش بود به درس و شعر خواندن 
و پس از آن مادرش كه حافظه شــگفت آورى 
داشت و با اينكه نوشتن نمى دانست، خواندنش 
خوب بود و انگار همه كتاب هايى را كه به خانه 
شان مى رسيد مى خواند و حفظ مى كرد! «محمد 
رضا» حافظه قدرتمند را از مادر به ارث برده بود 
و خودش معتقد است طبع شاعرانگى اش را نيز 

همين طور.

 م. سرشك
قرار نبود شــاعر بشود و « م. سرشك»، چه برسد 
به معلمى كردن در دانشگاه! پدرش به تربيت و 
تحصيل تنها فرزند حســاس بود و آموزش علوم 
دينى مقدماتى به فرزند را خودش عهده دار شد؛ 
اين يعنى « محمد رضا» نه به دبستان رفت و نه 
دبيرستان؛ به كســوت طلبگى درآمد و درس را 
در حوزه علميــه دنبال كرد. زبان و ادبيات عرب 
را نزد « اديب نيشابورى» آموخت،براى فقه، كالم 
و اصول، شاگردى «شيخ هاشم قزوينى» و سپس 
«آيت اهللا سيد محمدهادى ميالنى» را كرد و در 
همين ايــام در درس خارج فقه، همدرس رهبر 
انقالب شــد. بعدها در كنكور شــركت كرد، از 
دانشگاه فردوسى مدرك كارشناسى و از دانشگاه 

تهران، دكترى ادبياتش را گرفت.

 سرود ها و زمزمه ها
« صور خيال در شــعر فارسى » اش كه در آغاز 
تحقيقى نوآورانه بود و حاصل دوران دانشجويى 
در مشهد، بعد ها ادامه يافته و پايان نامه دكترى 
و كتابى ارزشــمند در حوزه ادبيات شــده بود، 
تنها اثر معروف شاعر نيست.«دركوچه باغ هاى 
نشــابور» كه حاصــل روى آوردن «شــفيعى 
كدكنى» به شــعر نو يا به قول برخى ها شعر « 
نوقدمايى» بود در آغاز دهه50 قدرت شاعرى او 
را به رخ اهالى شعر و ادب ايران كشيد. «شمس 
لنگرودى» در اين باره مى نويسد: «كوچه باغ هاى 
نشابور به سبب محتواى روشن انقالبى و قالب 
نيمايى و زيباشناســى نوقدمايــى (تركيبات و 
تعابير ساده و آشنا و آسان ياب) و ضرباهنگ تند 
و روان، به سرعت در ميان روشنفكران سياسى و 
بخشى از مردم جا باز كرد و پاره اى از اشعارش 
به ســرود و زمزمه بدل شــد...». اين «به سرود 
زمزمه تبديل شــدن» را حتى من و شمايى كه 
در ميانه دهه90 زندگى مى كنيم، قبول داريم، 
وقتى گاهى با خودمان زمزمه مى كنيم: سفرت 
بخير اما، تو و دوســتى خدا را / چو از اين كوير 
وحشت به ســالمتى گذشتى / به شكوفه ها به 

باران برسان سالم ما را...

 بزرگ ترين سرقت ادبى
البته بجز اين ها هشــت مجموعه شعر و بيشتر 
از 30 مــورد آثار نظرى، انتقــادى، تصحيح و 
ترجمه هم از جمله كارهاى «شفيعى كدكنى» 
است كه اگر نشــود در باره همه آن ها مفصل 
حــرف زد در باره يك مورد جالبش مى شــود 
مختصر نوشت. يعنى ماجراى « كاظم غواص» 
كه عجيب ترين ســرقت ادبى ايران را رقم زد. 

در دهه 30 اشعارشاعرى به نام «كاظم غواص» 
يكباره ُگل مى كند و قدرت شــاعرى اش عوام 
و خواص را انگشــت به دهان مى گذارد. «نيما» 
بــه ديدنش مــى رود، شــهريار از او تعريف و 
تمجيد مى كند و خالصه براى 10 ســال اين 
روال ادامه دارد. « شفيعى كدكنى» هم از جمله 
طرفداران و شيفتگان اين شــاعر است اما در 
يك دوره تحقيق ادبى متوجه مى شــود آقاى 
«غواص» با غــور و غواصى در ديــوان «حزين 
الهيجى» كه نسخه هاى چاپى اش منتشر نشده 
اســت... و خالصه اين گونه است كه « شفيعى 
كدكنى» جوان، مشت ســارق ادبى آن روز را 

باز مى كند.

  سفرنامه باران 
از سال 67 به بعد مجموعه شعرى از او به چاپ 
نرســيده است، اما با تدريس، نقد و پژوهش در 
عرصه ادبيــات حضور دارد. گاهى ســفر چند 
ماهــه اش به آمريكا براى يك فرصت مطالعاتى 
آن هم در 70 سالگى، شايعه مهاجرتش را سر 
زبان هــا مى انــدازد و گاه نقدهاى تند و تيزش 
به شــاعرانى چون «احمد شــاملو»، موافقان و 
مخالفان «شــفيعى كدكنى» را بــه واكنش وا 
مى دارد. گاه از «بى ســليقگى» حاكم بر فضاى 
شعر و ادبيات گاليه مى كند و گاه از شلختگى و 
بى نظمى برخى شاعران مى نالد.البته براى آن ها 
كه «م.سرشــك» را نه به خاطر نقدهايش، بلكه 
به خاطر شاعرانگى اش دوســت دارند، او هنوز 
و حتى در حــول و حوش 80 ســالگى مانند 
«سفرنامه باران» اش، حرف هاى نغز و حكيمانه 
بســيارى براى زدن دارد: آخرين برگ سفرنامه 

باران اين است / كه زمين چركين است!

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

برجام سفت و سخت اجرا شود
ايرنا / «ادرويس» رئيس كميته روابط خارجى 
مجلس نمايندگان آمريكا درجلسه اين كميته 
گفت: هرچنــد توافق هســته اى داراى نقطه 
ضعف هايى اســت، اما معتقــدم بايد در حال 

حاضر سفت و سخت به اجرا درآيد.

ثبت نام «اسنپ» متوقف شد
تسنيم / در پى شكايت از يك راننده « اسنپ» 
به خاطر تعرض جنسى، مدير اين برند تاكسى 
موبايلى اعــالم كرد: تا اطالع ثانــوى، فرايند 
ثبت نام از رانندگان در سطح شهرها را متوقف 

كرده ايم.

رئيس جمهور زودپز!
ايرنا/ روزنامه اينديپندنت به نقل از كاركنان 
كاخ سفيد واشنگتن نوشــت، دونالد ترامپ 
رئيــس جمهور آمريكا به يــك ديگ زودپز 
تحت فشــار تبديل شده است كه گاه به گاه 

منفجر مى شود.

11/1811/51
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5/376/09

17/1817/51
حكايت حيرانى و خاطرجمعى

1ـ تنيده در تصويرها / اطراف ما سرشار از تصويرهاى گوناگون است. تلخى ها و 
شيرينى ها ما را احاطه كرده اند. روزگار با همه جلوه هاى عجيب و غريبش، دورتادور 
ما را گرفته است. تصويرها، بى امان و بى« فرصت تحليل»، سرمى رسند و سرمى بََرند!... 
تلخى ها و شيرينى ها، چنان در تار و پود تصويرها تنيده شده اند كه انگار، جداكردنشان 
محال است. انبوهِى «داده هاى روزگار»، براى حيرانى ما آدم ها (كه بيش از دو چشم 

و گوش نداريم)، كافى است. 
2ـ ميان دو كوره راه/ بزرگان گفته اند، ميان «ِخَردها»، حيرانى نيست. خردها قاعده 
دارند و اگر «َمن گرايى»ها اجازه دهد، سرانجام، نتيجه اى براى «به تفاهم رسيدن» پيدا 
خواهد شد. ميان «جهل و خرد» نيز حيرانى نخواهد بود... زيرا جاهل هياهو خواهد 
كرد و سخنى كوتاه از خردمند، درستى همه چيز را نشان خواهد داد. بزرگان تأكيد 
كرده اند، حيرانى هنگامــى رخ مى دهد كه «جاهالن» در بوق بدمند و خردمندان و 
عالمان حقيقى دسترس نباشند. در اين هنگام، مخاطبان، ميان درستى و نادرستى 

شنيده ها مبهوت و حيران مى شوند. 
3ـ  دريچه هاى ناگشــوده/ نخستين نتيجه حيرانى، «پيچيده شدن امور» است. 
بزرگان تأكيد كرده اند كه حيرانى، مقدمه آميختگى نامناسب درست ها و نادرست ها... 
و شايسته ها و ناشايسته هاى امور است. در حيرانى، ِخَرد آدم ها برجاست، اما چنان 
ميــان داده هاى مخلوط درمى ماند كــه از اداره كوچك ترين بخش هاى زندگى نيز 
عاجز مى شود. پيشوايان تأكيد كرده اند كه «عجز خرد»، آدم ها را به «فروپاشى امور» 

مى رساند. 
4ـ  مشورت با درياهاى همسايه/ پيشوايان تأكيد كرده اند كه نامناسب ترين كار 
در حيرانى ها، «تصميم گرفتن» اســت. حيرانى ، ذهن آدم ها را پريشــان و تصميم را 
با انبوهى از اشــتباه، همراه مى كند. بــزرگان نيز گفته اند كه چاره ابتدايى حيرانى، 
«مشــورت» و سپردن ذهن به تجربه هاى خردمندان است... و باز تأكيد كرده اند كه 
خود حيرانى، مانع تشخيص و گرفتن مشورت است. بنابراين، خواسته اند كه از تصميم 
پرهيز كنيم... زيرا تصميم، يعنى پايان تفكر و رسيدن به راهى نهايى... كه حيرانى، 

نمى گذارد راه يافته شده، «مطمئن ترين راه» باشد.
5ـ  حوضچه زالل اكنون/ علم امروز ثابت كرده خرد انسان، تابع قلب او و قلب نيز 
متأثر از دريافت هاى آدمى است... بزرگان تأكيد كرده اند، قلب آدمى مانند حوضچه اى 
اســت كه از رودهاى گوناگون، پُر مى شــود... و چشــم، گوش، زبان و فكر آدم ها را 
رودهايى دانسته اند كه حوضچه قلب را لبريز مى كنند... كه اگر حتى يكى از رودها 

آلوده به دريافتى تيره باشد؛ همه زاللى حوضچه را آلوده خواهد كرد.
6ـ  حقيقت در آينه قلب/ پيشوايان، هميشه تأكيد كرده اند كه قلب آدم ها، «فقط» 
جاى «مهر الهى» و «پيوســتگان به خدا»ست... كه هرقدر دل آدمى از حضور آدم ها 
خالى تر شــود؛ بيشتر حضور خداوند را درك خواهد كرد. بزرگان نيز تأكيد كرده اند 
كه مهر پيشوايان معصوم نيز شاهراهى به سوى حضور مهر الهى در قلب آدم هاست... 
بنابراين، مدام گفته اند كه اگر دل آدم ها سرشار از مهر الهى باشد؛ در هنگام حيرانى، 

«ُفرقان»ى از درون، درستى و نادرستى امور را معلوم و اعالم خواهد كرد.
 7ـ  دو بال رسيدن/ پيشوايان فرموده اند، حيرانى هاى بى پايان آدم ها نتيجه مستقيم 
«اعتمادنكردن به خداوند» اســت... اين كه آدم ها خرد خود را «تنها» راه تشــخيص 
درستى يا نادرستى امور بدانند. گوناگونى مدام داده ها، نتيجه ها و دريافت هاى خرد 
را تغيير مى دهند و خردى كه مدام در تغيير اســت، پشتوانه كاملى براى «تصميم» 
نيست. بنابراين، بزرگان تأكيد كرده اند كه مطمئن ترين راه رهايى از حيرانى ها، «توكل 

به خداوند» از راه «توسل به پيشوايان معصوم» است.
 8ـ  در كوچه باغ هاى گشايش/ بزرگان گفته اند «زيارت»، يكى از بهترين زمينه هاى 
تقويت توكل و توسل آدم هاست. «زائر» در مقام زيارت، مجموعه حيرانى هايش را به 
دست «اعتماد به ارواح مطهر» مى سپرد... و آنان را واسطه مى كند تا از آستان «رحمت 

الهى» مدد بگيرند و راه «گشايش» و «نجات از حيرانى» را نشان زائر دهند. 
دريافت، تلخيص و بازنويســى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) 
از شــركت «اســوه». صفحه 982. از دعــاى بعد از زيارتنامــه «امام محمدبن على 

جواداالئمه(ع)»:
ق َعلَىَّ فى هِذِه الّســاَعه به َرحَمٍه ِمن ِعنــِدَك تَهدى بِها َقلبى... و تَجَمُع  ـ (... تََصدَّ
بها امرى... و تَُلمُّ بها َشــعثى...)... خدايا!... اكنون و از سر دلنوازى ات، رحمتى نصيبم 
فرما كه قلبم را هدايت... و پريشــانى ام را اصالح كند... و ذهن حيران و سرگشته ام 

را سامان دهد.

ايوان ِشفا (75)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

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

 (ادامه دارد)
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