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معاون امداد مستضعفان اين آستان مقدس خبر داد

احياى روستاهاى محروم با طرح اشتغالزايى آستان قدس

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره 
به داغدار شدن مردم كرمانشاه در حادثه 
اخير تأكيد كردند: ما در اين غم با مردم 
دالور و مرزبانان دلير اســتان كرمانشاه، 
شريك هستيم. به گزارش پايگاه اطالع 
رســانى دفتر مقام معظم رهبرى، رهبر 

معظم انقالب اسالمى ديشب در جلسه اى 
با حضور رئيسان قواى سه گانه و تنى چند 
از مسئوالن كشــور با ابراز تأسف عميق 
از حادثه بســيار تلخ زلزله كرمانشاه و با 
قدردانى از حضور مســئوالن در مناطق 
زلزلــه زده و همدردى با مــردم، تأكيد 

كردند: اين همدردى هــا بايد در عرصه 
عمل و كمك به مردم با قوت ادامه پيدا 
كند تا از مشــكالت و رنج مردم بكاهد. 
رهبر انقالب اســالمى افزودند: مصيبت 
و فقدان عزيزان تلخ و ســخت است، اما 
اميدواريم خداوند متعال سكينه و آرامش 

خود را بر دل هــاى خانواده هاى داغدار 
نازل و چشمان آنان را به لطف و رحمت 
خود روشن كند. ايشان، جارى شدن خون 
محبت و هميــارى در رگ هاى جامعه 
اســالمى را از تأثيــرات اينگونه حوادث 

دانستند و ...

 ............ صفحه 3

 رهبر معظم انقالب خطاب به مسئوالن: 

 ............ صفحه 2

مأمون كه يكى از باهوش ترين خلفاى بنى عباس 
بود، وى با شــريك كردن امام رضا(ع) در حكومت 
خود، اين هدف را دنبال مى كرد كه به همه نشان 
دهد مســئله  حكومت، قدسى و زمينى و آسمانى 

ندارد و حتى اگر امام شيعه نيز در اين ...

برشى از 
سيره سياسى امام رضا

 ............ صفحه 2

:امام على
همانا امر به 

معروف و نهى از 
منكر، نه اجلى را 

نزديك كنند و 
نه از مقدار روزى 

بكاهند... . 
 نهج البالغه، 
حكمت 374

w w w . q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه   24 آبان 1396 26 صفر 1439 15 نوامبر 2017  سال سى ام    شماره 8548  8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى    4صفحه «هشت»    8صفحه «سالم»  4صفحه ويژه خراسان   500 تومان 

يم
سن

س: ت
عك

:امام على
همانا امر به 

معروف و نهى از 
منكر، نه اجلى را 

نزديك كنند و 
نه از مقدار روزى 

بكاهند... . 
 نهج البالغه، 
374حكمت 374حكمت 374

در گفت و گو با قدس

غالم حسين 
پيروانى: گداى

 كوى رضايم

سخنگوى وزارت خارجه

اگر به نيروهاى 
يمن كمك 
مى كرديم، ابايى از 
اعالم آن نداشتيم

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 14 ............ صفحات 4 و 5

مدير بنياد كرامت
امام رضا خبر داد

انتقال آشپزخانه 
ويژه اربعين 

آستان قدس به 
مناطق زلزله زده

مدافعان حرم 
درخط مقدم كمك 

به زلزله زدگان

صف قهرمانان 
ورزشى براى كمك 

به زلزله زدگان 
كرمانشاه

گزارش ميدانى خبرنگار 
قدس از مناطق زلزله زده 

غرب كشور

كرمانشاه 
48 ساعت بعد...

مراجع براى كمك به آسيب 
ديدگان زلزله، فراخوان دادند

اجازه مصرف 
سهم امام براى كمك 

به زلزله زدگان
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خدام حرم رضوى
به استقبال زائران پياده رفتند

برشى از سيره سياسى امام رضا
 بلوغ جامعه شيعه

براى امتحان هاى پيچيده 

قصه زائران و مجاوران حضرت
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مسابقه شماره 2
برای شرکت د ر مسابقه
به صفحه ۸ ویژه نامه
 مراجعه کنید
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يادداشت روز

امير ابراهيم رسولى
 كارشناس مسائل سياسى

خبر

فارس: نماينــده ولى فقيه در خراســان رضــوى گفت: اين 
تقســيم بندى يعنى به هركس در تمام فرامين رهبرى چه در 
فرمان هاى ارشــادى و چه در فرمان هاى مولوى، دنباله رو رهبر 
بود، بگويند تندرو و هركه در رهنمودهاى ارشــادى رهبرى با 

رهبرى بخواهد زاويه بگيرد، به او بگويند معتدل و اعتدال گرا.
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى ديروز در جمع فرماندهان نواحى 
بسيج استان خراسان رضوى، با بيان اينكه يكى از توطئه هاى 
خطرناك دشــمن كه ايــن روزها در بيــن نيروهاى متدين 
شكل گرفته، تقسيم آنان به اصولگراى معتدل و اصولگراى تندرو 

است.
امام جمعه مشهد مقدس، علت ايجاد اين شكاف را جداسازى 

بين مبانى فكرى ســليقه اى و مبانى دينى عنوان كرد و گفت: 
اصل نهضت و انقالب امام خمينى(ره) به خاطر قرار گرفتن دين 
در بستر روحانيت و اسالم بود، حمايتى كه مردم از لحظه شروع 
نهضت كردند و چه در روز پيــروزى انقالب، به عنوان پيروزى 
اسالم و دين و چه در جنگ 8 ساله انجام دادند، به عنوان دفاع 
از دين و دشمن خدا انجام گرفت اما كم كم سليقه هاى خاص 
سياســى از بنيان اعتقادى و دينى خود خارج شــد و در قالب 

حركت سكوالر نمايان شد.
آيت اهللا علم الهدى افزود: برخى مى گويند ما با رهبرى زاويه اى 
پيدا نكرديم، اوامر ايشان دو قسم است، اوامر ارشادى و مولوى، 
اوامر مولوى شان را بدون چون وچرا مى پذيريم و عمل مى كنيم 

اما اوامر ارشادى شان را آزاديم يا به اوامر ايشان عمل كنيم يا به 
نظريات خود، اين توجيهى صد در صد انحرافى است.

وى در تشريح اين موضوع، بيان كرد: آنجايى كه رهبرى دستور 
مى دهند، دســتور ايشان در كشور اجرا مى شود حتى به وسيله 
يهوديان و ارمنى ها، آنان به اعتبار زندگى در اين مملكت، دستور 
رهبرى را انجام مى دهند اما آنچه اســم آن را «خط رهبرى» 
مى گذاريم، دقيقاً در اوامر ارشــادى رهبرى است؛ رهنمودهاى 

رهبرى به عنوان ارائه طريق و نشان دادن راه است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى، تقسيم اصولگرايى به اعتدال 
و تندرو را براى تضعيف جايگاه رهبرى دانست و اظهار كرد: 
اين تقسيم بندى يعنى به هركس در تمام فرامين رهبرى چه 
در فرمان هاى ارشادى و چه در فرمان هاى مولوى، دنبال روى 
رهبــر بود، بگويند تندرو و هركه در رهنمودهاى ارشــادى 
رهبــرى با رهبرى بخواهد زاويه بگيرد، به او بگويند معتدل 

و اعتدال گرا.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 امنيت و عدالت در رسيدن امكانات به زلزله زدگان اهميت ويژه اى دارد ايسنا: نماينده رهبر انقالب گفت: امنيت و عدالت در توزيع امكانات بسيار مهم است و بايد به تناسب نيازها اين 
اقدام انجام شود.حجت االسالم معزى و هيئت همراه در بدو ورود به شهرستان سرپل ذهاب اظهارداشت: ما به منطقه براى تسليت آمديم. مشكالتى در شهر ها و روستاها وجود دارد از جمله اينكه چادرها 

و پتوهايى توزيع شده اما مشكالت و نيازها بيش از آن است.وى افزود: همه دارند تالش مى كنند. اكنون ممكن است كسى كه نياز بيشترى دارد كمتر دريافت كند كه بايد اين عدالت توزيع رعايت شود.

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

حضرت آيــت اهللا خامنه اى با اشــاره به 
داغدار شدن مردم كرمانشاه در حادثه اخير 
تأكيــد كردند: ما در اين غم با مردم دالور 
و مرزبانان دلير اســتان كرمانشاه، شريك 

هستيم.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، رهبر معظم انقالب اسالمى 
ديشب در جلسه اى با حضور رئيسان قواى 
ســه گانه و تنى چند از مسئوالن كشور با 
ابراز تأسف عميق از حادثه بسيار تلخ زلزله 
كرمانشاه و با قدردانى از حضور مسئوالن 
در مناطق زلزلــه زده و همدردى با مردم، 
تأكيــد كردند: اين همدردى هــا بايد در 
عرصه عمل و كمك به مردم با قوت ادامه 
پيدا كند تا از مشكالت و رنج مردم بكاهد.

رهبــر انقالب اســالمى افزودند: مصيبت 
و فقدان عزيزان تلخ و ســخت اســت، اما 
اميدواريم خداوند متعال سكينه و آرامش 
خود را بر دل هاى خانواده هاى داغدار نازل 
و چشــمان آنان را به لطف و رحمت خود 

روشن كند.
ايشان، جارى شدن خون محبت و هميارى 
در رگ هاى جامعه اســالمى را از تأثيرات 
اينگونــه حوادث دانســتند و گفتند: اين 
حوادث همه را بــه حضور در صحنه هاى 
هميارى وارد مى كند و اميدواريم در اثر اين 

محبت و برادرى، بركات الهى شامل حال 
مردم دالورِ سرزمين پهلوان پرور كرمانشاه و 

همه ملت ايران شود.

 آزمايش الهى
حضرت آيت اهللا خامنــه اى، حادثه تلخ 
اخير را آزمايشــى الهى و ميدانى براى 
اداى وظيفــه مســئوالن برشــمردند و 

افزودنــد: در ايــن دو روز مســئوالن از 
جمله رئيس جمهور محترم با حضور در 
ميان مردم مصيبت زده با آنان همدردى 
كردند و اميدواريــم اين همدردى ها در 
عرصــه عمــل و كمك به مــردم نيز با 
قــوت ادامه يابد و از مشــكالت و درد و 
رنــج مردم با توجه به هواى ســرد و در 

پيش بودن فصل دشوار سرما بكاهد.

در اين جلســه، رئيس جمهور نيز با اشاره 
به تالش همه دستگاه ها در عمليات امداد 
و نجات و رســيدگى به حال مجروحان و 
بازماندگان حادثه، گفت: اين حادثه براى 
ما يك امتحان و آزمايش اســت و از همه 
دستگاه هايى كه تالش كرده و مى كنند از 
جمله نيروهاى مسلح كه بسيار خوب وارد 

عمل شدند، تشكر مى كنم.

رهبر معظم انقالب خطاب به مسئوالن كشورى و لشكرى:

همدردى با زلزله زدگان را درعمل نشان دهيد

 يك گزارش راجع به نقدينگى كه زاد و ولد مى كند بنويســيد تا بفهميم 
مثًال 10ميليون وام گرفتم و نفهميدم كجا رفت! فقط 13 ميليون قسطش 

مانده! 9150009278
 متأسفانه ساختمان هاى مسكن مهر با بى مهرى سازندگان اين پروژه روبه 
رو شــده و نبود نظارت كافى و استفاده از مصالح بى دوام خواب مسئوالن 

دست اندركار امروز و مرگ هموطنان را رقم زده است. 9150001523
 تو را به خدا آقاى نوبخت نمى شــود پشت تريبون نيايد و صحبت نكند! 
هميشــه حرف پوچ و توخالى مى زند، آخر قبل از صحبت كردن يك انشــا 
بنويس بعد صحبت كن! چرا هميشــه گير دادى به يارانه! بابا يارانه ندهيد 

اگر جيب خالى مى شود! 9150001751
 خدايا دوباره دســت تقدير، جان جمعــى از هموطنان را گرفت و ملت 
ايــران را داغدار كرد، رحمت الهى بر آنان باد، من هم كه عضوى كوچك از 
ملت هســتم در غم بازماندگان هموطنان كشورم شريك هستم، روحشان 

شاد. 9030002588
 بســيار جالب و خنده دار اســت كه آقاى جهانگيرى معاون اول رئيس 
جمهــور تلفات جانى زلزله غرب كشــور را به گردن دولــت نهم و دهم و 
مســكن مهر انداخته است. بهتر است ايشان به فكر زلزله زدگان باشد و از 
بار مسئوليت شــانه خالى نكند و ظاهراً دولتمردان تا پايان دوره دوازدهم 
قصد دارند تمام مشكالت را به گردن دولت نهم و دهم بيندازند فقط مانده 
كه رئيس جمهور شدن ترامپ و استعفاى سعد حريرى را هم به دولت نهم 

و دهم ربط دهند! 9150000233
 اگر مسئوالن صادق هســتند كه براى آشنايى بيشتر با مشكالت مردم؛ 
بخشنامه تشكيل جلســات مالقات مردمى ماهانه را دادند، الزم است خوِد 
رئيــس جمهور، ســالى چند بار بــا مردم در بخش هاى مختلف كشــور و 
حتى روســتاها ديدار و گفت و گو داشته باشد وگرنه مثل خيلى از اِقداماِت 

دستورى، باد هواست و مايه سرگرمى و دلخورى است. 9190008895
 جان باختن هموطنانمان در زلزله غرب كشــور بر بازماندگانشان تسليت 

باد، خدا به آن ها صبر بدهد. 9190006557
 كســانى كه توانايى دارند هر كدام يك خانواده را ببرند در منزل و شهر 
خود اســكان دهند با اين سرما با اين بى آبى و بى غذايى و امكانات، رسم 
مســلمانى همين است من به نوبه خود با اينكه در قم هستم اعالم آمادگى 

دارم براى يك خانواده. 9190000996
 بعــد از تجربه تلخ و خســارت بار برجام كه توســط دولتمردان نجومى 
بگير غربگرا و با وجود تذكرات مقام معظم رهبرى بر كشــور تحميل شــد 
هم اكنون زمزمه هاى مذاكرات موشــكى از طريق رسانه هاى حامى دولتى 
كه عده زيادى از مديرانش را افراد دو تابعيتى تشــكيل مى دهد، شــنيده 
مى شود، با توجه به اينكه بخشى از مجلس نيز دغدغه اى جز سلفى گرفتن 
و رفع حصر ســران فتنه ندارند از نيروهاى مخلص انقالبى انتظار مى رود با 
تمام توان مقابل اين توطئه خطرناك ايستادگى و از اهانت هاى دولتمردان 
كرســنتى و شــبكه هاى معلوم الحال حامى آن ها هراســى نداشته باشند. 

9150001495
 مردم كشورم ايثارگر هستند. خوب است رئيس جمهور يارانه آبان مردم 
را به ســاختن كرمانشــاه اختصاص دهد تا مردم در اين كار خير شــريك 

شوند. 9150004988
 گفته شد كه به مأموران نيروى انتظامى دوربين وصل مى شود، چرا اين 

كار انجام نشد؟9390008574
 خيلى خوب اســت كه وزير بهداشــت (آمپول و پول، قطعى است، بهبود 
وســالمت، شــايد)، صحبت از شــعارهاى انقالب و عدالت دارد بله؛ خيلى از 
رفتارها و برنامه هاى مسئوالن و اطرافيانشان خالف و ضد عدالت و آرمان هاى 
انقالب است مثل قراردادهاى آموزشى، نفتى، بانكى، جاده اى، اتمى و حمايت 
كــردن از فتنه گرهاى حرام خورده و وثيقه گذاشــتن براى راحتى و رهايى و 
بازگذاشتن دست غارتگران بيت المال و محيط زيست و حمايت غيرمستقيم 
از قاچاقچى هــاى مخدر و كاال و حمايت نكردن از توان ايرانى و اســالمى و 
ممانعــت از مجــازات مجرمان و متخلفان و اعمال حــق و قانون عليه آنان و 
اسمشــان را سرمايه هاى نظام بگذارند، اميد اســت كه مؤمنان به آرمان هاى 

انقالب اسالمى، برنامه هاى اصلى را كليد بزنند! 9190008896

آقاى روحانى! 
اقدام خوبتان ابتر نماند

بالياى طبيعى در هر كجاى جهان كه اتفاق 
بيفتد ســختى، درد و ناراحتــى مردم يك 
شكل اســت؛ هيچ كس خوشحال نمى شود 
و همدردى براى تمام انســان ها يكى است. 
فطرت آدمى، دلســوز همنوع بــوده و از آن 
گريزى نيست. حادثه زلزله در كشور ما نيز 
مستثنا نمى شود و ناراحتى مردم ديگر شهرها 
نيز امرى طبيعى و كمك به مردم زلزله زده 

امرى واجب است.
رئيس دولــت دوازدهم در فاصله كوتاهى از 
زلزله دلخراش كرمانشاه به مناطق خسارت 
ديده رفت تا در خســران مادى و معنوى و 

اندوه مردم سهيم باشد.
اگرچه قبل از او معاون اول دولتش به منطقه 
رفته بود اما سياست زدگى باعث شد تا از آن 
رفتن چيزى جز حاشيه براى مردم نماند و 
اذهان را مكدر كند. روحانى با رفتن خود هم 
به نحوى جبران عملكرد بد معاون اول را كرد 
و هم با عمل و گفتارش نشــان داد به دنبال 

مقاصد سياسى نيست.
كرمانشــاه و مــردم آن خطه ايــن روزها 
گرفتارترين مردم اين كشور هستند؛ هم در 
تنگناى مشكالت گرفتارند و هم فشار روحى 
حاصل از غم عزيزان آنان را در ســخت ترين 

شرايط قرار داده است.
مهم ترين وظيفه ملى كنار آنان بودن است، 
حال هر كســى به هر نحوى مى تواند، بايد 
در اين مســير قرار گيرد. فردى از شهرتش، 
فردى از ثروتش يا فردى از دعايش مى تواند 
استفاده كند و همدرد باشد. اگرچه وظايف 
مســئوالن ارشد كشور متفاوت است. برخى 
اقدامات نمادين است و برخى ديگر عملياتى 
و مستمر، اما به نظر مى رسد تكليف رئيس 
جمهور نه دفعى اســت و نه نمادى، بلكه به 
عنوان شخص اول اجرايى نظام و كشور بايد 
تا نهايت اين حادثه نقشش مستمر ادامه يابد.
رئيس دولــت تا اركان مختلــف آن از آغاز 
عمليات پس از زلزله تا اسكان دايمى و جبران 
و التيام مردم بايد برنامه داشــته و لحظه اى 
از آنان غافل نشوند.البته در رفتن روحانى به 
كرمانشاه ممكن است از سوى برخى دوستان 
نادان سخنانى رانده شود، اما او در اين اقدام 
خوب نبايــد ذره اى ترديد كند و وارد فضاى 
سياست زده نشــود تا مردم از اقدامش نفع 
كامل ببرند. ممكن اســت ضعف دولت در 
حوزه هاى مختلف قابل لمس باشد، اما بايد 
از اقدام درســت حمايت كرد و هيچ جريانى 
نبايد در اين مسئله دچار خطاى استراتژيك 
شود. ايشان نيز بداند صرف رفتن او، پايان كار 
نيست و نبايد اجازه بدهد اقدام خوبش با بى 

عملى بعدش ابتر بماند.
اميدوار باشيم تمام مسئوالن در هر نقطه اى 
از كشــور چنانچه تاكنون احساس تكليف 
كرده اند، روند اقدامات خود را متوقف نكرده 
و اســير روزمرگى نشوند تا مردم رسيدن به 

آرامش را حس كنند.

خبر

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

دست چه كسانى دركار است؟

رئيس قوه قضائيه:

ذخيره سازى دالر براى گران فروشى 

مذاكره با گزارشگر ويژه در ايران مشروط است

گزارش خبرى

اقتصاد: دالر بعد ازيك دوره جهش در ماه هاى قبل 
وسپرى كردن دوره تنفس دوباره خيزبرداشت واز مرز 
4130 تومان گذشت، و در اواخر روزگذشته به 4122 
تومان كاهش يافت درباره علل اين جهش دوباره، برخى 
از فعاالن بازار از ذخيره سازى دالر براى گران فروشى 
درآســتانه ســال نوى ميالدى واحتمال فشار توليد 
كنندگان وتجار براى تقويت بيشتر نرخ ارز خبرداده اند. 
همين چند وقت پيش بود كه محمدباقر نوبخت، رئيس 
سازمان برنامه و بودجه و يكى از تئوريسين هاى فعلى 
اقتصاد ايران، به صراحت اعالم كرد كه شخص رئيس 
جمهور، با افزايش نرخ ارز مخالف اســت و دولت بناى 
اين را ندارد كه اجازه دهد، قيمت دالر به نحو فزاينده 
و جهشى افزايش يابد. با اين حال به نظر مى رسد كه 
دالر باز هم با سناريوهايى كه برخى تدوين مى كنند، 
در بازار باال و پايين مى شــود.گزارش هاى ميدانى مهر 
از ميدان فردوســى حكايت از آن دارد كه صرافان، با 
احتياط بســيار زياد دالر را خريد و فروش مى كنند و 
برخى از آن ها تنها تمايل به خريد دالر دارند تا فروش 
آن. ايــن را هم مى توان بخوبى از تابلوهاى آن ها درك 

كرد و فهميد كه رفتار آن ها با بازار ارز چطور است. 
در ايــن ميان برخى از فعاالن بازار ارز هم، خبر از اين 
مى دهند كه صرافان به دليل مناسبت هاى پيش رو و 
بخصوص ژانويه، با رويكردهاى محتاطانه ترى اقدام به 
خريد و فروش ارز مى كنند و بيشــتر تمايل آن ها، به 

سمت خريد دالرهاى در دست مردم است. 
يكى از صرافان مجاز مى گويد: برخى صرافان با احتياط 
ارز را خريد و فروش مى كنند و به يك ذخيره ســازى 
آهسته و پيوســته دالر روى آورده اند تا در ايام خاص 
پيش رو، آن را گران تر بفروشند، اما اگر بانك مركزى 
به عنوان عرضه كننده اصلى ارز در بازار، وارد عمل شده 
و ارز بيشــترى نسبت به روزهاى عادى در بازار بريزد، 
اين افراد ضرر مى كنند؛ اما اگر سياســت عدم دخالت 
را در پيــش گيرد، به طور قطع مى تواند زمينه خوبى 
براى سودآورى سوداگرايانه برخى صرافان فراهم نمايد. 

وى مى افزايد: طى هفته هاى گذشته، بانك مركزى نيز 
به مرور قيمت ارز مبادله اى را در بانك ها باال برده است 
و همين امر، ســيگنال هايى را براى افزايش قيمت به 
صرافى ها و بازار مى دهد كه آن ها هم نرخ را باال ببرند؛ 
البته بايد تقاضايى هم در بازار وجود داشته باشد كه اين 
كشش در افزايش نرخ جواب دهد؛ اين در حالى است 
كه اين روزها بازار ارز همچنان براى برخى جذاب است.

 واكنش يك كارشناس
درعين حال دكتر وحيد شــقاقى شهرى اقتصاددان 
مى گويد: درخصــوص افزايش قيمت دالر چند عامل 
مؤثر است؛ نخست اينكه پارلمان بخش خصوصى مكرراً 
به دولت فشــار مى آورد كه براى تقويت رقابت پذيرى 

بنگاه هاى خصوصى بايد دولت دالر را افزايش دهد.
دوم اينكه دولت با كســرى بودجه بااليى در سال 96 
مواجه اســت كه فشــار بودجه اى هم بر افزايش دالر 
مى تواند موثر باشــد. در ضمن تمايــل اكثريت تيم 

اقتصادى دولت بر افزايش قيمت دالر است.
وزراى توليدى بويژه وزير صنعت نيز تمايل بر افزايش 
قيمت دالر دارند، در حالى كه طرفداران كنترل تورم 
در كابينه متمايلند قيمــت دالر فعالً افزايش نيابد. با 
اين حال به نظر مى رسد در دولت دوازدهم فشار اتاق 
بازرگانى و وزراى توليدى و صنعتى در كنار تشــديد 
كسرى بودجه موجب خواهد شد دالر تا پايان سال به 

4500 تومان برسد.

ميزان: رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه مخالف حضور 
گزارشــگر ويژه در ايران هستيم، گفت: مذاكره با اين 
شــخص در خارج از كشور نيز بايد مقيد به اثرگذارى 

باشد.
آيت اهللا آملى الريجانى در نشست اعضاى ستاد حقوق 
بشر با بيان اينكه ستاد حقوق بشــر، وزارت خارجه، 
وزارت اطالعات و رسانه ها بايد با هماهنگى و هم افزايى 
نسبت به هجمه هاى حقوق بشرى غرب پاسخ دهند، از 
برخى كم كارى ها در اين زمينه انتقاد كرد و گفت: همه 
نهادهاى مسئول بايد تالش خود را براى حضور پررنگ 
نمايندگان ايران در همه فرصت هاى ممكن در مجامع 

بين المللى و كشورهاى ديگر به كار گيرند.
وى با بيان اينكه مجموعه كارهاى جمهورى اســالمى 
در زمينه حقوق بشــر به لحاظ تقنينى و نظارتى بايد 
تبيين شود، تصريح كرد: يكى ديگر از مسائل مورد بحث 
ما، مســئله گزارشگر ويژه حقوق بشر است كه ما اصل 
و مبناى انتصاب چنين شخصى را قبول نداريم. عالوه 
بر اين گزارش هاى گزارشگر ويژه فاقد استنادات الزم و 
بدون متدولوژى است. هر آنچه كه از سوى ضدانقالب، 
منافقين و افراد فرارى به عنوان ادعا مطرح شده به شكل 
يك سند در اين گزارش  ها مشاهده مى شود كه هر كدام 

از گزارش ها نيز از گزارش قبلى، شديدتر و تندتر است.

روحانى: اكنون
 وقت مچ گيرى نيست

ايرنا: رئيس جمهور گفت: زلزله يك آزمايش 
الهى است براى دولت و همه نهادهاى ديگر 

كه ضعف هاى ما و سازه هايمان را نشان داد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در 
ستاد مديريت بحران كرمانشاه، گفت: البته 
آزمايش مهم ترى براى ماست كه بايد بحران 
را مديريت كنيم.رئيس جمهور ادامه داد: ما 
بايد هرچه مى توانيم كار را به مردم بسپاريم 
نه ما انجام بدهيم. اين مسكن مهرها را ديديم 
كه در كنار خانه هاى مردم بود. خانه ها خراب 
نشده بودند اما مسكن مهر خراب شده بود، 
گرچه وقت اين نيست مچ همديگر را بگيريم.

انتقاد تركيه از توافق 
ائتالف آمريكايى با داعش

فارس: نخست وزير تركيه با انتقاد شديد از 
توافق ائتالف آمريكايى با داعش براى خروج 
تروريست ها از رقه، گفت: چطور اجازه داديد 
آن ها فرار كنند.«بينالــى ايلديريم» ديروز از 
آمريكا به خاطر دفاع از قرارداد مخفيانه براى 
خروج صدها تروريست داعشى از شهر «رقه» 
در زمان محاصره توســط نيروهــاى ُكرد، به 
شدت انتقاد كرد.ايلديريم در جمع نمايندگان 
پارلمانى حزب عدالت و توسعه در آنكارا گفت: 
«آمريكا در خروج اعضاى مسلح داعش از رقه 
كمك كرد؛ به جاى اينكه وجود آن ها را از اين 
شهر پاكسازى كند. حداقل 10 دستگاه از 50 
كاميونى (كه داعشى ها را از رقه خارج كرد) پر 

از سالح هاى سنگين بود».

آيت اهللا علم الهدى:

تقسيم متدينين به معتدل و تندرو، توطئه دشمن است
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

«عرض ارادت شاعران و نويسندگان برجسته كشور به ساحت حضرت رضا  آستان: مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى گفت: در آستانه شهادت حضرت رضا(ع) شاعران و نويسندگان 
برجسته كشورى براى امام خوبى ها متن خوانى مى كنند. وى «مهدى قزلى»، «حميدرضا شاه آبادى»، «محمدحسين جعفريان»، «شهريار عباسى»، «محمدعلى كودينى»، «على خدايى»، «محمدكاظم كاظمى»، «محمدرضا 

شرفى خبوشان» و «مريم برادران» را از جمله شاعران و نويسندگانى معرفى كرد كه امروز از ساعت 17 تا 19 در برنامه «عرض ارادت» در فروشگاه مركزى به نشر  اجراى برنامه خواهند داشت. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون امداد مستضعفان اين آستان مقدس خبر داد 

احياى روستاهاى محروم 
با طرح اشتغالزايى آستان قدس

آستان: آستان قــدس رضوى بر مبناى منويات حجت االسالم والمسلمين رئيسى 
توليت اين آستان مقدس، مى كوشــد از طريق توانمندسازى قشر محروم، در رفع 
محروميت ها گام بردارد. اشتغال زايى، از اين منظر، مهم ترين ركن رفع محروميت 
تلقى مى شــود. در اين ميان اشتغال روستايى، عالوه بر رفع محروميت، مى تواند در 
احياى جمعيت روستاها و كاستن از معضل حاشيه نشينى مؤثر باشد. معاونت امداد 
مستضعفان آستان قدس رضوى با همين نگاه طرحى را آغاز كرده كه اميدوار است 
نقش مؤثرى در رونق اشــتغال روستايى داشته باشد. اين طرح روز گذشته توسط 
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى رسانه اى شد. مصطفى خاكسار قهرودى 
معتقد است اين طرح مى تواند گام بلند آستان قدس رضوى در ايجاد اشتغال پايدار 

براى روستاييان و رفع محروميت از روستاها باشد. 
معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى روز گذشته  از آغاز اجراى طرح 
اشــتغال زايى از طريق در اختيار قرار دادن 3300 رأس دام سبك توسط آستان 

قدس رضوى به روستاييان نيازمند در مناطق محروم خبر داد.
مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اين خبر گفت: اين طرح با هدف توسعه اشتغال 
روستاييان و محروميت زدايى، در فاز اول در 10 روستاى دهستان زاوين در بخش 

شهرستان كالت    خراسان رضوى در حال اجراست.
وى با بيان اينكه طرح در اختيار قرار دادن دام ســبك به روســتاييان محروم با 
همكارى معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى، مؤسسه دامپرورى رضوى، 
كميته امداد حضرت امام خمينى(ره)، بسيج سازندگى و شوراى روستاها در حال 
اجراســت، افزود: در قالب اين طرح 3300 رأس ميش و قوچ از نژادهاى «ُمغانى» 
و «ُكردى» كه با وضعيت منطقه كالت همخوانى دارد، در اختيار 100 دامدار قرار 
داده شده است. معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى روستاهاى شورستان، 
قلعه نو، اورتكند، آبكمه، النگ عليا، چنار، باغ كند، ساقى خانى و زاوين را برخى از 
روستاهاى شهرستان كالت معرفى كرد كه 100 دامدار براى در اختيار قرار دادن 

دام سبك انتخاب شده اند.
به گفته خاكسار اين دامداران كسانى هستند كه شرايط نگهدارى دام را دارند، ولى 
منابع مالى مورد نياز براى خريد دام را نداشته اند، بنابراين در قالب اعطاى وام قرض 
الحسنه تسهيالتى به مبلغ 500 ميليون ريال براى خريد دام و آذوقه با كيفيت يك 
ساله دام و خدمات دامپزشكى با كارمزد يك و نيم درصد در اختيار اين روستاييان 
قرار گرفته اســت. وى اضافه كرد: مجموع تسهيالت اختصاص داده شده به طرح 
دامپرورى محروميت زدايى مذكور، 5 ميليارد تومان مى باشد كه اين رقم براى هر 
نفر بين 40 تا 50 ميليون تومــان خواهد بود. به اين ترتيب تعداد 100 خانواده 

نيازمند تحت پوشش اين طرح خواهند بود.
خاكســار گفت: همچنين مؤسسه دامپرورى رضوى حمايت هاى علمى و فنى را 
براى بهره مندى و موفقيت اين طرح در يك فرايند زمانى حداقل پنج ســاله به 
دامداران ارائه خواهد كرد. «خدمت به مســتمندان و مستضعفان» وظيفه مهمى 
است كه در منشور 7  گانه بر دوش آستان قدس رضوى نهاده شده است. رسيدگى 
به محرومان آن هم از طريق اشــتغال پايدار، خدمتى اســت كه مى تواند در رفع 

محروميت، تأثير بى بديل داشته باشد. 

خـــبر

 قدس/ چكنه- مروج  همزمان با روزهاى پايانى 
ماه صفر و در آستانه شهادت حضرت رضا(ع)، پرچم 
صلواتى  پذيرايى  ايستگاه  فراز  بر  رضوى  متبرك 
آباد واقع در  حضرت جواداالئمه(ع) منطقه ُملك 

محور نيشابور به مشهد برافراشته شد.
اين مراسم با حضور ســيدمرتضى بختيارى قائم 
مقام توليت آســتان قدس رضوى و ســيدخليل 
منبتى معاون اماكن متبركه و امور زائرين، نيزجمع 
گسترده اى از زائران پياده، خدام خواهر و برادر بخش 
كفشدارى و انوارياران حرم مطهر رضوى و جمعى از 

مسئوالن اين آستان مقدس برگزار شد.
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى در حاشيه 
بازديد از ايستگاه خدمت رسانى به زائران پياده در 
ُملك آباد واقع در 40 كيلومترى مشــهد مقدس، 
خدمت رســانى افتخارى و خودجوش خدام حرم 
مطهر رضوى در مسيرهاى منتهى به مشهد مقدس 
و داخل شــهر را از مصاديق بارز فرهنگ ميزبانى 
برشــمرد و گفت: خدمت رسانى به زائران پياده در 
اين ايستگاه قدمتى 17 ساله دارد كه در سال هاى 
اوليه اين ايستگاه در طول دهه آخر صفر ميزبان تنها 
800 زائر پياده بود كه اكنون اين آمار در هر شبانه 

روز به حدود 20 هزار زائر مى رسد.
بختيارى خاطرنشــان كرد: بر اساس پيش بيني  
نهادهاي مسئول و خدمت رسان، در ايام منتهى به 
شهادت حضرت رضا(ع) 300 هزار زائر پياده، 4000 
هيئت مذهبي و در مجموع 3 ميليون و 500 هزار 
زائر در مشهد مقدس و بارگاه ملكوتي حضرت ثامن 

الحجج(ع) حضور خواهند يافت.
وي ضمن قدردانى از تالش هاي ســتاد خدمات 
ســفر اســتان خراســان رضــوي و همــكاري 
دســتگاه هاي خدماتي، امنيتي و انتظامي استان 
براي ارائه كيفي ترين خدمات بــه زائران، گفت: 
آستان قدس رضوي به عنوان ميزبان اصلي زائران 
عزيز بويژه زائــران پياده حضرت رضا(ع)، تمامي 
امكانات و نيروهاي خود را براي خدمت رســاني 

شايسته بسيج كرده است.
وى با بيــان اينكه مردم ميهمان نواز مشــهد 
مقدس نقش اصلى را در خدمت به زائران بويژه 
زائران پيــاده حضرت رضــا(ع) برعهده دارند، 
ابراز كرد: ســال گذشته بيش از 60 هزار نفر از 
شهروندان مشــهدى در خانه هاى خود ميزبان 

زائران حضرت رضا(ع) بودند.

 اختصاص بخشى از پاركينگ هاى حرم مطهر 
براى اسكان موقت زائران پاكستانى

معاون اماكن متبركه و امور زائرين آســتان قدس 
رضوى در حاشيه اين مراسم به خبرنگار ما گفت: 
آســتان قدس رضوى از 12 هزار زائر پاكســتانى 
كه بعد از زيارت عتبات عاليات به مشــهد مقدس 

مى آيند، پذيرايى مى كند.
مهندس خليل منبتى با بيان اين خبر افزود: عالوه 
بر تمامى اماكن متبركه كــه ميزبان عموم زائران 
است، براى نخستين بار قسمتى از پاركينگ هاى 
حرم مطهر رضوى براى كمپينگ و اسكان موقت 

زائران پاكستانى درنظر گرفته شده است.
وى ادامــه داد: خــدام حرم مطهر رضــوى در 60 
ايستگاه استقبال و خدمت رسانى به زائران پياده در 
مسيرهاى نيشابور، تربت حيدريه، فريمان، قوچان، 
ســرخس و كالت به زائران پياده خدمت رســانى 
خواهند كرد، همچنين ايستگاه هاى خدمت رسانى 
ديگرى هم در مبادى شهر مشهد ايجاد شده است.

به گفته معاون اماكن متبركه و امور زائرين آستان 
قــدس رضوى كليه زائران پياده اى كه وارد شــهر 
مشــهد مقدس مى شــوند و در محل هاى اسكان 
حضور دارنــد، يك وعده را ميهمان خوان با بركت 
حضرت رضا(ع) در سه روز پايانى ماه صفر خواهند 
بود. منبتى افزود: با هماهنگى هاى صورت گرفته به 
كليه هيئات مذهبى عزادارى دهه آخر صفر، يك 
كيســه برنج 10 كيلويى و نمك متبرك آســتان 

قدس رضوى اهدا خواهد شد، تا غذاهايى كه در اين 
هيئت ها طبخ مى شود نيز متبرك به غذاى حضرت 
باشد. وى با اشــاره به برگزارى آيين خطبه خوانى 
همزمان با حرم مطهر رضوى در كليه اســتان هاى 
كشور، افزود: براى نخستين بار با همكارى سازمان 
فرهنگى و اداره كل اوقاف و امور خيريه كشور، آيين 
خطبه  خوانى با حضور كاروان هاى اعزامى متشكل 
از هشــت تن از خدام، يك نفر روحانى و يك نفر 
مسئول كاروان در 28 استان كشور همزمان با شب 

شهادت حضرت رضا(ع) برگزار مى شود.

 پذيرايى روزانه 20 هزار زائر پياده 
 در زائرسراى حضرت جواداالئمه

رئيس اداره امور كفشداران حرم مطهر رضوى نيز 
از پذيرايى روزانه 20 هزار زائر پياده در زائرســراى 
صلواتى حضرت جواداالئمه(ع) (كفشداران افتخارى 

آستان قدس رضوى) خبر داد.
«احمد ميرزاده» در گفت وگو با خبرنگار قدس با بيان 
اين مطلب افزود: يكى از بسترهاى خدمت رسانى 
به زائــران بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) ارائه خدمات 

به كاروان هاى پياده در دهه پايانى ماه صفر است.
ادامــه داد: زائرســراى صلواتــى حضــرت  وى 
جواداالئمــه(ع) به همــت كفشــداران افتخارى 
آستان قدس رضوى داير شده و بيش از 17 سال، 
توفيق داشته به كاروان هاى پياده مرقد مطهر امام 

هشتم(ع) خدمت كند. 

رئيس اين اداره اظهار داشــت: اين زائرســرا كه به 
نام فرزنــد دلبند امام ضامن و ثامن يعنى حضرت 
جواداالئمه(ع) نامگذارى شده در زمينى به مساحت 
حدود 12 هزار مترمربع ساخته شده و داراى 7000 
مترمربع فضاى سرپوشــيده است. وى تأكيد كرد: 
زائرسراى صلواتى حضرت جواداالئمه(ع) در حاشيه 

شــهر ملك آبــاد(38 كيلومترى 
مشهد مقدس) واقع شده است.

ميرزاده تصريح كرد: همه ساله در 
دهه آخر ماه صفر اين زائرســراى 
صلواتــى آماده خدمات رســانى 
به زائــران كاروان هــاى پياده در 
مسيرهاى منتهى به شهر مقدس 
مشــهد ازجمله جاده ســبزوار و 
نيشابور به مشهد، تربت حيدريه 
و كاشمر به مشهد، مسير استان 
خراسان جنوبى به مشهد و... است.

وى اضافــه كرد: در اين زائرســرا 
در ســه وعده غذايــى( صبحانه، 
ناهار، شام) از زائران پياده پذيرايى 
مى شود، به گونه اى كه در مجموع 
اين دهــه، در 100 هــزار وعده 

غذايى از زائران كاروان هاى پياده، پذيرايى به عمل 
مى آيد. رئيس اين اداره خاطرنشان كرد: اين زائرسرا 
در دهه آخر ماه صفر، 24 ساعته فعال و داير بوده و 
در روزهاى منتهى به شهادت امام على بن موسى 

الرضا(ع) بيش از 500 نفر از كفشــداران افتخارى 
حرم مطهر رضوى مســئوليت پذيرايــى از زائران 

كاروان هاى پياده را  بر عهده دارند.

 ارائه خدمات فرهنگى در كنار خدمات رفاهى 
مديرعامل زائرسراى صلواتى حضرت جواداالئمه(ع) 
نيز با اشــاره به اينكه خدمات فرهنگى، بهداشتى 
و درمانــى و... از ديگر خدمات ارائه شــده در اين 
زائرسراســت، تأكيد كرد: در دهه پايانى ماه صفر 
ســال گذشــته، بيش از 45 هزار نفر(مرد و زن) از 
خدمات بهداشــتى و درمانى ارائه شده توسط تيم 
پزشــكى و كادر درمانى مســتقر در درمانگاه اين 
زائرسرا، بهره مند شده اند. حبيب اهللا عدالتيان اضافه 
كرد: خدمات فرهنگى مذهبى نيز در اين زائرســرا 
به زائــران كاروان هاى پياده ارائه مى شــود كه در 
اين زمينــه مى توان به برگزارى نمازهاى جماعت، 
حلقه هاى معرفــت، كارگاه هــاى تصحيح وضو، 
پاسخگويى به احكام شرعى، پاسخگويى به شبهات 

و پخش كليپ هاى مذهبى و دينى اشاره كرد.
وى افــزود: 70 نفراز روحانيون حوزه هاى علميه و 
خواهران طلبه براى پاسخگويى به مسائل شرعى، 
تصحيح وضو، بيان احكام و... در قســمت برادران 
و خواهــران در اين زائرســرا در دهه آخر ماه صفر 

همكارى مى كنند.
عدالتيان خاطرنشان كرد: در اين زائرسرا همچنين 
از زائران شــهرها و مســيرهاى ديگر مانند شيراز، 
اصفهــان، تهران و... كه خود را به اين زائرســرا در 
دهــه پايانى ماه صفر مى رســانند، نيز پذيرايى به 
عمل مى آيد. مديرعامل زائرسراى صلواتى حضرت 
جواداالئمه(ع) متذكر شد: با توجه به 
امكان پارك خودرو در محل اين 
زائرسرا، بسيارى از زائران با هدف 
آغاز پياده روى به ســمت شــهر 
مقدس مشــهد و بارگاه ملكوتى 
حضــرت رضا(ع) بــه محل اين 

زائرسرا مراجعه مى كنند.
وى يادآور شــد: حتى بسيارى از 
زائران از شهرمقدس مشهد و شهر 
ملك آبــاد به خاطر ابراز ارادت به 
امام هشتم(ع)  ســاحت مقدس 
از محــل اين زائرســرا كه مزين 
و متبــرك به نام فرزند ايشــان 
يعنــى حضــرت جواداالئمه(ع) 
است مراســم پياده روى خود را 
آغاز مى كننــد.  عدالتيان يادآور 
شــد: حضور واعظان و مداحان مطرح كشورى در 
دهه آخرماه صفر در اين زائرســرا جهت برگزارى 
مراسم مختلف مذهبى و دينى از ديگر برنامه هاى 

پيش بينى شده دراين زمينه به شمار مى رود.

با حضور قائم مقام توليت آستان قدس رضوى و خدام حرم مطهر در ملك آباد انجام شد

برافراشتن علم خدمت به زائران پياده رضوى 

در ايام منتهى به 
شهادت حضرت 

رضا 300 هزار زائر 
پياده، 4000 هيئت 

مذهبي و در مجموع 
3 ميليون و 500 

هزار زائر در مشهد 
مقدس و بارگاه 

ملكوتي حضرت 
 ثامن الحجج

حضور خواهند يافت

بــــــــرش

س
قد

 /
مى

ش
ها

د 
مي

 ح
يد

س
س: 

عك
  



w w w . q u d s o n l i n e . i r
چهار شنبه 24  آبان 1396  26  صفر  1439  15    نوامبر 2017  سال سی ام  شماره 8548    

روزنامـه صبـح ایـران

اجالس جهانی »محبان اهل بیت و مسئله تکفیری ها« یکم و دوم آذرماه برگزار می شود فارس: علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی با بیان اینکه این اجالس یکم و دوم آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود، گفت:  در این اجالس بیش از 500 نفر 
از علمای ســنی و شــیعه از 94 کشــور دعوت شــدند و 250 نفر از علمای شــیعه و سنی داخل کشور دعوت خواهند شد که این اجالس در نوع خود به این شکل گسترده در ایران بی نظیر است. دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی گفت: مقابله با تکفیری ها یکی از موضوعات این نشست است 

و در این اجالس کمیته های مختلف تشکیل و تحوالت منطقه بررسی خواهد شد.

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

سیاست

خبر

کنار »جبهه معتدل جهان عرب« 
علیه ایران می ایستیم

مهر: نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت 
تل آویو در کنار کشورهای »جبهه معتدل 
جهان عرب« علیه ایران می ایستد. بنیامین 
نتانیاهو گفت: ایران می داند و دوســتان ما 
در واشنگتن و مسکو می دانند که ما برای 
حفظ امنیت خود بر اساس منافعمان عمل 

خواهیم کرد. 
وی همچنین مدعی شــد: ایــران به دلیل 
اقدامات ما، در این مرحله موفق به دستیابی 

به سالح های هسته ای نشد.

کتاب »نقش آیت اهلل خامنه ای 
در مهار بحران 1388« 
وارد کتابفروشی ها شد

سیاســت: مهدی رمضانــی مدیرعامل 
موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقالب 
اسالمی در گفت وگو با قدس از چاپ کتاب 
»نقــش آیت اهلل خامنــه ای در مهار بحران 
1388« خبر داد و گفت: مدیریت بحران در 
فتنه 88 جلوه های ویژه ای از ابعاد مدیریتی 
حضرت  آیت اهلل خامنه ای را بیش از گذشته 
نشان داد و بی شک می توان ادعا کرد نقش 
محــوری و تعیین کننــده والیت مطلقه 
فقیه بیش از ســایر عوامل شتاب بخش به 
روشنگری مردم بوده است، بر همین اساس 
برای اینکه این مباحث به عنوان یک منبع 
در تاریخ انقالب اسالمی ثبت شود و مردم و 
محققان نیز بتوانند از آن بهره مند این کتاب 

را چاپ کردیم.

دولت تغییر ساختار می دهد

تسنیم: محمــد وحدتی عضو کمیسیون 
اجتماعــی مجلس شــورای اســالمی ، با 
اشاره به جلســه دیروز )سه شنبه 23 آبان( 
کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در جلسه 
امروز موضوع اصالح و تغییر ساختار دولت 
با حضور جمشــید انصاری رئیس سازمان 
امور استخدامی و اداری دولت بررسی شد. 
نماینده مردم بستان آباد، تصریح کرد: قرار شد 
تا دولت برای اصالح ساختار دولت، الیحه ای 
 را به مجلس ارائه کند که بر اســاس آن در 

6 وزارتخانه تغییراتی ایجاد می شود.

حضور ایران و روسیه 
در سوریه قانونی است

اســپوتنیک: »ســرگئی الوروف« وزیر 
خارجه روسیه اعالم کرد که ایران و روسیه 
به صورت قانونی در ســوریه حضور دارند. 
بر اســاس این خبــر الوروف تأکید کرد: 
توافق های اخیر مســکو و واشنگتن مسأله 
خروج نیروهای مورد حمایت ایران از سوریه 
را شامل نمی شود و افزود که با آمریکایی ها 
ساز و کار اجرای توافق ایجاد منطقه کاهش 
تنش بــا همــکاری اردن در جنوب غرب 

سوریه را مورد بررسی قرار دادیم.

 سیاســت/ آرش خلیل خانه  تحوالت روزهای 
اخیر در منطقه از جمله اســتعفای سعد حریری در 
ریــاض و ادعاهای واهی او دربــاره مداخله ایران در 
امور داخلــی لبنان و تهدید جانی او از یک ســو و 
جنجال آفرینی سیاسی و رسانه ای عربستان سعودی 
پس از حمله موشکی نیروهای یمن به فرودگاه ملک 
خالــد ریاض با این ادعا که ایران در این حمله نقش 
داشته و موشک در اختیار نیروهای یمنی قرار داده،  
بیانگر آن است که رژیم سعودی دور جدیدی از تنش 
را با محوریت فضاسازی و بحران آفرینی علیه محور 
مقاومت و به طور خاص جمهوری اسالمی ایران آغاز 
کرده است. اظهارات تند و لحن تهدیدآمیز مقامات 
سعودی در هفته اخیر از جمله بیانیه ائتالف ضدیمنی 
به رهبری عربســتان و سخنان محمد بن سلمان و 
عادل الجبیر درباره احتمال مواجهه سخت و رویارویی 
نظامی با ایران و تالش این رژیم برای به میدان آوردن 
ظرفیت برخی نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه 
عرب و فضاسازی در سازمان ملل رویکرد کم سابقه 
یا بی سابقه  اســت و از احتمال وقوع برخی تنش ها 
و برخوردهای جدیــد در منطقه خبر می دهد. این 
موضوع گروه سیاسی »قدس« را بر آن داشت تا در 
یک گفت وگــوی تفصیلی تحوالت روزهای اخیر در 
این حوزه ها را با بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز 
دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، به 
بحث بگذارد. حاصل این گفت وگو را در ادامه بخوانید. 

تحوالت ســریع و پیچیده روزهای اخیر در 
منطقه مثل بحران سیاســی در لبنان که با 
استعفای سعد حریری در ریاض و طرح اتهامات 
وی علیه ایران رخ داد یا اتهاماتی که عربستان 
پس از حمله موشکی نیروهای ارتش یمن به 
فرودگاه ملک خالد ریاض در مورد نقش و کمک 
ایران در انجام این حمله موشکی مطرح کرد، در 
کنار رخدادهای داخلی در عربستان، بیانگر آن 
است که رژیم سعودی و سران جدید این کشور 
وارد دوری جدیــد از ماجراجویی با کلیدواژه 
ایــران و رویارویی تنگاتنگ با محور مقاومت 
شده اند که در گذشته - اگر نگوییم بی سابقه- 
در شکل موجود، کم سابقه بوده است. ریشه این 

رویکرد و آثار آن را چگونه تفسیر می کنید؟ 
اگر مجموعه تحوالت منطقه را در چند سال و حتی 
چند دهه گذشته نگاه کنیم، این واقعیت خودش را 
نشان می دهد که برخی از کشورها، چه در منطقه و 
چه در خارج از آن، دچار اشــتباهات مکرر و متعدد 
در مورد مســائل منطقه ما شدند که امروز تاوان آن 
خطاها را می دهند. این کشورها چون پیش بینی های 
سیاسی و ســرمایه گذاری های عظیمشان در برخی 
از پروژه ها غلــط از آب درآمده، با بحران های جدی 
داخلی و خارجی مواجهند. از این رو سعی می کنند 
با افزایش دوباره تنش ها در منطقه به نوعی اشتباهات 
راهبردی خودشان را ترمیم کرده و امید دارند در یک 
وضعیت آشفته، شاید موفق شوند از پاسخگویی به 
جامعه جهانی، هم پیمانان و مردم خودشان فرار کنند. 
عربستان سعودی متأسفانه به دلیل توهمی که بدان 
مبتال بوده، در سال های گذشته و بویژه پس از برجام 
در مورد مسائل منطقه از جمله سوریه، عراق و یمن 
و البته ایران دچار خطاهای اساســی شده است. از 
ســوی دیگر این، کشــور با تحوالت داخلی اساسی 
روبه رو اســت و به نظر می رســد که نوعی رقابت و 

درگیری بین خاندان حاکم در عربســتان 
وجود دارد که برخی از تحلیلگران عالوه بر 

جنگ قدرت، مسائل مالی و ثروت هایی 
که نزد برخی از شــاهزادگان سعودی 
انباشته شده را به عنوان ریشه آن مطرح 

می کنند. می توان گفت که در حال حاضر عماًل 

یک نوع رقابــت و جریان برای حذف یکدیگر درون 
نظام حاکمه ســعودی ها وجود دارد که بسیاری از 
اندیشکده های جهان در حال مطالعه روی آن هستند 

و از آن صحبت می کنند. 
بنابراین می توان گفت کــه مجموعه ای از تحوالت، 
نگرانی ها و رقابت های داخلی به عالوة شکست های 
پی در پی در مجموعه تحوالت منطقه و عدم پیشرفت 
و ناکامی در کسب نتیجه از جنگ یمن و گرفتارشدن 
در دام یک جنگ فرسایشی، بار دیگر عربستان را به 
انجام تحرکاتی عجوالنه و غیرواقع بینانه سوق داده 

است. 

من مایل نیســتم از تعبیرهای دیگــری درباره این 
رفتار حکومت عربستان استفاده کنم چون ما دوست 
نداریم ببینیم که همسایگانمان در شرایط دشواری 
قرار می گیرند و زیر فشار تصمیم های غلطی را اتخاذ 
می کنند که می تواند ثبات و امنیت منطقه را به هم 

بزند. 
بنابراین بخشی از مشکالتی که در منطقه مشاهده 
می کنیم، ناشــی از این بحران داخلی در عربستان 
است. نباید فراموش کرد که مسئله سوریه آن گونه که 
سعودی ها و خیلی های دیگر در 5 سال پیش تصور 
می کردند، پیش نرفت و سرمایه گذاری سنگینی که 

روی داعش شده بود، پاسخ نداد. 
داعــش که روزی با حمایت این کشــورها نیمی از 
ســوریه و بخش بزرگی از عراق را گرفته بود، امروز 
در شرایط سختی قرار گرفته است. نمی خواهم بگویم 
داعش از بین رفته اســت. داعــش به لحاظ نظامی 
مجبور به ترک سرزمین های سوریه و عراق شده ولی 
بــه لحاظ فرهنگی و وجود ایدئولوژی و اعضایش در 
میان مردم منطقه یک خطر بالقوه، نه فقط در سطح 
منطقه غرب آسیا بلکه در سطح آسیای  میانه، اروپا 
و سایر نقاط جهان است و به عنوان یک زنگ خطر 
اساسی باقی خواهد ماند که این مناطق را درگیر یک 
دغدغه دائمی خواهد کرد. زیرا آن ها به کار فرهنگی 

و جذب نیرو و بازسازی مجدد روی خواهند آورد. 

چرا عربســتان در این ماجرا یعنی افزایش 
ســطح تنش با ایران در دور جدید، لبنان را 

بازیچه قرار داد؟ طرح اتهامات سعد حریری 
علیه ایران و کناره گیری او از قدرت به 

این شیوه چه دستاوردی 
برای عربستان دارد؟ 

اآلن بــه طور قطعی 
نمی تــوان در مورد 
وضعیــت لبنـــان 
صحبــت کــــرد. 
هنوز زود اســـت و 
باید منتظــر حوادث 

بعدی و تحوالت آینده ماند. تحلیل های متعددی در 
مورد آقای حریری و آنچه در لبنان اتفاق افتاد، وجود 
دارد. کاری که عربســتان با نخست وزیر یک کشور 
مستقل انجام داد، رفتاری ناپسند و زشت بود. اینکه 
عربستان شرایطی را به وجود آورد که آقای حریری 
برود در ریاض اســتعفایش را اعالم کند، توهین به 

خود آقای حریری هم تلقی می شود. 
توجه به خط ســیر تحوالت و آرامشی که در نتیجه 
خردورزی گروه های سیاسی داخلی لبنان در یکی دو 
ســال گذشته بویژه با تعیین رئیس جمهور و تفاهم 
برای نخســت وزیری آقای حریری )پس از سا ل ها 

خالی ماندن این کرسی و شــکل گیری یک اجماع 
داخلی( بر لبنان حاکم شده بود، نشان می دهد که 
باز بدخواهان منطقه که بدخواهان ایران و سوریه و 
عراق و کشــورهای حوزه خلیج فارس هم هستند، 
فکر کرده اند با ایجاد برخی تنش ها و فعل و انفعاالت 
در لبنان می توانند فشــار جدیدی را بعد از سرکوب 
داعش در عراق و سوریه و آرام شدن اقلیم کردستان 
پس از مناقشه اخیر بر سر همه پرسی ایجاد کرده و 
کانون جدیدی برای بحران به وجود آورند که منشأ 
انتشــار بحران به کل منطقه باشــد و از این طریق 

تعادل موجود در منطقه را بار دیگر به هم بزنند. 
این یک نوع نگاه به مســئله لبنان و استعفای سعد 
حریری در عربستان است. اما نگاه و تحلیل دیگری 
که وجود دارد و می تواند در کنار نگاه قبلی قرار گیرد 
و هر 2 درســت باشند، وجود برخی فسادهای مالی 
در داخل خاندان آل سعود و  کشف برخی ارتباطات 
میان آن ها با خارج از عربستان از جمله برخی افراد 

در لبنان است. 
بــا این حال برای قضاوت نهایی باید صبر کرد. نکته 
روشــن این اســت که باز هم به دلیل اتخاذ روش 
نابخردانه  ، ایــن اقدامات تنها برای ملت های منطقه 
زیان و خســارت در پی خواهد داشت و هیچ کسی 

سهمی از یک پیروزی به دست نخواهد آورد. 

آیا عربستان انتظار دارد با بروز تنش در لبنان 
و مثالً یک جنگ داخلی یا اقدام نظامی علیه 
حزب اهلل، ایران را وارد یک درگیری جدید در 

منطقه و در حمایت از حزب اهلل کند؟ 
بــه هر حال ذهنیت آن ها در این ماجرا با یک توهم 
همراه اســت. ارتباط خوب ایران با مردم لبنان برای 
آن ها خوشایند نیست و درصدد هستند روابط ما را 
به شکلی متشنج کنند. در صورتی که موضع ایران 
در مــورد دولت و مردم لبنــان کامالً برای لبنانی ها 
شناخته شــده اســت. ایران بر خالف برخی دیگر از 
کشــورهای منطقه، همواره به عنوان یک کشــور 
مستقل به لبنان نگاه کرده و درصدد تحمیل چیزی 
به آن ها نبوده است. ایران در مواقعی که مردم لبنان 
به کمک نیاز داشته اند، در کنار آن ها بوده است. البته 
این فقط سیاســت ما در مورد لبنان نیست. اگر به 
دهه های گذشته بنگریم، ایران به عنوان کشوری که 
هیچ گاه به همسایگان خود تعرض و تجاوز نکرده و 
حتی بدخواه آن ها نبوده و همیشه حسن نیت خود 
را نشان داده و در مواقع نیاز به کمک دیگران رفته، 
جایگاهی ویژه در منطقه دارد. شاید به همین دلیل 
اســت که برخی حاســدان در منطقه با جمهوری 

اسالمی ایران بدخواهانه رفتار می کنند. 
وقتی که گروه های تروریســتی در سوریه علیه یک 
حاکمیت ملی شــورش کردند و خواســتند با یک 
رویکرد تروریســتی دولتی را که توسط مردم مورد 
قبول قرار گرفته بود سرنگون کنند، این ایران بود که 

در آنجا با تروریسم مبارزه کرد. 
در عراق وقتی حکومت مرکزی این کشور از جمهوری 
اسالمی ایران درخواست کمک کرد، باز ایران بود که 
از دادن کمک  های مستشاری به همسایه خود دریغ 

نکرد. 
در لبنان هم ما این کمک ها را داریم. در افغانستان هم 
ما کمک های بسیاری در چند دهه گذشته داشته ایم  
و این باعث نگرانی برخی حکومت هاســت که خود 
را در رقابت بــا ایران می بینند و فکر می کنند ایران 
طمعی از این کمک هــا دارد. در حالی که ایران هر 
زمان که مشــکالت دوستان و همسایگانش برطرف 
شده، مسیر خودش را رفته و کاری به آن ها نداشته 
و هیچ گاه نخواســته کــه بر آن ها اســتیال یابد. در 
واقع اســتقالل، امنیت و ثبات در کشورهای منطقه 
مهم ترین فاکتور برای ایران اســت. این کشــورها با 
غلبه بر مشــکالت داخلی و منطقه ای خود به ثبات 

در منطقه کمک می کنند. 
شــواهد این نوع نگاه و رفتار ایران 
بسیار زیاد است و من می توانم 
به عنوان نمونه به نگاه و رفتار 
جمهوری اســالمی ایران با 
کشــور و مردم  عراق بعد 
از ســقوط صدام اشــاره 
کنــم. ما جنــگ و تجاوز 
8 ســاله حکومت صدام 
کردیم  فراموش  را 

و بهترین تعامل و دوســتی را با مــردم عراق برقرار 
کردیم. با آنکه کویت در طول 8 ســال دفاع مقدس 
کمک هــای راهبردی زیادی به ارتــش عراق کرده 
بــود، در دورانی که صدام بــه کویت حمله کرد، ما 
مرزهایمان را بازکردیم و با جان و دل مردم و برخی 
از مقامات کویت را پذیرفتیم و به آن ها کمک کردیم 
و بعد که اوضاع تغییر کرد، آن ها دوباره به سرزمین 
خود بازگشتند. ما حتی هیچ گاه این موضوع را جایی 
مطرح نکردیم و مابه ازایی در برابر آن نخواســتیم و 

حتی منتی هم  بر سر آن ها نگذاشتیم. 

در چند روز اخیر چنــد اتفاق مهم حول 
موضوع بحران لبنان و استعفای حریری افتاد. 
نخســت اینکه رئیس جمهور لبنان و جامعه 
بین المللی استعفای حریری را بدین شکل که 
در عربستان مطرح شد، نپذیرفت و زیر بار آن 
نرفت و خواستار آن شد که حریری در لبنان 
استعفای خود را به روال قانونی مطرح کند. دوم 
اینکه سید حسن نصراهلل، گفت که حریری در 
عربستان در بازداشت است و تقریباً همه این 
حرف را جدی گرفتند و  رســانه ها به تحلیل 
ماجرا از منظر تصدیق این ســخن پرداختند. 
سومین اتفاق این بود که اسرائیل درخواست 
عربستان برای حمله به حزب اهلل را نپذیرفت. 

تحلیل شما از این 3 اتفاق چیست؟ 
من اطالع دقیقی از وضعیت آقای حریری ندارم. ولی 
با توجه به آنچه اتفاق افتاد و در سطح جهان شنیده 
 شد و با ســفر آقای ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، 
به عربستان تا حدی شواهد بیشتری از آن مشخص 
گشــت، به نظر می رسد که یک اتفاق غیرطبیعی و 
بی سابقه در عربستان در مورد آقای حریری رخ داده 

است. 
درباره اینکه آن اتفاق چیست، قصد ندارم تحلیل و 
تفسیری بدهم. شاید نگاهی که اروپا و جامعه جهانی 
نســبت به آقای حریری دارد الزاماً این نیســت که 
حرف آقای حسن نصراهلل را پذیرفته اند. ولی بخشی 
از جهان به اطالعاتی دســت پیدا کرده اند که به این 
شکل مسئله را مطرح می کنند و استعفای حریری را 

به این نحو قبول ندارند. 
احتماالً چیزی یا اطالعاتی سایر کشورها را در نقاط 
مختلف جهان به یک جمع بندی واحد نزدیک کرده 
که آن را بدین شــکل )واکنش منفی به اســتعفای 

حریری( مطرح می کنند. 
در مورد نزدیکی عربستان به رژیم صهیونیستی هم  
اخبار و حرف های زیادی در دوران اخیر شنیده شده 
و مطرح می شود ولی قطعاً رژیم صهیونیستی هم با 
توانمندی جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت  
آشناســت و هم جایگاه ایران را در منطقه می داند و 
هم  افرادی آنجا هستند که بتوانند محاسبات درست 
انجام دهند؛ هرچند محاسبات اشتباه نیز در کارنامه 

آن ها بسیار است. 
من بعید می دانم که آن ها بتوانند و بخواهند به حرف 
برخی سیاستمداران سعودی گوش بدهند و دست به 
اقدامی علیه لبنان و حزب اهلل بزنند چون آن ها تجارب 
زیادی از گذشــته دارند و خود را به سختی از جنگ 

قبلی علیه لبنان و حزب اهلل بیرون کشیدند. 

با توجه به نوع عملکرد عربستان در تنش ها 
و جنگ های منطقه ای که بــدون ارتش های 
اجــاره ای و ایجــاد ائتالف ها وارد 
هیچ درگیری و جنگی حتی علیه 
کشور کوچک و فقیری مثل 
یمن نشده است، تا چه حد 
محتمل است که پس از پاسخ 
منفی رژیم صهیونیستی، خود 

بررسی تحوالت اخیر منطقه در گفت وگوی مشروح قدس با سخنگوی وزارت امور خارجه 

اگر به نیروهای یمن کمک می کردیم، ابایی از اعالم آن نداشتیم 

 با ذکاوتی که از آقای حریری انتظار داریم، تصور اولیه ما این است که نباید این حرف ها را به میل خود و 
آگاهانه در مورد ایران زده باشد. ما می دانیم که قبل از سفر دوم ایشان به عربستان و اعالم استعفا، ایشان 
دیدار مفصلی با آقای والیتی داشت. آنچه ما در این مذاکرات دیدیم، مثبت بود و دیدار در محیطی آکنده از 
تفاهم و دوستی و کامالً سازنده انجام شد. به بیان دیگر، آنچه در این مالقات گفته شد با آنچه ایشان روز بعد 

در عربستان بر زبان آورد کامالً متفاوت بود. 

اتهام زنی های حریری علیه ایران به میل خودش انجام نشده است
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روزنامـه صبـح ایـران

اظهارات ماکرون علیه ایران برای جذب دالرهای نفتی منطقه است مهر: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه علیه برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران در سفر به امارات اظهار داشت: این 
بحث ها از ســفر چند ماه قبل ترامپ به منطقه و کســب دالرهای نفتی شــروع شــده و در واقع، ردپایی برای شــرکای دیگر باقی گذاشته اســت تا با این حرف ها و راه انداختن ایران هراسی و جذب دالرهای کشورهای ریزه حاشیه خلیج فارس، جای خود را در منطقه باز کنند. شهروز برزگر 

تاکید کرد: اعراب پولشان را با خرید از آمریکا و  فرانسه هدر ندهند و بدانند که جمهوری اسالمی خیلی بهتر از آنها می تواند امنیت منطقه را تامین کند و این مسئله را در عراق و سوریه اثبات کرده است.

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

خبر

 تحریم های جدید علیه ایران 
فعالً در دستور کار نیست

تسنیم: مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا می گوید اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران فعالً در دستور کار این اتحادیه نیست.

فدریــکا موگرینی گفت که موشــک های 
بالستیک جزو توافق هسته ای ایران نیستند. 
وی اضافه کرد: »ما هیچگاه در ماه های اخیر 
این موضوع را ســر میز مذاکره مان مطرح 
نکرده ایم و پیش بینی نمی کنم این اتفاق در 

آینده نزدیک هم بیفتد.«

مجوز اجرایی شدن بخشی از 
فرمان منع مهاجرت آمریکا 

علیه ایرانی ها صادر شد
تسنیم: شــعبه نهــم دادگاه تجدید نظر 
آمریکا مجوز اجرایی شدن بخشی از فرمان 
منع مهاجرت دولت این کشــور علیه اتباع 

ایران و پنج کشور دیگر را صادر کرد.
حکم جدید که شــعبه نهم دادگاه تجدید 
نظــر ایــاالت متحده، مســتقر در شــهر 
»سانفرانسیسکو« ایاالت متحده صادر کرده 
به دولت ترامپ اجازه می دهد از ورود بخشی 
از اتباع شــش کشور مسلمان به آمریکا که 
اصطالحاً فاقد »ارتباطات اصیل« با اشخاص 
یا نهادهای این کشــور هستند، جلوگیری 

کند. 

سفرهای استانی به زودی 
با تغییراتی در شیوه برگزاری 

آغاز می شود

آنا: محمــود واعظی رئیــس دفتر رئیس 
جمهوری درباره ســفرهای استانی دولت 
دوازدهم گفت: در حال بررســی هســتیم 
و پس از بررسی شــیوه برگزاری سفرهای 

استانی، زمان قطعی آن را اعالم می کنیم.
وی درباره شیوه برگزاری سفرهای استانی 

گفت: تصمیم داریم تغییراتی ایجاد کنیم.

امنیت ملی را جاسوس های 
تیم مذاکره کننده هسته ای 

مختل کردند، نه کیهان!
دانشجو: حجت االســالم احد آزادی خواه 
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس با 
اشاره به توقیف دوروزه روزنامه کیهان اظهار 
داشت: معتقدم به جای روزنامه کیهان باید 
مدعیان امنیت ملی کشور که علیه مصالح 
ملی برآمده و امنیت کشور را مختل کرده اند 
مهار شوند. وی خاطرنشان کرد: باتوجه به 
سرنخ هایی که به دست آورده ایم امنیت ملی 
کشور را عوامل نفوذی، چون جاسوسانی که 
در تیم هسته ای وجود داشتند برهم می زنند 
پس بهتر است به جای مخِل امنیت خطاب 
کردن روزنامه کیهــان مراقب موضوعاتی 
باشــیم که می توانند مصالح ملی کشور را 

تحت الشعاع قرار دهند.

سیاست

ســعودی ها بخواهند علیه حزب اهلل دست به 
ماجراجویی بزنند؟ 

به هر حال دشــمنی برخی کشــورها بــا ایران و با 
مقاومت در منطقه و خاصه ملت لبنان که توانستند 
علی رغم همه توطئه ها به یک وحدت و انسجام کارا 
برسند و در مسیر سازندگی قدم بردارند، یک واقعیت 

روشن است. 
اما من فکر می کنم عربســتان، علی رغم میل یا ولع 
زیادی کــه به رخ دادن برخی تغییــر و تحوالت در 
منطقه دارد، بیشتر یک عملیات روانی را در مجموعه 
منطقه انجام می دهد. عربستان با ویژگی هایی که به 
لحاظ ساختاری و توانایی های عملیاتی و مشکالت 
داخلی و نیز جایگاهی که در منطقه دارد، بعید است 

که دست به یک اقدام عملی بزند. 
این توانمندی در عربستان نیست و افراد پخته تری 
که در ریاض حضور دارند باید این واقعیت را در نظر 
بگیرند و به آن فکر کنند. البته گاهی ممکن اســت 
برخی افراد بــر اثر عصبانیت و تنش های روحی که 
به دلیل معضالت و بحران های فراوان برایشان ایجاد 
می شود، دســت به اقدامات نسنجیده ای بزنند ولی 
این کار هم مثل باقی اقداماتشــان وضعیت آن ها را 
بحرانی تر خواهد کرد و پیروزی و دســتاوردی برای 

آن ها نخواهد داشت. 

پس از واکنش های گسترده ای که در سطح 
بین المللی نســبت به اعالم اســتعفای آقای 
حریــری در ریاض، نهایتاً او روز یکشــنبه با 
تلویزیون »المستقبل« که رسانه خود اوست، 
مصاحبه ای انجام داد تا به شایعه محبوس بودنش 
در عربستان پایان دهد وگفت در آینده به لبنان 
باز خواهد گشت تا به صورت قانونی استعفا دهد. 
او همچنین اتهاماتش علیه جمهوری اسالمی 
ایران را تکرار کرد. با این حال آقای میشل عون، 
رئیس جمهور لبنان، سخنان حریری را  بی اعتبار 
خواند. نگاه دســتگاه دیپلماسی ایران به این 

مصاحبه و محتوای آن چگونه است؟ 
بــه مصاحبه آقای حریری و حرف های ایشــان از 2 
منظر یا با 2 فرضیه می توان نگاه کرد. فرضیه نخست 
این اســت که بر اســاس تحلیل ها و گفتاری که در 
بخشی از جهان بدان اشــاره می شود، او زیر فشار و 
به اجبار، در یک نوع حبس و به دلیل مصالح خودش 

چنین حرف هایی را زده است.
فرض دوم این اســت که آقای حریــری به دلخواه 
خــودش در ریاض مانده و با آگاهــی و اختیار و در 

آزادی کامل صحبت هایی را مطرح کرده است. 
در شق اول هیچ حرجی بر ایشان در مورد هر آنچه 
زیر فشار و به خواست میزبان تحمیلی خود در مورد 
ایران گفته، نیســت و نوع نگاهی که رئیس جمهور 
لبنان و برخی محافل داخلی این کشور به مصاحبه 
ایشان داشتند و احساس می کردند این اظهارات آقای 
حریری زیر فشار بیان شده و از سر خودآگاهی نبوده 
است، سبب شد که اجازه پخش آن را در رسانه های 

لبنان ندهند. 
امــا اگر این حرف هــا را آگاهانه گفته باشــد - که 
حرف های غیرواقع بینانه، غلط و نادرستی است- نشان 

می دهد که ایشان تحت تأثیر دیگران قرار دارد. 
خارج از این بحث، اشاره ایشان به بازگشت به لبنان 
و استعفای در مراحل رســمی و یا ماندن در قدرت 
وضعیــت را دگرگون می کند و لبنان را با شــرایط 

جدیدی روبه رو خواهد ساخت. 
در صورتی که ایشان در بیروت استعفای خودش را 
تکمیــل کرده و از طریق قانونی عمل کند، وضعیت 
جدیدی را شــاهد خواهیم بود. اما این احتمال هم 
وجود دارد که آقای حریری به لبنان برگردد و تحت 
شرایطی باز هم در سمت نخست وزیری باقی بماند. 
نوع بیان ایشــان حاکی از چنین امیدی است ولی 
هنوز برای قضاوت نهایی در این مورد زود است. چون 
هفته قبل هم صحبت از بازگشــت ایشان در پایان 
هفته می شــد ولی این امر اتفاق نیفتاد. باید ببینیم 
آقای حریری به لبنان بازمی گردد و پروســه تکمیل 
اســتعفای خود را کامل می کند یــا نه؟ و برخورد و 
واکنش مقامات لبنان با استعفا و سخنان وی چگونه 

خواهد بود. 

آیا تهران با مقامات لبنان در مورد این اقدام 
آقای حریری و اتهاماتی که علیه ایران مطرح 

کرد، تماس و گفت وگویی داشته است؟ 
تماس های ما با دولت لبنان روزمره است. ما همواره 
تالش کرده ایم که با کشــورهای دوست و همسایه  
روابط سازنده و پابرجایی را ایجاد کنیم که تحت تأثیر 
تحریک ها قرار نگیرد. همکاری های ما با دولت لبنان 
در شــمایل و اشکال مختلفی به طور طبیعی وجود 
دارد و ما همواره امکان تماس و تبادل نظر را از طریق 
کانال های ذی ربط و سفارتخانه ها داریم. ولی این به 
معنای دخالت ما در مسائل داخلی دیگر کشورها از 
جمله لبنان نیست. جمهوری اسالمی ایران خواهان 
لبنانی باثبات، توسعه یافته و همگرا است و برای آن 

هزینه هایی هم پرداخت کرده است. 

کاری که سعد حریری کرد و اتهام هایی که 
به جمهوری اسالمی ایران وارد نمود، تأثیری در 

روابط ایران و لبنان بر جای خواهد گذاشت؟ 
سخنان آقای حریری به هر دلیلی که بیان شده باشد، 
هیچ تأثیری  بر روابــط ایران و مردم لبنان نخواهد 
داشــت. لبنان کشوری است متشــکل از قومیت ها 
طوایــف و گروه ها و احزاب مختلــف که جمهوری 
اسالمی ایران با تمامی آن ها رابطه متعادل، متوازن و 
مثبتی را داشته و خواهد داشت و خواهان لبنانی آزاد 
و مستقل است. با ذکاوتی که از آقای حریری انتظار 
داریم، تصور اولیه ما این است که نباید این حرف ها 
را بــه میل خود و آگاهانه در مورد ایران زده باشــد. 
ما می دانیم که قبل از ســفر دوم ایشان به عربستان 
و اعالم استعفا، ایشان دیدار مفصلی با آقای والیتی 
داشت. آنچه ما در این مذاکرات دیدیم، مثبت بود و 
دیدار در محیطی آکنده از تفاهم و دوســتی و کاماًل 
سازنده انجام شد. به بیان دیگر، آنچه در این مالقات 
گفته شد با آنچه ایشان روز بعد در عربستان بر زبان 

آورد کامالً متفاوت بود. 
در این دیدار درباره همه مســائل منطقه و وضعیت 
لبنان تبادل نظر شــد و این نشان می دهد که آقای 
حریــری با توجه به پیشــینه خانوادگی و آگاهی  از 
نوع روابط پدر فقیدش با جمهوری اســالمی ایران 
نمی تواند چنین با ناپختگی سخن بگوید. به همین 
دلیل رفتار او برای ما عجیب و غیرقابل درک است. 
ما معتقدیم که ایشان روزی باید این اظهاراتش را در 
یک شرایط بهتر اصالح و موضع واقعی خودش را در 

مورد ایران بیان کند. 
بی شک آنچه در این مالقات و مصاحبه بعدی بیان 
شــده، کامالً با هم متناقض است لذا این بیم وجود 

دارد که ایشــان تحت فشار و تهدید دولت عربستان  
مجبور به بیان حرف هایی شده که اعتقادی به آن ها 

ندارد. 
 

 اتهاماتی که حریری علیه ایران مطرح کرد 
را باید در چارچوب همان جنگ و نزاع نیابتی 
عربستان علیه ایران در فضای سیاسی تعبیر 
فرودگاه  هدف قرارگرفتن  موضوع  در  اما  کرد. 
ملک خالد ریاض به دست نیروهای ارتش یمن 
که ضربه سختی به هژمونی و هیمنه عربستان  
وارد کرد، مقامات ســعودی به لفاظی و تهدید 

مســتقیم ایران روی آورده اند. 
در بیانیه ائتالف نظامی ضدیمن 
حمله  عربســتان،  رهبری  به 
نیروهای یمنــی تعرض نظامی 
و  نامیده  عربســتان  به  ایران 
تأکید شــد که این ائتالف حق 
پاسخ به این اقدام را برای خود 
الجبیر،  عادل  می داند.  محفوظ 
هم  عربســتان،  خارجه  وزیر 
چند روز پیــش در گفت وگو با 
شبکه »سی ان بی سی« گفت که 
امیدواریم با ایران وارد درگیری 
مستقیم نظامی نشویم! این نوع 
ادبیات بی ســابقه تهدید آمیز 
علیه ایران از سوی عربستان را 

چگونه تحلیل می کنید؟ 
ما رفتار ســایر کشــورها را به دقت رصد می کنیم و 
همه چیز تحت کنترل و زیر نگاه ماست. ما در یمن 
هیچ نقشــی نداریم و با صراحت این  را اعالم کرده و 
می کنیم. آنچه در یمن اتفاق می افتد، بازتاب اقدامات 
خشن و تجاوزات نظامی و بمباران های متعددی است 
که توسط عربســتان و ائتالِف به رهبری او صورت 

گرفته است. 
مــا هیچ ابایی از این نداشــتیم که وقتی دولت های 
سوریه و عراق از ما تقاضای کمک کردند، اعالم کنیم 
که به آن ها در برابر تروریسم و داعش کمک می کنیم. 
اگر در یمن حضور می داشــتیم قطعــاً ابایی هم از 
اعالم آن نداشــتیم و از کسی نمی ترسیدیم که آن 
را مخفی کنیم. یمن کشــور مستقلی است و مردم 
یمن هم مردمی هســتند که در طول تاریخ در برابر 
تجاوز ایستادگی کردند و در این نبرد نیز همین کار را 

می کنند و چیزی برای از دست دادن ندارند. 
از این رو پیشــنهاد ما در این چند سال این بوده که 
دولت عربستان هرچه زودتر به تجاوز نظامی به یمن 

پایان دهد و اجازه دهد گروه های یمنی در گفت وگو  
با هم زیر نظر ســازمان ملل مســائل خود را حل و 
فصل کنند. اگر عربســتان از این کشور خارج شود، 
قطعاً مسائل زیادی در یمن و منطقه و حتی داخل 

عربستان حل و فصل خواهد شد. 
ســعودی ها فکــر می کردند که ظــرف چند هفته 
می توانند بر یمن مسلط شــوند و حاال بعد از چند 
سال نه تنها هیچ دستاورد و موفقیتی نداشته اند بلکه 
این جنگ باعث تقویت و افزایش توان دفاعی یمنی  ها 
هم شده است. خب! طبیعی است که سعودی ها در 
این شرایط بخواهند دیگران را مقصر بدانند. در حالی 
که وضعیت یمن به لحاظ محاصره 
به شــکلی اســت که حتی ارسال 
کمک های انسان دوستانه مثل غذا و 
دارو هم برای مردم این کشور ممکن 

نیست. 

ســؤال من دربــاره تهدید 
ایران  علیه  عربستان  مستقیم 
بود؛ اینکه می گویند ممکن است 
با ایــران وارد درگیری نظامی 
بشوند.. عربســتان می داند در 
جایگاه و موقعیتی نیســت که 
بخواهد علیه ایران دســت به 
اقدام نظامی بزنــد اما بر زبان 
راندن این جمــالت در فضای 

سیاسی تنش آمیِز امروز چه کاربردی دارد؟ 
من این را یک ناشــیگری سیاســی می دانم و فکر 
می کنم بیان کننده آن از درایت الزم برخوردار نبوده و 
در یک حالت هیجانی و عصبانیت مطرح شده است. 
فکر می کنم هیچ فرد عاقلی دســت به خودکشــی 

نمی زند. 

عربستان از اتحادیه عرب خواسته تا شنبه 
آینده جلسه ای فوق العاده در مورد ایران برگزار 
کند. ظاهراً آن ها به دنبال ایجاد یک اجماع و 
پیشبرد اهداف خود با ظرفیت اتحادیه عرب 

هستند.این اتفاق چقدر محتمل است؟ 
اتحادیه عرب به محفلی برای سخن گفتن و برخاستن 
تبدیل شــده اســت و این نهاد هیچ ظرفیتی برای 
عمل کردن به آنچه در قالب بیانیه ها و تصمیمات آن 
صادر می شود، ندارد. این اتفاق و درخواست عربستان 
برای برگزاری جلسه اتحادیه عرب بخش دیگری از 
همان عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی اســت که به 
راه انداخته اند. آن ها می توانند حرف هایشان را در این 

اجالس بزنند و اتهاماتــی را به غلط علیه جمهوری 
اســالمی مطرح کنند ولی آنچه برای ما مهم است، 
رفتار و عمل کشورهای عرب در مورد ایران است. ما 
بسیار دیده ایم که در این قبیل جلسات و نشست ها 
مواضع و بیانیه های تندی علیه ایران صادر شده ولی 
کشــورهای عربی بعداً به سرعت با ما تماس گرفته 
یا اطالع داده اند که ما تحت شــرایط ویژه ای مجبور 
به اتخاذ آن مواضع شده ایم و چنین اعتقادی نداریم. 
بــه طور مثال در اجالس ریاض که با حضور 40 تن 
از سران کشورهای عربی و دونالد ترامپ برگزار شد، 
خیلی از کشــورهای عربی تماس گرفتند و گفتند 
مواضعی که در ریاض اعالم شــد، موضع ما نیست و 
ما موظف بودیم ســخنی بگوییم که حرف خودمان 
نبود. حتی گفتند که بیانیه پایانی آن نشست را بعد 
از صدور و اعالم رسمی دیده اند و اطالعی از محتوای 

آن نداشته اند. 
توصیــه می کنیم اتحادیه عرب به جای پرداختن به 
دشمنان فرضی و ایجاد شکاف در جهان اسالم، بهتر 
است به موضوع اصلی و هدف اساسی از تشکیل خود 
که موضوع فلسطین است، بپردازد و وقت و توان خود 
را مصروف دشمن مشترک کشورهای اسالمی یعنی 

رژیم صهیونیستی کنند. 

عربستان حمله موشکی نیروهای یمنی به 
ریاض را به ایران نســبت می دهد و ادعا دارد 
ایران به هر نحوی ایــن توانایی را به نیروهای 
یمنی داده است و بر این اساس جنجال سیاسی 
و رسانه ای گســترده ای را به راه انداخته است. 
این موضوع درســت همزمان با اعالم راهبرد 
جدید ترامپ در مورد ایران و برجام و طرح این 
موضوع از سوی او که برجام باید اصالح شده و 
برنامه موشکی ایران را هم در بر بگیرد )و برخی 
دیگر از شرکای برجامی ما هم این خواسته را به 
صورت ترجیع بند تکرار می کنند(، اتفاق افتاد. 
آیا مناقشه ای که عربستان در یمن به راه انداخته 

را هم می توان در همین مسیر تفسیر کرد؟ 
عربستان پس از برجام به هر شکل ممکن به دنبال 
آن بود که توافق هســته ای ایران با 1+5 را تخریب 
کند. عربستان نگران عادی شدن روابط ایران با جامعه 
بین المللی است و از هر فرصتی در این زمینه استفاده 
کرد. در حوزه موشکی هم سعودی ها فکر می کنند با 
طرح چنین موضوعاتی شاید بتوانند ائتالفی را علیه 
ایران مطرح کنند و این در چارچوب همان فشــاری 
اســت که می خواهند به ایران وارد کنند. اتهام هایی 
که آن ها به ایران وارد می کنند اساســاً کذب است. 
موشــک هایی که نیروهای یمنی استفاده کرده اند، 
همان تسلیحاتی است که از گذشته در اختیار ارتش 
یمن بوده و آن ها توانسته اند از این تسلیحات استفاده 
بهینه بکنند و این مربوط به خودشان است. جمهوری 
اسالمی ایران همواره خواهان منطقه ای آرام، باثبات 
و آماده برای توســعه اقتصادی اســت و هیچ گونه 
جنگ افــروزی و جنگ طلبی را تشــویق نمی کند. 
ایران همواره سعی کرده که کشورهای پیرامونش در 
آرامش بیشتری زندگی کنند و بارها این را در عمل 

نشان داده  است. 

فکر می کنید نتیجــه کودتایی که محمد 
بن  سلمان در داخل ســاختار خاندان حاکم 
انجام داده، چقدر می تواند در سطح تنش  ما با 
عربستان تأثیر داشته باشد؟ برخی تحلیلگران 
معتقدند با به قدرت رسیدن محمد بن  سلماِن 
جوان دوره بسیار طوالنی از روابط سرد و تنش زا 

بین ایران و عربستان حاکم خواهد شد. 
به هر حال ما شاهد یک حاکمیت کم تجربه، ناپخته 
و هیجانی در نظام عربستان و تصمیم های تا حدی 
کودکانه هستیم. عالقه ندارم در مورد مسائل داخلی 
عربستان صحبت کنم و نمی دانم چه اتفاقی در آنجا 
رخ داده ولی آنچه در خبرها وجود دارد و می شــود 
دنبال کرد، این است که یک رقابت و درگیری شدید 
درونی در حاکمیت عربستان و جود دارد  که جدی 
هم به نظر می رسد. طبیعتاً مسئولیت تحوالت داخلی 
عربســتان با دولت و مردم این کشور است و من به 

حوزه مسائل داخلی آن ها ورود نمی کنم. 

اتحادیه عرب 
به محفلی برای 
سخن گفتن و 
برخاستن تبدیل 
شده است و این 
نهاد هیچ ظرفیتی 
برای عمل کردن 
به آنچه در قالب 
بیانیه ها و تصمیمات 
آن صادر می شود، 
ندارد

بــــــــرش
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 معارف/ مليحه پژمان  شــهيد ادواردو 
آنيلى فرزند ســناتور جيانى آنيلى مولتى 
ميلياردر مشــهور ايتاليايى بود كه ششم 

ژوئن 1954 در نيويورك به دنيا آمد. 
پدرش صاحب كارخانه هاى ماشين سازى 
فيات، فرارى، اوبكو، المبورگينى، النچيا، 
آلفارمو، چندين كارخانه صنعتى، بانك هاى 
خصوصى، شركت هاى طراحى مد و لباس، 
روزنامه هاى الســتامپا، كوريره، دالسرا و 
باشگاه فوتبال يوونتوس بود و در حقيقت 
قرار بود ادواردو وارث اين ثروت افسانه اى 

شود.
امروز 15 نوامبر و 24 آبان برابر با ســالروز 
شــهادت ادواردو آنيلــى اســت - كه نام 
«مهدى» را بر خود گذاشته بود - و با اينكه 
مى توانست با ثروت هنگفت پدرش زندگى 
آرامى را طى كند، دل به دنيا نسپرد و راه 
رسيدن به خدا را از مسير اسالم پى گرفت.
براى واكاوى جايگاه شخصيتى اين شهيد 
با دكتر حســن قديرى ابيانــه ديپلمات 
اسبق كشــور در استراليا و مكزيك، مدير 
انجمــن نخبــگان جهان اســالم و عضو 
شوراى بين الملل پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشــه اسالمى 
كــه البته از نزديــك با اين 
شهيد واالمقام ارتباط داشته 
گفت وگــو كرده ايــم كه در 

ادامه مى خوانيد:
 جنــاب دكتر قديرى 
آنيلى  ادواردو  ابيانــه! 
شهيدى است كه در قلب 
زندگى  وجود  با  و  ايتاليا 
با  خانــواده اى  ميان  در 
گرايش هــاى يهــودى 
مســلمان مى شــود؛ قطعاً شنيدن 
شرايط مسلمان شدن اين شهيد براى 
خيلى از مردم آنچنان كه بايد شناخته 
شده نيست؛ با توجه به اينكه با شهيد 
آنيلى ارتباط نزديك داشتيد دوست 
داريم با زندگى او از زبان شــما آشنا 

شويم.

شــهيد آنيلى از شــهدايى 
است كه شــايد براى خيلى 
از مردم ناشــناخته باشد، اما 
جايگاه شخصيتى اين شهيد 
بســيار واال و ارزشمند است. 
مسلمانى ادواردو از اين جهت 
بســيار متفاوت است كه با 

خواندن قرآن و تحقيــق در كالم نورانى 
آيات وحى به اســالم گرايــش پيدا كرده 
بدون اينكه كسى بخواهد درباره اسالم به 

او اطالعات بدهد.
شــهيد آنيلى در ابتدا با ســنى و شيعه 
آشنايى نداشت، اما نخســتين بار كه در 
ســال 60 به ايران آمد، خدمت امام (ره) 
رفت و آنجا به شيعه گرايش پيدا كرد و او 
در زمان حيات امام(ره) مقلد ايشان و پس 
از امام هم از رهبر انقالب آيت اهللا خامنه اى 

تقليد مى كرد.
 شــهيد آنيلى پس از گرايش به 
اسالم با مخالفت ها و آزارهايى از سوى 
خانواده روبه رو شد، موضع شهيد در 

برابر مخالفت ها چگونه بود؟
شــهيد ادواردو پس از گرايش به اسالم با 
اينكه وارث ثروتى هنگفت بود، اما از سوى 
خانواده اش تحت فشــار اقتصادى بسيار 
زيادى قرار گرفت، بــه گونه اى كه حتى 
براى تاكسى سوار شدن هم پول نداشت. 

خانواده آنيلى براى آنكه ادواردو 
را از ارث محروم كنند، ســعى 
زيادى در ديوانــه جلوه دادن 
فرزندشان داشــتند و او را در 
بيمارستان روانى بسترى  يك 
كردند كه به گفته خود ادواردو 

همه اعضاى آن يهودى بودند.
اين شهيد بزرگوار پيوسته در حال مبارزه 
بود و در نهايت هم به طرز مشكوكى در روز 
15 نوامبر سال 2000 به شهادت رسيد و 
پيكرش در بزرگراه تورينو- ساوانا در شمال 

ايتاليا و در نزديكى شهر تورين پيدا شد.
پليــس ايتاليا با تبانى خانــواده اش علت 
مرگ ادواردو را خودكشى و استعمال مواد 
مخدر اعالم كرد، ضمن اينكه همه آثار و 
اسناد مربوط به تحقيقات ادواردو و حتى 
فيلم مســتند او كه در يكى از كانال هاى 
تلويزيونى ايتاليا پخش شده بود جمع آورى 

شد و از بين رفت.
ِ آيا پس از شهادت ادواردو جنبش ها 
و حركت هايى توسط جوانان ايتاليايى 
به پيروى از اين شهيد به وجود آمد؟ 
آيا افراد ديگرى به پيروى از ادواردو 

در اين كشور مسلمان شدند؟
خير؛ چون البى صهيونيست ها آن قدر در 
ايتاليا قــدرت دارد كه حتى جريان مرگ 

مشكوك وى هم فاش نشد.

اگر رسانه هاى ايتاليا اجازه تبليغ داشتند 
و از سال 2000 تاكنون حتى يك مطلب 
درباره مســلمانى ادواردو منتشر مى شد 
كه او با پشــت پــا زدن به ثروت هنگفت 
پدرى اش مســلمان شــده و به دســت 
صهيونيست ها كشته شده است، بى گمان 
ماهيت و حقيقت اسالم براى آن ها روشن 

مى شد.
حقيقت ادواردو در ايتاليا و كشورهاى غربى 
ناشناخته است، چون در رسانه هاى غربى 
هم موضوع زندگى و شــهادت او بايكوت 

شد.
ادواردو خيلى تالش كرد ثروت پدرى اش را 
به دست بياورد و در راه اسالم هزينه كند، 
اما به شــرايطى رسيد كه بايد بين اسالم 
و ثروت يكى را انتخــاب مى كرد و او هم 

مسلمانى را انتخاب كرد.
 شهيد آنيلى گويا در دوران حيات 
خود ســفرى هم به مشهد و زيارت 
حضرت رضا(عليه الســالم)  داشته 

است؟
بله همين طور است؛ ادواردو پس از گرايش 
به تشــيع يك بار راهى مشــهد شد و به 

زيارت امام  رضا(عليه السالم) رفت.
يكــى از دوســتانم ادواردو را در ســفر 
مشــهد همراهى مى كرد و يك روز او را 
به شهربازى و كوهســنگى برد. ادواردو 
با ديدن شــهربازى مشــهد گفته بود: 
الئيك ها در اروپا تــالش كردند مذهب 
را كنار بزنند، يك شــهر مذهبى بود كه 
همه مردم آن را به همين وصف مذهبى 
مى شناختند. الئيك ها براى از بين بردن 
جايگاه اين شهر شروع كردند به توسعه 
مراكز تفريحى در آن شهر زيارتى و پس 
از مدتى آن شــهر به يك شهر تفريحى 
تبديل شد و خاطره مذهبى بودن آن از 

ذهن همه مردم رفت.
اين شهيد تأكيد كرده بود، مشهدالرضا بايد 
به همان صورت زيارتى حفظ شود و نبايد 
اجازه بدهند مراكز تفريحى در اين شهر به 

حرم امام رضا(عليه السالم) غلبه كند.

گفت وگوى قدس با دكتر قديرى ابيانه به بهانه هفدهمين سالروز شهادِت فرزند مولتى ميلياردر ايتاليايى

روايت پرواز عاشقانه «ادواردو آنيلى» از ُرم تا خدا

مراجع براى كمك به آسيب ديدگان زلزله منطقه غرب كشور فراخوان دادند
اجازه مصرف سهم امام براى كمك به زلزله زدگان

معارف: در پى حادثه تلخ زلزله اخير در غرب كشــور و جا ن باختن و مصدوميت 
جمعى از هموطنان كرمانشاهى؛ شمارى از مراجع تقليد، ائمه جمعه و مسئوالن 
با صدور پيام هاى جداگانه اى ضمن همدردى با جان باختگان و آســيب ديدگان 
زلزله اخير از مسئوالن خواستند با همه امكانات به كمك حادثه ديدگان بشتابند.

آيت اهللا مكارم شــيرازى از مراجع عظام تقليد با صدور پيامى ضمن همدردى با 
جان باختگان و آسيب ديدگان زلزله اخير در كشور، اجازه مصرف يك سوم سهم 
امام براى كمك به زلزله زدگان را صادر و اعالم كرد:«... مؤمنين مجاز هســتند از 
يك سوم سهم مبارك امام(عليه السالم) براى اين كار خداپسندانه استفاده نمايند 

و ان شاءاهللا از بركات معنوى و الهى آن برخوردار شوند...»
در ايــن زمينه دفتر آيت اهللا سيســتانى ضمن همدردى با زلزلــه زدگان غرب ايران 
اعالم كرد: مقلدان آيت اهللا سيســتانى مى توانند نصف سهم امام را به آسيب ديدگان 
زلزله اختصــاص دهند. اين دفتر اعالم كرد: در پى اســتفتاى شــمارى از مقلدان 
آيت اهللا سيستانى، ايشان ضمن اظهار همدردى با خانواده هاى داغدار و آسيب ديدگان 
و دعا براى شفاى عاجل مصدومان، به مقلدان خود در ايران اجازه داده اند كه از نصف 
سهم مبارك امام(ارواحنا فداه) در تأمين نيازهاى ضرورى آسيب ديدگان صرف نمايند.

آيت اهللا صافى گلپايگانى نيز با صدور پيامى حادثه زلزله و جان باختن هموطنان 
را تســليت گفت و كمك از محل سهم امام به زلزله زدگان را براى مقلدان خود 
مجاز دانست. در بخشى از پيام اين مرجع تقليد نيز آمده است: «... از دولت محترم 
و نهادهاى مردمى و انقالبى و مردم شــريف ايران مى خواهم با هر وسيله  ممكن، 
مصدومان و گرفتاران اين حادثه را كمك و يارى نمايند و مؤمنين مجاز هستند از 

سهم مبارك امام(عليه السالم) كمك كنند.»

پيام هاى تسليت مراجع و علما
همچنين حضرات آيات نورى همدانى، وحيد خراســانى، علوى گرگانى، آيت اهللا 
شبيرى زنجانى، جعفر سبحانى، سيدكاظم مرعشى؛ موسوى جزايرى، آيت  اهللا سيد 
احمد علم  الهدى، عليرضا اعرافى مدير حوزه هاى علميه كشور، سيدمحمد سعيدى 
توليت آســتان مقدس حرم حضرت معصومه(عليهاســالم)، آيت اهللا سيداحمد 
خاتمى عضو خبرگان رهبرى، محمود محمدى عراقى نماينده مردم كرمانشــاه 
در مجلس خبرگان رهبرى و چند تن ديگر از شــخصيت هاى مذهبى درگذشت 

شمارى از هموطنانمان را در زلزله منطقه غرب كشور تسليت گفتند.

وقت و شرايط وجوب نماز 
آيات در زلزله و رعد و برق 

آيت اهللا خامنه اى:  نمــاز آيات براى زلزله 
قضا نمى شــود و هر وقت بخواند بايد به نيت 

ادا خوانده شود.
آيت اهللا مكارم شــيرازى:  مسئله 1292ـ 
هنگامــى كه زلزله يا صاعقه و مانند آن اتفاق 
مى افتد بايد بالفاصله نماز آيات را بخواند و اگر 
نخواند معصيت كرده و احتياط مستحب آن 

است كه تا آخر عمر هر وقت توانست بخواند.
آيت اهللا سيستانى: مسئله 1477ـ در زلزله 
بايد فوراً نماز آيات را بخواند، به نحوى كه در 
نظر مردم تأخير محسوب نشود، و اگر تأخير 
كرد احتياط مستحب آن است كه بعداً بدون 

نيت ادا و قضا بخواند.
مسئله 1506ـ  آيت اهللا وحيد خراسانى: 
موقعى كه زلزلــه و رعد و برق و مانند اين ها 
اتفاق مى افتد بايد نماز آيات بخواند و بايد به 
اندازه اى كه عرفاً تأخير گفته مى شود نماز را 
عقب نيندازد و در صورت تأخير نماز را به جا 
آورد و بنابر احتياط واجب نّيت ادا و قضا نكند.
اگر زلزله به گونه اى است كه همه متوجه وقوع 
آن شده اند و امر واضحى بوده، كسانى كه متوجه 

زلزله شدند همگى بايد نماز آيات را بخوانند.
 اگر كســى متوجه وقوع آن نشــده و فقط 
با دســتگاه هاى زلزله نگار متوجــه وقوع آن 
شــده اند، اين مورد موضوعاً از مصاديق زلزله 
عرفى نيســت و عرف به آن زلزله نمى گويد و 

نماز آيات هم ندارد.
 اما مواردى كه برخى متوجه آن شــده اند 
و برخى نه، كســانى كه موقع وقوع آن، فوراً 
متوجه شــده اند يا در زمــان متصل به زلزله 
متوجه وقوع آن شده همه مراجع مى فرمايند 

ايشان بايد نماز آيات را بخوانند.
 اما كسانى كه بعداً متوجه وقوع زلزله شده اند 
مثالً ساعتى يا ساعت ها بعد متوجه وقوع زلزله 

شده اند؛ در اين مورد بين فقها اختالف است.
آيات عظام امام و رهبــرى و مكارم و 

سيستانى: ديگر نماز آيات واجب نيست.
آيات عظام مرحوم گلپايگانى وبهجت و صافى: 

در اين فرض هم واجب است نماز آيات بخوانند.
آيات عظام تبريزى، وحيد و فاضل: در اين 
فرض هم بنا بر احتياط واجب بايد نماز آيات 

بخوانند.               منبع: سايت مراجع عظام

يك حديث / يك تصوير

رصد

شهيد ادواردو پس 
از گرايش به اسالم 
با اينكه وارث ثروتى 
هنگفت بود، اما از 
سوى خانواده اش 
تحت فشار اقتصادى 
بسيار زيادى قرار 
گرفت

بــــــــرش

احكام

شــهيد آنيلى از شــهدايى 
است كه شــايد براى خيلى 
از مردم ناشــناخته باشد، اما 
جايگاه شخصيتى اين شهيد 
بســيار واال و ارزشمند است. 
مسلمانى ادواردو از اين جهت 
بســيار متفاوت است كه با 

معارف
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

بازپرداخت 10درصد كسر شده از سپرده هاى كاسپين   خانه ملت: رئيس كل بانك مركزى گفت: مبلغ 10 درصدى كه از سپرده گذاران زير 200 ميليون تومان كاسپين كسر شده بود،در حال بازپرداخت 
به سپرده گذاران است.ولى اهللا سيف در تشريح آخرين وضعيت سپرده گذاران كاسپين گفت: بر اساس آخرين تصميم مبلغ 200ميليون تومان به تمامى سپرده گذاران اعم از سپرده گذارانى كه زير 200 ميليون 

تومان و بيش از اين ارقام سپرده  گذارى كرده اند پرداخت مى شود.وى افزود: در حال حاضر شعب كاسپين با خطوط اعتبارى كه بانك مركزى باز كرده است،پاسخگوى سپرده گذاران است.

نان گران شد، اينترنت ارزان 
افزايــش  ســرانجام  اقتصــاد: 
15درصدى قيمت نان بعداز چند 
بار تكذيب از سوى مسئوالن حاال 
درجلسه ستاد تنظيم بازار تصويب 
وبه صورت ضربتى قراراست از اول 

آذرماه اجرايى شود!
خبرى كه على فاضلى رئيس اتاق 

اصناف آن را تأييد كرده است.
به گفته وى در جلسه مذكور موافقت شد كه افزايش قيمت در حد 15 درصد 

و به شرط افزايش كيفيت نان باشد.
امانكته قابل تأمل اينكه قبل از واكنش مردم وكارشناســان قرار اســت اين 

گرانى ها از اول آذرماه اجرايى شود وحتى به سال آينده هم موكول نشود!
دراين باره قاســم زراعتكار رئيس اتحاديه نانوايان سنتى با اشاره به موافقت 
ســتاد تنظيم بازار با افزايــش 15 درصدى قيمت نان، به ايســنا مى گويد: 
قيمت هــاى جديــد نان در اســتان هاى كشــور بر اســاس تصميم گيرى 
اســتاندارى ها و فرماندارى ها مشخص شــده و از اول آذر ماه جارى اجرايى 

مى شود.
اما نكته اى كه بارها به آن اشاره شده، پيشتازى گرانى مواد خوراكى وكاالهاى 
اساسى است كه نقش عمده اى در سبد معيشت مردم كم درآمد دارد و فشار 
مضاعفى را به اين خانوارها تحميل مى كند و خبرى از ارزانى اين گروه كاالها 
نيست، اما درعوض برخى خدمات كه دراولويت هاى بعدى قرار مى گيرد ارزان 
مى شود، براى مثال هزينه هاى اينترنت كاهش يافت كه رويكردى قابل قبول 
اســت، اما اگر اين اتفاق براى نان وبرخــى محصوالت لبنى مى افتاد رويكرد 
مناسب ترى بود؛ دراين باره محمدجواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات با اشاره 
بــه كاهش هزينه حداقل 30 درصدى در قياس با تعرفه قبلى اينترنت ثابت، 
گفت: حتى با وجود مفهوم مصرف منصفانه بيش از 80 درصد كاربران ديگر 

نيازى به خريد حجم يا پرداخت هزينه اضافه نخواهند داشت.

گزارش روز

ميز خبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  ده سال پيش، 
اقشار  به  را  مهرش  خواست  وقت  دولت 
نشان  كمال  و  تمام  درآمد،  كم  و  ضعيف 
دهد، حاصلش شد پروژه پر حرف و حديث 

مسكن مهر.
حاال و در شــرايطى كه دولت فعلى امسال 
را ســال پايان اين پروژه اعالم كرده، استان 
كرمانشاه به آيينه تمام نماى اين سازه هاى 
غيراستاندارد تبديل شده؛ آيينه اى كه از دل 
زلزله 7 ريشترى شامگاه بيست و يكم آبان 
امسال بيرون آمده! هنوز البته به طور دقيق 
اعالم نشده چه تعداد از كشته ها و مصدومان، 
ساكنان اين «خانه هاى مهرى» بوده اند، اما 
شواهد ويرانه هايى تقريباً غيرقابل سكونت را 

به ناظران نشان مى دهد.
شــايد تكرار مكررات باشــد اگــر از دل 
چركينى دولت يازدهم و دوازدهم در قبال 
ســاخت و سازهاى غيراصولى مسكن مهر 
حرف بزنيم. اين پروژه اما از ســوى دولت، 
عامل جهش 760 درصدى قيمت زمين و 
500 درصدى قيمت مسكن، متهم بزرگ 
در افزايش نقدينگى و تورم زايى لقب گرفته، 
حال آنكه 10 ســال پيش با هدف ساخت 
ســالى يك ميليون واحد شروع شد. امروز 
و بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرسازى 
يك ميليون و 774 هزار واحد افتتاح و يك 
ميليون و 511 هزار واحد تحويل متقاضيان 
شــده اســت و به دليل وجود مشــكالت 
متعدد زيربنايى و روبنايى 117 هزار واحد 
فاقد متقاضى هســتند.در مجموع نيمى از 
واحدهاى مسكن مهر با نظارت دولت يازدهم 

ساخته و تحويل مردم شده است.
با اينكه بر اســاس آمار تا اين لحظه حدود 
435 نفر كشــته شده اند و باالى 7000 نفر 
زخمى و 12هزار واحد مســكونى شــهرى 
و روســتايى به شكل صد در صدى تخريب 
شده اند، اما در قبال سازه هاى غيراستاندارد 
بالخيز كرمانشــاه هيچ مرجعى پاســخگو 
نيست! به نوشته ايســنا دولتمردان ديروز 
سكوت پيشــه كرده اند و مســئوالن امروز 
حرفى براى گفتن ندارند! مهندســان ناظر 
هم قطعاً راهى براى فرار از مســئوليت پيدا 

مى كنند. شايد هم از فردا كمان انتقاد را به 
سمت يكديگر نشانه بروند. 

 بالى خانه هاى غير استاندارد
از برچســب زنى و اتهام زنى به اين دولت و 
آن دولــت كمى فاصله بگيريم. واقعيت اين 
است كه خانه هاى غيراستاندارد چه از جنس 
مهر باشــند و چه نباشند، بالى جان مردم 
كرمانشاه شــده اند. قبل از آن هم خراسان 

شمالى، ورزقان، بم و... .
نمايندگان مجلس امــا اين روزها در تالش 
هســتند به دور از فرافكنى بــه درد كهنه 
ساخت و سازهاى غيراصولى در كشور برسند. 
اعضاى كميسيون قضايى و حقوقى، عمران، 
اجتماعى و... در تكاپو براى حل ريشــه اى 
معضل سازه هاى غيراستاندارد هستند. قرار 
اســت حاصل اين تكاپوها پاســخگو كردن 
مقصران و برخــورد قضايى با متخلفان اين 
ساخت و سازهاى پربال باشد، بدان اميد كه 
در آينده حتى ساخت و سازها چه براى نشان 
دادن مهر به محرومان باشد و چه ساخت و 
سازهايى ديگر كمتر نشانى از آسيب پذيرى 
در برابر بالياى طبيعى و غيرطبيعى داشته 
باشــند.آن طور كه عضو كميسيون عمران 
به خبرگــزارى خانه ملت گفته معضلى كه 
در بخــش عمران و مهندســى وجود دارد، 
تخلفات و امضا فروشى است كه اگر كم شود 

شاهد كاهش تلفات خواهيم بود؛ همچنين 
در زمينه استاندارد مصالح ساختمانى دچار 
مشكل هستيم. حميد بنايى تأكيد كرد: بعد 
از بازديد، در صورت احراز تخلف سازندگان 
مسكن مهر حادثه ديده در زلزله كرمانشاه 
قطعاً در جايگاه نظارتى متخلفين را به مراجع 

قضايى معرفى مى كنيم.

 مسكن ارزان 
رئيس ســازمان نظام مهندسى ساختمان 
هم به خبرنگار ما گفت: ارزان تر تمام شدن 
خانه ها باعث نظارت نكردن سازمان مهندسى 
ساختمان شد! فرج اهللا رجبى با بيان اينكه 
مسئوليت، متوجه سازندگان است، ادامه داد: 
البته ظاهراً ايستايى اين ساختمان ها خوب 
بوده اما وزارت راه و شهرســازى مسئوليت 
ساخت را بر عهده داشته و بدون طى مراحل 

قانونى، مجوز پروانه ساخت داده است.
ايــن عضو كميســيون عمــران مجلس 
اظهار داشــت: پس از زلزلــه بم، رهبرى 
سياســت هاى كلــى را ابــالغ كردند تا 
نقش نظارتى ســازمان نظام مهندســى 
پررنگ شود، لذا امروز بهترين زمان براى 
بهره گيرى از توان نظام مهندســى است و 
قطعاً با به كارگيرى يك سيستم مشخص 
براى ساخت و ساز و ثبت شناسنامه هاى 
فنى، هر وقت اتفاقى رخ دهد، مسئول اين 

اتفاق به راحتى قابل تشخيص است.
وى تأكيد كرد: امروز هيچ راهى جز اصالح 
نظام مهندسى ســاختمان نداريم تا حيطه 
اختيارات بخش هاى مختلف مشخص شود، 
چرا كه امروز همه انگشت اتهام را به سمت 
ديگرى نشانه مى روند! رئيس سازمان نظام 
مهندسى ساختمان ادامه داد: اگر بر حقوق 
بهره بردار يعنى مردم متمركز شــويم هيچ 
حقى ضايع نخواهد شــد و مقصــر از نظر 
حقوقى، مهندسى و قضايى قابل پيگرد است.
رجبى گفت: در حال حاضر اصالحيه قانون 
نظام مهندسى را در اختيار كميسيون عمران 
قرار داده ايم و دولت يك ماه فرجه خواسته 
تا اليحه پيشــنهادى را ارائــه بدهد و اگر 
اليحه طى يك ماه آينده ارائه نشــود طرح 

پيشنهادى خودمان را مبنا قرار مى دهيم.
به گفته عضو ديگر كميسيون عمران دولت 
قــرار بود 13 ماه پيش اليحه پيشــنهادى 
را ارائه دهد، اما هنــوز خبرى از اين اليحه 
نيست! محمدرضا ملكشاهى به خبرنگار ما 
گفت: در حالى كه كشــورهاى توسعه يافته 
به سمت كاهش حداكثرى تلفات و خسارات 

ناشــى از زلزلــه حركــت 
كرده اند، ســاختمان هاى ما 
هنوز گارانتى ندارند و منافع 
فردى ســازندگان حرف اول 
را مى زند، لذا با اصالح قانون، 
سهم هر بخش و هر مرجع 
در تلفات اين چنينى محرز 

مى شود. 
ملكشاهى با بيان اينكه براى 
دفــاع از حقوق مــردم خأل 
قانونــى وجــود دارد، افزود: 
سازنده بايد ايمنى را تضمين 

كند و هر وقت الزم شــد غرامت بپردازد و 
مورد پرســش واقع شــود. به باور اين عضو 
كميسيون عمران مجلس عالوه بر نبود قانون 
و نظارت، مصالح غيراستاندارد و توليد مواد 
اوليه غيراصولى، جان مردم را تهديد مى كند 
كه در صورت اصالح قانون، قادر خواهيم بود 
بخش زيادى از اين مشكالت و پاسكارى ها را 

به تاريخ بسپاريم.

ضرب االجل يك ماهه به دولت براى ارسال اليحه اصالح قانون نظام مهندسى به مجلس

وضع ماليات 45ميليونىوزارت راه و سازندگان مقصران ساخت مسكن بى كيفيت
براى واحد يك ميلياردى

اقتصاد- مريم آبدانان: عضو هيئت مديره 
انجمن انبوه ســازان اســتان تهــران، وضع 
ماليات هاى ســنگين بر ســاخت و فروش 

مسكن را سياستى فلج كننده توصيف كرد.
جعفــر خزاعى به خبرنگار مــا گفت: وضع 
ماليات 45 ميليــون تومانى براى يك واحد 
يك ميليارد تومانــى و 90 تا 100 ميليون 
تومانى براى يك واحــد دو ميليارد تومانى 
رقم بسيار بااليى اســت؛ بنابراين فروشنده 
و ســازنده در مقابل پرداخت اين ماليات 5 
درصدى، 10 درصد روى قيمت خانه اضافه 
مى كند.به گفته وى سياست هاى كميسيون 
عمــران مجلس نه در راســتاى رونق بازار و 
صنعت ســاختمان بلكه در راستاى تشديد 

ركود در اين حوزه است.

گرانى بعد ازماه صفر
اقتصاد: ماه صفرتمام شــود لوازم خانگى 
گــران مى شــود اين مطلــب را حميدرضا 
غزنوى، ســخنگوى انجمن توليدكنندگان 
لوازم خانگى گفته و تأكيد كرده است گران 
شــدن 20 درصدى مواد اوليه موجب شده 
است تا بسيارى از برندها حدود هشت درصد 
قيمت كاالهاى خود را افزايش دهند كه البته 
برندهاى ديگر هم كه تاكنون افزايش قيمت 
را اعمال نكرده اند، مجبور هستند كه بعد از 

ماه صفر كاالها را گران تر كنند. 

واردات خودرو8ميليارددالر؛ 
صادرات؟

اقتصاد:نادرقاضى پور عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس به خانه ملت گفته در هفت 
ماهه ســال جارى 46هزارو 487 دســتگاه 
خودرو به كشــور وارد شده كه ارزش دالرى 
آن 1ميليارد و 300 ميليون دالر است كه اين 
ميزان ارز از كشور خارج شده است.به گفته 
وى طى سال هاى اخير نزديك 8 ميليارد دالر 
ارز به منظور واردات خودرو از كشــور خارج 
شــده است، اما متاسفانه در چند سال اخير 

صادرات خودرو كشور به صفر رسيده است!

ذره بين

وزارت راه و 
شهرسازى 

مسئوليت ساخت 
را بر عهده داشته 

و بدون طى مراحل 
قانونى، مجوز 
پروانه ساخت 

داده است

بــــــــرش

افزايــش  ســرانجام 
درصدى قيمت نان بعداز چند 
بار تكذيب از سوى مسئوالن حاال 
درجلسه ستاد تنظيم بازار تصويب 
وبه صورت ضربتى قراراست از اول 

خبرى كه على فاضلى رئيس اتاق 

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

سازوكار خريد توافقى محصول زعفران اعالم شد
بازرگانى  توســعه  اقتصاد:معاونت 
و صنايــع كشــاورزى وزارت جهاد 
كشــاورزى از هدايــت ســازوكار 
خريد توافقى محصــول زعفران از 
طريق ظرفيت هاى ايجاد شــده در 
بورس كاال با قيــد فوريت خبر داد 
و دستورعمل معامالت توافقى اين 
محصول با استفاده از گواهى سپرده 

كااليى در بورس كاال را ابالغ كرد. 
 طبق اين دســتورعمل، خريد زعفران به قيمت توافقى توسط سازمان مركزى 
تعاون روستايى ايران در قالب دو سناريو خريد فيزيكى زعفران است كه توسط 
سازمان مركزى تعاون روستايى ايران با پرداخت 40 درصد از پول كشاورز بوده كه 
در آن معامله به صورت قطعى انجام مى شود در سناريوى دوم نيز خريد زعفران به 
شكل گواهى سپرده كااليى مورد معامله در بورس كاالى ايران است كه طى آن 
قيمت توافقى زعفران برمبناى مشخصات كيفى و وضعيت ظاهرى انواع محصول، 

در چهار دسته تعيين شده است.

افزايش قيمت 12 محصول ايران خودرو!
تســنيم: ايران خودرو قيمت 12 مدل از محصوالت خود را در آبان ماه امسال 
افزايش داد.براساس اين مصوبه قيمت دنا پالس با افزايش 448 هزار تومانى روبه 

رو و با قيمت 48 ميليون و 500 هزار تومان به فروش مى رسد!



w w w . q u d s o n l i n e . i r

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
جهان اسالم مى تواند با اتحاد حول وجود با بركت نبى مكرم 
اسالم، هوشمندانه با دشمنان خدا مقابله كند و راه سعادت و 

پيشرفت و تعالى را بپيمايد.

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 حى يا قيوم

 چهارشنبه   24 آبان 1396  26 صفر 1439 15 نوامبر 2017  سال سى ام  شماره 8548 

گزارش از شخص

... و نفت ملى شد
«خليل طهماسبى» 24 آبان 1331 از زندان آزاد شد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  حتى «نواب 
صفــوى» هم او را «اســتاد» صدا مــى زد. اين 
اســتادى البته ربطى بــه درس و بحث و علم 
نداشــت. «خليل طهماســبى» در حرفه و كار 
خــودش البد جورى ماهر بود كه دوســتان و 
آشــنايان، شــوخى و جدى او را «استاد» صدا 
مى زدند. اين مهارت كه گفتيم، ربطى به شهرت 
تاريخى اش هم ندارد. يعنى گمان نكنيد، جوان 
27 ساله اى كه روز روشن، وسط مسجد «شاه» 
و جلوى چشم مأموران و محافظان، اسلحه اش 
را كشيد و ســه گلوله در بدن «رزم آرا» خالى 
كرد تا بزرگ ترين مانع ملى شدن صنعت نفت 
را از ســر راه بردارد، هفت تيركش و تيرانداز 
زبردستى بود. «طهماسبى» پيش از همه اين ها، 
نجار ماهر و زحمتكشــى بود كــه ديندارى و 
اعتقاداتش يــادش داده بود، مؤمن نبايد فقط 

سرش به كار خودش باشد.   

 خان نايب
اســتوار «ابراهيم طهماســبيان» كه در وزارت 
جنگ آن زمــان خدمت مى كرد، هم بزرگ تر 
محلــه «عودالجــان» و هم آن قــدر متدين، 
محبوب، ميهمان نــواز و مورد اعتماد بود كه 
اهالى او را «خان نايــب» صدا مى زدند و براى 
گرفتارى هايشان اول از همه سراغ او مى رفتند. 
خليل طهماسبى - طهماسبيان - در اين محله 
و خانه چنين پدرى به دنيا آمد و با اينكه همه 
مهربانى، بزرگ منشــى و خلــق و خويش به 
«خان نايب» رفته بود؛ اما حاضر نشد به اصرار 
پــدر تن بدهــد و درس و مشــق در مدارس 
نظام جديد را دنبــال كند. به جاى آن دنبال 
يادگيــرى قرآن و معارف دينــى، آن طور كه 

خودش دوست داشت، رفت. 

  محله «پامنار»
ممكن است از زير درس و مدرسه در مى رفت، 
اما پاى كار كه وســط مى آمد، زيِر كار در برو 
نبود. دوران كودكى و نوجوانى همه مشــاغل 

كارگرى را تجربه كرد و از 17 ســالگى با فوت 
پدر در كارگاه نجارى عمويش مشــغول به كار 
شد. جوان درس نخوانده و مكتب نرفته اى مثل 
«خليل» هرگز به نظر نمى رســيد پايش حتى 
به عالم حرف هاى سياســى هم كشــيده شود 
چه برســد به اينكه روزى، فراتــر از حرف، پا 
به عالم مبارزه سياســى عملى و علنى بگذارد. 
دليل ايــن گرايش به مبــارزه و انقالبى گرى 
را در همــان تربيت غيــر آكادميك دينى اش 
جســت وجو كنيد و روابطى كه با مسجدى ها 
داشــت. برادرش - على طهماســبى- در اين 
باره مى گويد: « مرحوم خليل در ســال 1326 
با مرحوم آيت اهللا كاشــانى - كــه خانه اش در 
پامنار كانون مبارزات بود- آشنا شد و به منزل 
ايشان رفت و آمد مى كرد و در آنجا بود كه بعد 
از مدتى با شــهيد نواب صفوى آشــنا شد... از 
همان كودكى هم آدم ظلم ستيزى بود و وقتى 
مقاومت و اخالص « نواب صفوى» را ديد كه به 

هر چه مى گفت عمل مى كرد، جذب او شد». 

 گلوله چهارم گير كرد
اين را البد خوانده ايد و مى دانيد كه « رزم آرا» 

تمام قد در برابر اراده ايرانيان براى ملى شدن 
صنعت نفت ايســتاده بود و تن به هر خيانتى 
داده بود تا اين صنعت همچنان انگليسى باقى 

بماند. 
وقتى فداييان اســالم تصميم به اعدام انقالبى 
او گرفتند «خليل» مأمور اجراى اين حكم شد. 
بقيه ماجرا را از زبان خودش و در گفت و گو با 
مطبوعات آن زمــان بخوانيد: « خانواده ام را از 
محل سكونتشان نقل مكان دادم زيرا اطمينان 
داشتم كه پس از رويداد، آنان را زجر و شكنجه 
مى دادند...هنگام ورود رزم آرا به مســجد، يك 
مأمور پليــس مرا براى دور شــدن هل داد... 
دســتش به ســالح كمرى من كه در جيب 
بغل بود خورد ولى متوجه آن نشــد...رزم آرا 
به ســه قدمى ام رسيد و رد شد كه به سويش 
دويدم و ســه گلوله به او زدم. گلوله چهارم در 
لوله تپانچه گير كرد، مأموران بر سرم ريختند 

و مرا كه قصد مقاومت نداشــتم زير مشــت و 
لگــد قرار دادند كه از حال رفتــم و تا دو روز 
چيــزى نفهميدم... من حتــى جمالتى را كه 
مى خواستم زير چوبه دار بگويم در ذهن آماده 

كرده بودم...».

  قهرمان ملى اعدام شد!
رزم آرا بــه هالكت رســيد و چنــد روز بعد 
صنعت نفت ايران هم به مردم كشور بازگشت. 
«خليل» اما 20 ماه در زندان ماند و شــكنجه 
شــد. با تغيير اوضاع سياسى در طى اين 20 
ماه و ســقوط دولت قوام، مجلس شوراى ملى 
با تصويــب ماده واحده اى اعــالم كرد: «چون 
خيانــت حاج على رزم آرا بر ملــت ايران ثابت 
گرديده هرگاه قاتل او استاد خليل طهماسبى 
باشــد به موجب ايــن قانون مــورد عفو قرار 
مى گيرد و آزاد مى شود». «خليل» را آن روزها 
اگرچه با عنوان قهرمان ملى آزاد كردند اما سه 
ســال بعد، ترور ناموفق «حسين عال» بهانه اى 
شد تا «خليل» و همچنين نواب صفوى، مظفر 
ذوالقدر و محمد واحدى را دســتگير كرده و 

سرانجام اعدام كنند. 

  حتى پس از شهادت
حتى پس از به شــهادت رساندنش هم دست 
از ســر او بر نداشتند. سال ها بعد برخى ها اين 
زمزمه را آغاز كردند كه: ضارب اصلى «رزم آرا» 
گروهبانــى از ارتش بوده كه بــا دخالت دربار 
دست به ترور زده است. اما « محمد مهدى عبد 
خدايى» در اين بــاره مى گويد: «اين تحليل از 
طرف جبهه ملى مطرح شد. آن ها اين پرونده 
دروغين را ساختند تا دكتر مصدق را سمبل و 

قهرمان ملى شدن نفت معرفى كنند...».
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اربعين،مكتب جهانى روان شناسى

آن هايــى كه بــا تاريخ علم روان شناســى آشــنايى دارند، 
مى دانند مكاتب علمى روان شناســان فرهنگ «ژرمن» سايه سنگين نظرياتش 
را، روى بيشتر مكاتب «روان شناسى» انداخته و خواه ناخواه، دانش پژوهان علم 

روان شناسى را، تحت تأثير نظريات خويش قرار داده است.
«اريك فروم» يكى از اين دانش پژوهان شناخته شده است كه برخالف مكاتب 
روان شناســى ديگر - بويژه مكاتب روان شناســى ماركسيستى- كه بنا را بر 
تحقيــر دين و دين باوران، گذارده بودند و در اشــكال علمى گوناگون، «دين» 
و «ايمان» و «باور مذهبى» را به عنوان نماد «جهل جامعه انســانى» در آثارشان 
معرفى مى كردند، با ادبياتى غيرسرزنش گرايانه به باورهاى مذهبى پرداخته و 

نگاه مثبتى به دين دارد.
«فروم» اصل استوار و بلند باالى «ثروتمندى» يا بهتر است بگوييم «ثروت اندوزى» 
يا «جمع آورى ثروت و مال» را مورد حمله هاى روان شناســانه قرار داد و آن را 
تقبيح فراوان كرد و نيز آن را نشانه درشت كور شدن يا «كور گشتگى» جامعه، 
در فرايند تكاملى و تمدنى دسترسى به «خوشبختى» بزرگ و فراگير تلقى كرد.
«اريش فروم»، توانســت، دو دهه پيش از مرگش، جامعه جهانى سرمايه دارى 
را با يك چالش بزرگ روان شناســانه، روبه رو سازد و به قول ادبيات امروزين، 
«خوشبختى» را، مفهومى روانى كه از كاركردهاى «باورهاى باطنى» آدمى، تجلى 

مى يابد و در مساحت جامعه منتشر مى شود، نشان بدهد.
گرچه، «اريش فروم» شخصيت انقالبى نداشت و قصد درگير شدن با بنيادهاى 
فســادآفرين جامعه جهانى سرمايه دارى و «ثروت محور» را در سر نمى  پروراند، 
اما با اين همه، حرفى را زد كه ديگر همتايانش جرئت زدن آن را در دل جامعه 

پرطرفدار فساد و «اقتصاد شهوت بازار» نداشتند و نزدند!
امروزه به نظر مى رســد، همه آن قدم ها و پاهايــى كه به «امپراتورى باطنى» و 
جهانى «حسين» شهيد شتافتند و ساعت هاى فراوان با «ياد بهجت آفرين» «كلمه 
حســين»، گام برداشــتند و پياده روى كردند، نه تنها از جامعه جهانى سرمايه 
دارى گريزان شده اند، بلكه از همه ادبيات آن و ارزش هاى مطرح و معروف شده 
آن، گريزان در گريزان هستند و «خوشبختى» و «خوش روزگارى» را در تبعيت 
و پيروى از تاريخ خط خونين حسين مى پندارند و در اين «پندار» چنان استوار 
و نيرومند هستند كه فضاى روانى جغرافياى رسانه هاى خاورميانه را با هيجان 

بزرگ خويش پر كرده اند!
بنابراين، بهتر بگوييم: «پياده روندگان» اربعين تاريخى حســين، همچنان كه به 
ســوى «وادى پر نداى محبت» حسين، مى شتابند، از همه ارزش ها و شعارهاى 
تمدن جامعه جهانى فراصنعتى شده و نيز از قدرت فرامدرن توليد انبوه در انبوه 
«فسادها» و «فحشاها» و بازارهاى بين المللى عرضه و فروش «شهوت ها» و «ميل ها 
و رغبت هاى» تجارى شــده و تجاوزكارانه و بنيادهاى جهانى توليد قدرتمندانه 
«محصوالت فرهنگى- هنرى» شهوت گستر؛ مى گريزند و در اين شتاب باطنى به 
ســوى حسين، مى كوشند تا «شخصيت» و «فرديت» و «روح» خويش را از هجوم 
سيل آساى «ارزش هاى» سياه كننده باطن هويت انسانى حفاظت و حراست كنند 
و بدين گونه با «احترام عظيم» و فوق تصورى كه براى «واليت تاريخى پيشــرو» 
قائل مى شوند، «صداى سر بريده» حسين را به بزرگ ترين و قدرتمندترين «صداى 

جامعه مؤمنين» و جوانان مؤمن تبديل مى سازند.
آرى، هم اكنون كه صداى عظيم و پرطنين «قدرت باطنى» انسان به دفاع بزرگ 
و بين المللى، برخاسته و «اربعين حسينى» را، به نمايش «اقتدار عينى» و رؤيت 
پذير «دين باوران» تبديل ســاخته، نبايد در ســاحت علوم انسانى، بويژه «روان 

شناسى» تحول و دگرگونى هاى خالقانه به وقوع بپيوندد؟
آيا، از اين «اربعين بزرگ» و بى همتا درجهان، نبايد انتظار كشيد؛ كه يك يا دو 
و حتى سه مكتب «روان شناسى» جديد، مبتنى بر ظهور ارزش هاى جديد شكل 
يابد و آن را به مدرن ترين ســخن روان شناسانه در عرصه فرهنگ «خوشبختى» 
و «خوش روزگارى» -كه در ميان همه ملل و زبان ها، طرفدار و جســت وجوگر 

دارد- عرضه كند؟
«شتاب باطنى» جامعه جهانى، به سوى «حسين» و «سر بريده اش» يك ضرورت 
تاريخى انكار ناپذير اســت و هيجان عاطفى «اربعين» يك نشــانه آشكار؛ پس 
«مكتب روان شناســى» اربعين هم، يك نياز علمى، در قلمروى دانش پژوهان 

بين المللى روان و روان شناسى خواهد بود.

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد

 نيشتر / مازيار بيژنى طرح  روز

وقتى شهر 
شلوغ مى شود... 

تهديدات سعودى و متحدانش 
عليه ايران و مقاومت


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

