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 جامعه  نزديك به دو دهه اســت كه حمايت هاى بيمه اى بر زندگى روستاييان سايه 
افكنده است، چنان كه امروزه بنابر آمار موجود بيش از 22 ميليون نفر از هموطنان ما از 
خدمات بيمه روستايى برخوردار هستند. گرچه براى بسيارى از روستاييان كه سال هاى 
سال درد محروميت، تبعيض و غفلت را بر دوش كشيده اند همين خدمات قابل توجه 
اســت، اما در عمل اين بيمه با نارســايى هايى مواجه است. مهرماه سال گذشته وزير 
بهداشــت در مراسم افتتاح مركز بهداشتى درمانى و كلينيك دوستدار سالمند اعالم 

كرد: يكى از مسائلى كه در دوران مديريت خود، نتوانسته ايم ...
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خودكشى دو نوجوان در اصفهان كه رسانه ها از ارتباط آن با يك بازى آنالين خبر 
دادند، چند وقتى است كه حاشيه  ساز شده است. يك مقام نيروى انتظامى نيز اين 
ارتباط را تأييد كرد و ارائه جزئيات بيشتر را به تحقيقات مفصل تر حواله داد و يك 

مسئول دولتى هم از شكاف هاى بين نسلى گفت كه ...
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مداح بايد زينت اهل بيت باشد
 چهارده  ميان رزمنده ها بخصوص بچه هاى لشــكر 27 محمد رســول اهللا و گردان تخريب نام در اين شماره ضميمه «چهارده» مى خوانيد

منصور نورايى آشناســت؛ مداحى كه ســبك نوينى را در مناجات خوانى و مداحى در جبهه ها 
پايه گذارى كرد و بســيارى از كسانى كه بعدها به عنوان مداح شناخته شدند، شاگرد او محسوب 

مى شوند. نورايى بعد از قطعى شدن اعزام رزمنده ها به لبنان به درخواست ...

 اخبار   ادعاى شــركت «اف ســى اس ال» 
انگليس مبنى بر امتناع شــركت فرودگاه هاى 

ايران ازخريد هواپيماى...

: رئيس كل دادگسترى استان تهران :روحانى در همايش شهيد سيد مصطفى خمينى رئيس قوه قضائيه:

در واكنش به انتشار يك كليپ 
در فضاى مجازى عنوان شد

هيچ مشكلى براى 
سفر اربعين اتباع 
مجاز وجود ندارد

پس از ماه ها كش و قوس 
و انتظار مردم

سود 
سهام عدالت 
مشخص شد

 ............ صفحه 16 ............ صفحه 7

:امام باقر
آن كه در انتظار 
امر ما بميرد، از 
اينكه در وسط 
خيمه مهدى و 

لشكرش از دنيا 
رفته، ضرر

 نكرده است.  
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گفت وگو با حاج منصور نورایی که مناجات خوانی و مداحی اش در جبهه زبانزد بود 
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يادداشت روز

على رجبى
 كارشناس مديريت فرهنگى

سرنوشت نامعلوم 8 ميليون يورو

ورود مجلس به قرارداد مشكوك خريد هواپيما

گزارش خبرى

 اقتصاد/ زهرا طوسى   ادعاى شركت «اف سى اس ال» 
ازخريد  ايران  فرودگاه هاى  شركت  امتناع  بر  مبنى  انگليس 
هواپيماى «فاليت چك» يا بررسى پرواز توليدى اين شركت به 
قيمت واقعى و اصرار به پرداخت 8 ميليون يورو بيشتر و خريد با 

واسطه، افكار عمومى را با شوك مواجه كرده است.
شــركت انگليســى با طرح شــكايت به ســازمان بازرسى، 
پيشــنهادهاى خود را مطرح كه در آن ها مؤلفه هاى پشتيبانى 

و ارزانى ديده مى شود.
شــركت اف ســى اس ال(FCSL) در شكايت خود از شركت 
فرودگاه ها به سازمان بازرسى كل كشور آورده است: اين شركت 
مدتى قبل در مكاتبه با وزارت راه و شهرســازى اعالم آمادگى 

 DA62 كرد كه مى تواند يك دســتگاه هواپيماى فاليت چك
مورد نياز شركت فرودگاه ها را به قيمت 2 ميليون و 885 هزار و 
123 يورو تأمين كند؛ حال آنكه شركت فرودگاه ها اين هواپيما 
را در نهايت با واسطه گرى يك شركت آلمانى به نام «ايرو ديتا» 
به مبلغ 11 ميليون يورو مى خرد كه نتيجه اين اقدام هدر رفت 

8 ميليون يورو از منابع ارزى ايران شد.
گفتنى است، شــركت فرودگاه ها در اطالعيه اى در تاريخ 10 
ارديبهشت امسال خبر امضاى قرارداد خريد هواپيماى فاليت 

چك را منتشر كرده بود.
همچنين شركت اف سى اس ال در اين شكايت كه به سازمان 
بازرسى كل كشور ارسال كرده است، از اين شركت درخواست 
كرد تا عالوه بر رسيدگى به روند خريد شركت فرودگاه ها از ايرو 

ديتا، قرارداد فى مابين دو شركت را لغو كند.

 واكنش نماينده مجلس 
صرف نظر از اينكه انگليسى ها نگران منافع خود هستند يا براى 
اقتصاد ايران دلشان مى سوزد و اينكه فاليت چك چقدر به درد 
ناوگان هوايى كشورمان مى خورد. اين پرسش مطرح است كه 
اصوالً، چرا مأموران خريد شــركت فرودگاه ها، به جاى رايزنى 

براى كاهش قيمت، به چند برابر پرداخت، رضايت داده اند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در واكنش به اين خبر 
به خبرنگار ما گفت: اگر اين اتفاق صحت داشته باشد، مجلس 
از كنار آن نخواهد گذشــت.ولى ملكى افزود: گاهى در خريد 
دو درصد تا پنج درصد نوســان وجــود دارد و اين طرف و آن 
طرف مى رود، ولى اينكــه هواپيماى مورد نظر را چهار يا پنج 
برابر بيشتر بخرند، جاى شــك است، اگر چنين چيزى باشد 
و اســناد اين موضوع براى ما اثبات شود، قطعاً هم بازرسى كل 
كشور، هم قوه قضائيه بعد از تشكيل پرونده ورود پيدا مى كنند 
و دستگاه اجرايى و وزارتخانه مسئول هستند.وى افزود: مجلس 
بنا به وظيفه نظارتى خود با پيشنهاد نمايندگان دستور تحقيق 
و تفحص خواهد داد و بخشى از كار توسط كميسيون صنايع و 

بخشى نيز توسط كميسيون عمران پيگيرى خواهد شد.
گفتنى اســت، هواپيماى فاليت چك بــه هواپيماهايى گفته 
مى شود كه از سوى شــركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران 
يا ساير نهادهاى متولى مديريت فرودگاه ها در ديگر نقاط دنيا 
بابت تســت و آزمايش مشخصات تقرب پرواز و رفع مشكالت 
ديد خلبانان و كنترل وضعيت باند در هنگام نشست و برخاست 

هواپيماهاى مسافرى به كار گرفته مى شود.

رئيس قوه قضائيه:

 ميزان  رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر ايستادگى 
دستگاه قضايى در مقابل هجمه ها و تخريب ها، 
گفت: بنيان احضارها و رسيدگى ها بايد شرعى، 
قانونى وعادالنه باشد و پس از آن از هيچ گونه 

فضاسازى هراس نداشته باشيد.
آيت اهللا آملى الريجانى در جلســه مسئوالن 
عالى قضايى با اشــاره به سياست هاى جديد 

آمريكا در مورد ايران، افزود: حسب گزارش ها 
و اخبار، آمريكايى ها بويــژه در روزهاى اخير 
هجمه هاى شديدى را عليه جمهورى اسالمى 
در مقــام تبليغ و عمل آغاز كرده اند و اقدامات 
آن ها و شيطنت هايشان فقط در مقام صحبت 
نيســت بلكه در عمل نيز تحريم هايى را بويژه 
عليه ســپاه پاســداران انقالب اسالمى اعمال 

كرده اند. وى افزود: بجز دو موضوع هسته اى و 
برجام، اظهارات مقامات آمريكايى بيشتر حول 
دو محور مى گردد كه يكى قدرت موشكى ايران 
و ديگرى حضور جمهورى اسالمى در منطقه 
اســت؛ البته هر دو موضوع پاسخ روشنى دارد 
كه الزم اســت مقامات ايــاالت متحده به آن 
توجه كنند. وى خاطرنشان كرد: توان موشكى 
ايران براى دفاع است و قطعاً در مورد آن برجام 
2 و3 و هيچ گونه مذاكره اى نخواهيم داشــت. 

جمهورى اسالمى با كسب تجربيات فراوان در 
سال هاى پس از پيروزى انقالب اسالمى مانند 
حمايت هاى آمريــكا از رژيم صدام و قراردادن 
ايران تحت شديدترين ضربات موشكى، تمام 
تالش خود را براى ارتقاى قدرت دفاعى و توان 
بازدارندگى به كار خواهد بست. چرا ما بايد از 
كمترين حق خود كه حق دفاع است محروم 
بمانيم، فقط براى اينكه آمريكا و هم پيمانانش 

ما را ضعيف مى خواهند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

كشورهاى دوست آمريكا هم اذعان به شيطان بودنش دارند خانه ملت: رئيس مجلس گفت: كشورهاى دوست آمريكا هم اذعان دارند اين كشور شيطان است.على الريجانى ديروز در مراسم بزرگداشت 
چهلمين سالگرد شهادت آيت اهللا سيدمصطفى خمينى، گفت: نسل جوان كشورمان بايد با شخصيت حاج  آقا مصطفى بيشتر آشنا شود.وى با بيان اينكه امام(ره) اهل غلو نبود، نه در مورد دوستان و نه در مورد دشمنان، ادامه 
داد: هيچ وقت سخنان ايشان را خارج از اندازه نمى دانم، شايد سنگين ترين صحبتى كه ايشان داشتند در مورد آمريكا بود كه گفتند آمريكا شيطان بزرگ است و امروز بسيارى از كشورهاى دوست آمريكا به آن اذعان دارند. 
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 آستان  توليت آستان قدس رضوى اربعين 
را قدرت راهبردى و نرم جهان اسالم دانست.
ابراهيم  حجت االسالم والمسلمين ســيد 
رئيسى در آيين بدرقه خدام و زائران اربعين 
حسينى كه در صحن انقالب اسالمى حرم 
مطهر رضوى برگزار شــد، اربعين را نمادى 
براى بقاى پيام حيات بخش عاشورا دانست و 
اظهار داشت: نهضت عاشورا با فطرت انسان  ها 
سخن دارد؛ دفاع از مظلوم، اخالق، ايثار و از 

خودگذشتگى پيام هايى از عاشوراست.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح 
كرد: نجات و حيات اخالق انسانى در گروى 
پاسداشــت عاشوراســت؛ مفاهيمى كه در 
نهضت عاشورا خلق شد مايه نجات انسان در 

همه اعصار و قرون است.
وى با بيان اينكه اربعين تابلو و 
پرچم بلندى پيش روى انسان 
معاصر است تا پيام عاشورا گم 
اظهارداشت: قطرات  نشــود، 
اشــك محبان اهل بيت(ع) 
الحســين(ع)  اباعبداهللا  براى 
قدرت نــرم اســالم و نظام 

اسالمى است.
عضو هيئت رئيســه مجلس 
خاطرنشان  رهبرى  خبرگان 
راهبردى  اربعين قدرت  كرد: 
و قدرت نرمى براى اســالم و 
است  اســالمى  جنبش هاى 
تا اين قدرت نــرم در مقابل 
جهانيان به نمايش گذاشــته 

شود.
وى با اشــاره به اينكــه راهپيمايى اربعين 
نهضتى است كه ســالكان اين مسير از سر 
دلدادگى به اهل بيت(ع) در اين مسير گام 
مى نهند، ابرازداشــت: راهپيمايى اربعين در 
رسانه هاى مســتكبران سانسور مى شود تا 

قدرت راهبردى اسالم نمود نداشته باشد.
توليت آســتان قدس رضــوى، راهپيمايى 
اربعين را نمايشى عظيم و حضور پر معنايى 
از دلدادگان امام حســين(ع) دانست و بيان 

كرد: راهپيمايى اربعين جلوه هايى از وحدت 
و انسجام مســلمانان، گرايش به معنويت و 
تدين، استكبار ســتيزى، دشمن شناسى، 
دشمن ستيزى و ايســتادگى در راه هدف 

است.

 جلوه  اى از تشكيل امت واحده اسالمى
وى گفت: بــارگاه مطهر امام حســين(ع) 
نه تنها ميعادگاه فرشــتگان و مالئك، بلكه 
زمينيان اســت و اربعين جلوه  اى از تشكيل 
امت واحده اســالمى و نويــد بخش ظهور 
حضرت ولى عصر(عج) براى تحقق عدالت 

در جهان است.
حجت االســالم والمسلمين رئيسى با بيان 
اينكــه اربعين جلوه حركت پايــدار و رو به 
جلو براى امت اســالمى است، عنوان كرد: 
حضــور در اين راهپيمايــى عظيم، عبور از 
همه سيطره هاى كميت در عالم و پيوست 
به خيل عظيمى از كيفيت عشق و دلدادگى 

به معنويت است.
توليت آستان قدس رضوى، امام حسين(ع) 

را مظهر تمــدن در جهــان معرفى كرد و 
اظهارداشت: راهپيمايى اربعين به هيچ دولت 
و حزبى وابســته نيست بلكه تنها متعلق به 

مردم است.
عضــو مجلس خبــرگان رهبرى با اشــاره 
به هجمه هاى دشــمنان بــه مقوله زيارت، 
امروز جهالت مدرن زندگى  اظهارداشــت: 
انسان معاصر را مورد هجمه قرار داده است 
و اين حضور از جامعه انســانى جهل زدايى 

مى كند.
وى اضافه كرد: امروز زيارت در تربيت نفوس 
انسان ها بسيار اثرگذار است و به همين دليل 
از سوى مستكبران به شدت مورد هجوم قرار 
مى گيرد، اربعين براى آن است كه عاشورا در 
تمام اليه هاى زندگى انسان معاصر سارى و 

جارى شود.

 ارتقاى شور معنوى
وى با تأكيد بر اينكه انقالب اســالمى يكى 
از جلوه هاى مهم نهضت عاشوراست، تصريح 
كرد: پيش از انقالب اربعين ها در هر يك از 

شهرهاى اين كشور تحول ايجاد مى كرد تا 
سرانجام انقالب اسالمى محقق شد.

حجــت االســالم والمســلمين رئيســى، 
حضور خادمــان رضوى در ايســتگاه هاى 
خدمت رســانى اربعين را موجــب ارتقاى 
شــور معنوى ايــن راهپيمايى دانســت و 
گفت: خادمان رضوى در مرز مهران، مسير 
راهپيمايى اربعين و سامرا به زائران حسينى 

خدمت رسانى خواهند داشت.
خاطرنشــان مى شود، از ســوى آستان 
قدس رضوى براى مراسم باشكوه اربعين 
امســال، بيش از دو هزار خادم كه شامل 
552 پاكبــان، 250 آشــپز، 50 نفر از 
بســيجيان آســتان قدس رضوى، 335 
راننــده اتوبوس، 400 خادم موكب دار و 
250 نفــر از طالب مى شــود كه به پنج 

موكب اعزام خواهند شد.
در اربعين امســال عمده خادمــان اعزامى 
آستان قدس رضوى در موكب هاى چذابه، 
شــلمچه، كربال و كاظمين با لباس خدمت 

حضور پيدا مى كنند.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى تأكيد كرد

اربعين نمايش قدرت نرم اسالم

 آنان كه به اتكاى غرب در مقابل نهادهاى نظام گارد مى گيرند، ســربازان 
نفوذى غربند كه رياكارانه خود را جناح درون نظام مى نامند، و هر كس حرف 

آن ها را باور كند، ساده لوح يا رياكار است. 9900007399
 زائران اربعين در كشور خودشان اين قدر بايد هزينه كنند و اذيت بشوند! 

اين يعنى چى؟ لطفاً جواب بدهيد. 9150009860
 آقايان اين قدر حق مردم را در طول پنج ســال گذشــته خورديد، ســير 
نشــديد؟ حاال مى خواهيد به بهانه هاى مختلف ســهام عدالت راهم بخوريد! 
آن هــم از مردم فقيرى كه ندارند پول واريز كنند. واقعاً شــرم آور اســت! 

9350007054
 دولــت روحانى نظام اســالمى را وارد بازى كرد كه يــك گل هم به نفع 
كشــور نداشت، چه رســد به برد - برد! بلكه دشمنان ايران را كشورى ياغى 
معرفى كردند كه دنبال بمب اتم بود و ما بوديم كه اين كشور را مهار كرديم. 

9150001136
 شــنيدم اهل دلى وقتى شنيده سيلو گندم ساخته شده گريه كرده و بعد 
گفته واى به حال مردمى كه از اين به بعد مخلوط گندم ذكات داده شــده و 
نشده را نان كنند و بخورند. واى به حال ما مشهدى ها كه وزير براى نان حرف 

از واردات خارجى زده است! 9150009278
 براى اينكه شــماره شــبا را بدهم به كافى نت رفتم و براى پنج نفرى كه 
هســتيم 5000 تومان دادم و گفت 15 روز ديگر بياييد ببينم كه ثبت شده، 
دوباره رفتم گفت ثبت شــده و دوباره 5000 تومان ديگر گرفتند! حاال سود 
ســهام را امروز و فردا مى كنند، چقدر پول از مردم گرفتند كه سهام عدالت 

بدهند؟ 9150009677
 آقاى فتاح ملت صورتشــان را با ســيلى قرمز نگه داشتن، شما مى گوييد 
بــراى گرفتن يارانه در بهزيســتى و كميته امداد ثبت نــام كنند! چطور به 
خودت اجازه مى دهى با احساســات و تعصب اين ملت شــريف بازى كنى؟ 

9150000398
 مهماندار قطار هستم و سه ماه است كه حقوق ندادند! پس اين مسئوالن 
كجا هستند و دردمان را به چه كسى بايد بگوييم؟ ما هم زن و بچه داريم چه 

خاكى به سرمان بريزيم. 9140005458
 تحريم هاى جديد آمريكا و قانون كاتســا عليه ايران در تاريخ 11 آبان ماه 

روز پنجشنبه اجرايى خواهد شد. 9120005591
 اينكه دولتمردان آمار مى دهند كه فقط در تابســتان امســال 795 هزار 
شغل ايجاد كرده اند غير قابل باور و مضحك است، مگر دولتمردان كسانى را 
كه از ناچارى و گرســنگى مجبور شده اند كه از داخل سطل هاى زباله مقابل 
رستوران ها نان خشــكى براى خوردن و از سطل هاى زباله شهردارى مقوا و 
ظروف يك بار مصرف را بــراى فروش به بازيافت جمع آورى مى كنند، جزو 
شغل هاى ايجاد شده بدانند كه آمار اعالم شده، صحيح باشد. 9150000233
 آن آقا و يا خانمى كه امضاى برجام را حماقت ناميده است از كجا فهميد 
كه شــخص باســوادى همچون دكتر ظريف وزيرخارجه و هيئت همراهش 
كارى را بدون رهنمودها واجازه مقام معظم رهبرى انجام دهند. ايشــان ابتدا 

بايد يك قدرى ادب ياد بگيرد. 9150008863
 آقاى فتاح شما چه برنامه براى مردم داريد؟ مگر خودتان اين همه گرانى 
را نمى بينيد كه به اين اندك يارانه هم گير مى دهيد؟ اگر راست مى گوييد از 

حقوق مسئوالن كم كنيد. 9160003247

عقب ماندگى دستگاه هاى 
رسمى از سياستگذارى 
در حوزه فضاى مجازى 

خودكشــى دو نوجوان در اصفهان كه رسانه ها 
از ارتبــاط آن با يك بازى آناليــن خبر دادند، 
چند وقتى اســت كه حاشيه  ســاز شده است. 
يك مقام نيــروى انتظامى نيز ايــن ارتباط را 
تأييد كرد و ارائه جزئيات بيشتر را به تحقيقات 
مفصل تر حواله داد و يك مسئول دولتى هم از 
شكاف هاى بين نسلى گفت كه سبب رخ دادن 
چنين فجايعى شده است. پدر و مادر دخترهاى 
اصفهانى هم به احتمال زياد رســانه ها، پليس، 
دولت و يا حتى حكومت را مقصر فاجعه رخ داده 

براى فرزندانشان مى دانند.
اما واقعيت آن اســت كه وقتى كالف سردرگم 
مســائل فرهنگى و اجتماعى را بررسى كنيم، 
در آخر به اين نتيجه مى رســيم كه «ما همگى 
مقصريم» ما مقصريم كه نتوانســتيم در عصر 
انفجار اطالعات، خودمان را براى پذيرش ابزارهاى 
جديد آماده كنيم و به جاى آن مجبور شده ايم 
عقب تر از پديده ها و به دنبال مهار آن ها باشيم و 
دست  آخر هم با هزار ضرب و زور مجبوريم كه 
خودمان را با شرايط جديد وفق بدهيم. نوجوان 
كه بوديم، بازى ها خودمان از جمله گل كوچك و 
هفت سنگ را داشتيم، بازى هاى ما و نسل ها قبل 
از ما؛ عموماً برگرفته از فرهنگ ايرانى و اسالمى 
بود. كم كم بازى هاى هوشمند همچون ميكرو، 
ســگا و آتارى جاى خــود را در بين جامعه باز 
كرد. ابزارهاى جديدى كه نياز به فرهنگ سازى 
داشتند تا بتوانند مورد بهره بردارى درست قرار 
بگيرند؛ اما ما غافل بوديم. نسل بازى هاى رايانه اى 
شوك بزرگ ديگرى بود كه با هجوم برق آ ساى 
بازى هاى موبايلى و اينترنتى تكميل شــد و ما 
را به موضع انفعــال و مديريت هاى اقتضايى و 
لحظه اى با اســتفاده از ابزار محدود كردن، برد، 
اما ما (متشــكل از دولت، نهادهاى فرهنگ  ساز 
و مردم) براى همگام سازى خود با اين پديده ها 
چه كرديــم؟ تقريبــاً هيچ! در حوزه توســعه 
فناورى هاى ارتباطى با زيرساخت تلفن همراه نيز 
تقريباً همين وضع حاكم است. ما نه  تنها تالش 
خاصى براى بومى سازى اين تكنولوژى ها نكرديم 
و از ظرفيــت عظيم فضاى مجازى غافل بوديم 
كه در رفتارى منفعالنه و (در مقطعى درســت) 
اقدام به برخوردهاى حذفى و فيلترينگ كرديم، 
اما آيا فيلترينگ راهكار بلندمدتى براى مقابله با 

ابزارهاى ارتباطى نوين است؟ قطعاً خير! 
نبود راهبــرد در برخورد با پديده هاى فرهنگى، 
چالشى اســت كه چند دهه  اســت درگير آن 
هســتيم و فضاى مجازى به عنوان يك پديده 
نوين نيز از اين قاعده مســتثنى نبوده است. اگر 
روزى با بگير و ببند مى خواستيم جلوى گسترش 
ويديو و ماهواره را بگيريــم و با ايجاد بازارهاى 
زيرزمينى نتوانســتيم، امروز هم نمى توانيم با 
مسدود كردن، فيلترينگ و رفتارهاى حذفى از 
اين دست، جلوى گســترش استفاده از فضاى 
مجازى را بگيريم. راه اندازى نســخه هاى وطنى 
نرم افزارهاى ارتباطى دنيا نيز ايده ديگرى است 
كه در همه اين ســال ها تست شده، اما با وجود 
فوايد كوتاه مدتى كه داشته نتوانسته آن چنان كه 

بايد و شايد جايى براى خود باز كند. 
در فضاى فعلى كه كشــمكش هاى سياســى 
موجب شــده حرف هاى كارشناســى بدرستى 
شنيده نشود، ضرورى ترين گام، رسيدن به يك 
فهم مشــترك ميان مديران دولتى و نهادهاى 
حاكميتى به منظور ايجاد وحدت رويه در مواجهه 
با فضاى مجازى است. به طور مثال، ايجاد اين 
باور در بين مديران كه مديريت فضاى مجازى 
نبايد به صــورت صددرصدى به خارج از مرزها 
واگذار شود، يكى از مهم ترين دغدغه هاست.در 
سوى ديگر، حذف تفكرات حذفى در برخورد با 
پديده هاى نوين ارتباطات اجتماعى نيز بايد در 

بين مديران و تصميم گيران نهادينه شود. 
فرهنگ سازى اســتفاده از رسانه هاى اجتماعى 
و ارتباطــى يا در مفهوم كلى تر توجه به رشــد 
سواد رسانه اى آحاد جامعه مبحثى است كه در 

سيستم آموزشى كشور مغفول مانده است. 
مسئله ديگر، كم كارى شوراى عالى فضاى مجازى 
كشور، به عنوان نهاد باالدستى اين حوزه است. 
از اعضاى اين شوراى عالى كه در جايگاه ادارى 
كشور هم وزن با شوراى عالى انقالب فرهنگى و 
شوراى عالى امنيت ملى هستند، انتظار مى رود 
نسبت به درك دغدغه هاى جدى اى كه در اين 
حــوزه وجود دارد و بهره گيرى از مشــاوره هاى 
درســت، راه درســت را براى مديريت، رصد و 

پااليش فضاى مجازى انتخاب كنند.
خبر

صداى مردم   

خبــــــر

:  روحانى در همايش شهيد سيد مصطفى خمينى
طرح موضوع قدرت دفاعى ايران از سوى دشمنان 

فرار به جلو است
پايــگاه اطالع رســانى رياســت 
جمهورى: رئيــس جمهور با بيان اينكه 
طرح موضوع حضور ايــران در منطقه و 
قدرت دفاعى ايران از سوى دشمنان فرار 
رو به جلو اســت، گفت: تسليحات ايران 
مانند تسليحات همه كشورهاى دنياست.

حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
ديروز در همايش نكوداشت حاج آقا مصطفى خمينى، گفت: ابعاد شخصيتى حاج 
آقا مصطفى از ابعاد مختلف، جاى بررسى و بهره بردارى دارد. از يك طرف جايگاه 
شخصيتى وى به عنوان يك عالم، فقيه، عارف، فيلسوف و انقالبى و از طرف ديگر 

جايگاهى كه وى در بيت امام(ره) و نهضت اسالمى داشت.
روحانى ادامه داد: مرحوم حاج آقا مصطفى به عنوان اميد همه انقالبيون بود. نگاه 
ما به وى اين طور بود كه اگر خداى ناكرده روزى امام در ميان ما نباشد، فردى 
هست كه بخواهد اين پرچم را به دوش بكشد و نهضت را به مقصد نهايى برساند.
وى با بيان اينكه امروز در كشور ما آن ديكتاتور مستبد و رژيم شاهنشاهى ديگر 
نيست، گفت: استبداد امروز مشكل ما نيست، اما استكبار همچنان وجود دارد؛ 
توطئه هاى دشمن همچنان ادامه دارد.روحانى گفت: البته امروز ما در يك جايگاه 
بسيار بلندى قرار گرفته ايم، هيچ زمان نبود كه استكبار در منطقه از امروز ذليل تر 
باشد.رئيس جمهور با اشاره به وضعيت عراق، سوريه، لبنان و مردم مظلوم يمن، 
گفت: كجا استكبار پيروز است؟ چرا به دست و پا افتاده اند؟ چرا مرتب در منطقه 
گردش مى كنند؟ چرا مرتب اين خانه و آن خانه مى روند؟ امروز عظمت اسالم و 

عظمت جمهورى اسالمى در منطقه از هر زمان ديگرى بيشتر است.
وى تصريح كرد: نگذاريم اين اعتماد صدمه بخورد، دولت، قوه مقننه، قوه قضائيه 
و نيروهاى مســلح، همه با هم حاكميت اين كشور هستيم؛ اگر دست به دست 
هم ندهيم، در كنار هم نباشيم و نگذاريم سرمايه اجتماعى لطمه ببيند و اگر يك 

اشكال كوچكى است، آن را بزرگ نكنيم.
وى، تحريم را ظلم به ملت ايران ناميد و گفت: كارى كه دولت يازدهم كرد، آن بود 

كه اين ظلم را از روى سر مردم برداشت و تحريم را شكست.

هفتمين گزارش وزارت خارجه در اجراى برجام منتشر شد
موارد نقض و بدعهدى  برجام از سوى آمريكا

ايسنا: وزارت خارجــه هفتمين گزارش 
سه ماهه خود در اجراى برجام را در سه 
بخش به كميسيون امنيت ملى و سياست 

خارجى مجلس، تقديم كرد.
در ايــن گزارش مــوارد نقض، بدعهدى، 
تأخير، تعلل و تخطى آمريكا از برجام، به 
اين شــرح ذكر شده است: تمديد «قانون 
تحريم هاى ايران» موسوم به آيسا از سوى كنگره آمريكا؛ ايجاد محدوديت براى 
سفر اتباع كشورهايى كه مشمول «برنامه لغو رواديد آمريكا» هستند براى سفر به 
آمريكا، به دليل سفر به ايران؛ تالش آمريكا براى ايجاد فضايى منفى عليه ايران 
در شوراى امنيت سازمان ملل؛ تعلل عمدى دولت آمريكا در رفع مؤثر تحريم هاى 
هســته اى؛ تالش براى جلوگيرى از عادى  سازى تجارت ساير كشورها با ايران و 
بهره مند شدن ايران از منافع اقتصادى برجام؛ تأخير غيرموجه از سوى آمريكا در 
صدور مجوزهاى الزم براى فروش يا اجاره هواپيماى مســافربرى به ايران؛ ايجاد 
مقررات دست وپاگير و موانع روانى در مسير دسترسى آسان بانك مركزى ايران به 
منابع مالى خود؛ پيچيده كردن و مشروط ساختن مقررات رفع تحريم ها از سوى 
وزارت خزانــه دارى آمريكا به منظور ايجاد ترديد در بانك هاى غير آمريكايى و 
اكراه آنها از همكارى با ايران؛ طراحى و تبليغ گسترده در مورد سياست غيرقانونى 
«بازنگرى برجام» از سوى آمريكا با هدف ايجاد ترديد و نگرانى در جامعه اقتصادى 
جهانى؛ تشديد و افزايش مقررات دست و پاگير وزارت خزانه دارى آمريكا جهت 
شــركت هاى غيرآمريكايى براى همكارى با ايــران در تعارض با بند 29 برجام؛ 
افزايش چشــمگير اظهارات تحريك آميز و خصمانه مقامات ارشد آمريكا عليه 
برجام؛ طرح اتهامات واهى و تبليغات گسترده عليه ايران با هدف مقدمه چينى 
براى اعالم عدم پايبندى جمهورى اسالمى ايران به برجام، كه در تعارض كامل با 
هشت گزارش رسمى آژانس بين المللى انرژى اتمى است؛ مقدمه چينى براى شانه 
خالى كردن از مسئوليت و تعهدات برجامى دولت آمريكا با طرح مكرر اتهام عدم 
پايبندى ايران، ارجاع موضوع تصميم گيرى در مورد تمديد و تداوم اسقاطيه هاى 
تحريم هاى هسته اى به كنگره آمريكا، و ايجاد فضاى ابهام در مورد برجام از طريق 

تحميل احتمالى و مجدد تحريم ها از سوى كنگره.
خاطرنشان مى شود، بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل ايران در اجراى برجام، 
وزيرخارجه موظف است روند اجراى توافق نامه را هر سه ماه يكبار به كميسيون 

امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گزارش دهد.

بارگاه مطهر امام 
حسين(ع) نه تنها 
ميعادگاه فرشتگان 
و مالئك، بلكه 
زمينيان است و 
اربعين جلوه  اى 
از تشكيل امت 
واحده اسالمى و 
نويد بخش ظهور 
حضرت ولى 
عصر(عج) براى 
تحقق عدالت در 
جهان است

بــــــــرش

ديروز در همايش نكوداشت حاج آقا مصطفى خمينى، گفت: ابعاد شخصيتى حاج 

تحريم هاى ايران» موسوم به آيسا از سوى كنگره آمريكا؛ ايجاد محدوديت براى 

شماره پيامك: 30004567

هشتگ

# در حال بررسى

# بزك آمريكا

# قدم قدم تا مرگ

# توسعه روابط اقتصادى

# آمريكا در بن بست

# پنج برابر گران تر

ناهيد تاج الدين نماينده مردم اصفهان 
در مجلس شــوراى اســالمى و عضو 

كميسيون اجتماعى مجلس، موضوعى را مد نظر قرار داد كه اين 
روزها متأســفانه تعدادى از جوانان كشورمان را قربانى كرده، او 
درباره چالش نهنگ آبى گفت: «نهنگ آبى يك چالش اينترنتى 
نيســت بلكه يك چالش اجتماعى است، چالش بى تفاوتى 50 

روزه نسبت به كسى كه دارد قدم به قدم مسخ مى شود...»

محمدجــواد ظريــف وزيرخارجــه 
كشــورمان در صفحه شخصى اش در 

توييتر با اشــاره به كمك تسليحاتى آمريكا به تروريست هاى 
منطقه از منافع آمريكا گفت و در اين باره اعالم كرد: «برخالف 
آمريــكا كه منازعــات منطقه اى را در جهــت منافعش براى 
فروش تسليحات بيشتر مى بيند، ما خواستار گفت وگو با تمام 

همسايگان مان هستيم.»

سيد مصطفى ميرسليم عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام نيز راجع 

به موج ايران هراســى كه اين روزها بيشــتر از سوى آمريكا و 
آمريكاييان به راه افتاده است نكته اى را در صفحه توييترش به 
دولت آمريكا هشــدار داد و نوشت: «آمريكا بداند كه توسل به 
حربه مفتضح ايران هراسى، آن ها را از بن بستى كه ترامپ ايجاد 

كرده، خارج نخواهد كرد.»

سيد امير ســياح كارشناس مسائل 
اقتصادى و فعال سياســى به موضوع 

عجيب و غريبى پرداخت كه البته با واكنش بســيار كاربران 
توييتر نيز همراه شــد. او از گران فروشى كه نه، بلكه از گران 
خريدن ايران گفت: «شركت انگليسى از شركت دولتى ايرانى 
شــكايت كرده هواپيمايى كه من 2,8ميليون يورو بهشــون 

پيشنهاد دادم رو از شركت ديگرى خريدن 11ميليون يورو».

طيبه سياوشى نماينده مجلس شوراى 
اسالمى، در پاســخ به يكى از كاربران 

توييتر كه پرسيده بود: خبر رسيده اليحه حمايت از كودكان به سال 
97 موكول شده، قربانى ها كافى نبود براى در اولويت قرار گرفتن 
اين اليحه؟ پاسخ داد: «با توجه به سازوكار كميسيون هاى مجلس 
و روند بروكراتيك تصويب اليحه در صحن علنى ســال 97انجام 
خواهد شــد، ولى حاال در كميســيون ها در دست بررسى است».

ثابتى مسئول اسبق  امير حســين 
بســيج دانشجويى دانشــگاه تهران 

و فعال سياســى، پيرامون برخى تحليل ها درباره جدا كردن 
حكومــت آمريــكا از دولتمردانش در توييتى در يك ســؤال 
و جــواب به اين موضوع پرداخت كــه «چگونه آمريكا را بزك 
كنيم؟ ديروز: تفكيك اوباما از كنگره؛ اما امروز: تفكيك ترامپ 

از كل ساختار آمريكا».

ناهيد تاج الدين نماينده مردم اصفهان 
در مجلس شــوراى اســالمى و عضو 

كميسيون اجتماعى مجلس، موضوعى را مد نظر قرار داد كه اين 

محمدجــواد ظريــف وزيرخارجــه 
كشــورمان در صفحه شخصى اش در 

توييتر با اشــاره به كمك تسليحاتى آمريكا به تروريست هاى 

سيد مصطفى ميرسليم عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام نيز راجع 

به موج ايران هراســى كه اين روزها بيشــتر از سوى آمريكا و 

سيد امير ســياح كارشناس مسائل 
اقتصادى و فعال سياســى به موضوع 

عجيب و غريبى پرداخت كه البته با واكنش بســيار كاربران 

طيبه سياوشى نماينده مجلس شوراى 
اسالمى، در پاســخ به يكى از كاربران 

توييتر كه پرسيده بود: خبر رسيده اليحه حمايت از كودكان به سال 

ثابتى مسئول اسبق  امير حســين 
بســيج دانشجويى دانشــگاه تهران 

برجام موشكى نخواهيم داشت

حكم مجرمان انتخاباتى 
هفته آينده صادر مى شود

تسنيم: رئيــس كل دادگسترى استان تهران 
از محاكمه اســتانداران و فرمانداران متهم در 
پرونــده جرايــم انتخاباتى و اســتعالم دادگاه 
كاركنــان دولت از مراجــع ذى صالح خبر داد 
و گفــت: از هفته آينده موعــد صدور حكم در 
اين پرونده هــا فرا مى رسد.اســماعيلى درباره 
آخرين وضعيت رســيدگى به جرايم انتخاباتى 
اســتانداران و فرمانداران گفت: تاكنون حكمى 
در اين خصوص صادر نشده اما اكثريت كسانى 
كه پرونده داشتند، به جلسات دادرسى احضار 

شدند و در جلسات نيز حضور يافتند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

اعزام 100 كاروان زيارت اولى استان كرمانشاه به حرم مطهر رضوى   آستان: معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از تشرف 100 كاروان زائر زيارت اولى از محرومان استان كرمانشاه به 
مشهد مقدس در طى 9 ماه خبر داد. مصطفى خاكسار قهرودى خدمت رسانى به محرومان و نيازمندان را يكى از رسالت ها و اهداف مهم نمايندگى هاى آستان قدس رضوى در استان هاى كشور معرفى و اظهار كرد: 

آستان قدس رضوى تاكنون زمينه سفر 4400 زائر محروم زيارت اولى استان كرمانشاه را در قالب 100 كاروان به مشهد مقدس فراهم كرده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
جانشين مديرعامل سازمان اقتصادى رضوى خبر داد

تشكيل 9 كارگروه اختصاصى در سازمان اقتصادى رضوى 
تسنيم: جانشين مديرعامل سازمان 
اقتصادى رضوى گفــت: 9 كارگروه 
اختصاصــى در ســازمان اقتصادى 

رضوى تشكيل شد.
مجيد نامجو در نشست هم انديشى 
مديران سازمان اقتصادى رضوى كه با 
هدف طرح توسعه و تحول، در شركت 
داروســازى ثامن برگزار شــد، اظهار 

داشــت: توليت آستان قدس رضوى، محورها و راهكارهايى را در زمينه طرح تحول و 
توسعه سازمان اقتصادى ارائه كرده  است.

نامجو تصريح كرد: ايشان در فرمايشات خود به اين نكته تأكيد  كرد كه مديران اين 
ســازمان، از مشكالت خود آگاهند و عيوب كار خود را مى دانند؛ اما يكى از مشكالت 

ضعف بنيه ساختار سازمانى است كه اميدواريم با همت مديران تقويت شود.
وى، نداشــتن زمان بندى مناســب براى عبور از موانع و رسيدن به اهداف را از ديگر 
ضعف هاى مديران دانســت و افزود: ما بايد مشكالتمان را با دانش روز حل كنيم. اگر 
همت نكنيم به جايى نمى رسيم. بايد نقايص كار را پيدا كنيم و در رفع مشكالت كوشا 
باشيم. جانشين مديرعامل سازمان اقتصادى آستان قدس رضوى با اشاره به تشكيل 
كارگروه ها و كميته ها در ســازمان اقتصادى آستان قدس رضوى افزود: 9 كارگروه در 
سازمان اقتصادى آستان قدس رضوى شكل گرفته كه كميته ها ذيل اين كارگروه ها 

فعاليت مى كنند. اين كميته ها كار تصميم سازى و اجرايى را انجام مى دهند.
وى با بيان اينكه كارگروه ها با هدف ارتباط و تعامل دو نفره بين سازمان و شركت هاى 
مختلف تشكيل مى شود، ادامه داد: سه محور اساسى براى هر كميته لحاظ شده كه 

محورهاى عام، محورهاى چالشى و موضوعات خاص از جمله اين موارد است.

طرح آموزش بهداشت دهان و دندان در مناطق محروم 
به همت مؤسسه درمانى آستان قدس رضوى

آستان: طرح آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس مناطق محروم مشهد به همت 
مؤسسه درمانى آستان قدس رضوى اجرا شد.

در ايــن طرح كه از ابتداى مهر ماه ســال جارى آغاز شــده و همچنــان ادامه دارد، 
آموزش هايى در زمينه بهداشــت دهان و دندان، روش هاى مراقبت از دندان ها، روش 

صحيح مسواك زدن و تغذيه سالم در پيشگيرى از پوسيدگى دندان ارائه مى شود.
طى برنامه ريزى هاى انجام شــده، اين جلسات آموزشى هر هفته در يكى از مدارس 

ابتدايى مناطق محروم شهر مشهد برگزار مى شود.

افتتاح نخستين خوابگاه پسران 
دانشگاه بين المللى امام رضا

آستان: نخستين خوابگاه پسران 
دانشــگاه بين المللى امام رضا(ع) 

افتتاح شد.
رئيس دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) 
در مراسم افتتاح خوابگاه دانشجويان 
پسر دانشگاه بين المللى امام رضا (ع) 
گفــت: اين خوابــگاه داراى ظرفيت 
اســكان 100 دانشجو و دو سوئيت با 

ظرفيت 10 نفر استادان است.
رضا سعيدى گفت: با توجه به تقويت رويكرد بين المللى دانشگاه امام رضا(ع)  و جذب 
بيشتر دانشجويان كشورهاى جهان همچنين دانشجوهاى غيربومى نياز به خوابگاه 
وجود داشت. وى خاطرنشان كرد:  براى توسعه خوابگاه هاى دانشجويان در جلساتى كه 

با قائم مقام توليت آستان قدس رضوى داشتيم فضاهايى را شناسايى كرده ايم.
رئيس دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) گفت:  هزينه هاى اسكان براى دانشجويان كمتر 

از خوابگاه هاى دانشجويى ساير دانشگاه هاى مشهد است.

خـــبر

اگر  زياد شد،  كتاب  تعداد  «اگر   قدس   
در همه  كتاب  اگر  زياد شد،  كتاب  عنوان 
موضوعات مورد نياز بود، اگر مردم توانستند 
سؤال ها و استفهام هايشان را در كتاب بيابند 
و به كتاب مراجعه كنند، يك عالم ديگر و 
متأسفانه  كه  شد  خواهد  ديگرى  ماجراى 
امروز در داخل ايران از آن خبرى نيست!» 
اين، بخشى از سخنان رهبر معظم انقالب 
درباره اهميت و جايگاه كتاب است كه نگرانى 
و دغدغه ايشان را در اين باره نشان مى دهد؛ 
معظم له در جاى ديگرى مى فرمايند: «من 
هر زمان كه به ياد كتاب و وضع كتاب در 
و  غمگين  قلباً  مى افتم،  خودمان  جامعه 
متأسف مى شوم. اين به خاطر آن است كه در 
كشور ما به هر دليلى كه شما نگاه كنيد، بايد 
كتاب اقالً 10 برابر اين ميزان، رواج و توسعه 
و حضور داشته باشد.» در چنين فضايى كه 
مهربان  يار  چهره  بر  فراموشى  غبار  گويى 
نشسته و مقام معظم رهبرى بارها و بارها 
بر ضرورت ايجاد فضاى كتابخوانى و انس با 
كتاب در ميان تمام اقشار تأكيد كرده اند، قدم 
نهادن در اين مسير پرفراز و نشيب به گونه اى 
كه گامى عملى در اين راستا به حساب آيد، 
كارى دشوار و زمان بر است؛ با اين حال توجه 
به اين نكته ضرورى است كه هر گام در اين 
راه بايد از «ريشه» آغاز شود تا بتواند هزاران 

شاخه مثمر و مؤثر به بار آورد.
به نشر(انتشارات آســتان قدس رضوى) به 
عنوان بزرگ ترين ناشر شرق كشور با نگاه به 
همين ضرورت و تأكيدات مؤكد مقام معظم 
رهبــرى و همچنين توليت آســتان قدس 
رضوى و نيز در راستاى سياست هاى سازمان 
فرهنگى آســتان قدس رضــوى، برگزارى 
سلسله نشست هاى فرهنگى- ترويجى با نام 
«در پناه كلمات» را از ابتداى سال جارى در 

دستور كار خود قرار داده است.

 22 برنامه تبليغى كتاب محور 
در 200 روز گذشته

مديرعامل به نشــر در خصوص چند و چون 
شــكلگيرى و برگزارى اين نشســت هاى 
فرهنگى- ترويجى اينطــور اظهار مى كند: 
فعاليت هاى اين انتشارات از ابتداى تأسيس، 

در سه دهه گذشته بر فروش و عرضه كتاب 
متمركز بود و پس از مدتى، اقدامات به نشر در 

حوزه توليد كتاب نيز آغاز شد. 
حسين سعيدى ادامه مى دهد: عالوه بر اين، 
از ســال گذشته اقدامات تبليغى و ترويجى 
هم در دســتور كار بزرگ ترين ناشــر شرق 
كشــور قرار گرفت و با اين رويكرد سلسله 
نشســت هاى فرهنگى- ترويجــى «در پناه 
كلمات» متولد شد كه هدف از برگزارى اين 
نشست ها، ايجاد فضايى براى آشتى دوباره 
اقشــار مختلف مخاطبان با كتاب و ترويج 

فرهنگ مطالعه و كتابخوانى است.
مديرعامل به نشــر با بيان ايــن كه در 200 
روز نخست سال جارى، 22 برنامه در قالب 
سلسله نشست هاى «در پناه كلمات» توسط 
به نشر برگزار شده است؛ خاطرنشان مى كند: 
تاكنون به صورت ميانگيــن در هر 10 روز 
برگزارى يك برنامــه فرهنگى- ترويجى با 
محوريت كتاب در فروشگاه هاى كتاب به نشر 

به ثبت رسيده است.
ســعيدى ادامه مى دهد: از ايــن تعداد، 14 
برنامه ويژه كودكان و نوجوانان و هشت برنامه 

نيز ويژه بزرگساالن برگزار شده است.
وى با اشــاره به اين كه اين نشســت هاى 
فرهنگى- ترويجــى در قالب  هاى متنوعى 
از جمله رونمايــى، خوانش، اجراى نمايش، 
امضاى كتاب، جلسات نقد و بررسى آثار و... 
برگزار شده است، تصريح مى كند: در مجموع 
اين 22 نشست، چهار برنامه به نقد و بررسى 

كتاب و 12 برنامه به شعرخوانى، قصه گويى، 
كتاب ســازى و اوريگامى اختصاص داشته 
است؛ همچنين چهار برنامه ويژه رونمايى، 
خوانش و امضاى كتاب برگزار شده و در دو 

برنامه نيز نمايش دو كتاب اجرا شده است.

 مخاطبان برنامه ها
 از كودك تا دانشگاهيان

مديرعامل به نشــر با تأكيد بر اين كه تالش 
شده اســت سلسله نشســت هاى «در پناه 
كلمات» به گونه اى برگزار شــود كه اقشــار 
مختلف مخاطبان كودك، نوجوان و بزرگسال 
را در برگيرد، بيان مى كند: به نشــر تاكنون 
در اين برنامه هــا ميزبان گروه هاى مختلف 
مخاطبان- از عالقه مندان آثار دفاع مقدس 
گرفته تا دوستداران ادبيات طنز و طرفداران 

آثار مذهبى و دينى- بوده  است.
سعيدى مى گويد: به نشر در خالل برخى از 
اين نشســت ها، عالوه بر خوانش و امضاى 
كتاب هايى مانند «قصه ما مثل شد»، «هميشه 
قصه اى هست»، «پيامبر»، «كبريت بى خطر» 
«به ســپيدى يك رؤيا»، «تــو هم مى تونى 
قهرمــان باشــى» و...، در اقدامــى ابتكارى 
مخاطبان را به تماشاى نمايش بخش هايى 
از كتــب و آثار فاخــرى از قبيل «آب هرگز 
نمى ميرد» و «من زنده ام» ميهمان كرده است.

مديرعامل به نشر در خصوص مكان برگزارى 
نشســت هاى «در پناه كلمــات» نيز اينطور 
مى گويد كه اين قبيل نشست هاى فرهنگى و 

كتاب محور نبايد صرفاً در سالن هاى همايش 
برگزار شود.

سعيدى ادامه مى دهد: نشست هايى كه در 
فضاى كتاب و كتابفروشى برگزار مى شود،  
بيشتر مى تواند زمينه تحقق اهداف آن ها و 
در نتيجه آشــتى دوباره مخاطبان با كتاب 
را فراهم كند؛ در نتيجــه با همين رويكرد 
فروشــگاه هاى كتاب به نشــر براى ميزبانى 
اين نشســت ها انتخاب شــدند و تاكنون 
فروشگاه هاى شعبه مركزى، بلوار سجاد، بلوار 
امامت و خيابان دانشگاه مشهد و نيز فروشگاه 

تهران ميزبان اين 22 نشست بوده اند. 
وى اين نكته را هم يادآور مى شود: طبقه سوم 
فروشگاه مركزى به نشر به عنوان بزرگ ترين 
فروشــگاه كتاب كشور نيز با همين رويكرد 
به فضايى براى برگزارى اين نشســت هاى 
فرهنگى تبديل شده و در كنار آن گالرى هم 

براى نمايش آثار فرهنگى ايجاد شده است.

 «در پناه كلمات» به سراسر كشور مى رود
مديرعامل به نشر تداوم اقدامات و برنامه هاى 
فرهنگــى را در مســير اثرگــذارى آن ها و 

مخاطبان  بيشــتر  جــذب 
ضــرورى مى داند و از تالش  
استمرار  براى  انتشارات  اين 
«در  نشســت هاى  برگزارى 
پناه كلمات» خبر مى دهد و 
مى افزايد: تــالش داريم اين 
نشست ها به صورت هفتگى 

برگزار شود. 
ســعيدى اين نويد را نيز به 
مخاطبــان «در پناه كلمات» 
مى دهد كه قرار است تا پايان 

سال اين نشست ها در نمايندگى هاى فروش 
به نشر در سراسر كشور برگزار شود.

وى با بيان اين كه به نشــر براى برگزارى اين 
نشست ها از مشاركت تمام انجمن هاى مردمى، 
فعاالن عرصــه كتاب و... اســتقبال مى كند، 
مى افزايد: تاكنون در برگزارى اين نشســت ها 
از مشــاركت نهادهايى از جمله كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان، دانشگاه فردوسى، 
مؤسســه آفرينش هاى هنرى آســتان قدس 
رضوى، انجمن هاى ادبى استان و... بهره برده ايم.

مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى تشريح كرد

 اين جمع آورى انتقادات و پيشــنهادات از زائران «درپناه كلمات» آشتى دوباره مخاطب با كتاب است
و مجاوران خوب است؛ اما مسئوالن و مديران حرم 
آقا على بن موسى الرضا(ع) و مديران آستان مقدس 
رضوى پاسخ ســؤاالت و درخواست هاى مردم را از 
طريق روزنامه قدس (صفحه آستان- ستون  صداى 

مردم) بدهند تا چاپ شود.
09120007880
 بيش از 20 سال است به عنوان زائر از شهرستان 
يزد به حرم امام رضا(ع) مشــرف مى شوم اما تابه 
حال يك بار از غذاى متبرك ميهمانســراى حرم 
مطهر رضوى استفاده نكرده ام، لطفاً اين پيامك را 

هم چاپ كنيد.
09130009006

 لطفاً به بيمــاران سرطانى(ســرطان خون، 
استخوان، ســرطان معده و...) نيز جهت تبرك 
و استفاده از غذاى ميهمانسراى آقا امام رضا(ع) 
سهميه اى تعلق بگيرد. اين مريضان واقعاً چشم 

انتظار اين موضوع هستند.
09130007160

 نماز ســتون دين و از شعائر اسالمى است، 
چرا در برخــى از صفوف نمــاز جماعت حرم 
مطهر امام رئوف حضرت آقا امام رضا(ع) نظم و 
ترتيب رعايت نمى شود؟ اينجا بايد بهترين نماز 

جماعت اقامه شود.
09130004894
 مسير ورودى به روضه منوره از داخل صحن ها و 
رواق ها بايد تسهيل شود، بعضى وقت ها بسته بودن 
درهاى حرم مطهر امام رضا(ع) سبب اين مى شود 
كه زائران و بخصوص كودكان و سالخوردگان مسير 
رفت و برگشت را درست تشخيص ندهند و در حرم 

مطهر گم شوند.
09190006108
 خاطره خوش جايگاه كبوتران حرم امام رضا(ع) 
در داخل صحن هاى حرم كه براى بسيارى از زائران 
يادآور خاطرات خوش دوران كودكى مى باشــد را 

دوباره زنده كنيد.
09370005777

 چرا كاغذ بعضــى از قرآن ها مانند قرآن هاى 
رحلى در حرم مطهر امام رضا(ع) نازك اســت و 

زود پاره مى شود، لطفاً رسيدگى شود.
09030003003

صداى مردم

در 200 روز 
نخست سال 

جارى، 22 برنامه 
در قالب سلسله 
نشست هاى «در 

پناه كلمات» توسط 
به نشر برگزار

 شده است

بــــــــرش

جانشين مديرعامل سازمان 
 كارگروه 
اختصاصــى در ســازمان اقتصادى 

مجيد نامجو در نشست هم انديشى 
مديران سازمان اقتصادى رضوى كه با 
هدف طرح توسعه و تحول، در شركت 
داروســازى ثامن برگزار شــد، اظهار 

 نخستين خوابگاه پسران 
دانشــگاه بين المللى امام رضا(ع) 

رئيس دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) 
در مراسم افتتاح خوابگاه دانشجويان 
پسر دانشگاه بين المللى امام رضا (ع) 
گفــت: اين خوابــگاه داراى ظرفيت 
 دانشجو و دو سوئيت با 

 3000737277
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

ایران برای دوران پســاداعش راهبرد دارد اما آمریکا ندارد  مهر: جان بولتون، نماینده اســبق آمریکا در ســازمان ملل متحد، در انتقاد از سیاست ها خاورمیانه ای واشنگتن گفت: ایران 
برای دوران پساداعش راهبرد دارد اما آمریکا برای این دوران هیچ راهبردی ندارد. گفتنی است که بولتون در ماه های اخیر بسیار فعال شده و مرتباً پیام هایی را درباره لزوم شدت یافتن سیاست های 

آمریکا علیه ایران در توئیتر منتشر می کند. او همچنین در مصاحبه با رسانه های مختلف، لزوم سختگیری بیشتر واشنگتن علیه تهران را به کاخ سفید یادآور می شود. 

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

دشمنی با سپاه مقابله با 
اساس انقالب اسالمی است 

مهر: فرمانده نیــروی زمینی ارتش تأکید 
کرد: اگر دشــمن بخواهد به سپاه توهین 

کند، باید ارتش را در مقابل خود ببیند. 
امیــر ســرتیپ کیومرث حیــدری اظهار 
داشــت: اقتداری که امروز داریم، در درجه 
اول مرهون بصیــرت امــام)ره( و رهبری 
هوشــمندانه فرماندهی معظم کل قواست. 
وی معرفــت و بصیرت مردم را عامل اقتدار 
کشور خواند و گفت: همچنین عامل اقتدار 
امــروز، توانمندی  دفاعی مــا در حوزه های 

مختلف است. 

باید فعالیت های ایران را 
درمنطقه مهار کنیم 

تســنیم: وزیر خارجه انگلیس در نشست 
اندیشکده چتم هاوس گفت: باید با فعالیت های 
ایران در منطقه مقابله کرد. جانسون پس از 
بیان اینکه ایران باید از مزایای توافق هسته ای 
برخوردار شــود، ادعا کرد که ایران در حال 
انجام »فعالیت های مخرب در منطقه است که 

باید آن را مهار کنیم«. 

حمایت ایران از محورمقاومت 
هیچ گاه قطع نشده است 

ایسنا: معاون دفتر سیاسی حماس با بیان 
اینکه جنبش حماس هیچ گاه اسرائیل را به 
رسمیت نخواهد شــناخت، گفت: حمایت 
ایران از محور مقاومت هیچ گاه قطع نشده 

است. 
صالح العـــاروری  افزود: گروه های قســام 
همیشه اعالم کرده اند که حامی اصلی آن ها 
جمهوری اسالمی ایران بوده است. العاروری 
گفت: روابط ما تحت تأثیر جناح بندی های 
کشــورهای عربی نیست و رابطه ما با ایران 

هیچ ضرری برای کشورهای دیگر ندارد. 

رویداد

خبر

 سیاست/ مینا افرازه   چندی پیش 
انتشــار و بعد تکذیب خبــر هزینه های 
میلیونی سفر خارجی یکی از نمایندگان 
با بودجه مجلس شورای اسالمی، واکنش 
زیادی در افــکار عمومی و فضای مجازی 
در پی داشت و بسیاری از صاحب نظران و 
مسئوالن کشور به آن انتقاداتی وارد کردند. 
اکنون حسن کامران نماینده مردم اصفهان 
از تدویــن طــرح تحقیق و 
تفحص عملکرد مالی مجلس 
داد.  خبر  اســالمی  شورای 
سفرهای خارجی نمایندگان، 
سیستم اداری، نحوه هزینه 
کرد بودجه و عملکرد مالی 
مجلس در ساخت وسازها از 
محورهای این طرح تحقیق 

و تفحص است.
رای مثبت به این طرح باعث 
می گردد تا اعتماد عمومی 
جامعه به قــوه قانونگذاری 
افزایش یابــد و این طرح به 
نوعی آزمونی برای مجلس شورای اسالمی 
و نماینــدگان اســت تا عملکــرد مالی و 
هزینه های خود را در بطور شفاف به جامعه 
ارائه کنند. براســاس قانون بودجه ســال 
1395 کل کشور، بودجه مصوب مجلس 

در بخــش اعتبارات هزینــه ای و تملک 
دارایی های سرمایه ای در سال جاری 634 
میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در 
سال  95 برگزاری هر دقیقه جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی حدود 22 میلیون 
و 250 هــزار تومان هزینه در بر داشــته 

است. البته این بودجه مطرح 
شــده تنها به بودجه مجلس 
شورای اسالمی اشاره دارد و 
نهادهای زیرمجموعه مجلس 
مانند مرکز پژوهش ها و دیوان 
بودجه  قوانین  در  محاسبات 
ســنواتی، ردیــف بودجه ای 

مشخص و جداگانه داشته اند. این درحالی 
اســت که طبق قانون، مبلغــی جدای از 
حقوق نمایندگی به عنــوان هزینه های 
نمایندگی مثل هزینــه دفتر نمایندگی، 
هزینه موبایل، خودرو و... به نمایندگان داده 

می شود. 
با توجه به هزینه میلیونی برای هر دقیقه 
جلسه علنی، انتظار افکار عمومی از مجلس 
شــورای اسالمی شفافیت مالی و عمل به 
قانون از ســوی این نهاد قانونگذاری است 
تا در بحــث اقتصاد مقاومتی و جلوگیری 
از ریخت و پاش های بیت المال پیشــگام 

باشد.

فقدان نهــاد نظارتی بر عملکرد 
مالی نمایندگان مجلس

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی در این 
خصوص معتقد است: برخی از بخش های 
مجلــس در ارائه گزارش های هزینه ای و 
عملکرد مالــی نمایندگان یا 
انتشار هزینه ها به موقع عمل 

نمی کند. 
حاجی دلیگانی با انتقاد از ارائه 
نشدن گزارش عملکرد مالی 
پایان شهریورماه  در  پارلمان 
گذشته با وجود تأکید قانون، 
گفت: به نظر می رسد هزینه هایی همانند 
ساخت و ســاز ســاختمان های بسیاری 
که برای مجلس شــورای اسالمی صورت 
می گیرد، واقعاً ضروری نیســت و بیشتر 
بار مالی برای بیــت المال ایجاد می کند. 
لذا طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مالی 
مجلس، طرح مناسبی برای شفاف سازی 
هزینه های نمایندگان و نهادهای مختلف 
است به همین دلیل مجلس باید در اجرای 
قانون پیشقدم باشد اما متأسفانه شاهدیم 
در این باره نقض قانون صورت می گیرد  و 
مجلس شورای اسالمی آنرا رعایت نمی کند 
درحالیکه باید گفت احترام امامزاده را باید 

متولی آن نگه دارد.
نماینده مردم اصفهــان تأکید کرد: اعداد 
و ارقام هزینه های خارجی که از ســوی 
نمایندگان مطرح می شود بسیار باالست و 
متأسفانه هیچ گونه نظارتی بر این هزینه ها 
نیست و با فقدان نهاد نظارتی بر عملکرد 
مالی نمایندگان و رفتار مجلس مواجهیم. 

گفتنــی اســت چنــدی پیش یکــی از 
خبرنگاران با انتشــار توئیتــی در فضای 
مجازی مدعی شــد یکــی از نمایندگان 
مجلس به وی گفته اســت که برای سفر 
به فرانسه مجموعا 60 میلیون تومان حق 
ماموریت دریافت کرده است. این خبر اگر 
چه از ســوی آن نماینده تکذیب شد اما 
سؤاالت بسیاری در حاشــیه این ادعا در 

ذهن مردم بوجود آمد .
حاجی دلیگانی معتقد است: گرچه برخی 
از هزینــه هــای این ســفرها را مجلس 
شورای اســالمی می پردازد اما پرداخت 
برخی هزینه ها توسط دیگر نهادها صورت 
می گیرد. بطور مثال برخی هزینه سفرهای 
استانی نمایندگان به همراه خانواده هایشان 
را اتاق بازرگانی می پردازد و اتاق بازرگانی از 
آن 3 درصدی که از تجار و اصناف دریافت 
می کند آنــرا می پردازد. اما این کار بازهم 
نوعی اسراف و مغایر با اقتصاد مقاومتی و 

انضباط مالی است.
وی در ادامه تصریح کرد: خواسته عمومی 
جامعه نیز در راســتای شفافیت عملکرد 
مالی نمایندگان مجلس است.  با توجه به 
فضای حاکم بر مجلس شورای اسالمی، به 
نظر بنده این طرح رای خواهد آورد گرچه 
بخشــی از این موضوع و رای آوردن طرح 
ممکن است در فضاهای سیاسی وارد شود. 
لذا ممکن است برخی ها با سیاسی کردن 
این طرح بخواهند به نوعی به مجلس فشار 

بیاورند که از نظر ما مردود است.
به نظر می رسد مجلس که خود همیشه 
در تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف 
اصرار ورزیده اکنون باید در مقابل تحقیق 
و تفحص از درون خود با روی باز استقبال 
کرده و اجــازه ندهد شــایعات به برخی 

حواشی و ابهامات دامن بزند.

گفته می شود 
برگزاری هر دقیقه 
جلسه علنی 
مجلس شورای 
اسالمی در سال 95 
حدود 22 میلیون 
و 250 هزار تومان 
هزینه 
در برداشته است

بــــــــرش

توافق هسته ای قابل مذاکره مجدد نیست 
ایسنا: نماینده ایــران در سازمان ملل 
با تأکید بر اینکه توافق هســته ای قابل 
مذاکره مجدد نیســت، گفت که آژانس 
بین المللی تنها نهادی است که پایبندی 
ایران به توافق را تأیید می کند. غالمعلی 
خوشــرو تأکید کرد: تمــام کلمات و 
بندهای توافق هسته ای باید اجرا شود. 
در غیر این صورت ایران در این توافق نخواهد ماند. منظور من این است که توافق 
قابل مذاکره مجدد نیست. هیچ کس نمی تواند چیزی به آن اضافه نماید و یا از آن 
کم کند. وی اظهار داشــت: همان طور که می دانید، آمریکا بیشترین تالش خود 
را در مذاکرات به کار گرفــت. ایران نیز همین طور بود. دیگر طرف ها هم بودند 
که می خواستند موارد بیشتری را به توافق اضافه کنند.  اما این نتیجه یک توافق 

همه جانبه است و نه صرفاً پذیرش اولویت یکی از طرف های مذاکره. 

پاسخ قاطع العبادی به اظهارات ضد ایرانی تیلرسون
تســنیم: دفتر نخست وزیر عراق ادعای تیلرســون وزیر خارجه آمریکا درباره 
وابستگی حشدالشعبی به ایران را رد کرد و با صدور بیانیه ای اعالم کرد: نیروهای 
داوطلب مردمی، عراقی هستند و هیچ نیروی بیگانه ای در خاک عراق نمی جنگد. 
دفتــر حیدر العبادی تأکید کرد: هیچ طرفی حق دخالت در امور دخالت عراق و 

تعیین آنچه عراقی ها باید انجام دهند را ندارند.

 NPT  خروج از
راهکار مقابله با طرح نمایندگان سنای آمریکا 

خانه ملت: عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس گفت: بازگشت به شرایط 
قبل از پیوستن به ان پی تی راهکار مقابله 
با طرح نمایندگان ســنای آمریکاست 
لذا در مقابــل تهدید ایــاالت متحده 
باید بــا تهدید اقدام الزم انجام شــود. 
ســید محمدجواد ابطحی تصریح کرد: 
هم اکنون پاکســتان، روسیه، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر عضو  ان پی تی 

نیستند لذا در مقابل تهدید ایاالت متحده باید با تهدید اقدام الزم را انجام داد. 

هالل شیعی یک تئوری غلط بود 
مهر: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: آنچه تحت عنوان هالل شیعی 
در منطقه مطرح شد، یک تئوری غلط است چون ما همواره از فلسطین و مقاومت 
دفــاع کرده ایم و امروز هم از حماس در برابر صهیونیســت ها حمایت می کنیم. 
سیدکمال خرازی افزود: ما امیدواریم حماس همان طور که در برابر اشغال اراضی 

فلسطینی مقاومت کرده است، این ایستادگی و مقاومت را ادامه بدهد. 

وزارت نفت 
تحریم ها و تهدیدهای احتمالی را لحاظ نکرده  است

ایسنا: سعید جلیلی نماینده رهبرمعظم 
انقالب در شــورای عالــی امنیت ملی  
گفــت: یکی از ایرادات اساســی که در 
برنامه وزرای دولت دوازدهم به چشــم 
می خورد این اســت که در تصویر چهار 
ســال آینده، تحریم هــا و تهدیدهای 
احتمالــی را  لحــاظ نکرده اند و یکی 
از وزارتخانه های مهم در این باره وزارت نفت اســت. این یک واقعیت اســت که 
دشمنان ملت ما اعمال فشارهای اقتصادی را کماکان در برنامه های خود دارند و 

به مراتب هم اعالم می کنند. 

تحقیق و تفحص مجلس از خودش عملی خواهد شد؟

نمایندگان به حساب و کتاب خانه  ملت رسیدگی می کنند



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه  2 آبان 1396 4 صفر 1439 24 اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8530 

روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

پيروزى بزرگ «آبه» در انتخابات ژاپن  اى بى سى نيوز: رسانه هاى ژاپن اعالم كردند، حزب ليبرال دموكرات اين كشور به رهبرى «شينزو آبه» به همراه يك ائتالف كوچك مشتركاً موفق به كسب 312 
كرسى از مجموع 465 كرسى پارلمان ژاپن شده اند.اين ميزان رأى بيش از حداكثر دو سوم آراى مورد نياز براى تشكيل كابينه است.با اين پيروزى شانس «آبه» براى يك حضور سه ساله ديگر در قدرت به عنوان 

رهبر حزب ليبرال دموكرات افزايش يافته است.

اقليم كردستان براى 11 مسئول عراقى حكم بازداشت 
صادر كرد

اسكاى پرس: نهاد قضايى اقليم كردســتان عــراق حكم بازداشت 11 مسئول 
عراقى را صادر كرده است. بر اساس حكم منتشر شده، قاضى «جواد فتح آقا»رئيس 
دادستانى اقليم دستور بازداشت «اسكندر وتوت»، «حنان الفتالوى»، «حنين قدو» 
نماينــدگان پارلمان عراق و «ريان الكلدانى» رئيس جنبش بابليون و «ســميره 
الموســوى»، «عبدالرحمن اللويزى» نمايندگان پارلمان عراق و «قيس الخزعلى» 
دبيركل جنبش اهل حق و «محمــد الكربولى» نماينده پارلمان عراق و «محمد 

تميم» نماينده پارلمان و «نيازى اوغلو» دبير پارلمان عراق را صادر كرده است.

سخنان اردوغان درباره اروپا 
آناتولى: رئيــس جمهور تركيه در 
سخنانى به نحوه رفتار اروپا با تركيه 

انتقاد كرد.
رجب طيب اردوغان ادامه داد: اروپا 
بدون تركيه منزوى، بيچاره و داراى 
اختالفات داخلى خواهد بود؛ آنكارا 
به اروپــا نيازى نــدارد، بلكه آن ها 
هســتند كه به ما نيازمند هستند.

اردوغان در ادامه افزود: اميدواريم اروپا هدف قرار دادن تركيه را كنار گذاشته، بر 
اساس عقل سليم رفتار كند.

وى اضافه كرد: اروپا بايد باور كند تنها داروى التيام مشكالتش تركيه است؛ آن هم 
با عضويت دائم آنكارا در اتحاديه اروپا.

نبيه برى: پوتين فردى باهوش است
المنار: رئيس پارلمان لبنان از آمادگى براى كمك همه جانبه به دوره جديد خبر 
داد و تاكيد كرد: فساد در همه سطوح فراگير شده است، اما انتظار داريم با تصويب 
بودجه ميزان فساد به نصف كاهش يابد. نبيه برى ضمن تأكيد بر برگزارى حتمى 
انتخابــات پارلمانى و ائتالف با حزب اهللا در اين انتخابات اعالم كرد: من در حال 
حاضر با ميشــل عون رئيس جمهور لبنان بهترين رابطه را دارم. رئيس پارلمان 
لبنان، والديمير پوتين را سياستمدارى زيرك و باهوش خواند و ايران را به عنوان 

كشورى كه در موضوع وحدت سوريه بيشترين اخالص را دارد، توصيف كرد.

نشست خبرى وزيران خارجه عراق و روسيه
الميادين: «ابراهيم الجعفرى» وزير خارجه عراق با «سرگئى الوروف» همتاى روسى  
نشست خبرى برگزار كرد. الجعفرى در اين نشست تأكيد كرد: پيروزى هاى اخير 
در نبرد با تروريسم مرهون حمايت هاى اقشار مختلف مردم و كشورهايى نظير 
روســيه است. وزير خارجه عراق همچنين تأكيد كرد: دولت بغداد تالش زيادى 
كرد تا از طريق راهكارهاى مناسب به بحران همه پرسى غيرقانونى پايان دهد، اما 

برخى در اين مسير، همراهى نكردند. 

توافق عراق و اردن بر ادامه نبرد با تروريست ها
خبرگزارى صداوســيما: عبداهللا دوم و حيدرالعبــادى آخرين تالش ها براى 
دستيابى به راه حل هاى سياسى درباره بحران هاى منطقه و تالش هاى منطقه اى 
و بين المللى براى مبارزه با تروريسم در چارچوب راهبرد جامع را بررسى كردند.
 نخست وزير عراق با پادشاه اردن درباره موضوع جنگ با تروريسم گفت و گو كرد.
حيدر العبادى در ادامه سفر دوره اى خود به كشورهاى منطقه از قاهره وارد امان 

شد و با عبداهللا دوم پادشاه اين كشور ديدار كرد.
دفتر پادشــاه اردن در بيانيه اى اعالم كرد، عبداهللا دوم و حيدرالعبادى تازه ترين 
تحوالت و مسائل منطقه خاورميانه، آخرين تالش ها براى دستيابى به راه حل هاى 
سياسى فراگير درباره بحران هاى منطقه و تالش هاى منطقه اى و بين المللى براى 

مبارزه با تروريسم را در چارچوب يك راهبرد جامع بررسى كردند.

اخبار جهان اسالم

 بين الملل  آمريكا بشدت تالش مى كند؛ 
با هماوايى رژيم هاى منفور و برهم زننده 
ثبات و امنيت منطقه، مقابل نظام جمهورى 
اسالمى ايران صف بندى كند.تحركات در 
اين زمينه با سومين سفر «ركس تيلرسون» 
به منطقه پر رنگ تر  وزير خارجه آمريكا 
خارجه  وزير  الجبير»  است.«عادل  شده 
با  مشترك  خبرى  نشست  در  سعودى 
همتاى آمريكايى خود، به خبرنگاران گفت، 
در خصوص آنچه وى آن را «خطر ايران» 

ناميد، با تيلرسون صحبت كرده است.

 مبارزه پوشالى با تروريسم
همزمان با سخنان عادل الجبير و تيلرسون 
در رياض، «تركى فيصل» شاهزاده سعودى 
كه دوسال پيش نشست ساليانه گروهك 
تروريستى منافقين در پاريس را حمايت 
مالــى كرد، طــى ســخنانى در همايش 
صهيونيستى، از مواضع ضد ايرانى ترامپ 

ابراز خشنودى كرد.
تركى فيصل، رئيس سابق سازمان امنيت 
عربســتان، در گردهمايى مشتركى كنار 
«افريم هالوى» رئيس پيشــين ســازمان 
جاسوسى رژيم صهيونيستى «موساد» تاكيد 
كرد، ريــاض با رويكرد جديد آمريكا عليه 
منطقه اى  است.سياست هاى  موافق  ايران 
عربستان در چند سال اخير در يك ارزيابى 

كلى روى سه هدف متمركز شده است:

1- نــا امن كردن منطقــه و متهم كردن 
ايران به دست داشتن در پروژه ناامن سازى 

منطقه
2- ايجاد اختالفات مذهبى از طريق ترويج 
جريان هاى تكفيرى و متهم كردن ايران به 

نفوذ در منطقه
3- افزايش خريدهاى تسليحاتى به منظور 
ادامه جنگ هاى نيابتى و دعوت از بيگانگان 

براى افزايش حضور نظامى در منطقه
در چارچوب اين اهداف، آل ســعود تالش 
مى كند به شــيوه باج دادن هاى سنتى به 
آمريكا و همسويى با ترامپ كه شاهزادگان 
ســعودى را «گاوشــيرده» توصيف كرده 
اســت، راهبرد منــزوى كردن ايــران را 

درمنطقه پياده كند.اما اين سياست از قبل 
شكســت خورده است، زيرا آمريكا با همه 
ظرفيت هــاى خود بــا چالش هاى جدى 
روبه روســت و حتى قادر نيست موقعيت 
گذشــته خــود را بــه وســيله متحدان 

هميشگى اش بازيابى كند.

 عراق با اهميت مى شود
در راهبرد كنونى آمريكا براى منطقه غرب 
آسيا، عراق از جايگاه خاصى برخوردار شده 
است.به همين دليل نيز «ركس تيلرسون»، 
وزير خارجه آمريكا در رياض، نشســتى را 
ترتيــب داد كه در آن «حيــدر العبادى»، 
نخســت وزير عراق و «ملك سلمان»، شاه 

عربســتان هم حضور داشته باشند. البته 
عــراق از بيش از دو دهــه قبل در كانون 
توجه سياســت خاورميانه اى آمريكا قرار 

داشته است.
در اين مدت، عراق دو بار از ســوى آمريكا 
مورد تهاجم نظامى قرار داشــته و يك بار 

هم به اشــغال نظامى اين 
كشور در آمد.اكنون با روى 
كار آمــدن دولت جديد در 
واشــنگتن، آمريكايى ها در 
پــى آن هســتند با متحد 
ســاختن عراق و عربستان، 
ايرانى  ائتالف جديد ضــد 
در منطقه تشكيل دهند.از 
ديد مقام هاى دولت «دونالد 
ترامــپ»، ايــران قدرتمند 
بزرگ ترين خطر براى نظم 
آمريكايى در غرب آسياست 

و بايــد از همــه ظرفيت هاى سياســى، 
اقتصادى و حتــى در صورت لزوم نظامى 
و امنيتى، عليه ايران اســتفاده كنند.هنوز 
خاطره مداخله جويى هاى عربســتان در 
عراق و كمك اين كشور به گروه تروريستى 
و جنايتكار داعش از ذهن مردم عراق پاك 
نشده اســت؛ همان طور كه خاطره نقش 
آفرينى ايــران در مبارزه با داعش و آزادى 
شهرهاى عراق از دست اين گروه در ذهن 

عراقى ها باقى است. 

عراق و راهبرد خاورميانه اى دولت ترامپ

نامه بى سابقه كره شمالى مثلث سعودى ،آمريكايى و اسرائيلى براى ناامنى خاورميانه
خطاب به غرب

اينديپندنــت: كــره شــمالى در اقدامى 
بى سابقه نامه اى سرگشاده براى غرب ارسال 
كرده و از آن ها خواسته در برابر «دولت شرور 
و بى مسئوليت» ترامپ بسيار هوشيار باشند. 
در اين نامه، كره شمالى به عنوان يك «قدرت 
هسته اى پيشرفته» معرفى شده است. اعتقاد 
بر اين است كه اين نامه از سوى كميته امور 
خارجه كره شمالى براى شمارى از كشورهاى 
غربى فرستاده شــده باشد.اين نامه از سوى 
كنسولگرى كره شمالى در جاكارتا به سفارت 

استراليا در اندونزى داده شده است. 

توافق «آبه» و «ترامپ» براى 
اعمال فشار بر كره شمالى

رويترز: معاون سخنگوى دولت ژاپن از توافق 
«شينزو آبه» نخست وزير اين كشور با دونالد 
ترامپ رئيس جمهورى آمريكا براى همكارى 
در راســتاى اعمال فشار بر كره شمالى خبر 

داد.

تيراندازى  متعدد در اندونزى 7 
كشته و زخمى برجا گذاشت

مهر: شرق اندونزى طى دو روز گذشته شاهد 
دستكم 6 مورد تيراندازى بود.در نتيجه اين 
تيراندازى ها دست كم 6 نيروى پليس زخمى 
شده  و يك نفر ديگر هم كشته شد. تحقيقات 
در مــورد عامالن اين تيراندازى ها در جريان 
اســت و برخى مقامات اندونزيايى گروه هاى 

جدايى طلب را عامل آن ها معرفى كرده اند. 

روسيه متعهد به تماميت 
ارضى عراق است

مهر: وزير خارجه روســيه در ديدار همتاى 
عراقى خود در مســكو اعالم كرد، روســيه 
متعهد به تماميت ارضى عراق است. «سرگئى 
الوروف» اعالم كرد: در جريان ديدار با همتاى 
عراقى خود با وى در خصوص همه پرســى 
استقالل اقليم كردستان و نتايج آن گفت و گو 

شده است.

رويداد

آمريكايى ها در پى 
آن هستند با متحد 

ساختن عراق و 
عربستان، ائتالف 
جديد ضد ايرانى 

در منطقه تشكيل 
دهند

بــــــــرش

 رئيــس جمهور تركيه در 
سخنانى به نحوه رفتار اروپا با تركيه 

رجب طيب اردوغان ادامه داد: اروپا 
بدون تركيه منزوى، بيچاره و داراى 
اختالفات داخلى خواهد بود؛ آنكارا 
به اروپــا نيازى نــدارد، بلكه آن ها 

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

 رويترز: ژاپن به آمريكا و كره جنوبى 
گفته، تهديد كره شــمالى شديد و 

قريب الوقوع است.

سفارت آمريكا: راهبرد جديد ترامپ 
براى جنوب آسيا تأكيدى بر تعهد ما 

به ايجاد ثبات در افغانستان است.

وزير خارجه بريتانيا: گزينه نظامى 
درباره كره شمالى بايد به قوت خود 

باقى باشد.

تيلرســون: حاال كه نبرد با داعش 
روبه پايان اســت الزم اســت شــبه 
نظاميان مورد حمايت ايران به خانه 

برگردند. 

 رويترز: موضع شــديد ترامپ مى 
تواند با تقويت ســپاه نتيجه عكس 

داشته باشد

 ديپلماسى توييترى
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روزنامـه صبـح ايـران

حوزه علميه به فقه شهيد آيت اهللا مصطفى خمينى اهتمام بورزد   رسا: رئيس مركز فقهى ائمه اطهار(عليهم السالم) در تذكر به حوزه هاى علميه در مبانى فقهى، گفت: حوزه امروز بايد به فقه 
فرزند امام اهتمام بورزد و انصافاً حق ايشان در حوزه و جامعه امروز ادا نشده است. آيت اهللا محمدجواد فاضل لنكرانى، در نخستين نكوداشت شهيد آيت اهللا مصطفى خمينى كه در سالن اجالس سران 
برگزار شد، با اشاره به اينكه آيت اهللا مصطفى خمينى ضرورت حكومت اسالمى را به خوبى بيان كردند، اظهار داشت: در مباحث اصولى بهترين جايگاه براى شناخت مبانى امام راحل، تحريرات آقا مصطفى است.

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

 معارف  به طور مسلم قبل از تبعيد امام 
خمينى(ره) و حــاج آقامصطفى به نجف، 
بين مبارزين ايرانى با گرايش هاى فكرى 
ارتباط هايى  اسالمى و گاهى غيراسالمى، 
وجود داشــته، ولى از انسجام و استحكام 
الزم برخوردار نبوده اســت. با ظهور رهبر 
سياســى ـ مذهبــى و قدرتمندى چون 
از  امام خمينــى(ره)، مبارزان مســلمان 
ايران، عراق، كشــورهاى اســالمى، اروپا 
و آمريــكا متوجه نجف شــدند و با وجود 
اختالف نظرهــا و برخوردارى از ســطوح 
مختلــف فكرى و مبارزاتــى، رهبرى امام 
خمينى(ره) را پذيرفتند. در مقاطعى، حتى 
نيروهاى چپگرا و مخالفين رژيم پهلوى با 
گرايش هاى غيراسالمى نيز سعى فراوانى به 
عمل آوردند كه از حمايت امام خمينى(ره) 
برخــوردار شــوند، امــا موفق نشــدند.

با توجه به تنــوع ديدگاه هــاى مبارزان 
و پيچيدگــى جريان مبــارزه و كنترل ها، 
مراقبت هــا و تالش هايــى كه ســعى در 
نفوذ در شــبكه نهضت اســالمى داشت و 
بيــت و اطرافيان امام، كانــون توجه بود، 
حاج آقامصطفى يكــى از بااهميت ترين و 
سخت ترين نقش ها را در ايجاد و برقرارى 
رابطه بــا مبارزان عليه حكومت پهلوى در 
ســطوح مختلف برعهده گرفت. چنان كه 
اشاره شد، محوريت و مركزيت ارتباط هاى 

سيدمصطفى با مبارزين مسلمان بود.
 شــايان   ذكر اســت كه حاج آقامصطفى 
درگيــر امور مالى بيت امــام نبود و صرفاً 
به امــور اجرايى و ارتباط هاى نهضت امام 
خمينــى(ره) و نظــارت بــر آن ها همت 

مى گماشت.

  گزارش هاى ساواك
 در يكى از گزارش هاى ســاواك در تاريخ 

18 اسفند 1352 آمده است:
«مصطفى خمينى كه سرپرستى قسمت 
اجرايــى فعاليت هاى خمينــى را برعهده 
دارد، در ضمن، مسئوليت ارتباطات خارج 
از عراق نيز برعهده وى است و با سفرهايى 
كــه انجام مى دهد بــر فعاليت هاى خارج 

نظارت مى نمايد.»
افكار  نشــر  بــراى  اقــدام 
انقالبى و انديشــه هاى امام 
توزيع  از طريق  خمينى(ره) 
رســاله عمليــه، اعالميه ها، 
پيام ها، نامه ها و نشر سخنان 
آن حضرت در ايران و ساير 
كشــورها از طريق شــبكه 

مبارزين صورت مى گرفت.
راهنمايى ياران امام، استفاده 
و اغتنــام فرصت ها از طريق 
ياران ايشــان و مشــورت با 
آن هــا در مواقع ضرورى و 
مقتضى، دريافت و پرداخت 
دريافت  مالــى،  كمك هاى 
وجوه شــرعى و غيره، غالباً 
برعهده حــاج آقامصطفى بود؛ عمده ترين 
انگيزه ســفرهاى متعدد حاج آقامصطفى 
به كشورهاى اســالمى از جمله عربستان 
سعودى، سوريه و لبنان ارتباط با مبارزين 
مســلمان و راهنمايى آن ها و حتى ترويج 
انديشــه آموزش نظامى و مبارزه مسلحانه 
بود كه در بسيارى موارد در قالب مالقات 
دوطرفه انجام مى گرفت. بدين  ترتيب پس 
 از امام خمينى(ره) محور نهضت اسالمى، 

حاج آقامصطفى بود.
 حجت االســالم ســيد رضا برقعى درباره 
نقش ارتباطى و سياسى حاج آقامصطفى 
مى گويد: «در آنجا [نجــف] حضرت امام 
براى ايشــان، محدوديت هــاى قم را قائل 
نبودند، اين موضــوع به چند دليل بود. از 
جمله آن كه نياز به حضور حاج آقامصطفى 
در صحنه، مشــخص بود، افراد بســيارى 
بودند كه در زواياى جامعه در شــكل هاى 
گوناگون، مى توانســتند پيام رســان امام 
باشند. ارتباط حضرت امام با همه اينها كار 
مشكلى بود. حاج آقامصطفى مجموعه اى 
از افراد را كه قريب بيســت نفر بودند، زير 

نظر داشت. اين افراد با تمام محيط خارج 
از نجف از نظر سياســى در ارتباط بودند. 
شــايد در تمام مدتى كه حضرت امام در 
نجف بودند، تعداد انگشت شمارى توانستند 
مستقيماً با خود ايشان تماس بگيرند. حاج 
آقامصطفى در منزل تلفن داشت و به اين 

وسيله، بسيارى از كارها را انجام مى داد.
از طريق حاج آقامصطفى، كارهاى بيرون 
از نجف در رابطه با امام هماهنگ مى شد و 
ايشان با تيزهوشى و تيزبينى خاصى كه در 
مسايل سياسى داشت، حد و حدود ارتباط 
افراد را با امام تنظيم مى كرد. به برخى افراد 
اصًال اجازه مالقات با امام را نمى داد؛ مثًال، 
تيمور بختيار زياد سعى كرد كه با امام در 
ارتباط باشــد، به وسيله بســيارى از افراد 
پيغام و سالم فرســتاد كه به نحوى براى 
حفظ وجهه خود در مخالفت با رژيم، با امام 

ديدار كند، ولى به او اجازه داده نشد...»
البته امام در جريان ايــن امور بود و خود 
ايشان به صراحت گفته بودند: به هيچ وجه 
حاضر به همكارى بــا تيمور بختيار عليه 

رژيم پهلوى نيستند.
حــاج آقامصطفى بــه مبارزينى كه حول 
محور نهضت امام خمينى(ره) و متناسب 
با اهداف مبارزاتى و تفكر ايشــان بودند و 
به صحت گفتار و كــردار آن ها اطمينان 
داشــت، مأموريت هايــى را در راســتاى 
نهضت اســالمى محــول مى كــرد. البته 
اين مأموريت هــا به نوعى از ســوى امام 
خمينى(ره) نيز به حســاب مى آمد. برخى 
مأمور انتقال وجوه شرعى از ايران به نجف 
بودند و گاهى اين انتقال از طريق كشــور 
اســالمى ثالثى مثل عربســتان سعودى، 
لبنان يا ســوريه صورت مى گرفت و گاهى 
نيز مســتقيماً با سفر ياران امام و دوستان 
حاج آقامصطفى به نجف عملى مى شــد. 
مأموريت هاى سياســى و اجتماعى هم به 

همين طريق انجام مى گرفت.
 نمونه اى از ايــن مأموريت ها و فعاليت ها 
در ذيل آورده مى شود. ساواك اصفهان به 
تاريخ نهم مرداد 1345 گزارش داده است:

«حــاج آقامصطفــى خمينى پســر آقاى 
خمينى طى نامه هايى به آقاى مســتجابى 
سردفتر 168 اصفهان يادآور شده كه خاطر 
آقاى خمينى از اينكه شــنيده اند، عده اى 
از روحانيون اصفهان و البته دســتگاه هاى 
دولتى در اصفهان به نام دين، مؤسســه اى 
باز كرده و از حقوق امام زمان جهت اين كار 
استفاده مى نمايند، ناراحت شده، مصطفى 
خمينى از نامبرده خواسته است كه تحقيق 

كند اين موضوع حقيقت دارد يا خير؟»
بنا بر گزارش بعدى ســاواك، حاج ســيد 
مرتضى مستجابى از دوستان سيدمصطفى 
خمينى مى باشد و با روحانيون مبارز مخالف 

حكومت پهلوى، ارتباط و تماس دارد.

  سفر به كشورهاى اسالمى
بخشى از فعاليت هاى سياسى فرزند ارشد 
حضرت امام، پس  از انتقال به عراق، سفر به 

كشورهاى اسالمى بود. اين سفرها معموالً 
در ماه هاى فصل تابســتان و گاهى نيز در 
موسم حج صورت مى گرفت. جنبه اصلى 
اين ســفرها، فعاليت سياسى و براى تداوم 
نهضت امام خمينى بود؛ ولى گاه هم جنبه 

زيارتى و سياحتى داشت.
برخى مسائل مربوط به نهضت امام با توجه 
بــه تنگناهاى موجود در فضاى سياســى 
عراق به آسانى قابل رسيدگى و حل و فصل 
نبود؛ اما در فضاى مساعد كشورهايى چون 
سوريه و لبنان و با ارتباطاتى كه از طريق 
مبارزينى كه به آن كشورها سفر مى كردند، 
پيشبرد امور مبارزاتى، سهل و ممكن بود. 
در اين ارتباط ها، اطالعات مربوط به نهضت 
مبادله مى شــد و نهضــت تقويت و تداوم 

مى يافت.

  اهميت آقامصطفى 
   به آموزش نظامى

حــاج آقامصطفى براى آمــوزش نظامى، 
اهميت زيــادى قائــل بود. خــود او نيز 
آموزش هايــى ديده بود و بــه مبارزين و 
روحانيون ايــران در نجف توصيه مى كرد 
كه در پايگاه هاى الفتح در جنوب لبنان يا 
سوريه، آموزش ببينند. در اين راه تا جايى 

كه مى توانست به افراد مساعدت مى كرد. 
حجت االســالم ســيد حميد روحانى به 
نقــل از آقامصطفى مى گويــد: «... وظيفه 
انبياســت. چنان  روحانيت همان وظيفه 
كــه وظيفه انبيا در مقابل ظلم و ســتم و 
بيدادگرى، قيام است، وظيفه روحانيت هم، 
چنين اســت و اين حقيقت از آيه شريفه 
عُتم مــن ُقّوه َو ِمْن  «واَِعّدوا لَُهم ما اســتْطَ
رِباط اُِلَخيِل تَُرِهُبوَن بِِه َعُدّواهللاِ َو َعُدّوكم» 
روشن و آشــكار است و مى توان گفت كه 
معانى خاتميت در اسالم مبسوط اليد بودن 

زعماى اسالم و مراجع تقليد است.
 سيدمصطفى بارها به سوريه و لبنان سفر 
كرد و در آن كشــورها بــا مبارزين ايرانى 
ديدار و گفت وگو كــرد. آقاى جالل الدين 
فارسى يكى از اين مبارزين بود كه بارها با 
ايشان ديدار و گفت وگو كرد. آقاى فارسى 

در خاطراتش مى گويد:
«شهيد آيت اهللا حاج سيدمصطفى خمينى، 
چند ماه پيش از شهادتش در نجف، به قصد 
عمره از عراق خارج شــد. ابتدا به دمشق 
و ســپس به بيروت آمد. اين افتخار را به 
بنده داد كه با حجج اســالم، سيد محمود 
آقا،  موســوى بجنوردى و حــاج احمــد 
تشريف فرما شدم. ســال پيش هم كه به 
اتفاق آقاى بجنوردى به دمشق آمدند يكى 
ـ دو روزى را در منــزل بنده گذرانيدند. با 
آن شــهيد بزرگــوار در مســائل لبنان و 
فلســطينى ها، توافق و همدلى داشــتيم. 
از گزارشــى كه درباره اين گونه امور به او 
مى دادم، خشــنود مى گشت و به پاداش يا 
ســپاس آنچه كار خير و حق مى دانست، 

محبتى مى فرمود.
 در يكى از گزارش هاى ســاواك در تاريخ 

1356/5/17 راجع به ســفر سيدمصطفى 
همراه برادرش سيد احمد به لبنان و سوريه 
آمده است: «مسافرت سيدمصطفى از نجف 
و ســيد احمد خمينى از ايران به سوريه 
و بيروت، صحــت دارد و نامبردگان طبق 
قرارى كه با هم داشــتند به دمشــق وارد 
شــدند و از آنجا به اتفاق، جهت برگزارى 
حج عمره به عربســتان سعودى مسافرت 
كردنــد و پــس  از مراجعت به ســوريه، 
ســيدمصطفى روز 5/15 و سيد احمد روز 

36/5/16 به نجف آمدند.
نظريه يكشــنبه: خبر صحــت دارد. به 
احتمال قوى ســيدمصطفى در سوريه با 
شــيخ نصراهللا خلخالى، نماينده خمينى 
مالقــات و گفت وگوهايى انجام داده و در 
لبنان نيز با موســى صدر، رهبر شيعيان 
اين كشــور تماس و احياناً درمورد جنگ 
لبنان و آســيب هايى كه به شيعيان وارد 
شــده مذاكراتى انجام داده و با توجه به 
اين كه خمينى در بهمن ماه ســال 35 
[1355]، اعالميــه اى درمــورد جنــگ 
لبنان صادر و از مســلمانان تقاضا كرده، 
به مسلمانان لبنان كمك كنند، احتماالً 
سيدمصطفى در اين مسافرت، كمك هايى 
به موسى صدر، جهت پرداخت به شيعيان 

نموده است.»
 در گــزارش هاى نمايندگى ســاواك در 
لبنان به مــوارد ديگــرى از فعاليت هاى 
سيدمصطفى اشاره شده است. در يكى از 
اين گزارش ها به تاريخ 29 شهريور 1352 
آمده است: ... ساليانه حدود چهار ميليون 
تومان پــول از ايران، توســط صراف ها و 
اشــخاص مختلف براى خمينى به بيروت 
ارســال مى گردد كه اين پول ها در بيروت 
توسط مصطفى خمينى كه هرچند يك بار 
به بيروت مى آيد، جمع آورى و به عراق برده 

مى شود.
 يا در گــزارش ديگرى بــه تاريخ هجده 
اسفند 1352 اشاره شده كه سيدمصطفى 
با سفرهاى خارج از عراق خود، كه لبنان و 
سوريه از عمده ترين آنها بوده اند. بر فعاليت 

مبارزين نظارت مى كند.
«مصطفى خمينى كه سرپرستى قسمت 
اجرايى فعاليت هاى خمينــى را بر عهده 
دارد، در ضمن مسئوليت ارتباطات خارج از 
عراق نيز بر عهده وى بوده و با سفرهايى كه 
انجام مى دهد، بر فعاليت هاى خارج نظارت 

مى نمايد.»
گزارش هاى «ســاواك» از تعقيب ســايه 
به ســايه فرزند ارشــد امام خمينى(ره) و 
نيز شــواهد و قرائن نشان مى دهد كه اين 
ســازمان مخوف اطالعاتى و امنيتى رژيم 
پهلوى براى فشار به رهبر نهضت اسالمى و 
خالصى از اميد آينده جهان اسالم و تشيع، 
«ســيدمصطفى خمينى» را در سحرگاه 
يكشــنبه اول آبان مــاه 1356برابر با نهم 
ذى القعده 1397هـ. ق در سن 47سالگى 
در نجف اشرف به طور ناگهانى و مرموز در 

خانه خود به شهادت مى رساند. 

شهيد سيدمصطفى خمينى  زير ذره بين ساواك قرار داشت

مبارزه در نجف

اگر آهنگ سفر به كربال داريد بخوانيد
تجربه يك طلبه از پياده روِى اربعين

معارف: اين روزها بســيارى 
از مشــتاقان زيارت حضرت 
از  السالم)  سيدالشهدا(عليه 
كشــور عزيزمان در تكاپوى 
عزيمت بــه عتبات عاليات و 
شــركت در همايش عظيم 
اربعيــن حســينى در كربال 
هســتند كــه شــمار قابل 
مالحظه اى از اين زائران براى 

بار نخست توفيق تشرف پيدا خواهند كرد و مايلند از كم وكيف اين راهپيمايى 
و وسايل مورد نياز و تجربه هاى زائران بيشتر بدانند.

«حجت االسالم حسن مرادى» طلبه اى است كه تجربه راهپيمايى اربعين را براى 
مخاطبان به رشته تحرير در آورده است:

 بايد ســاعت 15 براى استراحت به داخل موكب ها رفت و اّال به خاطر حجم 
جمعيت، موكب ها پر مى شــود و محل اســتراحت بخصوص بــراى تعداد باال 

به سختى هماهنگ مى شود.
 با توجه به تجربيات گذشــته، يك و نيم كيلو برگه زردآلو از ايران آورديم و 
روزى حدود 50 گرم هر نفر قيسى مى خورديم كه سبب شد دل درد و يبوست 

نگيريم.
 بهترين وسيله براى پياده روى دمپايى طبى است. كتانى هر مقدار هم مناسب 

باشد، سبب تاول زدن پا مى شود.
 براى آوردن وسايل بايد به حداقل ها اكتفا كرد؛ چون بار هر چه هم كم باشد، 

سبب خستگى مى شود.
 وسايل الزم براى سفر: ُمهر، قبله نما، تسبيح، يك دست لباس شخصى، قرص 
و داروهاى ضرورى شــخص، پماد پيروكســيكام براى دردهاى موضعى، پماد 

كاالندوال براى جلوگيرى و درمان عرق سوزشدن، دفترچه يادداشت.
 حتى االمكان براى اســكان در مســير كربال و نجف به موكب هايى كه درون 
حسينيه هاست برويم بهتر است؛ چون شب ها موكب هايى كه با چادر برپا شده 

است سرد مى شود.
 بهتر است، نصف پولتان ايرانى و نيمى عراقى باشد؛ چون در بعضى جاها صرفه 
با پول ايرانى اســت و در بعضى جاها صرفه با پول عراقى. مثًال مينى بوس سامرا 
به پول عراقى 30هزار دينار مى گرفت كه مى شد 90هزار تومان؛ يعنى 10 هزار 

تومان كمتر از قيمتى بود كه با پول ايرانى بايد پرداخت مى شد.
 وقتــى از كربال به بغداد مى رفتيم، مســير پياده روى بغداد به كربال را ديديم 
كه از بين نخلستان ها و بسيار زيبا بود؛ همچنين نسبت به مسير نجف به كربال 
بسيار خلوت بود. تصميم گرفتيم ان شاءاهللا بار ديگر از اين مسير به كربال مشرف 
شويم. البته كاظمين تا كربال 120كيلومتر است، ولى نجف تا كربال 80كيلومتر؛ 
بنابراين اگر بخواهيم مسير بغداد را برويم، تا شهر اسكندريه با ماشين و از آنجا 
تا كربال پياده مى آييم؛ كه تقريباً مثل مســير نجف تا كربال مى شود. شايد تأثير 

تبليغى آن به خاطر حضور كم ايرانيان بيشتر باشد.
 يكى از دوســتان به من چند تا عطر و صلوات شــمار داد كه من آن ها را به 
موكب دارها هديه مى دادم؛ خيلى خوشحال مى شدند، براى اربعين آينده حتماً 

چند هديه مختصر با خود مى برم.

اقتصاد ايران امروز
 توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن

حسين عظيمى
به كوشش خسرو نورمحمدى

ناشر: نى
شمار صفحه: 252صفحه

قيمت: 22هزار تومان
مــا انديشــمندان جامعــه، چــه در لباس 
روحانيت چه در كســوت دانشــگاهى، هنوز 
تكليف خودمان را با توســعه و تمدن سازى 
روشن نكرده ايم و دقيقاً نمى دانيم تمدنى كه 
مى خواهيم بســازيم، بر كدام انديشه اساسى 

تكيه كرده است. يا اصوالً براى توسعه به انديشه خاصى نياز است يا خير؟ حتى در 
صورت پذيرش، چنين تمدنى براى ايجاد، رشد و شكوفايى، به چه اقدام هايى نياز 
دارد؟ و اين تمدن در ارتباط با تمدن صنعتى جهان چه وضعى دارد؟ بديهى است، 
در چنين شرايطى نتوانسته ايم مسئله را براى مردم خود نيز روشن كنيم و به جاى 
آن، همچنان در بحث هاى محدود فنى و تكنيكى سرمايه، تخصص، رشد، اشتغال، 
تورم و امثال آن باقى مانده ايم؛ با اين وصف، نتيجه جدى و ملموســى نيز حاصل 
نخواهد شد. تا زمانى كه بحث توسعه حل وفصل نشود، نمى توانيم اقتصاد، اجتماع، 

سياست و فرهنگ شكوفا داشته باشيم.

علم و ايدئولوژى
لويى آلتوسر 

پژوهش و ترجمه: مجيد مددى
ناشر: نيلوفر

شمار صفحه: 548 صفحه
قيمت: 55هزار تومان

در اين كتــاب خواننده براى نخســتين بار 
بــا مفهومى رويارو مى شــود كــه هرگز در 
ماركسيسم سنتى در قالب احزاب كمونيست 

و گروه هاى ماركسيســتى به آن اشاره اى نشــده و آن گشايش قاره تاريخ توسط 
ماركس اســت كه علم تاريخ را پايه ريخت. آلتوســر با خوانش نشانگرش از آثار 
دوره ماركس به اين حقيقت رســيد كه انديشه ماركس استمرار نداشته و در آن 
گسستى ايجاد شــده كه وى آن را «گسست معرفت شناختى» ناميد، گسستى 
كه موجب شــد ماركس با پيشينه هگلى خود به طور كامل بگسلد و با رسيدن 
به علم آثارى بيافريند كه با آثار دوران جوانى اش كه آلتوسر آن ها را ايده آليستى/ 
اومانيستى مى خواند، به هيچ روى همخوانى ندارد. دليل تأكيد آلتوسر بر گسست 
معرفت شناختى و در نتيجه آن كشف علمى «براى نجات ماركسيسم از تحريف 

ايدئولوژيك» و «آثار ايد ئولوژيك» است.

يك حديث / يك تصوير

تا اربعين

معرفى كتاب

آيت اهللا حاج 
آقامصطفى خمينى 
درگير امور مالى بيت 
امام نبود و صرفًا 
به امور اجرايى و 
ارتباط هاى نهضت 
امام خمينى و 
نظارت بر آن ها 
همت مى گماشت

بــــــــرش

پاسخ به پرسش هاى اربعين در «چراغ هدايت»(3)
پرسمان

 مشروعيت عزادارى
پرسش ششم: آيا عزادارى (در اربعين و غير 
اربعين) مورد نهى پيامبر و ائمه(عليهم  السالم) 

بود؟ آيا اين كار برگرفته از مسيحيت نيست؟
پاســخ: درباره عــزادارى، نه تنها از ســوى 
رســول خدا(صلــى اهللا عليه و آلــه) و ائمه 
اطهار(عليهم الســالم) نهى وارد نشده است، 
بلكه آيات و روايات فراوانى داللت مى كند كه 
اصل عزادارى، مشــروع است. حضرت رسول 
و ائمه اطهار(عليهم السالم) نيز خود عزادارى 
مى كردند و ديگران را نيز بــه عزادارى براى 

شهدا سفارش مى كردند.
 مشروعيت سينه زدن

پرسش هفتم: چرا در ايام اربعين، شيعيان بر 

سر و سينه مى زنند؟ با اينكه در منابع شيعه 
هم، مورد نهى قرار گرفته است.

پاسخ: در پاســخ به اين پرسش، بايد گفت، 
داليل زيادى براى اثبات مشروعيت عزادارى و 
سينه زنى براى امام حسين(عليه السالم) وجود 
دارد. در اين بين، ما تنها به چند مورد از سنت 

معصومان(عليهم السالم) اشاره مى كنيم:
نقل شده اســت، هنگامى كه زنان و فرزندان 
خاندان هاشــمى را از شــام به سمت مدينه 
حركت دادنــد، در ميان راه، از راهنماى قافله 
خواستند آن ها را به كربال ببرد تا با شهيدان 
كربــال تجديد ديدار كنند. هنگامى كه به آن 
ســرزمين رســيدند، ديدند جابربن عبداهللا 
انصــارى و جمعى از بنى هاشــم براى زيارت 

قبر حسين(عليه الســالم) به كربــال آمده اند. 
اين دو قافله، وقتى با يكديگر مالقات كردند، 
ديدارشــان همراه با اندوه، گريه و بر ســر و 
صورت زدن بود. بديــن ترتيب آنان، ماتمى 

جانسوز در آن سرزمين برپا كردند.

 نوحه گرى در روايات
پرسش هشــتم: در برخى روايات آمده است، 
نوحه سرايى از رسوم جاهليت است، با اين حال، 
چرا شيعيان در زيارت اربعين، عزادارى مى كنند؟

پاسخ: اگرچــه در برخى روايات آمده است كه 
نوحه سرايى، از رســوم جاهليت است يا اينكه 
نوحه گر، ملعون است، ولى اوالً اين روايات از نظر 
سندى ضعيف هستند و علماى حديث شناس 

شــيعه، به محتواى آن ها اهميت نداده اند و با 
توجه به علم حديث شناسى و رجال،  اين دسته 
از روايات بى اعتبار است؛ هرچند در منابع روايى 
ذكر شــده؛ زيرا بديهى اســت كه صرف وجود 

روايت در منابع، دليل بر اعتبار آن نيست.
از ســويى بر فرض صحــت اين گونه احاديث 
و قبــول آن هــا، بايد با روش علمــى، مراد و 
مقصــود آن ها را به دســت آورد، تا روشــن 
شــود آيا نوحه سرايى براى ميت، به طور كلى 
جايز نيســت يا مقصود از منع، برخى اقسام 
نوحه گرى است؛ زيرا دسته اى ديگر از روايات، 
به طور صريح مشروعيت نوحه سرايى را تبيين 
مى كنند. به طور كلى دو نوع نوحه سرايى داريم: 
نوحه سرايى غير مشروع و نوحه سرايى مشروع.

اين روزها بســيارى 
از مشــتاقان زيارت حضرت 
از  السالم)  سيدالشهدا(عليه 
كشــور عزيزمان در تكاپوى 
عزيمت بــه عتبات عاليات و 
شــركت در همايش عظيم 
اربعيــن حســينى در كربال 
هســتند كــه شــمار قابل 
مالحظه اى از اين زائران براى 

مــا انديشــمندان جامعــه، چــه در لباس 
روحانيت چه در كســوت دانشــگاهى، هنوز 
تكليف خودمان را با توســعه و تمدن سازى 
روشن نكرده ايم و دقيقاً نمى دانيم تمدنى كه 
مى خواهيم بســازيم، بر كدام انديشه اساسى 

در اين كتــاب خواننده براى نخســتين بار 
بــا مفهومى رويارو مى شــود كــه هرگز در 
ماركسيسم سنتى در قالب احزاب كمونيست 

و گروه هاى ماركسيســتى به آن اشاره اى نشــده و آن گشايش قاره تاريخ توسط 

معارف

بحران موازى كارى در نهادهاى 
متولى علوم انسانى(3)

در ســند قبلى دانشگاه اســالمى (مصوبه سال 
1379 شــوراى عالى انقالب فرهنگى) در ذيل 
مؤلفه هــاى «متــون و برنامه ريزى درســى» و 
«اســتاد» و «نظام آموزشــى و پژوهشى»، به 
بحث تحول علوم انسانى و علوم انسانى اسالمى 
پرداخته شده بود و براى تحقق آن، سياست هاى 
راهبردى و اجرايى تصويب شده بود كه در جهت 
اجرايى كردن آن ها در سال 84 كميته اى تحت 
عنوان «كميته ارتقاى متون درسى علوم انسانى» 
در ذيل شوراى اســالمى شدن تشكيل گرديد 
كه اصلى ترين رســالت آن اصالح وضعيت علوم 
انسانى دانشگاه ها متناسب با شاخص هاى علمى، 

كارآمدى، دينى و بومى بود. 
گزارش عملكرد كميته مذكور نشان مى دهد، ضعف 
بدنه علوم انسانى اسالمى كشــور در انجام شرح 
وظايف فوق، عمــده دليل ضعف توفيقات كميته 
ارتقا بوده است. هرچند، روند رو به اصالح و تقويت 
عملكــرد و توليدات كميته ارتقــا (طبق گزارش 
عملكرد آن) كامالً مشــهود اســت (ر.ك گزارش 
عملكرد كميته ارتقاى متون درسى علوم انسانى 
دانشگاه ها، 1389، معاونت راهبرى فرايند دبيرخانه 
شوراى اسالمى شدن دانشگاه ها و مراكز آموزشى).

حدود سال 1388 و در گرماگرم فعاليت كميته 
ارتقا، دبيرخانه شــوراى عالى اقدام به تشكيل 
جلساتى موازى با همان اعضاى كميته ارتقا نمود 
و چند وقت بعد طرح تشــكيل «شوراى تحول 
و ارتقاى علوم انسانى» توسط دبيرخانه شوراى 
عالى در صحن شورا مطرح گرديد كه عمالً همان 
شــرح وظايف كميته ارتقا را البته با ساختارى 

ضعيف تر دنبال مى كرد. 
تصويب ســند جديد دانشگاه اسالمى در جلسه 
735 شوراى عالى كه در آن دوباره به راهبردهاى 
اسالمى ســازى علم پرداخته شــده است (مثًال 
در بند 3 اهداف، عبــارت «توليد دانش تمدنى 
بويژه علوم انسانى-اسالمى» ذكر شده و در ذيل 
مؤلفه هاى «نظام آموزشى» و «نظام پژوهش و 
فناورى» بصراحت به راهبردهاى اسالمى سازى، 
تحول و مديريت علوم انسانى اشاره شده است)، 
با احترام به زحمتى كه عزيزان دبيرخانه شوراى 
اسالمى شدن دانشگاه ها كشيده اند و همچنين با 
علم به انتقادهايى كه بدين ســند مى توان ايراد 
كرد، حاكى از يك آشفتگى راهبردى و مديريتى 
در رويكرد، عملكرد و مصوبات شوراى عالى است؛ 
زيرا شوراى عالى طى سال هاى گذشته رأى به 
تصويب دو مجموعه داده كه با هم تداخل كارى 

دارند.
 بــه هر حال مشــخص نيســت مســئوليت 
سياست گذارى تحول علوم انسانى و اسالمى سازى 
آن بر عهده شوراى تحول است يا شوراى اسالمى 
شدن دانشــگاه ها؟ اگر اين مسئوليت همچنان 
بر دوش شوراى اســالمى شدن است، پس چه 
نيازى به تشــكيل و ادامه فعاليت شوراى تحول 
و صرف اين همه وقت و هزينه بود؟ اگر شــوراى 
تحول مســئول انجام اين مهم است، پس چرا 
شــوراى اسالمى شدن دانشــگاه ها راهبردهاى 
«اسالمى ســازى علم» را تدوين كرده است؟ و 
اگر احياناً دوســتان شوراى اسالمى شدن خارج 
از وظايف خود عمل مى كنند، چرا شوراى عالى 
با تصويب سند دانشگاه اسالمى به عملكرد آن ها 
صحــه مى گذارد؟ جــداى از دو مجموعه فوق ، 
ســؤال مهم بعدى اين است كه باالخره جايگاه 
«ستاد راهبرى نقشه جامع علمى كشور» در روند 
تحول علوم انسانى چيست؟ زيرا در ادبيات سند 
نقشــه جامع علمى كشور، عبارت «علم» اعم از 
«علوم انســانى» است و براى همين هم در ذيل 
آن بصراحت به راهبردهاى تحول علوم انســانى 
و توليد علوم انسانى اســالمى اشاره شده است 
(راهبردهاى: 10، 8، 6، 2) و ستاد راهبرى نقشه 
جامع هم بايد به دنبال اجرايى كردن راهبردهاى 
نقشه فوق باشــد. از طرف ديگر، سند دانشگاه 
اســالمى راهبردها و اقدامات خود را مستند به 
راهبردهاى «10، 8، 6، 2» نقشــه جامع علمى 
كشور نموده كه در اينجا اين سؤال مطرح است: 
وظيفه اجرايى كردن راهبردهاى نقشــه جامع 
علمى كشــور با كدام مجموعه اســت، شوراى 
اسالمى شدن دانشگاه ها يا ستاد راهبرى نقشه 

جامع علمى كشور يا ظاهراً هر سه؟
 با اين توصيف، ما اكنون حداقل ســه مجموعه 
سياست گذار در داخل شــوراى عالى داريم كه 
مسئوليت سياست گذارى و مديريت روند تحول 
علوم انسانى را طبق مصوبات خود شوراى عالى 
دارا هســتند! البته مجموعه هاى ديگرى هم در 
خارج از ساختار دبيرخانه شوراى عالى هستند 
كه طبق اساسنامه شان به نحوى وظيفه مداخله 
در سياســت گذارى و مديريت كلى يا بخشــى 
تحول علوم انسانى را بر عهده دارند؛ مثالً شوراى 
عالى علوم، تحقيقات و فناورى(عتف)، شــوراى 
برنامه ريزى آموزش عالى و شــوراى گســترش 
وزارت علوم، شوراى بررسى متون و كتب علوم 
انســانى و... شمارى از موارد مذكور هستند. اين 
آشــفتگى و موازى كارى، گذشته از اينكه خود 
ايــن مجموعه ها را با يكديگــر درگير مى كند، 
بزرگ تريــن مشــكل و مانع در جهــت انجام 
بهينه اقدامات براى تحول علوم انســانى است و 
درعين حال، عملكرد ساير مجموعه هاى خارج از 

حلقه فوق را هم مختل مى كند.
حال آنكه با توجه به وجود برخى نهادهاى اضافى 
و همين طور برخى مســئوالن خودخوانده علوم 
انسانى كشور، شوراى تحول به واسطه  شأن قانونى 
كه در اين حــوزه دارد، با كم كردن ِعده و ُعده 
مؤسسات و شوراهاى مرتبط با تحول علوم انسانى 
با سبكبالى بيشتر مى تواند به رسالت اصلى خود 

يعنى تحول علوم انسانى بپردازد.

annota�on@qudsonline.ir

مقاله وارده

فاطمه فقيه ايمانى
دكتراى علوم اجتماعى از دانشگاه عالمه
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

6 وزارتخانه دولت فاقد قانون مشــخص اســت   فارس: نايب رئيس كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اســالمى گفت: 6 وزارتخانه دولت اصالً قانون ندارد و معلوم نيست ابعاد و فلسفه وجودى اين 
وزارتخانه ها چيست. سيد فريد موسوى، نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در اجالس سراسرى مديريت مشترى مدارى افزود: وزير بر اساس برداشت خودش برنامه مى دهد و نماينده مجلس هم براساس 

برداشت خودش آن را بررسى مى كند و دستگاه نظارتى هم براساس برداشت خودش نظارت مى كند و آنچه مغفول مانده مشترى مدارى است.

مديرعامل راه  آهن در پاسخ به قدس خبرداد
گشايش اعتبار پروژه برقى سازى قطار تهران- مشهد

اقتصاد- فرزانه غالمى: مديرعامل 
راه آهن از گشايش اعتبار پروژه برقى 
سازى قطار تهران- مشهد تا قبل از 

پايان دى ماه امسال خبر داد.
ســعيد محمدزاده روز گذشته در 
نشستى خبرى و در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ما مبنى بر آخرين وضعيت 
ايــن پروژه، ضمن اعــالم اين خبر 

اضافه كرد: خوشبختانه تأمين سهم ايرانى در اين پروژه در حال نهايى شدن است 
و مشاور پروژه از 6 ماه پيش كار مطالعاتى را شروع كرده است.

وى همچنين ابراز اميدوارى كرد در ســال جارى قرارداد 700 ميليون يورويى 
توليد ريل  باس براى قطارهاى حومه اى شهرهاى بزرگ مانند تهران، مشهد، تبريز، 
اصفهان و يزد بين راه  آهن (خريدار) و سازنده (كنسرسيوم ايرانى - كره اى) بسته 
شود. به گفته وى اساسنامه تأسيس شركت قطارهاى حومه اى هم به وزارت راه 

پيشنهاد شده تا در هيئت وزيران مطرح شود.
محمدزاده در پاســخ به خبرنگارى كه پرســيد: چه بخشى بهره بردار قطارهاى 
حومه اى است، گفت: به دليل نبود صرفه اقتصادى در اين قطارها، دولت تأمين 

كننده ناوگان خواهد بود و شركت ها بهره بردار آن.
مديرعامل راه آهن با اشــاره به جابه جايى 23 ميليون مسافر در شبكه ريلى در 
ســال گذشته اظهار داشت: سهم قطارهاى حومه اى از اين عدد 5/5 ميليون نفر 
بوده كه اميدواريم تا چهار ســال آينده اين ميزان به بيش از 40 ميليون نفر در 
سال برســد.محمدزاده افزود: روزانه 500 هزار خودرو وارد تهران مى شود و يك 
ميليون مسافر به اين كالنشهر وارد و يا از آن خارج مى شود و حتى اگر 10 درصد 
اين افراد جذب قطارهاى حومه اى شوند در حفظ محيط زيست و صرفه جويى در 
مصرف سوخت، كار بزرگى صورت خواهد گرفت.مديرعامل راه آهن همچنين به 
خروج كامل واگن هاى باالى 45 ســال از ناوگان اشاره كرد و گفت: در حالى كه 
در بسيارى كشورها حمل و نقل حومه اى در بخش ريلى، سهمى 30 درصدى و 
در برخى كشورهاى اروپايى سهمى 50 درصدى دارد، در ايران اين سهم فقط دو 
درصد است.محمدزاده افزود: عمليات زيرسازى راه آهن سريع السير تهران- قم- 
اصفهان هم در حال انجام اســت كه ظرف امسال و سال آينده سرعت بيشترى 
خواهد گرفت.وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى در خصوص تكميل خط آهن ايران 
- كربال گفت: حلقه مفقوده 35 كيلومترى بين شلمچه تا بصره براى تكميل اين 
مسير وجود دارد كه عراق هنوز سهمش را اجرا نكرده كه وزارت راه براى تكميل 
آن در حال مذاكره با بنياد مستضعفان است. به گفته مديرعامل راه آهن، ايران 
ساخت پل روى شط العرب را در كشور عراق پذيرفته و عراق هم بايد همزمان، 

بقيه خطوط ريلى از شلمچه تا بصره را تكميل كند.
وى اظهار داشت: ساخت پل مذكور براى ايران 150 ميليارد تومان هزينه در بر 
دارد كه تأمين اعتبار آن مصوب شده؛ اما عراق هنوز فعاليت چندانى نكرده است، 
بنابراين بر اساس مدلى كه طراحى كرده ايم و در صورت تعهد عراق، پل و تمام 

مسير توسط ايران ساخته مى شود.

سود تقريبى سهام عدالت 81 هزار تومان
وپرداخت ســود  مالكيت  اقتصاد: 
ســهام عدالــت همچنــان گرفتار 
وعده هاى مســئوالن اســت. گفته 
مى شــود مشــموالنى كه صورت 
حساب خود را تا پايان سال 1395 
به ميزان يك ميليون تومان افزايش 
داده اند حــدوداً 120 تا 150 هزار 
تومان بابت سال مالى 1395 سود 

دريافت خواهند كرد. به گزارش ايسنا كسانى كه 600 هزار تومان سهام عدالت 
داده اند حدوداً 72 تا 90 هزار تومان ســود دريافت خواهند كرد كه اگر از اين دو 

عدد متوسط بگيريم سود اين مشموالن حدودا 81 هزار تومان خواهد شد.

ميز خـــبر

اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   تفاوت   
ميان نرخ تورم، اشتغال وبرخى شاخص ها 
و داده هاى آمارى اعالم شده توسط بانك 
مركزى و مركز آمار وديگر مراكز پژوهشى 
و آمارى مسئله اى است كه هنوز در اقتصاد 

كشور حل نشده است.  
به عقيــده اكثر كارشناســان اقتصادى با 
توجه به دوگانگى آمارى كه طى سال هاى 
اخير ميان بانك مركزى و مركز آمار ايران 
وديگر مراكز آمارى مثل مركز پژوهش هاى 
مجلس و ديگر دســتگاه ها وجود داشته 
وهمچنين تحليل هاى متفــاوت آن ها از 
وضعيت اقتصادى كشــور، فعاالن عرصه 
توليــد وصنعت تكيه صرف بر اين آمار  را 
كه در مواردى تضادى آشــكار با يكديگر 
دارند، به مصداق عقب ماندن از تحليل ها 
و ارزيابى هــاى دقيــق و واقعى اطالعات 
اقتصادى در بازار وسطح جامعه مى دانند 
كه همين مســئله موجب شده تا اعتماد 
بر آمارهاى اين دســتگاه ها نيز در اذهان 

عمومى به شدت كاهش يابد.
در اين زمينه يكى از كارشناسان اقتصادى 
با بيــان اينكــه توجه جدى بــه آمارها، 
داده هــا واطالعات اقتصــادى نياز اصلى 
برنامه ريزى هاى اقتصادى وتجارى اســت 
بــه خبرنگار ما گفت: به دليل اهميت اين 
مســئله نيز مجلس چند ماه قبل موضوع 
ضرورت نشــر اطالعــات آزاد و داده هاى 
آمارى صحيح را به منظور رفع مشــكالت 

وچالش هاى اقتصادى ابالغ كرد.
گل شيرازى با تأكيد بر تمركز تجمع ونشر 
آمارها در يك مركز واحد خاطرنشان كرد: 
ما مركزى تحت عنوان مركز آمار ايران در 
كشــور داريم كه متولى اصلى اين مسئله 
است وبر اساس وظايف تعريف شده تمام 
سازمان ها ودســتگاه ها موظفند اطالعات 
خود را با اين مركز به اشــتراك بگذارند تا 
مبناى نشر آمار وتصميم گيرى هاى كالن 

وخرد در كشور قرار بگيرد.
وى در ادامه با بيان اينكه اما آنچه در سنوات 
گذشــته اتفاق افتاده دستكارى در آمارها 
بوده اســت، اظهار داشت: به همين دليل 
اتكاى به آمارها از ســوى فعاالن اقتصادى 
كمتر شــده واز طرفى ديگر نيز تأثير اين 

آمارها در برنامه ريزى هاى اقتصادى كمتر 
شده اســت.وى با اشاره به ضرورت نشر و 
ضريب اطمينان باالى آمارهاى اقتصادى 
در كشور تصريح كرد: اين آمارها واطالعات 
نبايد به هيچ وجه اشــتباه باشد واز سويى 
نبايد در طول زمان هــاى مختلف با يك 

روش معمول اقدام به آمارگيرى كنيم.
وى افزود: به عنوان مثال در يك مقطع با 
بحث محاســبه يك ساعت كار واحتساب 
آن در آمار افراد داراى اشــتغال مواجهيم 
كه به همين دليل توجه به بحران بيكارى 
در آمارها كاهش يافته وبه همين علت با 
چالش هاى متعــددى در همين زمينه در 
كشور مواجهيم ونتوانســته ايم به اهداف 

اقتصادى تعيين شده دست يابيم.

 بى اعتمادى مردم
گل شــيرازى با بيان اينكه قطعاً اگر نرخ 
بيكارى واقعى در كشــور مشــخص شود 
و راه چاره اى براى آن انديشــيده شــود 
بسيارى از مشكالت در حوزه كسب وكار 
حل مى شــود، تصريح كرد: اگر مى بينيم 
كه سرمايه گذارى وتوليد امروز در كشور 
جايــگاه مطلوبى ندارد بــه جهت همين 
آمارهاى اشــتباهى بوده كه تاكنون نشر 
يافته كه اين سيستم آمارگيرى و آماردهى 
به فعاالن اقتصــادى وجامعه بايد اصالح 

شود.
ديگر كارشــناس اقتصادى نيز با اشــاره به 

تفــاوت مراكز امارى متفــاوت و تأثير اين 
مسئله بر تصميم گيرى فعاالن اقتصادى و 
توليدكنندگان وصنعتگران در كشور گفت: 
اصوالً هيچ كدام از فعاالن اقتصادى به اين 
آمارها توجهى ندارند و معموالً جامعه(مردم 
وفعاالن اقتصادى) خودشان ارزيابى عينى 
ودقيقى از شاخص هاى اقتصادى مانند تورم 
و يا اشتغال دارند واز اين موارد در سنجش 
وارزيابى محاسبات عملكرد، فروش، مبادالت 
مالى وارزيابى نرخ هــا بهره مى برند كه اين 
موارد فارغ از آمارهايى است كه بانك مركزى 
يا مركز آمار اعالم مى كند.دوست حسينى 
اظهارداشــت: حتى به نظر من اگر اين دو 
دستگاه يك آمار را در خصوص شاخص هاى 
اقتصادى در فواصل معين زمانى اعالم كردند 
باز هم مردم وفعاالن اقتصادى واقعيتى را كه 
در فضاى كسب وكار واقتصاد كشور وجود 
دارد در ارزيابى هــا وعملكــرد خود در نظر 
گرفته اند ومبادالت خود را بر اين اســاس 

انجام مى دهند.
وى با بيــان اينكه در برخــى مواقع ظاهر 
آمارهاى اعالمى از اشتغال، تورم، نرخ سود 
و... يك مســئله را نشــان مى دهند اما در 
عمــل اين آمارها چيز ديگرى را مى گويند، 
خاطرنشــان كرد: به همين علت مى بينيم 
كه در برخى مقاطع زمانى اعالم اين آمارها 
كمكى به اقتصاد كشــور نكرده وحتى اگر 
يكسان هم شــود كمكى نخواهد كرد چرا 
كه مطابق با واقعيت هاى حوزه هاى مختلف 

موجود در اقتصاد كشور مانند تورم، اشتغال، 
فضاى كســب وكار كه مردم آن را به طور 

ملموس حس مى كنند، نبوده است.
عضو سابق هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى 
تهران در ادامه با ذكر مثالى مبنى بر اينكه 
ممكن است بررسى شاخص مصرف كننده 
وهزينه سبد خانوار در دستگاه هاى متولى 
اعالم آمار متفاوت باشــد و به همين دليل 
آمارهــا متفــاوت اعالم مى شــود، تصريح 
كرد: چون ســازمان برنامه و بودجه و ساير 
دستگاه ها وفعاالن اقتصادى اين آمار را براى 
برنامه ريزى و تصميم گيرى ها موردنظر قرار 
مى دهند بايد اين موضوع شــفاف شــود و 
شاخص هاى واقعى اقتصادى مانند اشتغال، 
تورم، نرخ رشد و... به صورت واقعى وملموس 

در جامعه اعالم شود.

 تشكيل كميته مشترك
وى افــزود: البتــه اين اختــالف آمارى در 
برخى موارد نيز بين بانك مركزى وسازمان 
اطالعات  افشاى  نحوه  حسابرســى(درباره 
مالى)، بانك مركــزى ومركز آمار و... وجود 

دارد كه براى رفع اين مشكل 
بايد يك كميته مشــترك 
بين دستگاه هاى متولى آمار 

تشكيل شود.
نماينده  حــال  درهميــن 
مجلس دربــاره تناقض آمار 
ارائه شــده در كشور درباره 
تعداد شــغل گفت: مبناى 
آمارها چون آن آمار در مراكز 
دولتى و بيــن مردم تفاوت 
دارد، اين اســت كه آمار را 
به صــورت خوشــه اى ارائه 
مى دهيــم و بانك اطالعاتى 
افراد نيز هنوز ايجاد نشــده 

است.
مصرى افزود: وقتى مسئوالن 
مختلف آمارهاى مختلف ارائه 

مى دهند بر اساس آمارهايى كه از دستگاه ها 
بــه دستشــان مى رســد آن را مبنــا قرار 
مى دهيم. در مركز آمار به صورت خوشه اى و 
فصلى آمار شاغلين ارائه مى شود و بر اساس 

بانك اطالعاتى نيست.

تشتت آمار بالى جان مراكز آمارى 

نوبخت: 80هزار واحد توليدى آمارها با زندگى مردم همخوانى ندارد
با مشكل مواجه هستند

اقتصاد:رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 
گفت: بهار 96، حدود 920 هزار نفر وارد بازار 
كار و 703 هزار نفر شاغل شدند، 217 هزار 

نفر موفق به اشتغال نشدند!
ايرنا«محمدباقــر نوبخت» در  به گــزارش 
مراســم روز ملى آمار بيان داشت: 17هزار و 
900 ميليارد تومان به 25هزار بنگاه بخش 
خصوصــى و 42هزار ميليــارد تومان براى 
طرح هاى عمرانى تخصيــص يافته كه اين 
دو مسير سرمايه گذارى را در كشور افزايش 
داده است.نوبخت افزود: هم اكنون به 25هزار 
واحد اقتصادى براى ادامه فعاليت تسهيالت 
داده ايم و اشــتغال آن ها افزايش يافته است؛ 
هرچنــد هم اكنون 80هــزار واحد توليدى 

داريم كه با مشكل مواجه هستند.
وى همچنين به تخصيــص 8 ميليارد دالر 
اعتبارات با اجــازه رهبر معظم انقالب براى 
جلوگيرى از خروج آب هاى مرزى از كشــور 
اشاره كرد.وى افزود:در خصوص مديريت بازار 
ارز نظر رئيس جمهور بر مديريت قيمت ارز و 

جلوگيرى از رشد آن است. 

قانون تجارت اصالح مى شود
مهر: در جلســه هيئت دولــت، آيين نامه 
ساماندهى مشــاغل، اصناف و فعاليت  هاى 
شهرى وآيين  نامه اجرايى صرفه جويى مصرف 

انرژى در ساختمان  ها به تصويب رسيد.
دولت همچنين به منظور پيشگيرى و ايجاد 
بازدارندگى نســبت به سوء استفاده اشخاص 
از نهاد ورشكســته براى اخذ تســهيالت از 
بانك ها و مؤسســات اعتبــارى و امتناع از 
بازپرداخت آن ها، بــا اصالح موادى از قانون 
تجارت درخصوص ورشكستگى و الحاق مواد 
و تبصره  هايــى به آن در صورت تصويب در 

مجلس شوراى اسالمى موافقت كرد.

ذره بين

 اعالم اين 
آمارها مطابق 
با واقعيت هاى 

حوزه هاى مختلف 
موجود در اقتصاد 
كشور مانند تورم، 

اشتغال، فضاى 
كسب وكار كه 
مردم آن را به 

طور ملموس حس 
مى كنند، نبوده 

است

بــــــــرش

مديرعامل 
راه آهن از گشايش اعتبار پروژه برقى 
سازى قطار تهران- مشهد تا قبل از 

ســعيد محمدزاده روز گذشته در 
نشستى خبرى و در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ما مبنى بر آخرين وضعيت 
ايــن پروژه، ضمن اعــالم اين خبر 

وپرداخت ســود  مالكيت 
ســهام عدالــت همچنــان گرفتار 
وعده هاى مســئوالن اســت. گفته 
مى شــود مشــموالنى كه صورت 

به ميزان يك ميليون تومان افزايش 
 هزار 
 سود 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
ملت ايران، شعار مبارزه با استكبار را بايد به عنوان پرچم 

و مشعلى حفظ كند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين
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فايننشيال تايمز
روزنامه فايننشــيال تايمز چاپ انگليس در 
گزارشى به انتخابات اخير در ژاپن و پيروزى 
شينزو آبه در آن مى پردازد و اصالحات قانونى 

در اين كشور را مورد بررسى قرار مى دهد. 
اين روزنامه همچنين از ادامه رياست شى جى 
پينگ رئيس جمهور چين بر تنها حزب چين 
خبر داده و معتقد اســت، پس از سال 2030 
نيز احتماالً او را در رأس حكومت اين كشور 
خواهيم ديد. فايننشيال تايمز شركت پوشاك 
ورزشى نايك را يكى از بزرگ ترين شركت هايى 
لقب مى دهد كه در آينده اى نزديك بسيارى از 

بخش هاى خود را به روبات ها خواهد سپرد.

نيويوركر
هفته نامه نيويوركر چاپ آمريكا در تازه ترين 
شــماره خــود به مناســبت مــاه اكتبر كه 
هميشــه شــاهد يك خبر عجيب در زمان 
انتخابات آمريكاســت و به «سورپرايز اكتبر» 
معروف اســت، همچنان غافلگيركننده ترين 
خبر تاريخ اكتبــر را انتخاب دونالد ترامپ به 
عنوان رئيس جمهور مى داند. طرح روى جلد 
اين شماره نيويوركر هم چهره رئيس جمهور 
آمريكاست كه توسط كارتر گودريچ طراحى 
شده اســت كه ترامپ را «دلقك خطرناك» 
لقــب داده و مى گويد، رئيــس جمهور آن ها 
مانند شــخصيت هاى بد كارتون ها در دوران 

كودكى مى ماند.

االخبار
روزنامــه االخبار چاپ لبنان در گزارشــى به 
اتحاد آمريكا و كردهاى سوريه براى به دست 
آوردن كنترل مناطق نفت خيز شــرقى اين 
كشــور مى پردازد. اتفاقى كه بــه گفته اين 
روزنامه، سبب سهل گرفتن آمريكا در مبارزه 
با داعش به خاطر توافقات اين دو طرف شده 
اســت. اين روزنامه سفر مقام هاى حماس به 
تهران را نيز بررسى كرده و مى گويد، با اينكه 
اولين بار نيست كه اعضاى اين حزب به ايران 
سفر مى كنند، اما شرايط جديد به وجود آمده 
در فلسطين ميان فتح، حماس و اسرائيل، اين 

ديدار را مهم تر از گذشته كرده است.

روزنامه فايننشــيال تايمز چاپ انگليس در 
گزارشى به انتخابات اخير در ژاپن و پيروزى 
شينزو آبه در آن مى پردازد و اصالحات قانونى 

اين روزنامه همچنين از ادامه رياست شى جى 
پينگ رئيس جمهور چين بر تنها حزب چين 

نيز احتماالً او را در رأس حكومت اين كشور 
خواهيم ديد. فايننشيال تايمز شركت پوشاك 
ورزشى نايك را يكى از بزرگ ترين شركت هايى 
لقب مى دهد كه در آينده اى نزديك بسيارى از 

هفته نامه نيويوركر چاپ آمريكا در تازه ترين 
شــماره خــود به مناســبت مــاه اكتبر كه 
هميشــه شــاهد يك خبر عجيب در زمان 
انتخابات آمريكاســت و به «سورپرايز اكتبر» 
معروف اســت، همچنان غافلگيركننده ترين 
خبر تاريخ اكتبــر را انتخاب دونالد ترامپ به 
عنوان رئيس جمهور مى داند. طرح روى جلد 
اين شماره نيويوركر هم چهره رئيس جمهور 
آمريكاست كه توسط كارتر گودريچ طراحى 
شده اســت كه ترامپ را «دلقك خطرناك» 
لقــب داده و مى گويد، رئيــس جمهور آن ها 
مانند شــخصيت هاى بد كارتون ها در دوران 

روزنامــه االخبار چاپ لبنان در گزارشــى به 
اتحاد آمريكا و كردهاى سوريه براى به دست 
آوردن كنترل مناطق نفت خيز شــرقى اين 
كشــور مى پردازد. اتفاقى كه بــه گفته اين 
روزنامه، سبب سهل گرفتن آمريكا در مبارزه 
با داعش به خاطر توافقات اين دو طرف شده 
اســت. اين روزنامه سفر مقام هاى حماس به 
تهران را نيز بررسى كرده و مى گويد، با اينكه 
اولين بار نيست كه اعضاى اين حزب به ايران 
سفر مى كنند، اما شرايط جديد به وجود آمده 
در فلسطين ميان فتح، حماس و اسرائيل، اين 

گزارش از شخص

نسل ساز
« عباس چمنيان» مى گويد بازيكنانش نسل آينده فوتبال ايران هستند

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  
حق اين بود كه «نوجواناِن» هنوز 17 ساله نشده 
ايرانى را سوژه گزارش امروز كنيم. شخصيت هايى 
كه هفته گذشته در هند و در ميانه مستطيل سبز، 
يكى شدند و شــخصيتى فوتبالى را از خودشان 
به نمايش گذاشتندكه چشم فوتبال شناس هاى 
اروپايــى و آمريكايى را هم خيــره كرد. «عباس 
چمنيان» البته اگر انصاف داشــته باشيم، كمتر 
از شــيربچه هاى(شــما بخوانيد: بچه يوزهاى) 
ايرانى، مســتحق گزارش از شخص شدن نيست. 
پس اجازه بدهيد مطلب امروز را به سر مربى بى 
ادعاى فوتبال كشورمان اختصاص دهيم كه دست 
بر قضا همشهرى هم هست و بيشتر از اين ها به 
گردنمان حق دارد. البته محال است اين مطلب 
فقط گزارش از شــخص «عباس چمنيان» از كار 
در بيايد. «شخصيت تيمى» انگار در طول دوران 
آماده سازى، اردوها، مسابقات آسيايى، بازى هاى 
تداركاتى و... آنچنان در جسم و روح فوتباليست ها 
و مربيانشــان رســوخ كرده بود كه نمى شود در 
نوشــتن و گفتن فقط در باره يكى از آن ها حرف 
زد. اين شما و اين هم «عباس چمنيان» و نسلى 

كه براى آينده فوتبال ايران ساخت.

 مربى دانشگاهى
در ايــن حد كه «چمنيان» متولد ســال 1342 
است، كارشناســى ارشد تربيت بدنى دارد، عالوه 
بر مربيگرى، در دانشــگاه تدريس كرده و... را به 
آسانى مى شود پيدا كرد، اما براى آشنايى با ديگر 
جنبه هاى كارى و شخصيت علمى – ورزشى او 
مجبور شــديم عالوه بر سايت فدراسيون فوتبال 
و هيئت فوتبال خراســان رضوى بــه مدارك و 
مســتندات دانشگاه علوم پزشكى مشهد هم سر 
بزنيم.خالصه آنچه از اين جســت  وجو به دست 
آمده است، مى شود اين: «مسئول كميته آموزش 
هيئت فوتبال خراسان از سال76 تا 81، كارشناس 
مســئول تربيت بدنى دانشگاه از سال 69 تا 80، 
مديريت تربيت بدنى دانشگاه به مدت هفت سال، 
عضو كميتــه برنامه ريزي تربيــت بدنى وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، رئيس ستاد 
برگزارى مســابقات نونهاالن آسيا، رئيس هيئت 
فوتبال اســتان خراســان رضوى، مسئول واحد 
تحقيقات و پژوهش مديريت تربيت بدنى، نماينده 
كانون مربيان كشــور در استان خراسان و خيلى 

مسئوليت هاى اجرايى ديگر».

 مربى مؤلف
... و البته اگر بازهم علمى تر و فوتبالى تر به ماجرا 
نگاه كنيم، پيشــينه و پرونده « چمنيان» را پر و 
پيمان تر خواهيــم ديد. به جز اينكــه دوره هاى 
مختلف مربيگرى فوتبال را گذرانده است، مدرس 
كنفدراسيون فوتبال آســيا و فدراسيون فوتبال 
كشور خودمان نيز بوده و هست. نخستين تجربه 
مربى گــرى اش در رده نوجوانان به ســال 69 بر 
مى گــردد كه نايــب قهرمانى كشــورى را براى 
نوجوانان خراسانى به همراه داشته است و پس از 
آن هم در رده هاى جوانان و بزرگساالن با تيم هاى 
مختلف خراسانى و غير خراسانى كار كرده است. 
ورودش به عرصه ملى در سال 81 اتفاق افتاد كه 
مربــى جوانان ايران بود. مربيگرى در رده ملى در 
ســال هاى بعد نيز ادامه پيدا كرد و در نهايت به 
ســر مربى گرى او براى نوجوانان ايرانى در تيرماه 
ســال گذشته رسيد... صبر كنيد لطفاً! هنوز تمام 
نشــده، «چمنيان» از جمله مربيــان كامالً علم 
گراست و تجربيات و كارهاى علمى اش هم قابل 
توجه اســت: «ترجمه و چاپ دو كتاب تمرينات 
فوتبال و حركت شناسي ساختاري، تأليف كتاب 
علم تمرين،طرح پژوهشى با عنوان نگرش بخش 
خصوصى در ارتباط با ســرمايه گذاري در ورزش 
حرفه اي، ترجمه كتاب مراحل آموزشــى فوتبال 

پايه و...».

 گلخانه اى نبوديم
 بد بين ها و منفى باف ها در فوتبال ما انگار هيچ 
وقت از بين نمى رونــد، بلكه به منتقد نما هايى 
تبديل مى شــوند كه اينجا و آنجا عليه اين و آن 
مى نويســند و مى گويند. پس از پيروزى جالب 

توجه و خيره كننده نوجوانــان برابر آلمان، بعد 
هم نمايش زيبا برابر كاستاريكا و... صعود به جمع 
هشــت تيم برتر، بودند آن هايى كــه از پرورش 
گلخانــه اى نوجوانان گفتند و اينكــه اين نتايج 
خيره كننده حاصل همين روش تمرينى اســت. 
«چمنيان» در پاسخ به اين گروه مى گويد: «اين تيم 
يك سال و نيم كه دست ما بود... در هر تورنمنتى 
كه شركت كرد با درس هايى كه از بازى ها گرفته 
شد در بازگشت پاكسازى شد، چون مى گشتيم و 
هر كسى استعداد بهترى داشت را پيدا مى كرديم 
تا ضعف هاى موجود را به حداقل برسانيم. بعد از 
نايب قهرمانى در بازى هاى قهرمانى آسيا در سال 
گذشته ما 50 درصد تيم را براى جام جهانى تغيير 

داديم، پس نگاه ما به نوجوانان گلخانه اى نبود». 

 نيمه پر ليوان
آن هايى كه بلدند، نيمه پر ليوان را هم ببينند اما 
معتقدند كمترين اثر مثبت حضور «چمنيان» در 
تيم هاى پايه ايران و نتايجى كه از بازى هاى جهانى 
گرفت اين است كه مديران باشگاه هاى ايرانى را 
متوجه اهميت دادن به فوتبال پايه كرد. پيش از 
اين اگر «كى روش» روى اين مسئله مهم انگشت 
گذاشته بود، حاال تالش هاى «چمنيان» نشان داد 
كه اگر به جاى بها دادن به جنجال ها و حاشيه هاى 
فوتبال و دلخوش كردن به نتايج و موفقيت هاى 
موقتى و بى پشتوانه، پيه سختى ها، دشوارى ها و 
ناكامى هاى موقتى و ظاهرى را به تنمان بماليم 
و به ســرمايه گــذارى روى نوجوانــان و جوانان 
بينديشيم، نتيجه شيرين آن را نه فقط مسئوالن 

فوتبالى كه همه مردم ايران خواهند چشيد.

 فرانسه هم چهارتايى شد
 براى اينكه خاطر شــما و خودمان را جمع كنيم 

كــه چهار تايى كردن ژرمن ها، ســه تايى كردن 
كاســتاريكا و عبور از مكزيكى هاى ســختكوش 
اتفاقى نبــود، ياد آورى مى كنيم كه شــاگردان 
«چمنيان» پيش از اين ها و در ديدارى دوستانه، 
فرانســوى ها را هم چهارتايى كرده بودند. اين را 
هم فراموش نكنيم كه درخشــش برو بچه هاى 
زير 17 ســال ايرانى از مســابقات آسيايى آغاز 
شــد. همــان روزها وقتــى با همه شايســتگى 
هايشــان نايب قهرمان شــدند و جواز حضور در 
رقابت هاى جهانى را گرفتند، آن هايى كه فوتبال 
را خوب مى شناختند اميدوار شدند به نمايش هاى 
دلپذيرتر اين تيم در رقابت هاى پيش رو كه البته 

اميدشان، نااميد هم نشد.

 چمنيان هاى ديگر
اميدوار تر از ما، «عباس چمنيان» بود كه روزها و 
ماه هاى زيادى را با شاگردانش زندگى كرده بود. 
لبخندهايى هم كه كمتر از لبانش محو مى شد، 
نشان مى داد كه هم خودش هم شاگردانش ايمان 
دارند كه لياقتشان حضور در جمع چهار تيم اول 
جهان است. دنياى فوتبال، توپ ِگرد و مستطيل 
سبز را اما آن هايى كه مى شناسند، خوب مى دانند 
كه نتايج به دست آمده و جدول مسابقات هميشه 
به لياقت و شايستگى روى خوش نشان نمى دهد. 
نقش شانس و اينكه تيم حريف پس از ديدن چهار 
بازى تيم ايران، دست «چمنيان» و بچه هايش را 
خوانده بود را هم نمى شود ناديده گرفت. البته اين 
مطلب جاى انتقاد و پيدا كردن داليل حذف تيم 
ايران نيست؛ اما جاى اين هست كه يادآورى كنيم: 
جام جهانى تمام مى شود، اما نسلى كه «چمنيان» 
ساخت هنوز تمام نشده و ادامه دارد. كافى است 
مسئوالن محترم دنبال پيدا كردن «چمنيان» هاى 

ديگر باشند.

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

فرار ترامپ از جنگ
ايرنا / ســناتور «جــان مك كيــن» در 
گفت و گويى درباره جنــگ ويتنام به تالش 
دونالــد ترامپ رئيس جمهــور آمريكا براى 
حاضر نشــدن در جنگ ويتنام اشاره كرد و 
گفت: وى با گواهى پزشكى از رفتن به جنگ 

امتناع كرد.

سالح جديد كره شمالى
باشگاه خبرنگاران / بنا به گزارش دانشگاه 
«هاروارد» كيم جونگ اون، رهبر كره شمالى 
در آزمايشگاه هاى خود در حال كشت آبله، 
وبا و سياه زخم اســت و كارشناسان بر اين 
باورند كه به دنبال هدف قرار دادن سربازان 

آمريكايى است.

تكذيب انصراف
شــوراى  عضو  صادقى  محمــود   / فارس 
هماهنگــى و سياســتگذارى اصالح طلبان 
دوره اى  رياســت  نپذيرفتــن  مــورد  در 
شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات توسط 
حجت االســالم هادى خامنه اى گفت: اين 
مســئله تكذيب شــده اســت و ايشان اين 

مسئوليت را پذيرفته است.

حذف نام «سوچى» از آكسفورد
دانشــگاه  دانشــجويان   / اقتصاد  دنياى 
آكسفورد به خاطر عدم اعتراض «آنگ سان 
ســوچى» به حمله هاى دولتى عليه اقليت 
مســلمان ميانمار، به حذف نــام وى از اتاق 
گفتمان مشــترك دانشــجويان رأى مثبت 

دادند.

بازرس ويژه آزار و اذيت
پارسينه/ وزير آموزش و پرورش به بازرس 
ويژه وزير دســتور ويژه  داد تا براى بررســى 
موضوع آزار و اذيت يــك دختر دانش آموز 
توسط ســرايدار مدرسه در اروميه وارد عمل 

شود.

خرابكارى سگ«مكرون»
رئيس  «امانوئل مكــرون»  وقتــى  فرارو / 
جمهور فرانسه در جلســه اى با سه وزير اين 
كشور مشــغول صحبت بود سگ سياه او در 
كنار شومينه اقدام به قضاى حاجت كرد. اين 
اتفاق فقط باعث خنده حضار و «مكرون» شد.

نقشه ترور ملكه
دنياى اقتصاد / يك نشريه انگليسى گزارش 
داد «ســالى جونز» زن انگليسى كه پيش از 
اين به گروه تروريســتى داعش پيوست و به 
«بيوه سفيد» شــهرت يافت، يك بار تالش 
كرده بــود ملكه انگليــس را در هفتادمين 
سالگرد جشن هاى مشهور به «روز پيروزى 

بر ژاپن» ترور كند.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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حكايت خدانشناسى و خداشناسى
1ـ همان او 

وقتى ميان درهاى بســته گرفتار مى شــويم... وقتى صداى كســى در گوشمان 
نمى پيچد... وقتى سكوتى تلخ، صداهاى مهربان اطراف ما را در خود مى شكند... و 
هنگامى كه سراسر «نياز»يم و دست كسى به يارى ما دراز نمى شود؛ مى فهميم كه 
نيازمند كسى «واالتر»يم... كسى كه دست او باالى دست هاست و با اينكه نيازى به 
كسى از آفريدگانش ندارد، اما آنان را دوست دارد و نيازشان را بى منَّت برمى آورد. 

پيشوايان فرموده اند كه اين «واالتر بى منت»، همان «او»ست. 
2ـ مرز ميان باور و ترديد

سرها پايين اند... چشم ها، «زمين» را مى كاوند... چشم هاى «ديگر»، اين سو و آن سو 
را نگاه مى كنند... چشــم ها بازند، اما «نمى بينند»... «او» هســت، اما كسى طعم 
حضورش را «باور» نمى كند. دل ها در ترديداند... مى بينيم... احساس مى كنيم... اما 
«نمى پذيريم»... مدام حضورش را باور و انكار مى كنيم. در امور ديگر عالمـ  تا اين 

اندازهـ  باور و ترديد ما، خويشاوند هم نمى شوند!
3ـ  دستگيران قلب هاى غريب

آنان كه «مى بينند»... احساس مى كنند و باور هم مى كنند؛ «راستان»اند. پيشوايان 
به چنين مقامى رسيده اند و بزرگان را نيز به اين مقام رسانده اند. بزرگان به بزرگى 
نرسيده اند... مگر اينكه پيروى پيشوايان را چنان كرده اند كه با آنان «يكى» شده و 

از سوى آنان به مقام «خداشناسى» رسانده شده اند. 
4ـ  سعى ميان «ذات» و «صفات»

پيشــوايان تأكيد كرده اند، خدا، «ذات»ى دارد و «صفــات»ى. به آنان كه پيرو 
پيشوايان شده اند؛ توصيه كرده اند، «خداشناســى» را از صفت هاى خداوند آغاز 
كنند. يادآورى كرده اند كه آدم ها نيز توانســته  و به صفتى از صفت هاى خداوند، 
رسيده اند. پيشوايان فرموده اند كه خداشناسان، راهى به شناخت «ذات» خداوند 
ندارند... و جست وجو در ذات خداوند، جز غرق شدن در پريشانى نيست... اما تأكيد 
كرده اند، شناخت صفت هاى خداوند، ما را به «ارتباط بهتر با خدا»، پيوند خواهد 

داد.
5ـ  ُعّشاق دوست

آنان كه پيشوايان را باور كرده و مشغول صفت هاى خداوند شده اند؛ به ما يادآورى 
كرده اند كه واالترين برآورنده نياز آدم ها، «فقط» اوست. به ما يادآورى كرده اند كه 
جز درِ خانه او كه بى نياز مطلق و برآورنده حقيقى نيازهاست؛ نرويم. بزرگان، تأكيد 
كرده اند خداشناس حقيقى كسى است كه دل را چنان ُرفت وروب كند كه جز خدا، 
مهرى در آن نماند... و اگر عاشق كسى يا مفهومى است؛ هرگز آن را چنان دوست 

نداشته باشد كه ميان معشوق و خداوند دربماند!
 6ـ كيمياى عهد ما

پيشوايان تأكيد كرده اند، خداشناسان، همواره «آرام»اند. دغدغه اى ذهن و دل آنان 
را پريشــان نمى كند... زيرا باور كرده اند كه همه چيز دنيا گذراست... باور كرده اند 
كه جز خدا و خداشناســان، چيزى و كسى در دنيا ماندگار نمى شود و جز آنان، 
كسى و مفهومى، تا قيامت، «امتداد» پيدا نمى كند. همه مفهوم ها محو مى شوند و 
همه آفريدگان، مى ميرند... و آنچه تا قيامت ماندگار و مبناى داورى خداوند درباره 
انسان است؛ «محبت» اســت... مهرى كه ميان خدا و «بندگان خداشناس»ش 

جارى است.
 7ـ  نصيب از سفره دلدار

بزرگان يادآورى كرده اند، بندگان خداشناس، «همه» رخدادها... غم ها... شادى ها... 
رسيدن ها... نرسيدن ها... پيروزى ها... و شكست ها را از تقدير او مى دانند و تالش 
مى كنند با اســتفاده از «اراده»اى كه همان نيز نصيبى از خداوند است؛ بهترين 
تقديرها را انتخاب كنند تا رشــته محبتى كه ميان دلشان با خدا بسته شده؛ باز 

نشود... سست هم نشود.
 8ـ  آن كه مى ماند، خداست

زيارت مزار پيشــوايان و بزرگان، تقديرى الهى است كه از سوى خداوند مَعيَّن و 
رزق آدم ها مى شود. زيارت مزار آنانى كه خدا را شناخته و سر به فرمان توحيدش 
سپرده اند؛ باور آدم ها را در سپردن دل و جان به پروردگار عالم محكم مى كند... و 
به آنان يادآورى مى كند كه اگر رشــته مهرشان را با «او» محكم كنند، به مفهوم 
اسمى خواهند رسيد كه پيشــوايان و بزرگان را عمرى دلگرم خود كرده است... 
چنان كه مدام به خود يادآورى كرده اند: «ديگران مى روند و رفيق حقيقى، اوست».
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) 

از شركت «اسوه». صفحه 571. از زيارتنامه «شهداى مدفون در منطقه اُُحد»:
ـ (... اَتَيُتُكم يا اَهلَ التَّوحيد!... زائراً و به َحقُِّكم عارفاً و به زياَرتُِكم الَى اهللاِ ُمَتَقرِّباً...)... اى 
خداشناســان حقيقى!... شما را شناختم و به سويتان آمدم و آرزومندم كه زيارت 

شما، مرا به خدا نزديك تر كند.
ادامه دارد

ايوان شِفا (80) 
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

زنگ كتاب

آقاى زنبيلى!

 ايستگاه / محمد تربت زاده  
جديداً مد شــده همه جا «اســتندآپ 
كمدى» برگزار مى كنند، اما قبل از اينكه 
اين چيزها مد بشود و در روزگارى بهارى، 
استند آپ كمدى هاى واقعى داشتيم كه 
خنداننده هاى آن انگار بدجورى دلشان 
مى خواهــد حتى حاال كه بهارشــان به 
خزان رسيده اســت، بازهم نامشان سر 

زبان ها بيفتد.
انگار تقصير ما هم هســت! اگر كمى به 
كســانى كه دائماً با كارها و حرف هاى 
عجيب و غريبشــان لبخند را بر لب من 
و شما مى نشاندند، توجه مى كرديم، حاال 
مجبور نبودند براى ديده شدن «زنبيل» 

قرمز با خودشان اين ور و آن ور ببرند!
قصه و سوداى ديده شدن آقاى زنبيلى 
و دار و دسته اش سر درازى دارد. اصلش 
بر مى گردد به روزهايى كه آقاى زنبيلى 
را مثل درخت كنار خودشان مى نشاندند 
و جلــوى دوربين بيانيه هــاى نا مربوط 
مى دادنــد. يا همان زمــان هايى كه در 
برگه راى اســم هاى بهارى مى نوشتند! 
اين لــوده بازى هاى سياســى اما فقط 
مختص پوپوليست هاى فصل بهار نيست! 
بار ها ديده ايم كه در همين فصل خزان 
خودمان هم عده اى با ســوداى مطرح 
شــدن نامشان به ســر و صورت مأمور 
پليس مشت مى كوبند يا پايه ميكروفون 
را بلنــد مى كننــد تا به طــرف معاون 

استاندار پرتاب كنند.
وقتى بعضى از سياســتمداران بهارى و 
خزانى ما نمى خواهند جايگاه خودشان را 
درك كنند و اين جور كه بويش مى آيد 
حاال حاال ها قصد پايان دادن به ژست ها 
و مردم فريبى هــاى «خواهش مى كنم 
منو ببينيــن» را ندارند، بياييد برخالف 
خواسته شان، قول بدهيم ديگر خودشان 

و كارهايشان را نبينيم!

سنندج اعزام جوانان به خدمت سربازىاينجا درنگ جايز است چه كسى؟ عكس:مبين پيمانكار 

مارسى مندلسون - توييتر
ايستگاه/ اين فيلمساز و عكاس طبيعت كه براى نشنال جئوگرافيك نيز كار مى كند، در توييتى به اوضاع 
بحرانى خطر انقراض يوزپلنگ ايرانى واكنش نشــان داده و اصلى تريــن دليل مرگ آن ها يعنى تصادف با 
خودروها را مورد واكاوى قرار مى دهد. او از ايران اين ســؤال را مى پرســد كه چه راهكارى براى اين قضيه 

انديشيده است؟

 - رضويان  جواد 
اينستاگرام

ايستگاه/  جواد رضويان 
اينستاگرامى  در پســتى 
تأكيد مى كند كه به دليل 
بازبينى در حرفه بازيگرى 
خود اين روزهــا كم كار 
شــده، و به مخاطبينش 
كــه  مى كنــد  توصيــه 
مصاحبه هاى جعلى كه از 
زبان او در محافل مختلف 
چاپ مى شــود را ناديده 

بگيرند.

يك

دو

شبكه گردى

در دنيا وظيفه اى ندارم باالتر از 
فرزندى... 

چشمان مهربانت را اگر بدرقه 
راهم كنى، عاشق ترين سرباز 

ايران هم خواهم شد.

دوازده ميليون و...
باز ديروز، شهِر دوازده ميليون و هفتصد و نود و شش هزار و پانصد و چهل و سه 

نفرى تهران، خالى بود، بس كه در سفرى!
كتاب: تهران در بعدازظهر 
نويسنده: مصطفى مستور


	1 m new
	2 new new
	3 new
	4
	5
	6 new new
	7 new
	8

