
 جامعه  شايد دردناك ترين و تراژديك ترين 
سكانس زندان، متعلق به زندانيان جرايم غير 
عمد باشد. آنان كه به خاطر يك بد بياري، يك 
اشــتباه، يك ضمانت نابه جا، حاال روزگارشان 
پشــت ميله هاي زندان مي گذرد. روزها را در 
انتظار و شــب ها را با هزار و يك فكر و خيال 
مي گذرانند. در سرشان هزار بايد و نبايد است 
و در دلشــان بي شمار افسوس و اي كاش. كم 
نيســتند افرادى كه به خاطر ضمانت، مهريه، 
ديه و... پشــت ميله هاي زندان اند. شايد كسي 
براى رهايى چشم اميدش بعد از خدا به دستان 
خيري باشد. شــايد كودكي در خانه روزهاي 
فراق پدر را مي شمارد. براى كمك به اين افراد 
به همت خيران در سال 1376 ستاد ديه كشور 
شكل گرفت. ستادى كه به گفته آمار تا به امروز 
حدود 110هزار مددجوى نيازمند را به آغوش 
خانواده ها بازگردانده است كه چهار درصد آن 

 ............ صفحه 5خانم ها بوده اند...

 اخبار   بر اساس جديدترين نظرسنجى مشترك مؤسسه ايران پُل و دانشگاه مريلند، اكثريت 
قاطع ايرانيان با «تغيير ســاختار سياسى كشور» مخالفند و انتقاد از سياست منطقه اى اين 
كشور نيز در ايران طرفدار ندارد. روزنامه آمريكايى واشنگتن پست نتايج جديدترين نظرسنجى 
مشترك مؤسسه ايران پُل و دانشگاه مريلند را از شهروندان ايرانى منتشر كرد. اين نظرسنجى 
پس از وقوع برخى ناآرامى ها در دى ماه گذشــته در بعضى شهرهاى ايران صورت پذيرفته 
است. بر اساس نتايج اين نظرسنجى، اكثريت قاطع ايرانيان با «تغيير ساختار سياسى كشور» 
مخالفند و همچنين انتقاد از سياست منطقه اى ايران چندان در ميان جامعه ايرانى طرفدار 

 ............ صفحه 2ندارد. نتايج اين نظرسنجى نشان مى دهد كه ...

پرسپوليس فاتح نبرد
گل ها و گلوله ها

قدس خراسان/ استفاده از 
جايگاه ويژه نماز جمعه مشهد عمومى شد

پيروزى انقالب اسالمى تجلى پيوند 
رضاى خدا و رضاى مردم است

پرسپوليس فاتح نبرد 10 2 پيروزى انقالب اسالمى تجلى پيوند  6

 

جهادگران «سالمت رضوى» در راه كرمانشاه
 آستان  همزمان با ايام دهه مبارك فجر، جهادگران «سالمت رضوى»، با شعار «دهه همزمان با دهه مبارك فجر و به همت بنياد سالمت آستان قدس رضوى انجام مى شود

انقالب در خدمت انقالب» به يارى هموطنان زلزله زده غرب كشور مى شتابند. مديريت 
اين فعاليت درمانى بر عهده بنياد ســالمت آستان قدس رضوى است و در انجام 

 ............ صفحه 3آن، بسيج دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى مشهد نيز...

تراكتور آرزوهاى پديده را شخم زد رئيس شوراى سياست گذارى ائمه جمعه خراسان رضوى خبر داد آيت اهللا علم الهدى در همايش «دهه فجر، تجلى وحدت ملى و مذهبى»:

دالر 
باز هم تكان خورد 

سوداگرى ارزى
با كارت ملى 

اجاره اى

واشنگتن تهديد به مداخله 
نظامى در سوريه كرد

خشم آمريكا از 
توافق تاريخى 

گروه هاى سورى
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 4
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فاطمـه نیـک |  شـبیه پدرانمـان نیسـتیم، قرار هم نیسـت باشـیم. همان طور کـه آن ها دقیقـاً کپی پدرانشـان نبودنـد. اصاًل اگـر این طور 
باشـد کـه هیچ پیشـرفتی اتفـاق نمی افتد و سـرجایمان درجا خواهیم زد. اسـم مان را گذاشـته اند نسـل چهارم، نسـلی کـه هرچند هنوز 
اندرخم یک کوچه اسـت و درسـت و حسـابی نسـل نشـده اسـت، اما قرار اسـت کمی دیگر در آینده ای نه چندان دور نسـل چهارم انقالب 
اسـالمی ایـران باشـیم و برحسـب همین قـرار بـاری روی شـانه هایمان داریم. شـاید االن که هنـوز فکرمان خـوب جا نیفتاده اسـت، کمی 

بابت این بار دلشـوره داشـته باشـیم. حتمـاً سـؤال هایی برایمان پیش آمـده و پیـش خواهد آمد.
بـه همیـن خاطر سـراغ بعضـی از بزرگ ترها در نسـل های قبلـی رفته و پرسـش هایمان را پرسـیده ایم. در نوبت اول سـراغ دکتـر »بانکی« 
رفتـه بودیـم، کسـی کـه از نوجوان های چند نسـل پیش اسـت و روزی مانند ما سـؤال های بزرگی داشـته اسـت و بـا او درباره سـهم ما از 
انقـالب گفتیـم و از نقشـمان در انقـالب شـنیدیم و فهمیدیم علمدارهایی هسـتیم که اگـر دل به کار ندهیم، ممکن اسـت علم را از دسـت 
داده و پشـیمان شـویم. در نوبت دوم بیشـتر پرسـیده ایم و بیشـتر شـنیده ایم. تو هم اگـر دوسـت داری، در این نوبت می توانـی همراهمان 

باشی.

اگر نقدی داری وارد میدان شو

پیـش از ایـن دربـاره باری گفتیـم که به ما ارث رسـیده 
اسـت، سـؤال ایـن اسـت که آیـا می توانیـم به ایـن بار و 
ایـن انقـاب نقد وارد کنیـم؟ دکتر بانکـی در جواب این 
سـؤال می گویـد: »انسـان ها تـا خودشـان در کار نیاینـد 
و زیـر بار مسـئولیت نروند انتقادهایشـان دقیـق نخواهد 
بـود. مـن خـودم زمانـی کـه نوجـوان بـودم رفتـار غلط 
بعضـی بچه هـا را می دیـدم، بـا خـودم می گفتـم مـن 
جـای پـدر و مادرشـان بـودم یک کتک سـیر مـی زدم و 
می انداختـم بیـرون و فـان، چـون خـودم پدر نبـودم و 
متوجـه مسـائل نبـودم یا من اگـر جای ایـن رئیس بودم 
اگـر کسـی تخلـف می کـرد سـریع اخراجش می کـردم؛ 
بـرای همین منتقدانی دقیق هسـتند که وارد گود شـده 
و کاری کرده انـد، در اول انقـاب عده ای بودند که خیلی 
ادعـای میهن پرسـتی داشـتند، امـا تا جنگ شـروع شـد 
و کشـور بـه خطر افتاد بـه اندازه ذره ای حاضر نشـدند از 
خودشـان بـرای کشـور مایه بگذارنـد. خیلـی از همان ها 
دنبال تحصیات و کارهایشـان به خارج از کشـور رفتند 
تا کشـور آرام شـود و برگردند. ما اگر دلسـوزیم باید این 
را در عمـل نشـان بدهیم و نسـل امروز هم اگـر انتقادی 
دارد بایـد در عمـل وارد شـده و کار کنـد؛ البتـه انتقـاد 
خیلـی خوب اسـت و باعث می شـود خیلی از مشـکات 

را متوجه شـویم.«

اطالعات می تواند ما را بیمار کند

همیشـه از وفـاداری نسـل های قبـل و همراهی شـان بـا 
انقـاب می شـنویم. گاه ایـن سـؤال پیش می آیـد که نکند 
چون آن ها خیلی از دوروبرشـان خبر نداشـتند و مثل ما در 
عصـر ارتباطـات بزرگ نشـدند این چنین با انقـاب برخورد 
کرده انـد، دکتـر بانکـی هـم مثل ما قبـول دارد کـه جامعه 
متحول شـده اسـت و قـرار گرفتن مـا در دنیـای ارتباطات 
قابـل انکار نیسـت، اما درباره این همه اطاعاتـی که هر روز 
بـه مغز ما سـرازیر می شـود نظـر متفاوتـی دارد و می گوید: 
»هجـوم اطاعـات و انبـار کردنشـان در ذهـن گاه به جای 
این کـه آگاهـی ما را زیاد کند، ما را در یک محیط بسـته ای 
گرفتـار می کند، وقتی در بمباران اطاعاتی قـرار داریم باید 
بدانیـم ایـن ما نیسـتیم کـه اطاعـات را انتخـاب می کنیم 
بلکـه دیگـران آن طور که می خواهنـد مـا را در برابرش قرار 
می دهنـد. مـن ایـن را قبـول ندارم که نسـل فعلـی آگاهی 
و عمـق فکـری اش بیشـتر شـده اسـت. اطاعاتش بیشـتر 
شـده، امـا کامـل و عمیـق نیسـت. اطاعات مثل غذاسـت 
اگـر مقوی و درسـت بخـورد قوی می شـود، اما اگـر گرفتار 
تنـوع شـود ممکـن اسـت گیج شـده و آن قـدر بخـورد که 
نتواند هضم کند و کارش به بیماری هم بکشـد. حواسـمان 
باشـد که ذهن ما مثـل یک ظرف اسـت و محدودیتی دارد 
و اگـر درسـت بهـش خـوراک ندهیـم لبریـز شـده و دچار 
سـوءهاضمه می شـویم؛ البته این موضوع فقط شـامل حال 
شـما نسـل چهارمی ها نمی شـود و همه باید مراقب باشـیم 
کـه گیـج نشـویم و راه رهایـی این اسـت که مسـیر فکری 

خودمان را در مسـیر معقولـی تعریف کنیم.«

می توانیم مبارزه نکنیم؟

تحمـل وضعیـت انقابی برای همه آسـان نیسـت، دکتـر می گوید: 
»مـا در یـک وضعیـت انقابـی هسـتیم و کار هنـوز تمـام نشـده 
انقابـی ممکـن  بـدون آرمـان  انقـاب  اسـت. تحمـل وضعیـت 
نیسـت.« از دکتـر می پرسـیم ایـن آرمـان چیسـت؟ مـا چـرا باید 
آن را بپذیریـم؟ او در جـواب می گویـد: »آرمـان همـان ارزش هایی 
اسـت که مـردم بـرای آن انقاب کردنـد. ارزش هایی ماننـد آزادی 
و اسـتقال! مملکـت مـا مملکت عشـق بـه اهل بیـت)ع( و امید به 
ظهـور امـام زمـان )عـج( اسـت. مـا می خواسـتیم کاری کنیـم که 
زمینه سـاز ایـن ظهـور باشـد. هرچـه از ایـن مسـیر دور بیفتـد ولو 
این که پیشـرفت های ظاهری داشـته باشـد انحراف اسـت و هرچه 
مسـیر جلو بیفتـد ولو این کـه نگذارند دچار پیشـرفت های ظاهری 
بشـود مـا داریم روبه جلـو حرکت می کنیـم. حاال اگر کسـی بگوید 
مـن نمی خواهـم در ایـن مبـارزه باشـم تکلیـف چیسـت؟ بایـد به 
او بگوییـم کـه اصـًا سـاختار عالـم این طـور خلـق نشـده اسـت. 
خداونـد سـاختار عالـم را طـوری آفریده اسـت که چـه بخواهیم و 
چـه نخواهیـم همه ما در مبارزه هسـتیم مگر این که اسـیر شـویم 
و اگر اسـیر شـیطان شـدیم مبارزه تمام می شـود. سـه راه داریم یا 

شـهادت یا اسـارت یا مبـارزه.«

باید هزینه سربلندی مان را پرداخت کنیم

پـس از انقاب ما درگیر جنگ، مشـکات بین المللی، تحریم 
و فشـار اقتصـادی شـدیم. هرکـدام این ها چالش هـای زیادی 
را بـرای نسـل دیـروز و نسـل امـروز درسـت کـرده اسـت، از 
دکتـر می پرسـیم آیـا ایـن هزینه هـا در برابـر مبـارزه قابـل 
توجیـه اسـت: »مـا از جهاتـی دچـار انـزوا و از جهاتـی دچار 
عـزت  شـدیم. بایـد همه را بـا هم دیـد. نه این که یک سـویه 
بـه قضیـه نگاه کنیم. زمانی بود که ایران و شـیعه را در جهان 
نمی شـناختند و مـا همه چیزمـان را از بیگانگان می گرفتیم و 

بـرای خودمـان هویتی قائـل نبودیم.
اگـر ملتـی بخواهد سـربلند باشـد باید هزینه های سـربلندی 
 خـودش را پرداخـت کنـد. همـه ملت هـا همین طـور بودنـد. 

این طـور نیسـت کـه ملتی به جایی برسـد، ولی سـختی ها را 
پشت سـر نگذاشـته باشـد. اگر برنامه درسـتی داشـته باشیم 
قطعـاً مثل خیلـی از دوره هـای انقاب که شـاهد موفقیت ها 
بودیـم باز هـم خواهیم بـود؛ مثاً تمام دنیا حتی کشـورهای 
عربـی بسـیج شـده بودنـد کـه سـوریه را بـه عنـوان محـور 
مقاومـت و مدافـع حـزب اهلل زمیـن بزننـد. ایـران نخواسـت 
و این قـدر قـدرت داشـت کـه توانسـت حـرف خـودش را بـه 
کرسـی بنشـاند، بنابرایـن ما نبایـد فقط جنبه هـای منفی را 
ببینیـم. نـه مثبت هـا مغرورمان کنـد و نه منفی مأیوسـمان 
کنـد بایـد به هر دو طرف نگاه داشـته باشـیم و نقطه ضعف ها 

را برطـرف کنیـم و نقاط قـوت را تقویـت کنیم.«

خودمان را با چی مقایسه کنیم؟

کنـار خودم، کنـار حرف هایم و کارهایم هشـتک 
می گـذارم و هشـتک های دیگـران را هم می بینم. 
یکـی از ایـن هشـتک ها هشـتک چـه داده ایـم و 
چـه گرفته ایـم اسـت. از دکتر می خواهیـم به این 
هشـتک جـواب بدهـد و او در پاسـخ می گویـد: 
»این جـا حـرف از مقایسـه اسـت، بایـد ببینیـم 
چـه را بـا چـه مقایسـه می کنیـم. ما در مقایسـه 
با گذشـته خیلی پیشـرفت کرده ایم. شـاید کسی 
بگویـد مقایسـه بـا گذشـته خطاسـت، االن بایـد 
خودمان را با کشـورهای پیشـرفته مقایسه کنیم؛ 
مثًا با دبی. باید ببینیم شـاخص رشـد چیسـت؟ 
آیا شـاخص مـا سـاختمان غول پیکری اسـت که 
سـاخته می شـود؟ اگر می خواهی ببینی کشوری 
پیشـرفت کـرده اسـت به چه چیـز آن بایـد نگاه 
کنـی؟ یک زمانـی بـود ژاپـن ضرب المثـل بـود، 
االن کسـی صحبـت از ژاپـن نمی کنـد. زمانـی 
کویـت ضرب المثـل بـود. تا می خواسـتند بگویند 
وضعـش خـوب اسـت می گفتنـد کویت اسـت و 
کاروبارش خوب اسـت. کویت االن کجاست و چه 
نقشـی در دنیـای امـروز دارد؟ گاهی ما نمایشـی 
را می بینیـم و فکـر می کنیـم خیلـی پیشـرفته 
اسـت؛ البتـه بایـد بـه جلوه هـای ظاهـری هـم 
پرداخـت. گاهـی جوانـان مـا اطاعاتی به دسـت 
می آورنـد و احسـاس می کننـد مـا عقب افتاده ایم 
در  کشـورها  پیشـرفت  شـاخص  درصورتی کـه 
بحران هـا معلـوم می شـود. کویـت با تمـام ابهتی 
که داشـت با حمله چند روز صدام از هم پاشـید. 
بعـدش هم همـه به کمک کویـت آمدند و کمک 
کردنـد و سـاختند، امـا کویت دیگر کویت نشـد. 
کشـور مـا هشـت سـال جنگیـد، تمـام دنیـا هم 

پشـت صدام بـود، امـا دوام آورد.«

گفت و گو با دکتر »امیرحسین بانکی پور« درباره پرسش هایی که نسل چهارم درباره انقالب دارد )قسمت دوم(

# چی_ دادیم_چی_ گرفتیم؟

اگر ملتی بخواهد سربلند باشد 
باید هزینه های سربلندی 
خودش را پرداخت کند. همه 

 ملت ها همین طور بودند. 
این طور نیست که ملتی به 

جایی برسد، ولی سختی ها را 
پشت سر نگذاشته باشد

اطالعاتش بیشتر شده، اما اکمل و 
عمیق نیست. اطالعات مثل غذاست اگر 
مقوی و درست بخورد قوی می شود، 
اما اگر گرفتار تنوع شود ممکن است گیج 

شده و آن قدر بخورد که نتواند هضم کند و 
اکرش به بیماری هم بکشد

بهاره بهنام نیا

دوستت دارم...سرزمین من...
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خواهرانه های 
یک انقالبی

# 
 چی _ دادیم _
چی _ گرفتیم؟
گفت و گو با دکتر »بانکی« 
درباره پرسش هایی که 
نسل چهـارم دربـاره 
انقـــالب دارد
)قسمت دوم(

خداونـد سـاختار عالـم را طـوری آفریده اسـت که چـه بخواهیم و 
چـه نخواهیـم همه ما در مبارزه هسـتیم مگر اینکه اسـیر شـویم 
و اگر اسـیر شـیطان شـدیم مبارزه تمام میشـود. سـه راه داریم یا 

شـهادت یا اسـارت یا مبـارزه.«

نه مثبت ها مغرورمان 
کند و نه منفی 
مأیوسمان کند باید 
به هر دو طرف 
ناگه داشته باشیم 
و نقطه ضعف ها را 
برطرف کنیم و نقاط 
قوت را تقویت کنیم

رد
ادف
سنژ

عبا
د
حم

س:م
عک

بریــــــــــده 

4

هه انقالب
نامه  د

ویژه 

ی نسل چهارمی ها
برا

انسان هایی که فکر می کنند در 

مبارزه نیستند در اسارت هستند. فکر 

می کنند زندگی خوشی دارند، اما 

این ها اسیر هوای نفس و 

دنیا شدند و دیگر شیطان اکری با 

آن ها ندارد. وقتی انسان بداند 

در مبارزه است نوع تحلیلش عوض 
می شود

ما در یک وضعیت انقالبی 
هستیم و اکر هنوز تمام نشده 

است. تحمل وضعیت انقالب 
نیستبدون آرمان انقالبی ممکن 
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گفت وگو با دكتر «بانكى» 
درباره پرسش هايى كه

نسل چهارم درباره
انقالب دارد

مديرعامل ستاد ديه كشور 
به قدس خبر داد

آزادى زندانيان 
غيرعمد 

سرپرست خانواده 
تا پايان سال

پيامبر اكرم: در راه خدا جهاد كن و بدان كه اگر به شهادت رسيدى، نزد خدا حيات و روزى خواهى داشت. وسايل الشيعه- ج 15- ص 20

رضا مقدسى، خادم رسانه اى آستان قدس رضوى به ابديت پيوست

خداحافظ 
«رضا»ى هميشگى قدس
در پيام تسليت حجت االسالم والمسلمين رئيسى تأكيد شد

آقاى مقدسى منشأ خدمات فراوانى 
براى نظام و آستان قدس رضوى بود

گفت و گوى منتشر نشده قدس با رضا مقدسى

انسان لحظه به لحظه 
در حال كامل شدن است

دلنوشته اى  از سيد نظام الدين موسوى

براى «آقا رضا» كه كبوتر حرم بود!
يادداشتى از ايمان شمسايى

روزنامه نگاِر تراز  انقالب اسالمى
 ............ صفحات 2 و 12

 واشنگتن پست نتايج يك نظرسنجى را منتشر كرد 

دانشگاه مريلند: ايرانيان از نظام كشورشان حمايت مى كنند
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

لبخند زدن به دشمن در كشوِر شهدا معنا ندارد    دفاع نيوز: فرمانده قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبياء(ص) گفت: هيچ مماشاتى با دشمن نداريم و اين را از شهدا ياد گرفته ايم، بايد مراقب مواضع فرهنگى 
باشيم؛ زيرا دشمن به دنبال ايجاد خلل در آن است. امير فرزاد اسماعيلى با بيان اينكه همه بايد مراقب باشيم، اظهارداشت: دست دادن و لبخند زدن به دشمن در كشوِر شهيدان معنا ندارد، آمريكا دشمن اصلى اين 

مملكت است، همچنان  كه به گفته امام خمينى(ره) آمريكا شيطان بزرگ است، همين دشمن از يك دولت مردمى حمايت نمى كند؛ اما دولت ديگرى كه مردم بى پناه يمن را بمباران مى كند مورد حمايت قرار مى دهد.

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

 قدس  نماينده ولى فقيه در خراســان 
رضوى گفت: امام راحل انحراف ســتيزى 
را به استكبار ســتيزى مبدل كرد و امروز 
تنها جبهه استكبارستيز در جهان، انقالب 

اسالمى ايران است.
آيــت اهللا ســيد احمــد علم الهــدى در 
خطبه هاى نماز جمعه مشهد كه در بارگاه 
منور رضوى برگزار شــد، گفــت: تقارن 
شــهادت حضرت فاطمه(س) با دهه فجر 
درس مهمــى دارد و پيروزى ما در مقابل 
رژيم ستمشــاهى با تكيه بــر آموزه هاى 

اهل بيت(ع) بود.
وى با اشــاره به اينكه مبــارزه با انحراف 
ســخت تر از مبارزه با كفر است، افزود: در 
مبارزه با كفر، انسان سينه چاك در مقابل 
جبهه كفر مبارزه مى كند، اما در مبارزه با 
انحراف كه در دل جبهه و امت اســالم بنا 
شده است، كار سخت تر است؛ بنابراين اگر 
حضرت فاطمه(س) نبودند، 
حضرت على(ع) در مســير 
انحراف ســتيزى از عهده بر 
نمى آمد، زيرا از ذوالفقار كارى 

ساخته نبود.
امام جمعه مشهد مقدس با 
بيان اينكه انقالب ما به طور 
انحراف  راســتاى  در  دقيق 
ستيزى بود، تصريح كرد: امام 
خمينى(ره) در ابتدا انحراف 
ســتيزى را شــروع كردند؛ 
زيــرا در آن دوران انحراف بر 
زندگى سياسى مردم به وسيله مفاد 6گانه 
رفرانــدوم و اليحه مستشــاران آمريكايى 
حاكم شــده بود و كار به جايى رسيد كه 
اگر يك آمريكايى شــاه را بكشد، محاكمه 
نمى شد، اما اگر يك ايرانى، سگ آمريكايى 

را بكشد، محاكمه مى شد.
وى اضافه كرد: وقتى كار به اينجا رسيد و 

مسئله انحراف در زندگى اجتماعى به اين 
شــكل بروز پيدا كرد، بــا پايمردى مردم، 
امام راحل انحراف ســتيزى را به استكبار 
ســتيزى مبدل كرد و امــروز تنها جبهه 
استكبار ستيزى در جهان انقالب اسالمى 

ايران است.

 نسل دوم، سوم و چهارم انقالب
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با 
اشــاره به اينكه امروز بعضى از افراد نسل 
دوم، ســوم و چهارم انقالب كه آن روز را 
درك نكردنــد، امام را بــه روايت تصوير و 
صوت مى شناســند، اين پرسش را مطرح 
مى كنند كه آيا در اين 39 ســال نمى شد 
روند انقالب را بهتــر رقم بزنيم؟ افزود: در 
جامعه و نسل جوان ما عناصرى هستند كه 
نه باورمندى شما به اسالم و نه بينش شما 

را به انقالب دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه 
پرسش هايى در ذهن جوانان شكل گرفته 
اســت، گفت: آن ها اين پرسش را مطرح 
مى كنند كه نمى شــد انقــالب را بهتر از 

اين رقم زد كه مــا امروز اين گرفتارى ها 
را نداشته باشــيم؟! اگر موضع گيرى ما 
در مقابل آمريكا اين نبود، تســخير النه 
جاسوسى نبود، اگر 39 سال فرياد مرگ 
بر آمريكا نبــود، آيا واقعاً امــروز آمريكا 
اين مشــكالت را براى مــا ايجاد مى كرد 
يا اينكه هشــت سال جنگ بر ما تحميل 
مى شد، اين همه هزينه داديم جوان هاى 
ما شهيد شدند؛ اين جنگ را آمريكا به ما 
تحميل كرد، اين جنگ را، اين تحريم هاى 
اقتصادى و توطئه هاى در 40 ســال عمر 
انقالب را گذرانديم و نتيجه آن پيشــامد 
مشكالتى در زندگى ما و مسائل مختلف 
اقتصــادى شــد، آيا اين روش درســتى 
بود؟ ما اگــر روز اول اين موضع گيرى را 
نمى كرديم و با يك قدرت بزرگ جهانى در 

نمى افتاديم، كشور ما بهتر اداره نمى شد؟

 پرسش حق هر فردى است
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با 
تأكيد بر اينكه پرسش حق هر فردى است، 
تصريــح كرد: عزيزان ايــن را بدانيد ما در 

كشورى انقالب كرديم كه يك ربع قرن، 40 
هزار مستشار آمريكايى بر آن مسلط بودند 
و تمام امور اين كشور در دست آمريكا بود 
و در منطقه نقش آفرينى مى كرد و ارتش، 
اسلحه و شاه حكومت اين كشور به عنوان 
ژاندارم آمريكايى، پشتيبان آمريكا، انگليس 
و اســرائيل بود؛ انقالب ما همه اين ها را از 
آمريــكا گرفت، حاال شــما فكر مى كنيد، 
اگر تعامــل مى كرديم، زندگــى خودمان 
را داشــتيم؟ اصالً مى گذاشتند ما زندگى 
كنيم؟ آرامش داشته باشيم؟ تسخير النه 
جاسوســى كه به تعبير امام راحل انقالب 

دوم بود، بعد از چند توطئه آمريكا بود.
امام جمعه مشــهد مقدس گفت: شــما 
كودتاى نــوژه را در نظر بگيريد كه آمريكا 
چگونه به انقالب ما نفوذ كرد كه سخنگوى 
دولت موقت انقالب را جاســوس خودش 
گذاشــت، آيا او مى گذاشت ما مملكت را 
اداره كنيم؟ تجربه تاريخ نشــان داده است 
كه هر كشورى تسليم آمريكا شد، جز ذلت، 
بدبختى و نكبت چيز ديگرى نديد، نمونه 
آن كشور مصر است، مصرى كه 50 سال 
پيش موشك ســاز بود و در منطقه اولين 
كشــور غير غربى بود كه صنعت موشك 
سازى داشت، بعد از اينكه سادات با آمريكا 

رفيق شد، چه بر سرش آمد؟ 
وى گفت: آنچه امروز ما را به عنوان نيرويى 
به تمام معنا ضد استكبارى در جهان زنده 
نگه داشته، استكبارستيزى ما بوده است؛ 
امروز ما در علم، رشد سياسى و اقتصادى 
نيز به عنوان يك قدرت در منطقه هستيم؛ 
اگر استكبارســتيزى نداشتيم ما به جايى 
نمى رســيديم؛ بنابراين روندى به جز اين 
روند آن هم با رهبرى داهيانه امام بزرگوار 
و قهرمان آفرين ما و تداوم رهبرى امام به 
وسيله مقام معظم رهبرى غير از اين راهى 

نبود كه ما عزت امروز را داشته باشيم.

آيت اهللا علم الهدى:

انقالب اسالمى تنها جبهه استكبار ستيز در جهان است

   لطفاً در خصوص كاهش تعرفه واردات خودرو كه كميســيون اقتصادى مجلس هم 
دنبالش است، گزارش تهيه كنيد و همچنين با اين وضعيت اقتصادى، مسكن حاال حاالها 
همين است و دالل ها و بساز و بفروش ها بدانند كه با قيمت هاى فعلى هم كشش خريد 

نيست و 3 ميليون واحد خالى نشان از عرضه بيش از تقاضاست. 9150007701
  كارشناس  بيسواد طب  گياهى  راديو معارف مى گويد: در زمستان  شير نخوريد در حالى 
كه  هم  در قرآن  و هم  پزشــكان  شــير را يك  غذاى  سالم  و ضرورى  دانسته اند. كارشناس  
بيسواد ديگرى هم  دعواى  زن و شوهرها را رفع مى كند: الزم  است  مسئوالن   معارف  صدا 
و سيما به جاى  فضولى  در پزشكى  و روان شناسى   و علوم  ديگر كه  به آن ها مربوط  نيست 
 و موجب   آبروريزى  و خنده   خارجى ها مى شود، به  وظيفه  اصلى  خود كه  ارائه  معارف  ناب  

اسالمى  است،  بپردازند تا شاهد ضعف  اعتقادات  جوانان  نباشيم. 9150002986
  دارايى مى گويد: چه كار بكنى و نكنى بايد ماليات بدهى! كارگران را بيرون كردم و در 
كارگاه را بســتم و رفتم از چين جنس آوردم! سودش عالى بود! به اين مى گويند توليد و 

اشتغال! خودمان را زديم به خواب!. 9150007819
  مى گويند اميد به زندگى در اين چند سال بيشتر شده و مسئوالن هم دليلش را رونق 
اقتصادى بيان كردند. بابا دمتان گرم! ســنگ پاى قزوين بايد جلوى شــما تعظيم كند!. 

9350000304
  شهردار تهران موقع زلزله با خانواده در مسافرت بود، ولى موقع برف و درگير شدن مردم 

در خيابان هاى تهران معلوم نيست كجا بود؟9150002864
به علت خشكسالى و بيكارى به كشاورزان، دامداران و كارگران و اقشار ضعيف فشار مضاعف 
وارد مى شود، به جاى گران كردن حامل هاى انرژى و خدمات دولتى از هزينه هاى اضافى 
دولت نظير افزايش حقوق كارمندان و پزشكان و پرستاران و مديران دولتى و... كاسته شود، 
رأى مثبت نمايندگان به كليات بودجه با در نظر نگرفتن اين پيشــنهاد ظلم به انسانيت 

است!. 9150007109 
  فضاى مجازى اسم خوبى ندارد براى همين در حاشيه قرار گرفته، بايد بپذيريم واقعيت 
دارد كه به مراتب از مواد مخدر بدتر است؛ زيرا روح را كه بايد وصل به خالق و آرامش داشته 

باشد، به سمت انحراف و ابتذال مى برد. 9150001136
  از فرمانده محترم بسيج تقاضا داريم گشت بسيج در خيابان هاى خزانه دارى و محبى 

را دوباره فعال كنند. 9030000512
  توهين، خشونت و بى ادبى فرماندار شهرستان گلپايگان در جلسه عمومى به خبرنگار 
حاضردرجلسه! ملت شهيدپرور و انقالبى ايران اسالمى را بسيار متأثر و ناراحت كرد، چه 

كسى چنين فرماندارى را منصوب كرده است؟ 9120005591
  دولت محترم! افزايش حقوق افراد تحت پوشش كميته و بهزيستى خوب است، ولى 
افرادى هم هســتند كه در حال حاضر به خاطر ركود درآمدشان تقريباً صفر شده. مانند 
كارگران ساختمان و برخى كسبه، اين افراد از كجا مخارج خود را تأمين كنند؟ دولت فكرى 

به حال ساخت و ساز بكند. 9150006903

براى «آقا رضا» كه كبوتر حرم بود!
تا مقداد برسد قدرى مقابل  بيمارستان معطل شدم. 
وقتى به اتاق رسيديم حاج آقا رئيسى رفته بود. آقارضا 
روى تخت دراز كشيده بود با بدنى نحيف و صورتى 
تكيــده، اما گل خنده را چنان به رويمان شــكفت 
كه نه رنج خودش معلوم شــد و نه غم ما. حاج آقا 
برايش تبركى امام رضا(ع) آورده بود و او مشــعوف 
و خوشحال؛ انگار نه انگار ساعتى پيش دكترها به او 
گفته اند شيمى درمانى هم ديگر جواب نمى دهد و 

ماندن در بيمارستان فايده اى ندارد.
گفتم:«حــاج رضا من تازه دارم ميرم مشــهد، قراره 
همشــهرى تو و امام رضا بشم». انگار منتظر همين 
بود. سر سخن باز كرد و ما را برد تا كوچه پس كوچه 
هاى خاطره انگيز 40 سال پيش. كودكى كه مغازه 
پدرى اش به داخل حرم امام رضا(ع) باز مى شــد و 

محل بازى اش، صحن كهنه آقا. 
گفت كه خانه پدرى اش چند بــار در اطراف حرم 
تغيير كرده و يك دور، گرداگرد حرم چرخيده .سر 

آخر هم آهى كشيد و گفت: انگار كبوتر حرم بوديم!
آن شــب، آخرين ديدار من با رضا مقدسى بود. اين 
يكى دوماهى كه به مشهد آمده ام، خيلى اوقات به 
يــادش بودم و برايش دعا مى كردم. هفته پيش كه 
بعضى دوستان رســانه اى از تهران به مشهد آمده 
بودند، توفيقى شد تا از نقاره خانه حضرت، روبه روى 
گنبد طال به آقا ســالمى بدهيم و همنوا با دم گرم 
آقاايمان شمسايى، امين اهللا بخوانيم. شفاى عاجل 

رضا مقدسى دعاى همه دوستان بود از حضرت.
اما گويى اين كبوتر حرم، بيشتر شوق پريدن داشت 
تا ماندن و ديروز روح بلندش از جسم صبورش، جدا 

شد و از ميان ما پركشيد.
رضا مقدســى، مدير رسانه اى انقالبى كه همكاران 
و همســنگران بدرســتى «روزنامه نگار تراز انقالب 
اســالمى» لقبش داده اند، حقيقتاً مرد اخالق و تقوا 
و بصيرت بود. او كه كار رسانه اى را به صورت جدى 
در مشــهد و از روزنامه قدس آغاز كرده بود، پس از 
عزيمت به تهران و اجراى موفق طرح سراسرى كردن 
اين روزنامه ، در رسانه هاى ديگر نيز مسئوليت هاى 
مختلفــى را بر عهده گرفت كه تقريباً در همه آن ها 
خوش درخشيد. آقارضا در فراز و فرودها و تحوالت 
سياسى و اجتماعى ســاليان اخير با وجود آنكه در 
همه صحنه ها حاضر و به تعبيرى وسط ميدان بود، 
اما چنان تقيد به اخالق نيكو داشت كه به ياد ندارم 
كسى از او رنجيده خاطر باشد يا درباره او جز به خوبى 
ياد كند. با اين وجود او بصير و زمان آگاه نيز بود. دفاع 
از مبانــى انقالب و جايگاه واليت را وظيفه خود مى 
دانست و در اين حتى با دوستانش هم تعارف نداشت. 
اين چند ســال ســخت و طاقت فرســايى هم كه 
بيمارى جانكاه محمل امتحان الهى اش شــد، حاج 
رضا مقدسى كوه صبر بود.اهل گاليه و شكايت نبود. 
در همه جلسات فعال و پويا حاضر مى شد و تا آنگاه 
كه بيمارى زمينگيرش نكرد، با روحيه اى عالى يك 

لحظه دست از تالش و مجاهدت برنداشت.
ديروز كه با پيامك، خبر رفتنش بر ســرم آوار شد 
داخــل صحن انقالب بودم. ياد جمله آخرش افتادم 
كه گفت: انگار كبوتر حرم بودم!  نگاهى به گنبد طال 
كردم و كبوترى كه آن باال كنار پرچم داشــت مى 

چرخيد. درود و رحمت بيكران خداوند بر او باد!
خبر

annota�on@qudsonline.ir

دلنوشته

سيدنظام الدين موسوى
معاون ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوى

صداى مردم   

خبــــــر

در پيام تسليت حجت االسالم والمسلمين رئيسى تأكيد شد
آقاى مقدسى منشأ خدمات فراوانى 
براى نظام و آستان قدس رضوى بود

قدس: به دنبال درگذشــت رضا مقدســى از مديران رسانه اى كشور، حجت االسالم 
والمسلمين رئيسى، پيامى را صادر كرد. در پيام توليت آستان قدس رضوى آمده است:  
خبر درگذشــت برادرعزيز و ارزشمند آقاى رضا مقدسى از مديران رسانه اى شناخته 
شده كشور، موجب تأسف و تأثر گرديد. اين عنصر خدوم و انقالبى كه در زمره خادمان 
رسانه اى حضرت على بن موسى الرضا(ع) به شمار مى آمد، در طول زندگى بابركت و 
دوران فعاليت مطبوعاتى خود در مشهد و تهران منشأ خدمات فراوانى به انقالب و نظام 
و نيز آستان قدس رضوى بود كه انشااهللا نزد خداوند متعال باقيات صالحات او محسوب 
خواهد شد. اين پيام مى افزايد: اينجانب در كنار مضجع شريف حضرت ثامن الحجج (ع) 
با عرض تسليت به خانواده محترم و همكاران او از خداوند متعال براى روح آن زنده ياد 

علو درجات و براى همه بازماندگان صبر جميل مسئلت مى كنم.

آيت اهللا خاتمى در نماز جمعه تهران:
هر چه بخواهيم موشك مى سازيم و بُرد آن را باال مى بريم

تسنيم: آيت اهللا احمد خاتمى خطيب موقت نماز جمعه تهران در خطبه هاى اين هفته 
در خصوص راهبرد آمريكا در ايران، اظهار داشــت: استراتژيست هاى آمريكايى چهار 
مطلب را در رابطه با ايران قبل از روى كار آمدن اوباما مطرح كرده بودند و گفتند اگر 
ايران اين چهار كار را انجام دهد روابط مان حسنه مى شود وگرنه بايد به سمت براندازى 
برويم. خاتمى افزود: نخستين كار مهار كردن ايران در عرصه انرژى هسته اى بود كه من 
تحليلى راجع به آن چه صورت گرفت، ندارم، اما اعالم مى كنم كه نظام و مسئوالن ما 
اتفاق نظر دارند كه مطلقاً مذاكره مجدد و اصالح و تكميل برجام اتفاق نخواهد افتاد. اين 
راهبرد قطعى ماست و آمريكايى ها در آن شك نكنند. خطيب موقت نماز جمعه تهران 
تأكيد كرد: موضوع بعدى كاهش قدرت موشــكى ايران بود تا اسرائيل خيالش راحت 
شود، اما در اين حوزه نيز به صراحت و شفاف مى گويم به دستور قرآن در عرصه سياست 
بازدارندگى هر چه بتوانيم موشك مى سازيم و هر چقدر بخواهيم بردش را باال مى بريم و 
در اين عرصه با هيچ كسى مذاكره نمى كنيم و به هيچ دولتى هم حق فضولى نمى دهيم. 
وزير خارجه فرانسه و ديگران اين پنبه را از گوش  خود بيرون كنند و اگر مى خواهند براى 

اين موضوع بيايند مذاكره كنند جوابشان را پيشاپيش مى دهيم.

واشنگتن پست نتايج يك نظرسنجى را منتشر كرد
دانشگاه مريلند: اكثريت قاطع ايرانيان

از نظام كشورشان حمايت مى كنند
فارس: بر اساس جديدترين نظرسنجى مشترك مؤسسه ايران پُل و دانشگاه مريلند، 
اكثريت قاطع ايرانيان با «تغيير ســاختار سياسى كشور» مخالفند و انتقاد از سياست 

منطقه اى اين كشور نيز در ايران طرفدار ندارد.
روزنامه آمريكايى واشنگتن پست نتايج جديدترين نظرسنجى مشترك مؤسسه ايران پُل 
و دانشگاه مريلند را از شهروندان ايرانى منتشر كرد. اين نظرسنجى پس از وقوع برخى 
ناآرامى ها در دى ماه گذشته در بعضى شهرهاى ايران صورت پذيرفته است. بر اساس 
نتايج اين نظرسنجى، اكثريت قاطع ايرانيان با «تغيير ساختار سياسى كشور» مخالفند و 

همچنين انتقاد از سياست منطقه اى ايران چندان در ميان جامعه ايرانى طرفدار ندارد.
نتايج اين نظرسنجى نشان مى دهد كه تنها 4/9درصد از پرسش شوندگان معتقدند كه 
نظام سياسى ايران نيازمند تغيير اساسى است. از سوى ديگر، تنها 8/8 درصد معتقدند 

كه ايران بايد هزينه هاى موشكى خود را كاهش دهد.
از ســوى ديگر، اين نظرسنجى نشان مى دهد كه تنها11/3 درصد از پرسش شوندگان 
معتقدند كه دولت بيش از حد در زندگى شخصى آن ها دخالت مى كند و تنها17/2درصد 

بر اين باورند كه نقش ايران در سوريه و عراق در راستاى منافع ايران نيست.
در همين راستا، درصد پرسش شوندگانى كه معتقدند آنچه هزينه كرد ايران در سوريه و 

عراق خوانده شده، بايد كاهش يابد نيز تنها 21/5درصد است.
در پاسخ به پرسشى ديگر، تنها 21/7درصد از پرسش شوندگان گفته اند، دولت نبايد قوانين 
اســالمى را با جديت اجرا كند. نتايج اين نظرســنجى اما حكايت از نارضايتى هاى جدى 
اقتصادى در ميان شهروندان ايرانى دارد. بر اساس آنچه در متن گزارش واشنگتن پست آمده 
است، 69 درصد پرسش شوندگان مى گويند كه وضع اقتصاد كشور بد است، اين آمار از سال 
2015 كه نظرسنجى هاى مزبور آغاز شده است، باالترين رقم است. 41 درصد نيز معتقدند 
كه وضع اقتصادى خانواده آن ها در چهار سال گذشته بدتر شده است. بر اساس داده هاى 
نظرســنجى فوق، 85/2درصد معتقدند كه دولت بايد تالش بيشترى براى مبارزه با فساد 
صورت دهد. 81/3درصد نيز بر اين باورند كه دولت بايد تالش كند تا قيمت مواد غذايى 
پايين بيايد.  73/2درصد نيز گفته اند، دولت نبايد قيمت بنزين را افزايش دهد و 69/2درصد 
بر اين باورند كه نبايد يارانه هاى نقدى را قطع كند. يكى ديگر از داده هاى اين نظرسنجى 
نشان مى دهد كه 63 درصد گفته اند، دولت بايد براى متوقف ساختن اغتشاش ها، قاطعانه 
عمل كند. از سوى ديگر بر اساس آنچه در متن گزارش واشنگتن پست آمده، تنها 9 درصد 

معتقدند حمايت رئيس جمهور آمريكا از آشوبگران، به نفع آشوبگران بوده است.

 آنچه امروز ما را 
به عنوان نيرويى 
به تمام معنا 
ضد استكبارى 
در جهان زنده 
نگه داشته، 
استكبارستيزى ما 
بوده است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

هشتگ

#   الگوى مصرف

#   قبل از انقالب

#  مشكالت جنوب را دريابيد

#   گروگانگيرى

#   سفره خالى

#   به نفع مردم

هدايت اهللا خادمى  نماينده مجلس شوراى 
اسالمى با توجه به سخنان رئيس جمهور 

درباره آبرســانى به شهرهاى كرمان و اطراف آن در توييتى نوشت: 
«جناب آقاي دكتر روحاني، در كرمان فرموديد اميدواريد در همين 
دولت آب جنــوب را به كرمان ببريد، پس تكليف خود جنوب چه 
مي شود؟ تكليف ايذه، باغملك، آبادان، خرمشهر، مسجدسليمان، 
شادگان، سوسنگرد و چهارمحال و بختياري چه مي شود؟ به كجا 

كوچ كنيم؟ لطفاً مشكل ايذه و باغملك تشنه را حل بفرماييد».

حسين اميرعبداللهيان مشاور رئيس 
مجلس در امور بين الملل در توييتى 

هشدار گونه خطاب به رئيس جمهور آمريكا نوشت: «آمريكا با 
گروگانگيرى برجام از تهران باج خواهى مى كند. آقاى ترامپ! 
اينجا رياض نيســت كه با رقص شمشــير 500 ميليارد دالر 
سرقت كنيد. در 40 ســالگى پيروزى انقالب اسالمى، مسير 
ايستادگى و پيشرفت را ادامه داده و با قدرت تمام از دستاوردها، 

امنيت ملى و نفوذ سازنده منطقه اى خود صيانت مى كنيم».

سعيد صدرائيان از فعاالن رسانه اى و 
سياســى با اشاره به موج اين روزهاى 

فضــاى مجازى كه برخى كاربــران در حال فرعى جلوه دادن 
مشــكالت و مطالبات اصلى مردم هستند و موضوع اقتصاد و 
معيشــت را كمرنگ كرده اند در صفحه توييترش با كنايه به 
اين موضوع پرداخت و نوشــت: « بياييد روى بلندى بايستيم و 
 ســفره خالى بر سر چوب كنيم. شايد دولت بفهمد درد اصلى 

 معيشت است».

سيدمحمود رضوى تهيه كننده فيلم هاى 
سينمايى، اتفاق جديد در جشنواره فيلم 

فجر امسال را درباره آراى مردمى به فيلم برتر، به فال نيك گرفت 
و در اين رابطه نوشت: « جذاب ترين بخش  جشنواره فيلم فجر براى 
 فيلم ها بخش  آراى مردمى است كه امسال با تغيير روش  جشنواره 
فجر از رأى گيرى دســتى به ديجيتال و اپليكيشن و عدم اطالع 
رسانى با كاهش مشاركت روبرو شده و يقيناً شموليت آن با توجه به 

سطح فرهنگى اقتصادى مخاطبان هر فيلم يا سينما متغير است».

ســيدمحمد بطحايى وزير آموزش و 
پرورش به برخــى انتقادها مبنى بر 

رايگان شــدن هزينه هاى آب و برق و گاز مصرفى مدارس در 
صفحه توييترش يادآور شد كه « برخالف انتقاداتى كه روزهاى 
اخير در مورد رايگان شدن آب، برق و گاز مصرفى  مدارس مطرح 
شده؛ اين بند با قيد  رعايت الگوى مصرف است. از چهره هايى كه 
به آن انتقاد داشتند مى خواهم به جاى موضع گيرى بر مبناى 

اخبار ناقص غير رسمى به متن  بودجه مراجعه كنند».

رضا پورحســين كارشناس مسائل 
ارتباطات و رسانه در توييتى به بركات 

انقالب جمهورى اسالمى اشــاره كرد و در رابطه با دسترسى 
بيگانگان به اطالعات ســّرى كشورمان در زمان پهلوى و قبل 
از انقالب اين موضوع را مطرح كرد كه «قبل از بهمن57، تمام 
اطالعات حساس و ســّري  ايران، بويژه اطالعات قواي نظامي 
كشور، دست  آمريكا  و اسرائيل بود.  انقالب اسالمى دست آن ها 

را قطع كرد». 

هدايت اهللا خادمى  نماينده مجلس شوراى 
اسالمى با توجه به سخنان رئيس جمهور 

درباره آبرســانى به شهرهاى كرمان و اطراف آن در توييتى نوشت: 

حسين اميرعبداللهيان مشاور رئيس 
مجلس در امور بين الملل در توييتى 

هشدار گونه خطاب به رئيس جمهور آمريكا نوشت: «آمريكا با 

سعيد صدرائيان از فعاالن رسانه اى و 
سياســى با اشاره به موج اين روزهاى 

فضــاى مجازى كه برخى كاربــران در حال فرعى جلوه دادن 

سيدمحمود رضوى تهيه كننده فيلم هاى 
سينمايى، اتفاق جديد در جشنواره فيلم 

فجر امسال را درباره آراى مردمى به فيلم برتر، به فال نيك گرفت 

ســيدمحمد بطحايى وزير آموزش و 
پرورش به برخــى انتقادها مبنى بر 

رايگان شــدن هزينه هاى آب و برق و گاز مصرفى مدارس در 

رضا پورحســين كارشناس مسائل 
ارتباطات و رسانه در توييتى به بركات 

انقالب جمهورى اسالمى اشــاره كرد و در رابطه با دسترسى 

رضا مقدسى
فعال رسانه اى كشور درگذشت

قدس: رضا مقدسى فعال رسانه اى كشور پس از 
تحمل يك دوره طوالنى بيمارى گوارشى، صبح 

ديروز در سن 50 سالگى دارفانى را وداع گفت.
زنده ياد مقدسى در سال 1346 در مشهد مقدس 
متولد شد و سال ها به عنوان خبرنگار فعاليت كرد.
رضا مقدســى كــه در طول ســال هاى فعاليت 
فرهنگى و رســانه اى همواره به عنوان يك چهره 
پيشرو، ارزشى و واليت مدار شناخته شده و از او به  
عنوان روزنامه نگار تراز انقالب اسالمى ياد مى شود، 
فعاليت در اين عرصه را از ســن 20 سالگى و در 

روزنامه قدس شروع كرد.
وى در ادامــه همــكارى بــا روزنامــه قدس، 
مســئوليت هايى نظير پروژه سراســرى شدن 
روزنامه قــدس و ســردبيرى و معاونت مدير 
مســئول اين روزنامه در تهران را نيز عهده دار 
شــد و بعدها در بخش هاى مختلف تحريريه 
صدا و ســيما، دبيرى ســرويس هاى جامعه و 
سياسى روزنامه جام جم، قائم مقامى مديرمسئول 
همشهرى، مديرمسئولى روزنامه خبر، مديرعامل 
شــركت ارتباطات روزنامه ايران، مديرمسئولى 
روزنامه بين المللى تهــران تايمز و مديرعاملى 

خبرگزارى مهر ايفاى نقش كرد.
 مراسم تشييع صبح امروز از مقابل منزل آن مرحوم 
در انتهاى اتوبان صياد(شــمال). خيابان صنايع 
(سمت راست). خ گلزار(سمت چپ). خيابان ولى 
عصر. كوچه گلبو. پالك يك برگزار مى شود و  در 
بهشت زهرا(س)، قطعه نام آوران به خاك سپرده 
مى شــود. مراسم ترحيم مرحوم نيز دوشنبه در 
تهران، خيابان فاطمى، مسجد نور ساعت 18.30 
تا 20 و مراسم هفتم پنجشنبه در مشهد؛ خيابان 
احمدآباد خيابان رضا، مســجدالرضا (ع) ساعت 

14.30 تا 16.30 برگزار خواهد شد.

 با مخالفت نمايندگان مجلس
طرح افزايش سن بازنشستگى به بن بست خورد

گزارش خبرى

 جامعه/ محبوبه على پور  مجلس سرانجام 
با افزايش ســن بازنشستگى و در نظر گرفتن 
معدل 5 ســال آخر خدمــت كارمندان براى 
حقوق بازنشســتگى آن ها مخالفــت كرد و 
اين طرح پس از بررســى از سوى كميسيون 

اجتماعى مجلس از دستور كار خارج شد. 
نمايندگان با اعالم مخالفت در افزايش ســن 
بازنشســتگى كارمندان به 65 سال معتقدند 
در صورتى هم كه قرار باشد سن بازنشستگى 
افزايش يابد، اين قانون نبايد شامل كسانى كه 
در حال خدمت هستند، شود، بلكه اين قانون 
درباره كسانى كه پس از تصويب قانون استخدام 
مى شوند، اجرا شود، در نتيجه شخص با آگاهى 
استخدام شده و مى داند سن بازنشستگى 65 

سال است.
دكترعبدالرضــا عزيزى، رئيس كميســيون 
اجتماعى مجلس، گرچه از موافقان اين طرح 
اســت، اما مى گويد: اگر قرار است تغييرى در 
سن بازنشســتگى انجام شــود، بايد از زمان 
تصويب اين قانون لحاظ شود نه آنكه كارمندى 
يكى دوسال مانده به بازنشستگى؛ حال بگوييم 
سن بازنشستگى افزايش يافته پس مشمول 
اين قانون است. بنابراين، اگر اين قانون اجراشود 
بايد انتظار داشت چند دهه ديگر نتايج آن را بر 
جامعه ببينيم. درحالى كه دركوتاه مدت براى 
برون رفت صندوق هاى بازنشستگى از بحران 
ورشكســتگى، اين دولت است كه بايد بدهى 

خود را به اين صندوق ها بپردازد. 
عضو هيئت مديره كانون بازنشستگان تهران 
نيز مى گويد: افزايش سن بازنشستگى كمكى 
به رهايى صندوق هاى بازنشســتگى از بحران 
ورشكســتگى نمى كنــد، زيرا مشــكل اين 
صندوق ها بنيادى اســت و بــا افزايش ادامه 
فعاليت افراد تحت پوشــش در يكى دوسال 

مســئله حل نمى شــود، بنابراين، دولت بايد 
ريشــه اى معضالت اين صندوق ها را سامان 
دهد.  على اكبرعيوضى مى افزايد: مشــكالتى 
كه در اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد 
به آن اشاره مى شود به دليل ناتوانى در اجراى 
درست قانون اســت، چنان كه مطابق قانون؛ 
مؤسساتى كه شامل مشاغل سخت و زيان آور 
مى شوند بايد دوســال فرصت براى استاندارد 
سازى داشته باشــند. همچنين در ازاى يك 
نفر بازنشسته يك نفر اســتخدام شود. نكته 
ديگر اينكه از به كارگيرى بازنشستگان پرهيز 
شــود. درحالى كه هيچ كدام از اين موارد در 
اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد اجرا 
نمى شود، زيرا ضمانت اجرايى براى قوانين در 

كشور وجود ندارد. 
دكتــر ابراهيم رزاقى، اقتصــاددان نيز تأكيد 
مى كند: به دليل سياست گذارى ها هر چقدر 
قوانين حمايتى به تصويب برسد، باز هم جامعه 
به سوى فقر مى رود. چنان كه شاهديم بيشتر 
بازنشستگان يك سوم شاغالن هم صنف خود 
حقوق مى گيرند. در حالى كه بنابر پژوهش ها، 
60 درصد شــاغالن نيز زير خط فقر هستند، 
حال تصور كنيد بازنشســتگان چه وضعيتى 
دارند؟ به هر روى، بيشتر سياست هاى كشور 
برخالف اصل 43 قانون اساســى است كه بر 

اشتغال و رفاه شهروندان توجه دارد.

عراقچى:
آمريكا از ابتداى توافق 
هسته اى بنا را بر نقض 

عهد گذاشته است

خبر

مهر: معاون سياســى وزيرخارجه گفت: 
آمريكا از ابتدا بنا را بر نقض عهد گذاشته 
اســت و ترامپ هم بتازگــى با لفظى غير 
ديپلماتيك از اروپا خواســته تا با آمريكا 
همكارى و درمقابل ايران ايستادگى كنند.

ســيد عبــاس عراقچــى در كنفرانــس 
افــزود: اين  بين المللى احزاب آســيايى 
كنفرانس مشــاركت بيش از 350 حزب 
فعال آسيايى و تجربيات با ارزش 18 سال 
گذشــته را با خود به همراه دارد اين يك 
نهاد با ارزش سياســى اســت و براى رفع 
مشكالت در مناطق مختلف اين قاره كهن 

كمك مى كند.
وى تصريــح كرد: ما همواره در بيش از دو 
سال گذشته به توافق برجام پايبند بوديم 
و مراتب پايبندى كامــل ما تاكنون 9 بار 
توسط آژانس بين المللى اتمى و چهار بار 
توسط دبير كل ســازمان ملل تأييد شده 
است، اما متأسفانه دولت جديد آمريكا از 
ابتداى شــروع كار بناى دشمنى را با اين 
توافق بسيار مهم گذاشــته و بخش هاى 
مهمى از آن را نقض كرده اســت در حالى 
كه ديگر شــركت كنندگان در اين توافق 
بين المللى همواره بر لزوم حفظ اين توافق 

تأكيد كرده اند.
عراقچــى افزود: دولت ترامپ با لحنى غير 
ديپلماتيك و تهديد آميز خواستار همراهى 
گروه ها بــا اقدام هاى او بــراى به نابودى 
كشاندن برجام شــد فروپاشى اين توافق 
به معنى ايجاد بحرانى جدى در منطقه و 

تشديد بحران هاى جارى خواهد بود.

 وعده روحانى در كرمان
اسكان دائمى 

زلزله زدگان تا پايان 
تير97 نهايى مى شود

خبر

قدس: ســفر دو روزه روحانى به مناطق 
زلزله زده استان كرمان در حالى روز جمعه 
به پايان رســيد كه بســيارى از رسانه ها از 
نحوه دعوت از خبرنگاران و عكاســان براى 
پوشش خبرى برنامه هاى رئيس جمهور در 
كرمان گله مند بودند. براى پوشش بسيارى 
از برنامه هــاى رئيس جمهــور در كرمان، 
رســانه هاى همســو با دولت براى پوشش 

دعوت شده بودند.
براى پوشش نشســت خبرى ديروز رئيس 
جمهور نيز داســتان نگاه دوگانه به رسانه ها 
باز هم تكرار شــد و بدون انجام قرعه كشى 
خبرنگاران رسانه هاى خاص و از پيش تعيين 
شده، پرســش هاى خود را با رئيس جمهور 

مطرح كردند.
رئيس جمهور در نشست خبرى ديروز خود 
با خبرنگاران، گفت: به مردم مناطق زلزله زده 
استان كرمان قول داديم اسكان دائمى آن ها 

تا پايان تيرماه سال آينده نهايى مى شود.
حسن روحانى با اشــاره به حضور خود در 
روســتاى گورك و حضور وزير كشــور در 
كوهبنان، گفت: صبح ديــروز به مردم اين 
مناطــق قول داديم اســكان دائمى آن ها تا 
پايان تيرماه ســال آينده نهايى مى شود و از 
مسئوالن قول گرفتيم تا پايان تيرماه همه 

افراد اسكان دائمى داده شوند.
وى با بيان اينكه مردم از خدمات و تسهيالت 
رضايت داشــتند، گفت: قاطعانــه به بنياد 
مســكن اعالم مى كنم كه دولت از مناطق 
زلزله زده حمايت مى كند و بايد ساخت همه 

خانه ها در خرداد و تيرماه نهايى شود.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

طنين  زنگ انقالب اسالمى ايران در مدارس امام رضا    آستان: ساعت 9 و 33 دقيقه صبح پنجشنبه، زنگ انقالب اسالمى ايران در مدارس امام رضا(ع) طنين انداز شد. همزمان با آغاز دهه مبارك 
فجر، آيين نواخته شدن «گلبانگ انقالب اسالمى ايران» در همه مدارس امام رضا(ع) با حضور مسئوالن بنياد فرهنگى رضوى اجرا شد.در اين مراسم دانش آموزان مدارس با در دست داشتن پرچم جمهورى اسالمى 

ايران و خواندن شعرهاى انقالبى حال و هواى سال 96 را به سال 57 بردند و خاطرات انقالب را بار ديگر احيا كردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در مجمع مشورتى مديران استانى و شهرى تأكيد شد
مساعدت آستان قدس رضوى

 براى تأمين پاركينگ اطراف حرم مطهر

آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: هركسى دل در گرو امام رئوف دارد، بايد خود 
را نسبت به حل مشكل زائران و تسهيل در زيارت آن ها مسئول بداند و آستان قدس از 

هيچ كمكى براى حل مشكل پاركينگ در اطراف حرم مطهر دريغ نخواهد كرد.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيســى در مجمع مشورتى مديران استانى 
و شــهرى اظهار داشــت: كمبود پاركينگ در اطراف حرم مطهر رضوى سبب ايجاد 

مشكالتى براى زائران و مجاوران اين بارگاه ملكوتى شده است.
وى تأكيد كرد: پاركينگ جزو نيازهاى اوليه زائران بوده و معنا ندارد زائر يا مجاورى براى 

تشرف به حرم مطهر دغدغه مكان براى پارك خودرو خود داشته باشد.
توليت آستان قدس رضوى خاطرنشان كرد: نه تنها پاركينگ، بلكه بايد پيش بينى الزم 
براى تشــرف راحت زائران از مبادى ورودى به داخل صحن ها صورت بگيرد تا امكان 

زيارتى راحت براى زائران بويژه سالمندان فراهم شود.
وى تصريح كرد: هركســى دل در گرو اين امام رئوف دارد، بايد خود را نسبت به حل 
مشكل زائران و تسهيل در زيارت آن ها مسئول بداند و آستان قدس از هيچ كمكى براى 

حل مشكل پاركينگ در اطراف حرم مطهر دريغ نخواهد كرد.

امروز برگزار مى شود
بزرگداشت شهداى هسته  اى در بارگاه منور رضوى 

آســتان: معاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضوى گفت: همايش 
بزرگداشت شهداى هسته  اى و يادواره 
شــهيد مصطفى احمدى  روشن روز 
شــنبه چهاردهم بهمن  ماه با حضور 
خانواده شــهدا و ايثارگران در سالن 
همايش  هاى روابط عمومى آســتان 

قدس رضوى برگزار مى  شود. 
حجت االسالم و المسلمين سيدجالل حســينى افزود: اين برنامه ساعت 18 آغاز و تا 
ساعت 20 ادامه خواهد داشــت. وى خاطرنشان كرد: بزرگداشت شهداى هسته  اى و 
يادواره شهيد مصطفى احمدى روشن به همت اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان 

قدس رضوى و كنگره ملى «مصطفاى شهيد» تدارك ديده شده است.

مجاهدين حشدالشعبى به زيارت آمدند
آستان: همزمــان با ايام گراميداشت دهه مبارك فجر، گروهى 45 نفره از مجاهدين 

حشدالشعبى و مدافعان حرم از كشور عراق به حرم مطهر رضوى مشرف شدند. 
اين گروه از زائران ضمن توفيق زيارت حرم على بن موسى الرضا(ع)، از برنامه هاى متنوع 
فرهنگى كه به همت مديريت امور زائران غير ايرانى آستان قدس رضوى در رواق غدير 

حرم مطهر تدارك ديده شده بود، بهره مند شدند.
 سخنرانى با موضوع مجاهدت ها و رشادت هاى مدافعان حرم، نمايش فيلم حرم شناسى، 
مداحى، مرثيه ســرايى، سينه زنى، توزيع بسته هاى فرهنگى، اجراى مسابقه و اهداى 

جوايز به برندگان و... از برنامه هاى اجرايى ويژه اين گروه از زائران بود.

خـــبر

مبارك  دهه  ايام  با  همزمان  قدس     
با  رضوى»،  «سالمت  جهادگران  فجر، 
انقالب»  خدمت  در  انقالب  «دهه  شعار 
به يارى هموطنان زلزله زده غرب كشور 

مى شتابند. 
مديريت اين فعاليــت درمانى بر عهده 
بنياد ســالمت آســتان قــدس رضوى 
اســت و در انجام آن، بسيج دانشجويى 
دانشــگاه علوم پزشكى مشهد نيز با اين 
بنياد همــكارى خواهد داشــت. هدف 
از اعــزام اين گروه جهادگــر به منطقه 
ســرپل ذهــاب، ويزيت بيمــاران، ارائه 
مامايى،  پرســتارى، خدمــات  خدمات 
خدمات توانبخشى و خدمات مشاوره و 
روان شناسى به نيازمندان و بيماران در 

اين منطقه زلزله زده اعالم شده است.

 ويزيت 6000 آسيب ديده در 
مناطق زلزله زده

بنياد ســالمت آســتان قدس رضوى با 
همكارى بنياد بركت امام رضا(ع) چهار 
نقطه را در شــهر سرپل ذهاب به عنوان 
نقاط هدف انتخاب كرده و در هر يك از 
اين مناطق يك كمپ درمانى متشكل از 
كانكس، چــادر و امكانات اوليه ضرورى 

ايجاد شده است.
مجموع نيروهاى شــركت كننده در اين 
طرح بــه عنوان جهادگــران درمان در 

قالب چهار تيم تقسيم شده و هر يك در 
يكى از كمپ هاى مذكور خدمات الزم را 

ارائه مى دهند.
همچنين طى 10 روز حضور مســتمر، 
ضمن رســيدگى به مراجعات مردمى و 
گروه هاى ســيار  درمانى،  ارائه خدمات 
دونفره نيــز به سركشــى از چادرهاى 
مردم منطقــه اقدام مى كنند و بيمارانى 
را كه امــكان مراجعه حضورى ندارند را 
در چادر ويزيت كرده و خدمات الزم را 

به ايشان ارائه مى دهند.
پيش بينى مى شود با 150 ويزيت روزانه 

توسط جهادگران رضوى در اين اردوى 
جهادى، در مجموع حدود 6000 ويزيت 

در اين اردو صورت بگيرد.

 ادامه حضور متخصصان سالمت 
در مناطق آسيب ديده

بنياد ســالمت رضوى كه از مردادماه با 
هدف ساماندهى بخش بهداشت و درمان 
در آستان قدس رضوى تأسيس شده، با 
همكارى مؤسســه درمانى آستان قدس 
رضوى، گروه پزشكى خادميار سالمت را 
راه اندازى كرده و در دى ماه سال جارى 

نخستين گروه خادمياران سالمت را به 
شهرستان سرخس اعزام كرد.

ارســال رايگان دارو به همراه خادمياران 
ســالمت، از ديگر خدمــات جهادى اين 
گروه اســت. همچنيــن برگه هايى تحت 
عنــوان برگه هاى ارجاع به ايــن گروه از 

تحويل  خادمياران سالمت 
داده شــده تا افرادى كه به 
متخصص نياز دارند، طبق 
اين  در  خادميــاران  اعالم 
برگه ها، در بيمارستان هاى 
هماهنگ شده، مورد ويزيت 

متخصصان قرار گيرند.
براى اجــراى اين طرح از 
افراد باتجربه و با ســابقه 
گروه هاى  اعــزام  اجرايى 
پزشكى به مناطق محروم 
مدد گرفته شــده و هدف 
اصلى از اجراى آن، تداوم 
حضور متخصصان سالمت 

در اين مناطق است.
النو  دهســتان  در  حضور 
دهســتان هاى  از  يكــى 
شهرســتان سربيشــه در 
خراســان جنوبى و حضور 

در شهرستان سرخس در خراسان رضوى 
از ديگــر فعاليت هاى گروه هــاى جهاد 
سالمت آستان قدس رضوى بوده است. 

همزمان با دهه مبارك فجر و به همت بنياد سالمت آستان قدس رضوى انجام مى شود

 راننده هســتم و كارم در اطراف حرم مطهر جهادگران «سالمت رضوى» در راه كرمانشاه
است. 50 درصد ماشين هاى زائران كه از زير گذر 
خارج مى شوند، خروجى ها را اشتباه مى كنند آن 

هم به خاطر تابلوهاى ناقص زيرگذر.
09150000519
 بيان مسائل اجتماعى (از قبيل: تشويق جوانان 
براى ازدواج، راهكارهــاى جلوگيرى از طالق، 
ازدياد نســل و...) در سخنرانى هاى حرم مطهر 
رضوى با توجه به حضور اقشار مختلف زائران از 

سراسر كشور مى تواند مفيد واقع شود.

 شــمار ماشين هاى زائربر بخصوص در فصل 
زمســتان در داخل صحن ها و بست هاى حرم 

مطهر امام رضا(ع) بايد افزايش يابد. 
09150009343
 آستان قدس رضوى، در برنامه هاى فرهنگى 
و تبليغى خود زيارت صحيح شرعى و اسالمى 
را ترويج كند. چرا اين قدر در قســمت آقايان و 
بانوان در نزديكى ضريح مطهر امام رضا(ع) شاهد 
بروز اعمال و گفتارى هستيم كه با روح و فلسفه 

زيارت صحيح منافات دارد؟
09130007902
 آستان قدس يك نهاد مقدس است، بايد در 
زمينه كمك به محرومان الگوى ساير نهادهاى 

خيريه باشد.
09130004680
 نشــريه نورالهدى براى كودكان و نوجوانان 
خيلى مناسب است. لطفاً آستان قدس در اين 

زمينه بيشتر تالش كند.
09170006417
 اگر امكان دارد مســير رفــت و آمد زائران 
در ســطح رواق ها و صحن ها بــا عاليم راهنما 
جهت گذارى شــوند، اين كار بــراى كودكان و 

سالمندان بسيار كارساز خواهد بود.
09120001232
 از حرم مطهر امام رضا(ع) كه پناه دردمندان 
و مســتمندان اســت انتظار مى رود، براى رفع 
معضــالت خانواده هــاى روســتايى و محروم 

مساعدت كند.
09350003925

صداى مردم

هدف از اعزام 
اين گروه جهادگر 

به منطقه سرپل 
ذهاب، ويزيت 
بيماران، ارائه 

خدمات پرستارى، 
خدمات مامايى، 

خدمات توانبخشى 
و خدمات مشاوره 

و روان شناسى 
به نيازمندان و 
بيماران در اين 

منطقه زلزله زده 
اعالم شده است

بــــــــرش

 معاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضوى گفت: همايش 
بزرگداشت شهداى هسته  اى و يادواره 
شــهيد مصطفى احمدى  روشن روز 
شــنبه چهاردهم بهمن  ماه با حضور 
خانواده شــهدا و ايثارگران در سالن 
همايش  هاى روابط عمومى آســتان 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

مادران شهداى انقالب در حرم مطهر رضوى تجليل شدند
خبر

آستان: شمارى از مادران شهداى انقالب اسالمى در ويژه برنامه 
نخستين روز از دهه فجر در حرم مطهر رضوى تجليل شدند.

ايــن آيين همزمان با 12 بهمن آغازيــن روز دهه فجر انقالب 
اسالمى و روز ورود رهبر كبير انقالب اسالمى به ميهن، در رواق 
حضرت زهرا(س) ويژه بانوان زائر بارگاه منور آقا على بن موسى 

الرضا(ع) برگزار شد.

اين مراسم مذهبى- فرهنگى با قرائت آياتى از قرآن كريم و با 
روايتگرى راويان انقالب، خاطره گويى و مداحى در حضور جمع 
كثيرى از دلباختگان و شيفتگان مكتب ائمه اطهار(ع) در فضايى 

معنوى و آكنده از عطر رضوى اجرا شد.
ويژه برنامه 12بهمن با استقبال خوب زائران حرم مطهر رضوى 
و با حضور جمع كثيرى از بانوان و خانواده هاى شهدا، جانبازان و 

ايثارگران برگزار شد. همچنين در اين ويژه برنامه «منور شايسته 
خوى» مدير مدرســه علميه نرجس پيرامون حماسه حضور با 

عطر فاطمى سخنرانى كرد. 
در پايان اين مراسم فرهنگى- تبليغى شمارى از مادران شهداى 
انقالب تجليل شدند و به برگزيدگان مسابقه فرهنگى اين جلسه 

نيز هدايايى از سوى آستان قدس رضوى تقديم شد.
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

راه های پیگیری مطالبات مردم نباید بسته شود  فارس: نصراهلل پژمانفر گفت: ما مجرای اصلی را برای پیگیری مطالبات مردم می بندیم و وقتی مسئله حل نشده اعتراضات در بین مردم وجود 
دارد و جریان باطل می آید و اعتراضات را پرچم داری می کند تقصیر مردم چیست؟ عضوکمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در بحث حقوق های نجومی مجلس باید یک عدد و رقمی را تعیین می کرد و با 

باالتر از آن مقابله می کرد، افرادی هستند که می گویند این حقوق ها حق ماست، 1200 میلیارد دارایی قابل توجیه نیست، ما نمایندگان مجلس در این حوزه کوتاهی کرده ایم. 

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

سعودیواماراتدرآستانه
حملهنظامیبهقطربودند

پولیتیگو: خالد بن محمــد العطیه وزیر 
دفاع قطر گفت: امارات وعربستان در ابتدای 
محاصره به دلیل توییت های دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا وروابط دو کشور با 
جارد کوشنر داماد ترامپ تصور می کردند 
در الحــاق آمریکا به صفــوف خود موفق 
شــده اند. اما امارات وعربستان هنگامی که 
فهمیدند داستان با توییت های ترامپ تمام 
نشده ضربه خوردند زیرا دریافتند که تمام 
بخش های دولت آمریکا، رئیس جهموری، 
وزیران امورخارجه و دفاع و دیگر نهادهای 
دولتی به رغم برخی اختالف ســلیقه، در 
تصمیم گیری ها هماهنگ بوده و دولت به 
عنوان یک موسسه متحد مدیریت می شود.
»العطیه«تاکید کرد کشــورهای محاصره 
کننده قطر نزدیک بود دســت به عملیات 
نظامی علیــه قطر بزنند اما طــرح آنها به 
دالیلــی از جمله عکس العمل مردم قطر و 
رابطه عمیق آنها با دولت وحکومت وآمادگی 

مردم برای فداکاری عملی نشد.

تحریم13فردونهاد
بهبهانهارتباطباحزباهلل

فارس:وزارت خزانه داری آمریکا 13 فرد و 
نهاد را به بهانــه ارتباط با جنبش حزب اهلل 
لبنان، تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه 
آمده است که 6 فرد و 7 نهاد به خاطر ارتباط 
با بخش مالی حزب اهلل به لیست تحریم های 
آمریکا اضافه شده اند. بر این اساس، تمامی 
اموال و دارایی هــای آنها در آمریکا توقیف 
شده و هیچ شخص یا شــرکت آمریکایی 
اجــازه معامله با آنهــا را ندارد.دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
افراد و اشخاص را به اتهام حمایت های مالی 
و تعامالت تجاری با گروه های تروریســتی 

تحریم کرد.

نگاه به رویدادها

البیصهیونیستی
کهدریکسالاخیر
کامالًبرکاخسفید
مسلطشدهممکن
استآمریکاراوارد
باتالقیکندکه
هزینهزیادیبرای
واشنگتنخواهد
داشت
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ثبتنامبیشاز107هزارزنسعودی
تنهابرای140فرصتشغلی

راشاتودی: سازمان گذرنامه عربستان 
اعالم کرد: برای 140 فرصت شغلی در 
این سازمان اقدام کرده و پست مربوط به 
این مشاغل 600 هزار بار بازدید داشته 
است. این ســازمان اعالم کرد:  تا کنون 
107 هزار درخواســت از ســوی زنان 
متقاضی کار برای اشتغال در این 140 
فرصت شــغلی دریافت کرده اند، قرار است زنان جذب شده پاسپورت افراد را در 
گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها چک کنند. مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این 
فرصت های شغلی دیپلم دبیرســتان و یا معادل آن اعالم شده است. استفاده از 
زنان به عنوان نیروی کار بخشی از طرح تحول اقتصادی 2030 عربستان محسوب 

می شود. 
بر اســاس این طرح مشارکت زنان در بازار اشتغال عربستان از 22 درصد کنونی 
به 30 درصد افزایش خواهد یافت. نرخ بیکاری در عربستان 12 درصد است که 
این مســئله در میان زنان سعودی 33 درصد برآورد شده است. زنان سعودی تا 
پیش از این از اشتغال در خارج از خانه منع شده بودند اما طی سال های گذشته 

این قوانین تسهیل شده اند.

اگرباماعلیهایرانهمکارینکنند
ازبرجامخارجمیشویم

آمریکا  نماینده  هیلی«،  فارس:»نیکی 
در ســازمان ملــل متحد گفــت: در 
صورتی که کشــورها بــا دولت ترامپ 
علیه ایران همکاری نکنند واشــنگتن 
از برجام خارج خواهد شــد. وی گفت: 
»در صــد روز آینده، ما یــا از همکاری 
بین المللی برای سخت گیری علیه ایران 
در تمام آن حوزه ها برخوردار خواهیم شد و یا از توافق خارج می شویم.« هیلی به 
روسیه هم حمله کرد و اظهار داشت: ممکن است بعضی حیطه ها باشند که الزم 
باشد با آنها همکاری کنیم و باید هم این کار را انجام دهیم، اما روسیه تا زمانی 

که حکومتش به همین ارزش های فعلی پایبند باشد، دوستمان هم نخواهد بود.

شهرکسازیاسرائیلجنایتجنگیاست
ایسنا:ســفیر و معــاون نماینده دائم 
ایــران در ســازمان ملل تأکید کرد که 
اشغالگری اسرائیل و ادامه سیاست های 
توســعه طلبانه، تجــاوز گرانــه و نژاد 
پرســتانه این رژیم عامل مرکزی همه 

درگیری های خاورمیانه است. 
وی گفت: شهرک سازی های رو به رشد 
اسرائیل نه تنها تخلف از کنوانسیون چهارم ژنو، بلکه یک جنایت جنگی است که 
حاکی از این واقعیت است که این رژیم هرگز عالقه ای به صلح و نداشته است. آل 
حبیب افزود: نقش مخرب امریکا در منازعات بین المللی، خصوصا در خاورمیانه، 

قابل انکار نیست.

وقتیاسرائیلبهظلمادامهمیدهد
نمیتوانیممنتظرعدالتباشیم

مهر:نماینده حماس در تهران گفت: کشــورهای اســالمی باید سفرای خود را از 
آمریکا برای اعتراض به سازمان ملل فرا بخوانند، زیرا وقتی عدالت نیست نمی توان 
هیچ صلحی را تجسم کرد. خالد قدومی تصریح کرد: وقتی اسرائیل به ظلم بزرگ 
خود ادامــه می دهد و مورد حمایت آمریکا قرار می گیرد، چگونه می توانیم منتظر 

عدالت باشیم.

خبر

سیاســت آرش خلیل خانــه: پس از آنکه 
کارشــکنیهای آمریکا، انگلیس و فرانسه 
نتوانســت مانع از برگزاری موفقیت آمیز 
اجالس ســوچی برای بازگشــایی مسیر 
گفت وگوهای ملی و حل بحران ســوریه 
شــود، حاال کاخ سفید برای جلوگیری از 
اجرای توافقات گروه های مخالف ســوری 
و دولت دمشــق به دنبال اجرای پروژه ای 

جدید است.
وزارت خارجه آمریکا دیروز اعالم کرد که 
نتایج اجالس ســوچی و بیانیه پایانی آنرا 
قبول نــدارد، به دلیل آنکه آمریکا در این 
اجالس حضور نداشته و نتایج آنرا به نفع 

دولت سوریه می داند. 
با  در حالی که آمریکایی ها 
همــکاری دولت های لندن 
و پاریــس خود بخشــی از 
گروه های معارض سوری را 
ترغیب یا وادار به شــرکت 
نکردن در نسشــت سوچی 
کردنــد تا از برگــزاری آن 
کنند،»هــدر  جلوگیــری 
نائورت« ســخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا با طرح این 
ادعا که مخالفــان به اندازه 
کافی در این نشست نماینده 
نداشتند اظهار داشــت: با نگاهی به این 
نشســت به این نتیجه رســیدیم که این 

نشست به شدت به نفع رژیم سوریه بود.

توافق تاریخی و مســتحکم در 
سوچی

این درحالیســت که مذاکرات سوچی با 
حضور استفان دی میستورا نماینده ویژه 
ســازمان ملل در امور سوریه برگزار شد و 

نتایج آن از سوی وی اعالم گردید.
دی میســتورا در پایان این اجالس توافق 
میان گروه های معارض ســوری با دولت 
ســوریه را برای ایجاد کمیسیون  اصالح 
قانون اساسی ســوریه اعالم و تأکید کرد 
کــه 12 اصل بــرای انجــام اصالحات و 
در چارچــوب فرآیند سیاســی ژنو میان 
معارضان و دولت سوریه مورد توافق قرار 

گرفته است. بر اساس بیانیه پایانی سوچی 
بر ســر تشــکیل کمیته  قانون اساسی با 
مشارکت هیئت نمایندگان دولت سوریه 
و هیئت معارضان با هدف انجام اصالحات 
قانون اساســی که به حل وفصل سیاسی 
بحران زیر نظر ســازمان ملل و بر اساس 

شــورای  قطعنامــه 2254 
می کند،توافق  کمک  امنیت 
صــورت گرفــت. همچنین 
تشکیل  بر  شرکت کنندگان 
ارتشی ملی و قوی و یکپارچه 
کــه در چارچــوب قانــون 
اساسی ســوریه وظایف خود 

را انجام دهد، به توافق رسیدند. پایبندی 
به یکپارچگی سوریه و استقالل و تمامیت 
ارضی آن، از جمله بندهای دیگر این توافق 
اســت. این در حالیست که نصر حریری، 
رئیس هیات عالی مذاکره کننده مخالفان 
سوری با بیان اینکه تشکیل کمیته قانون 
اساسی در سوچی بر عهده فرستاده ویژه 
خواستار  است  سازمان ملل)دی میستورا( 
اعمال نتایج نشســت ســوچی در روند 

سیاسی مذاکرات ژنو شد.

تهدید نظامی علیه توافق سیاسی 
سوری ها

با ایــن حال دولت آمریکا که به شــدت 
از پیشرفت های ســریع و مؤثر در فرآیند 
سیاســی در حل بحران سوریه در حالی 

که واشنگتن تنها نظاره گر و حاشیه نشین 
این تحوالت است، احساس خطر می کند 
در مسیری از کارشکنی های میدانی قرار 
گرفته که بسیار خطرناک است و ممکن 
اســت با دســت زدن به اقدام نظامی و 
مداخله مستقیم مسیر تحوالت سیاسی 

در سوریه را دگرگون کند.
روز گذشــته یک مقام ارشد 
آمریکایــی در گفت وگــو با 
آسوشــیتد پرس بــه بهانه 
اســتفاده ارتش ســوریه از 
این  شــیمیایی،  تسلیحات 
کشــور را به حمله نظامی از 
سوی آمریکا تهدید کرد و گفت: واشنگتن 
»حق اقدام نظامی« علیه ارتش سوریه را 

برای خود محفوظ می داند.
این اظهارات مقامات آمریکایی در شرایطی 
بیان شــده که در روزهــای اخیر خبرها 
حاکی از آمادگی ارتش اردن برای مداخله 
نظامی در مناطق جنوب شــرق ســوریه 
برای حمایت از نیروهای ارتش آزاد سوریه 

و گروه های تروریستی مخالف اسد است.
مجید قناد باشــی می گوید: دولت آمریکا 
به بهانه مداخله نظامی ترکیه در شــمال 
ســوریه در پی اقدامی مشابه در جنوب 
سوریه است، اقدامی که با هدف اخالل در 
فرایند سیاسی حل بحران و فراهم کردن 

امکان تجزیه سوریه صورت می گیرد. 
وی می افزایــد: نباید فرامــوش کرد که 

مداخله نظامی ترکیه نیز با تحریک آمریکا 
و به دلیل اجرای پروژه ایجاد یک نیروی 
نظامی مستقل از نیروهای کرد سوریه در 
مرزهای شمالی این کشور با ترکیه صورت 
گرفت که یک اقدام کامال طراحی شــده 

بود.
این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان 
می کند: به دنبال برگزاری اجالس سوچی 
امریکای ها و اســرائیل متوجه شکســت 
سنگین خود شده اند زیرا نه تنها در گذشته 
هیچ دستاوردی نداشتند که سوچی نشان 
داد آنها آینده را هم از دســت داد ه اند به 
ویژه اینکه سوچی نه تنها منشوری برای 
ســاختار سیاسی آینده سوریه است بلکه 
نقشه راه همه گروه های سوریه هم هست 
و به واسطه گستردگی بی سابقه گروه های 
شــرکت کننده در آن بیش از هر نشست 

دیگری دارای اعتبار است 
قناد باشی تصریح می کند: آمریکا در ظاهر 
بر روند قانونــی در ژنو تأکید دارد، اما در 
عمل تالش می کند با ابزارهای غیر قانونی 
ازجمله مداخله نظامی بازی را بر هم زده و 
روند سیاسی گفت وگو های ملی در سوریه 

را مختل کند.
وی یادآور می شود: البی صهیونیستی که 
در یکسال اخیر کاماًل بر کاخ سفید مسلط 
شده ممکن اســت آمریکا را وارد باتالقی 
کند کــه هزینه زیادی برای واشــنگتن 
خواهد داشت و اگر اردن نیز به این بازی 
بپیوندد خــود را در مخاطره قرار خواهد 
داد زیرا اردن بســیار آسیب پذیر است و 
مداخله نظامی در ســوریه حکومت این 
کشــور را با خطر سقوط و مواجه شدن با 
اعتراضات داخلی و چه بسا یک انقالب و 

بهار عربی روبرو کند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا می افزاید: 
محاســبه آمریکایی ها در مــورد تجزیه 
سوریه کامال اشتباه است زیرا امکان تجزیه 
سوریه در کوتاه مدت وجود ندارد به ویژه 
آنکه ترکیه و عراق به شدت از این موضوع 
تأثیر پذیرند و با آن مقابله خواهند کرد و 
شرایط تجزیه در جنوب سوریه نیز به هیچ 

وجه وجود ندارد.

واشنگتنتهدیدبهمداخلهنظامیدرسوریهکرد

خشم آمریکا از توافق تاریخی گروه های سوری
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

مصرف ساالنه 65 ميليارد نخ سيگار در كشور خانه ملت: محمد حسين قربانى؛ نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: ساالنه در كشور 65 ميليارد نخ سيگار مصرف مى شود و از اين 
ميزان حدود 25 ميليارد نخ قاچاق است. وى افزود: 90 درصد تنباكوهاى معطر به صورت قاچاق وارد مى شوند و حاوى مواد صنعتى بسيار خطرناك هستند. وضعيت اين تنباكوها در آزمايشگاه مرجع 

به صورت محرمانه مورد آناليز قرار گرفت و اگر مردم بدانند در اين تنباكوهاى معطر چه ضايعاتى وجود دارد، هرگز حاضر نيستند به سمت مصرف آن ها روى بياورند. 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

مديرعامل ستاد ديه به قدس خبر داد

آزادى زندانيان غيرعمد سرپرست خانواده تا پايان سال
 جامعه/ مريم احمدى شيروان  شايد 
دردناك تريــن و تراژديك ترين ســكانس 
زندان، متعلق به زندانيان جرايم غير عمد 
باشــد. آنان كه به خاطر يــك بد بياري، 
يك اشــتباه، يك ضمانت نابــه جا، حاال 
روزگارشان پشت ميله هاي زندان مي گذرد. 
روزها را در انتظار و شب ها را با هزار و يك 
فكر و خيال مي گذرانند. در سرشان هزار 
بايد و نبايد اســت و در دلشــان بي شمار 

افسوس و اي كاش.
كم نيســتند افرادى كه به خاطر ضمانت، 
مهريه، ديه و... پشــت ميله هاي زندان اند. 
شايد كسي براى رهايى چشم اميدش بعد 
از خدا به دستان خيري باشد. شايد كودكي 
در خانه روزهاي فراق پدر را مي شــمارد. 
براى كمك به اين افراد به همت خيران در 
سال 1376 ستاد ديه كشور شكل گرفت. 
ستادى كه به گفته آمار تا به امروز حدود 
110هزار مددجــوى نيازمند را به آغوش 
خانواده ها بازگردانده است كه چهار درصد 

آن خانم ها بوده اند.

 سيستان و بلوچستان
زندانى زن ندارد

مديرعامــل ســتاد ديه كشــور بــا بيان 
اينكــه مجموع زندانيــان غيرعمد و غير 
كالهبردارى كشــور 12هــزار و 193 نفر 
است، به خبرنگار ما مى گويد: از اين تعداد 
8300 نفر داراى شــرايط دريافت كمك  
ديه هستند. بقيه افراد كه واجد شرايط به 
شمار نمى آيند يا پرونده آن ها براى موضوع 
واحدى در چند محكمه همزمان در حال 
رســيدگى است و هنوز حكم قطعى براى 
آن ها صادر نشــده اســت يا در كنار جرم 
غيرعمــدى كه دارند، موضــوع عمد هم 
مطرح شده است. از اين تعداد زندانى 250 
نفر زن و مابقى مرد هستند كه 160 نفر از 

زندانيان خانم واجد شرايط هستند.
ســيد اســداهللا جواليى اضافه مى كند: از 
آنجايى كه ستاد ديه تنها از افرادى حمايت 
مى كند كه دو مؤلفه مهم داشــته باشند؛ 
يكى اينكه حتماً در آســتانه آزادى بوده و 
با دريافت تسهيالت از زندان آزاد شوند و 

ديگر اينكه حتماً آبرومند باشند و ناخواسته 
گرفتار زندان شــده باشند، براى همين به 

افرادى كه تنها موارد غيرعمد 
در پرونده داشــته باشــند، 

رسيدگى مى كند.
وى در ادامــه خبر مى دهد: 
استان فارس با 1300 زندانى 
زندانيان  فهرســت  صدر  در 
غيرعمد كشور قرار دارد. بعد 

از آن اصفهان با 961 زندانى دوم و گيالن با 
910 زندانى رتبه سوم را دارد. نكته جالب 
در اين آمار اين اســت كه اســتانى مانند 
سيســتان و بلوچستان با توجه به وسعت 
منطقه اى كه دارد تنها 67 زندانى غيرعمد 
دارد و هيــچ زندانى زن هم در زندان هاى 

اين استان وجود ندارد.

 ضمانت پاى زندانيان غيرعمد را
 به زندان ها باز كرده است

جواليى تشــريح مى كند: عمــده جرايم 
مشموالن ستاد ديه و زندانيان غيرعمد و 
ناخواسته كشور، افرادى هستند كه بدهكار 
مالى ديه شــده و غير بزهكار راهى زندان 
شده اند. اين افراد ممكن است در حوادث 
كارگاهى گرفتار بدهى شــده باشــند يا 
ناخواســته در حوادث جرحــى يا فوتى 
گرفتار شده باشند. طبق آخرين بررسى ها 
بيشترين مددجوها محكومان مالى هستند 

و بدهكارى چك در صدر جدول زندانيان 
غيرعمد كشــور قرار دارد، البته تمام افراد 
نكرده اند.  صــادر  خود چك 
برخــى از آن ها كــه كم هم 
نيستند، ضمانت افراد ديگر از 
بستگان، همسايگان، دوستان 
گرفته تا فرزند و همسر خود 
را كــرده و اكنون با پرداخت 
نشدن بدهى توسط آنان، در 

زندان گرفتار شده اند.
مديرعامل ســتاد ديه كشــور با اشاره به 
اينكه استان هاى سيســتان و بلوچستان 
با 69، خراســان شمالى با 92 و سمنان با 
99 زندانى كمترين مددجوهاى كشور را 
دارند، توضيح مى دهد: تا پايان سال تالش 
با اولويت سرپرســت  مى كنيم زندانيانى 
خانواده، زنان، بيماران و كهنســاالن را از 
زندان ها آزاد كنيم. وى مى گويد: رســالت 
اصلى ســتاد ديه آزادى زندانيان كشــور 
اســت. افزون بر آن در حــوزه درمان نيز 
فعال اســت، اما در حوزه پيشگيرى هم با 
توجه به حساسيت هاى مؤسسان ستاد و 
بنا بر رسالتى كه براى خود تبيين و ترسيم 
كرده، وارد شده و سبب شده است برنامه اى 
مدون براى آموزش، پيشگيرى همگانى و 
فرهنگ سازى داشــته باشد. اين برنامه ها 
شــامل حضور در جشــنواره هاى هنرى، 
ساخت مستندهاى آموزشى، ارائه اطالعات 

به نويسندگان و تهيه برنامه هايى در حوزه 
پيشگيرى در سيما، راديو، سينما و تئاتر 
با محوريت نمايش زندانيان غيرعمد است.

 600 راننده زندانى
چشم انتظار كمك خيران 

جواليــى در مورد اقدام هاى انجام شــده 
توســط اين ســتاد عنوان مى كند: ستاد 
ديــه در بحث اصالح قانــون نيز اقداماتى 
انجام داده اســت. به طور نمونه رفع جنبه 
كيفرى از مهريه هاى بيشتر از 110 سكه 
بهار آزادى حاصل تالش هاى ســتاد ديه 

بود. البته اين ســتاد تالش 
در كاهش اين تعداد به 14 تا 
72 سكه داشت كه در نهايت 
با اجماع نماينــدگان، 110 
سكه تصويب شــد. در مورد 
پيشگيرى نيز قانون اجبارى 
بيمه شخص ثالث را داشتيم 
كه تالش 18 ســاله ســتاد 
ديه كشــور، با تصويب ســه 
دوره آزمايشى سبب شد در 
ارديبهشت سال گذشته قانون 

دائمى اين موضوع به شور گذاشته شده و 
با موافقــت اكثريت نمايندگان مجلس به 
تصويب برسد. با كمك اين قانون، زندانيان 
راننده از سال 1387 كه ورودى حدود 60 
نفر در روز در زندان ها داشتند، به حدود دو 
تا سه نفر در امسال كاهش پيدا كرد و اين 

تعداد روز به روز كمتر نيز مى شود.
مديرعامل ستاد ديه كشور با بيان آخرين 
اقدام ســتاد ديه، مى گويد: از آنجايى كه 
اســتان فارس، بيشــترين تعداد زندانيان 
بدهكار را در سوانح رانندگى دارد با معاونان 
اجرايى ستاد ديه استان فارس و راننده هاى 
زندانى جلسات متعددى برگزار كرده و در 
تالش هستيم بتوانيم تا پايان امسال، 90 
نفر از راننده هاى زندانى در اســتان فارس 
از زندان آزاد شوند. البته با توجه به اينكه 
مجموع راننده هاى زندانى در كشور 600 
نفر است، درصدد هستيم با محقق شدن 
اين تالش ها تعــداد راننده هاى زندانى تا 

پايان سال به نصف آمار موجود برسد.

سرمشق هاى زندگى

چرا چيزى را انتخاب مى كنيم كه مايه رنج ماست؟!
 جامعه/ موناحيدرى  

بهترين انتخاب ممكن، ضرورتاً انتخاب 
مفيد و ســودمند نيست، ولى در زمانى 
كه ما به انتخاب دست مى زنيم، مفيد و 
خوب به نظر مى رسد. دكتر ويليام گلسر 
مثالى خوبى دارد. او مى گويد؛ يك مرد 
جوان در پارك بزرگ كاكتوس مشغول 
قدم زدن بود، ناگهان تمام لباس هايش 

را در آورد و به وسط كاكتوس ها پريد و غلت زد، افرادى كه اطراف بودند او را با 
زحمت بيرون آوردند و از او پرســيدند: چرا اين كار را كردى؟! و او پاسخ داد كه: 
«در آن لحظه به نظرم كار خوبى مى آمد.» همه ما انتخاب هاى اينچنينى داريم 
كه در لحظه به نظرمان كار درستى مى آمده، زماني كه از ترس تنهايى با كسى 
ارتباط داشته ايم كه ما را به بيراهه كشانده، در زمان درماندگى از كسى درخواست 
كمك كرده ايم كه صالح ما را نمى خواسته، تالش براى نگه داشتن فردى كرده ايم 
كه روح و شخصيت ما را پايمال كرده....  همه ما احتماالً در ميان كاكتوس ها غلت 

زده ايم. ما در آن لحظه اين رفتارهاى آسيب زا را انتخاب مى كنيم، اما چرا؟!
*اســتفاده از يكسرى الگوها كه ممكن است از والدين يا اطرافيان آموخته شده 
باشــد يا انتخاب آسان ترى است، نسبت به فكر كردن و پيدا كردن انتخاب هاى 
بهتر. اين است كه ما را بر آن مى دارد كه رنج بردن و تحمل درد را انتخاب كنيم. 
باور اينكه موقعيتى نااميد كننده است و شما نمى توانيد، هيچ كارى بكنيد، سبب 

اينهمه رنج و درد شده است. 
*باور افسرده شدن بسيار راحت تر از تالش براى گرفتن حق است. باور اضطراب 
داشــتن راحت تر از تالش براى دوست داشتن كسي است. باور نااميدى و اندوه 
راحت تر از تغيير مســير و شروع دوباره است. ما به اين علت است كه در شرايط 

خاص روى كاكتوس ها غلت مى زنيم.

رئيس سازمان هواشناسى:
رئيس ستاد مديريت بحران بهانه تراشى مى كند

جامعه: پس از آنكه اســماعيل نجار؛ 
رئيس ستاد مديريت بحران كشور گفته 
بود ســازمان هواشناسى در مورد بارش 
برف اخير هشدار داده بود نه اخطار؛ حاال 
رئيس سازمان هواشناسى به اين سخنان 
واكنش نشان داده و گفته است: برخى 
افــراد تحت تأثير فشــار افكار عمومى 

بهانه تراشى مى كنند. داود پرهيزكار به ايسنا مى گويد: سازمان هواشناسى پيش 
از بارش برف اخير در كشور هم اطالعيه و هم اخطاريه صادر كرده بود، اما برخى 
افراد كه تحت فشار افكار عمومى قرار دارند؛ مى خواهند بخشى از اين فشار را به 

دوش هواشناسى بيندازند. 
پرهيزكار مى گويد: ظاهراً آقاى نجار در جريان اطالعيه و اخطاريه هاى صادر شده 
از سوى سازمان هواشناسى نبودند. سازمان هواشناسى از روز چهارشنبه (چهارم 
بهمن ماه) طى اطالعيه اى نحوه  فعاليت ســامانه بارشــى را طى روزهاى آينده 
پيش بينى كرده بود. همه شــهروندان ايرانى از طريق رسانه ها در جريان بارش 
برف قرار گرفتند، همچنين اطالعيه و اخطاريه سازمان هواشناسى براى مراكز و 
دســتگاه هاى مختلف ارسال شد و من تعجب مى كنم چرا رئيس ستاد مديريت 

بحران چنين اظهارنظرى مى كند. 
وى در مورد دليل چنين اظهار نظرى از سوى رئيس ستاد مديريت بحران گفت: 
اين حرف ها بهانه است و فكر مى كنم برخى افراد وقتى تحت فشار افكار عمومى 
قرار مى گيرند سعى مى كنند بخشى از اين فشار را به ساير دستگاه ها انتقال دهند، 
اما واقعيت اين است كه همه مردم از طريق رسانه ها و سايت سازمان هواشناسى 

در جريان بارش برف اخير بودند.

تا پايان سال 
تالش مى كنيم 

زندانيانى با اولويت 
سرپرست خانواده، 

زنان، بيماران و 
كهنساالن را از 

زندان ها آزاد كنيم

بــــــــرش

معاون درمان وزارت بهداشت:
تعرفه خدمات دندانپزشكى 

مقرون به صرفه نيست
جامعه: تعرفه هاى دندانپزشكى گران است 
و اين موضوع چيزى نيست كه بتوان آن را 

كتمان كرد.
پيش از اين دكتر ايرج حريرچى؛ قائم مقام 
وزير بهداشــت نيز گفته بود: طبق آخرين 
آمارهــا حدود 18/5 درصــد از هزينه هاى 
پرداختــى از جيــب مردم تنهــا به خاطر 
هزينه هاى دندانپزشكى است و اين درحالى 
است كه حدود 40 درصد مردم جامعه ما از 

خدمات دندانپزشكى محروم هستند.
حاال قاســم جــان بابايى معــاون درمان 
وزارت بهداشــت مى گويد: تعرفه خدمات 
دندانپزشكى در بخش دولتى بسيار پايين 
است و تعرفه دولتى حتى نمى تواند هزينه 

لوازم مصرفى در دندانپزشكى را بدهد.
به گفته وى، دندانپزشكان به دليل مقرون 
به صرفه نبودن ارائه خدمات با تعرفه دولتى، 
حاضر به ارائه خدمات دندانپزشــكى با اين 

تعرفه نيستند.

رئيس سازمان بهزيستى خبر داد
وقوع 47 درصد طالق ها 

در 5 سال اول زندگى
ايرنا: رئيس ســازمان بهزيستى گفت: هم 
اكنون 47 درصد طالق هاى كشور در پنج 

سال اول زندگى رخ مى دهد.
انوشيروان محســنى بندپى اظهار داشت: 
آموزش هاى پيش از ازدواج براى نخستين 
بار در استان يزد در حال اجراست و عالوه بر 
آن طرحى ديگر با عنوان «ثبت الكترونيكى 
طالق» در خراسان رضوى راه اندازى شد و 
هم اكنون به 11 استان نيز گسترش يافته 

است. 
اين مسئول خاطرنشــان كرد: اين سامانه 
بــه گونه اى طراحى شــده پيــش از آنكه 
دادخواســت طالق در دادگاه ثبت شود، به 
سامانه بهزيستى ارجاع و به فراخور مشكل، 
مشــاوره هاى الزم ارائه مى شود كه اين كار 
طى يك سال در اســتان خراسان رضوى 
كاهش هشــت درصدى طالق را به دنبال 

داشت.

خبر

بهترين انتخاب ممكن، ضرورتاً انتخاب 
مفيد و ســودمند نيست، ولى در زمانى 
كه ما به انتخاب دست مى زنيم، مفيد و 
خوب به نظر مى رسد. دكتر ويليام گلسر 
مثالى خوبى دارد. او مى گويد؛ يك مرد 
جوان در پارك بزرگ كاكتوس مشغول 
قدم زدن بود، ناگهان تمام لباس هايش 

را در آورد و به وسط كاكتوس ها پريد و غلت زد، افرادى كه اطراف بودند او را با 

پس از آنكه اســماعيل نجار؛ 
رئيس ستاد مديريت بحران كشور گفته 
بود ســازمان هواشناسى در مورد بارش 
برف اخير هشدار داده بود نه اخطار؛ حاال 
رئيس سازمان هواشناسى به اين سخنان 
واكنش نشان داده و گفته است: برخى 
افــراد تحت تأثير فشــار افكار عمومى 

بهانه تراشى مى كنند. داود پرهيزكار به ايسنا مى گويد: سازمان هواشناسى پيش 
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شنبه  14 بهمن 1396  16 جماد ى االول  1439 3 فوريه 2018  سال سى ويكم  شماره 8613

روزنامـه صبـح ايـران

شهادتى كه دين را از انحراف نجات داد  ايكنا: مدير مركز تربيت مدرس حوزه علميه خواهران با بيان اينكه فاطمه(س) در بستر همين زندگى يا در عالم واقع، بى بديل بودن شخصيت خود را متجلى 
كرد، گفت: اين مسئله نشان مى دهد شخصيت فاطمه(س) اعجاز است؛ اعجاز اينكه انسانى مى تواند در پرتو اطاعت از خدا به مرتبه اى چنين باال برسد.زينب طالبى به زيارتنامه مشهور آن حضرت اشاره كرد 

و گفت: اين زيارتنامه با اين فراز آغاز شده كه «يا ُمْمتََحنَُة اْمتََحنَِك اّهللاُ الَّذى َخلََقِك َقبَْل أَْن يَْخلَُقِك، َفَوَجَدِك  ِلَما اْمتََحنَِك صاِبَرًة»؛ يعنى خداوند قبل از آنكه فاطمه را بيافريند، او را آزمايش كرده است. 

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

راد   معارف/ سيد مصطفى حسينى 
پيروزى  از دهه  با نخستين روز   همزمان 
انقالب، همايش «دهه فجر، تجلى وحدت 
امامان جماعت  با حضور  مذهبى»  و  ملى 
اهل تشيع و تسنن و سخنرانى نماينده ولى 
فقيه در خراسان رضوى و معاون ارتباطات 
حوزوى دفتر مقام معظم رهبرى، در مشهد 

برگزار شد.

 ضرورت يادآورى ايام اهللا
آيت اهللا علم الهدى در اين نشست با تبريك 
ايام اهللا دهه فجر گفت: بر اساس آيه شريفه 
«َو لََقْد أَْرَسلْنا ُموسى  بِآياتِنا أَْن أَْخِرْج َقْوَمَك 
ْرُهْم بِأَيَّاِم اَهللاِّ إَِنّ  ُلماِت إِلَى الُنّورِ َو َذِكّ ِمَن الُظّ
ارٍ َشــُكورٍ» ما بايد  فِي ذلَِك َآلياٍت لُِكِلّ َصَبّ
اوالً شكرگزار حاكميت اسالم در بخشى از 
جهان باشــيم و ثانياً تكليف و وظيفه خود 
را در برابر انقالب بشناســيم وبه آن عمل 

كنيم.
وى با اشــاره به اينكه حضــور و هم افزايى 
اهل  و  شــيعه  علماى 
برخــى  در  ســنت 
بخش هاى حاشيه شهر 
برابر  دژى محكــم در 
اجتماعى  تهديدهــاى 
افزود:  اســت،  شــده 
پذيرى  آسيب  دشمن 
مــردم ايــن مناطق را 
بــه عنوان يــك روزنه 
انتخاب كــرده بود كه 
و  ايــن خطرات  امروز 
تهديدهــا از بين رفته 
و مــردم متديــن اين 
مناطق در صف مدافعان 
قرار  اســالمى  نظــام 

گرفته اند.
مشــهد  جمعه  امــام 
تصريح كرد: با رسيدن 
به چهل سالگى انقالب، يك اصل در سيماى 
انقالب تثبيت شده و آن اينكه اگر توافقى 
بين رضاى خدا و رضاى مردم به وجود آمد، 
نصــرت الهى مى آيد و هر نــوع مانعى را از 

طرف دشمنان بر مى اندازد.
 وقتى به 39 ســال پيش برمى گرديم و 
احساســات پرهيجان و عشق نفوذ كرده 
در دل هــاى مردم را از فــرودگاه مهرآباد 
تا بهشــت زهرا به يــاد مى آوريم كه در 
طرف مقابل آن اســلحه و مسلسل بود و 
قــدرِت زور و زر، درمى يابيم كه چگونه 
رضــاى الهى و رضاى مــردم در هم گره 
خورد و خداوند، ســينه هاى خشك را بر 

مسلسل هاى داغ پيروز كرد.

 نمايش بى نظير الهى
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى تصريح 
كرد: در 1400 ســال گذشته، انقالب هاى 
مختلفى رخ داده كه در آن مردم و مسلمانان 
مورد تهاجم قــرار گرفته و از بين رفته اند و 
نشانى از انقالب ها نيز بر جاى نمانده است، 
اما انقالب اسالمى ايران در سال 57، انقالبى 
است كه مانند آن را تاريخ نديده است وتاريخ 
به ياد ندارد كه خداوند چنين امداد و نصرتى 

را شامل حال يك انقالب كند.
آيــت اهللا علم الهدى با طرح اين پرســش 
كه اين نمايش الهى بــى نظير چه علت و 
فلسفه اى داشت كه خاطرنشان كرد: عامل 
اين پيــروزى، اين بود كه رضــاى مردم با 
رضاى خداوند منطبق شد و مردم در مسير 
رضــاى الهى به حركــت در آمدند. اين دو 
اصل بسيار مهم بود و اين يك تجربه بزرگ 

تاريخى است. 
امام جمعه مشهد با تأكيد بر اينكه امروز نيز 
نه تنها بايد همين مسير را پيش ببريم، بلكه 
بايد بصيرت را هم به حركت خود بيفزاييم، 
گفت: اگر در سياست و اقتصاد، چشممان به 
دست قدرت هاى استكبارى باشد، نمى توانيم 

راه را ادامه دهيم و انقالب سقوط مى كند. 
وى با تبيين اينكه «ايام اهللا» نشــانه اى براى 
مردم اســت براى اينكه صبور و شــكرگزار 
باشــند، افزود: صبر يعنى پايدارى در برابر 
همه فشارهاى دشــمنان خارجى و شكور 
بودن يعنــى بريدن از همه قدرت ها و تكيه 

كردن و وابسته شدن به خدا.

 سه ظرفيت راهبردى انقالب اسالمى
در اين نشست، حجت االسالم والمسلمين 
مرويان، معاون ارتباطات حوزوى دفتر مقام 
معظم رهبرى نيز با اشــاره به اينكه با ورود 
امام خمينى(ره) به كشور، انقالب در سه بُعد 
از خود ظرفيت نشان داد، گفت: مسئله اول 
غلبه مــرم بر چالش هاى پيش روى انقالب 

بــود. چالش ها و توطئه هايى كه از روزهاى 
آغازيــن انقالب و ســرنگونى رژيم طاغوت 
شــروع شد. از ترور شــخصيت هاى نظام و 
تحريك اقوام و مذاهــب براى ايجاد جنگ 
داخلى گرفته تا جنگ هشت ساله. دشمن 
تصور مى كــرد كه مى تواند بــا كمك اين 
عوامل، انقــالب را از بين ببرد، اما با هدايت 
و رهبــرى امام راحل، مقام معظم رهبرى و 
تبعيت آگاهانه مردم و وحدت و اتحاد همه 
گروه ها و فرق و مذاهب و اقوام 40ســال از 
انقالب مى گــذرد و اين انقالب با قدرت در 

صحنه داخلى و بين المللى حضور دارد. 
وى افــزود: در ســاليان گذشــته، بحــث 
انقالب هاى عربى در منطقه مطرح شــد و 
مردم قيام كردند و كشته دادند، اما در همان 
خــوان اول گير كردند و دچار برادركشــى 
شدند و به جان يكديگر افتادند و به نتيجه 
نرسيدند، اما ملت ايران نه از يك خوان كه 
از هفت خوان با موفقيت عبور كرد. راز اين 
موفقيت حضور آگاهانه و مسئوالنه مردم بود 
كه نمونه آن را در فتنه 78و88 و همين فتنه 
اخير هم ديديم. در سه ضلع اين فتنه دشمن 
صهيونيستى و آمريكا به عنوان طراح، رژيم 
سعودى به عنوان پشتيبان مالى و منافقين 
بــه عنوان عوامل اجرايــى در كنار هم قرار 
گرفتند و بر اســاس اطالعات دقيقى كه ما 
داريم، مى خواستند اين فتنه را تا آخر بهمن 
ادامه دهند و كشــور را دچار جنگ داخلى 
كنند. آن ها چند سال روى اين سناريو كار 
كرده بودند، اما حضور خودجوش و آگاهانه 
مردم طرح چندساله اين ها را خنثى كرد و 

از بين برد.

 صراط مستقيم انقالب
معاون ارتباطات حوزوى دفتر رهبر انقالب، 
مسئله مهم دوم را حفظ جهت گيرى هاى 
انقــالب برشــمرد و گفت: بــه رغم همه 
كارشكنى ها و فتنه ها و توطئه ها، اين انقالب 

ذره اى از جهت گيرى هاى اصولى خود عدول 
نكرده و اين موضــوع در ميان انقالب هاى 
جهان كم نظير اســت. ديگر انقالب ها در 
كمتر از يك دهه بر اثر فشارهاى دشمنان 
يا از بين رفتند و نابود شدند يا از ارزش هاى 
انقالبى خود عدول كردند و دوباره در دامن 
همان قدرِت استكبارى افتادند كه سال ها با 

او مبارزه كرده و كشته داده بودند.
حجت االســالم والمسلمين مروى با اشاره 
به موضوع جمهوريــت و آزادى و برگزارى 
هر ســال يك انتخابات در كشــور تصريح 
كرد: همه مســئوالن اين كشور از رهبر تا 
رده هاى پايين به انتخاب مردم هستند. البته 
فاصله اين نظام تا نظام اســالمى راستين 
زياد اســت، اما مبانى ما و جهت گيرى ها 
و سمت و ســوى نظام بر اساس آموزه هاى 
پيامبر اسالم(ص) و احكام قرآن است. اين 
نظام توجه جدى به محرومان و مستضعفان 
دارد، چيزى كه در زمان طاغوت اصالً مورد 
توجه نبود. مشكالت و كمبودها زياد است، 
اما كار هم زياد شده است. تا قبل از انقالب 
مردم در شــهرهاى كوچك و روســتاها از 
كمترين امكانات نيــز بى بهره بودند، اما با 
همه فشارها و محاصره ها و تحميل جنگ 
هشت ساله، جمهورى اسالمى تالش كرده 
اســت به محرومان رســيدگى كند. امروز 
آرمان فلسطين همچنان در صدر آرمان هاى 
ماست در حالى كه استكبار سعى مى كند، 

باعث فراموشى آن در دنيا شود.

 مسئوالن گروه بازى را كنار بگذارند
وى با شاره به بُعد سوم ظرفيت هاى انقالب 
گفت: كشــور ما پس از پيــروزى انقالب 
پيشرفت هاى زيادى داشــته است، اما اگر 
مسئوالن تالش بيشترى بكنند و باندبازى 
و گروه بازى كنار برود، پيشرفت، بيشتر هم 
خواهد شد. ما در بخش زيرساخت ها به رغم 
شــديدترين نوع تحريم ها، با هوشمندى 
رهبرمــان تهديدها را بــه فرصت تبديل 
كرده ايم و اين موجب اعتماد به نفس مردم 
شده است. مفهوم اقتصاد مقاومتى همين 
است؛ يعنى بر سرمايه هاى داخلى خودمان 
تكيه كنيم و اگر از همه ظرفيت ها استفاده 

مى شد، وضع كشور از اآلن خيلى بهتر بود.
وى با تأكيد بر اينكه روشــن كردن اذهان 
مردم به ســمت اهداف عالى و الهى انقالب 
و شناساندن دشمنان به مردم از رسالت هاى 
بزرگ روحانيت اســت، گفت: نقد هســت 
و فراوان هم هســت، اما نقــد را منصفانه 
بايد گفــت و در كنار آن خدمات و فرصت 
هايى را كه ايجاد شده هم بايد خاطرنشان 

كرد.

آيت اهللا علم الهدى در همايش «دهه فجر، تجلى وحدت ملى و مذهبى»:

پيروزى انقالب اسالمى تجلى پيوند رضاى خدا و رضاى مردم است

يك حديث / يك تصوير

 امام على
الكريُم َمن بََذَل إحسانَُه  

بزرگوار كسى است كه بي دريغ احسان مى كند
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دبير شوراى عالى حوزه:
طلبه اى كه ادبيات عرب را جدى نگيرد 

در آينده توفيقى نخواهد داشت
رسا: دبيــر شوراى عالى حوزه گفت:  تجربه 
نشــان داده طالبى كه در ســاليان ابتدايى 
ادبيات عــرب را جدى نمى گيرند، در آينده 

توفق چندانى نخواهند داشت.
آيت اهللا رضا استادى در آيين پايانى نخستين 
جشنواره ادبى سيد على خان مدنى و سومين 
همايش «نقــش ادبيات عربــى در فرايند 
اســتنباط» با تأكيد بر اينكه ادبيات در فهم 
نصوص، آيات قرآن كريم و روايات مؤثر و الزم اســت، بيان داشــت: در ادوار گذشته 
افزون بر آنكه افراد براى درك صحيح مفاهيِم آيات و روايات بايد در حد قابل قبولى با 

ادبيات آشنا مى شدند، نقل معارف نيز نيازمند فراگيرى ادبيات بود.
وى اظهار داشت: نوشته هاى سابق از خطوط زيبايى برخوردار نبودند و حتى برخى از 
آن ها نقطه نيز نداشتند، از اين رو در دورانى كه بنا بود معارف به متن تبديل شوند، 
بايد كسانى در اين امور دخالت مى كردند كه تخصص بااليى در ادبيات داشتند. در اين 
نسخه ها، امكان تحريف واژه ها و عبارات بسيار باال بود كه مى توانست مشكالت زيادى 
را ايجاد كند، به همين علت علماى بزرگ زحمات بسيارى كشيدند تا توانستند اين 

معارف ناب را حفظ و منتقل كنند.
وى ابراز داشــت: مرحوم طبرسى به مســئله إِعراب و لغت توجه بسيارى داشت، به 
گونه اى كه كتاب مجمع آن مرحوم به قدرتى خوب تدوين شده بود كه اعاظم االزهر 
در طول 20 ســالى كه مشــغول تطبيق و تصحيح كتاب بودند، در هيچ نقطه اى به 

مشكلى برنخوردند.

آيت اهللا اراكى:
هويت اسالمى هميشه پايدار است

مهر: دبيركل مجمع جهانى تقريب گفت: هويت اسالمى پايدار است، يعنى هميشه 
مقاوم و پيروز اســت و كســانى كه با درس مقاومت آشنا نيستند از اين هويت تهى 
هستند.آيت اهللا محسن اراكى  در كنفرانس دانشجويى «حمايت از انتفاضه فلسطين» 
كه در مشهد مقدس برگزار شد، با بيان اينكه عنوان سخنم در اين جمع دانشجويِى 
متدين و مسئول، مســئله تضاد بين انقالب اسالمى و استكبار جهانى است، اظهار 
داشت: تضادى بين انقالب اسالمى و جبهه استكبار كه نماد آن اسرائيل و آمريكاست 
وجود دارد كه ما معتقديم اين تضادى اســت سرنوشت ساز. بدان معنا كه يا بايد ما 
بمانيم يا اسرائيل و آمريكا، كه هيچ كدام در آن انتخابى نداريم، اين اتفاق برحسب يك 

جبر تاريخى صورت گرفته است.
 وى با بيان اينكه قرآن كريم ما را به يوم الفتح وعده داده اســت، گفت: معناى انتظار 
يعنى انتظار يوم الفتح. يوم الفتح، جبهه مقاومت است، جبهه پايدارى و مقاومت هويت 
اســالمى است.آيت اهللا اراكى اظهار داشت: براى اينكه هويت اسالمى و هويت اسالم 
ابراهيمى را حفظ كنيم، بايد محاصره دشمن را تحمل كنيم، زيرا پيروزى از آن ماست. 
ما در طول تاريخ پيروزى هاى بزرگى داشــته ايم كه پيروزى انقالب اسالمى يكى از 

پيروزى هاى اسالم ابراهيمى است.

مركز آموزش تخصصى مربيان مهد ها و مكاتب قرآن 
گشايش يافت

فارس: مركز آموزش تخصصى مربيان مهد ها و مكاتب قرآن با همت سازمان قرآن و 
عترت بسيج تهران بزرگ و با حضور فرمانده سپاه محمد رسول اهللا(ص) گشايش يافت.
اين نخستين مركزى است كه با توليد محتواى آموزشى جديد و با رويكرد اسالمى و 
انقالبى به آموزش مديران و مربيان مهدهاى كودك و مكاتب قرآنى در سطح تهران 
بزرگ خواهد پرداخت.رحيم قربانى رئيس سازمان قرآن و عترت بسيج تهران بزرگ 
درباره راه اندازى اين مركز گفت: نخستين دوره آموزشى اين مركز پس از گشايش كار 

خود را آغاز كرده است، همچنين اين مركز ظرفيت پذيرش 120 نفر را دارد.

با علما

خبر

جهت گيرى هاى 
نظام بر اساس 
آموزه هاى پيامبر 
اسالم(ص) و احكام 
قرآن است. مشكالت 
و كمبودها زياد است، 
اما كار هم زياد شده 
است، اين نظام توجه 
جدى به محرومان 
و مستضعفان دارد؛ 
چيزى كه در زمان 
طاغوت اصالً مورد 
توجه نبود

بــــــــرش

 آيت اهللا جوادى آملى:

استقالل ايران مديون انقالب اسالمى است

منبر

 معارف  آيت اهللا جــوادى آملى گفت: براى 
بقاى حكومت اســالمى اگرچــه وجود رهبرى 
خوب شرط الزم است، اما تنها اين مسئله كافى 
نيست؛ بر اســاس اين اگر مردم و نخبگان قدر 

انقالب اســالمى را ندانند و آن را حفظ نكنند، 
نظام اسالمى از بين خواهد رفت.

مفســر برجســته قرآن كريم در درس اخالق 
عمومى، با اشاره به آغاز دهه فجر گفت: حكومت 

قرآن و عترت، خواسته اهل بيت(ع) است.
وى به تفســير نامه 79 نهج البالغه پرداخت و 
با بيان اينكه اميرمؤمنــان(ع) اين نامه را براى 
سرداران لشكر ارســال كرده اند، اظهار داشت: 
قدرت با مســائل نظامى همراه است؛ بر اساس 
فرموده هــاى حضرت على(ع) اگر ســالح هاى 
نظامى تحت مديريت فرهنگ و عقل قرار گيرند، 

هم ســالح، هم حكومت و هم قــدرت پابرجا 
مى ماند، اما در غير اين صورت به يقين همه چيز 

از بين خواهد رفت.
وى با اشاره به اينكه همه خاورميانه تحت حكومت 
اميرمؤمنــان(ع) بود، عنوان كــرد: اين حكومت 
وســيع به علت اينكه همه مردم و مسئوالن آن 
علوى نبودند، از ميان رفت، بنابراين اگر امروزه نيز 
مسئوالن، كارگزاران و مردم از سيره اهل بيت(ع) 

الگو نگيرند، حكومت دچار تزلزل مى شود.
آيت اهللا جوادى آملى با اشاره به سنت استدراج 
گفت: نظام الهى اين گونه است كه بتدريج افراد 

را مبتال مى كند، به گونه اى كه ناگهان مى بينند 
عذاب الهى نازل شد؛ امروزه بايد مراقب باشيم 

گرفتار اين سنت نشويم.
وى با بيان اينكه اين حكومت به آسانى به دست 
نيامده است، افزود: به بركت اين انقالب كشور 
ما استقالل پيدا كرد؛ در زمان شاه حتى وزارت 
نفت نداشتيم و سر در هر پمپ بنزينى نوشته 
بود «شركت نفت ايران و انگليس»، اما هم اكنون 
پس از گذراندن 10 سال جنگ (دو سال جنگ 
داخلى و هشت سال جنگ تحميلى) به قدرت و 

استقالل دست يافته ايم.

خبر

درنگ

احكام

معارف

خشم سلفى ها از تشرف علماى 
االزهر به مراقد اهل بيت

شفقنا: سفر گروهى از قاريان و علماى دانشگاه 
االزهــر مصر به عراق و تشــرف آن ها به مراقد 
اهل بيت(عليهم الســالم) در اين كشور خشم 

سلفى هاى مصر را برانگيخت.
اين موضوع انتقاد تند يك ائتالف سلفى در مصر 
را در پى داشــت و از االزهر و وزارت اوقاف اين 

كشور خواستند در اين قضيه تحقيق كنند.
ناصر رضــوان، بنيانگذار ائتالف ســلفى «خير 
االمــه» در بيانيــه اى گفت: از االزهر شــريف 
مى خواهيم درباره ســفر هيئت منسوب به اين 
دانشــگاه و اداره اوقاف مصر بــه عراق و زيارت 
اماكن مقدسه شيعيان و ديدار با شخصيت هاى 
شيعيان از جمله عبدالمهدى كرباليى و آيت اهللا 

محمدسعيد حكيم توضيح دهد.
وى افزود: سفر هيئت منسوب به االزهر به عراق  
در حالى صورت گرفته كه شيخ االزهر مخالفت 
خود را با نيروهاى بســيج مردمى اعالم كرده و 
االزهر نيز ســفر قاريان مصرى به كشــورهاى 

شيعى را ممنوع كرده بود.

متن بيلبورد تبليغاتى براى 
معرفى حجاب در آمريكا

«حجاب:  حرمت، شرف و قدرت
پوشش ســر توســط مريم مادر عيسى مراعات 
مى شد و زنان مسلمان نيز سر خود را مى پوشانند»

حكم لمس
 «باسمه تعالى» و «ا...»

سؤال: لمس كــردن «باسمه تعالى» يا «ا...» كه 
به جاى كلمه «اهللا» مى نويسند، بدون وضو چه 

حكمى دارد؟
پاسخ: امــام: مس اسماى بارى تعالى يا جزئى 
از آن ها - به هر زبان و كيفيتى كه نوشته شده 

باشد - بدون وضو جايز نيست.[1]
آيت اهللا بهجت: «باســمه تعالــى» را به دليل 
وجود ضمير (ـــه) در آن، نمى توان بدون وضو 
مس كرد، ولى سه نقطه(...) و «ا...» اشكال ندارد؛ 
اما اگر حرف «الف» به نيت جزو اسم جالله نوشته 

شده باشد، جايز نيست.[2]
آيات عظام:خامنه اى، سيستانى و مكارم: 
اشــكال نــدارد (هر چند بهتر اســت كه مس 

نكنند).[3]
آيت اهللا صافى: بنابر احتياط واجب بدون وضو 

مس نكنند.[4]
پى نوشت ها:

[1]. امام، استفتائات، ج 1، وضو، س 79.
[2]. بهجــت، اســتفتائات،  1، س 257، 258، 

688 و 689.
[3]. خامنه اى، اجوبة االســتفتائات، س 147 و 

148؛ سيستانى و مكارم: استفتا.
[4]. صافى، جامع االحكام، ج 1، س 53 و 54.
 برگرفته از كتاب «رساله مصور»، ج 1، ص193

«حجاب:  حرمت، شرف و قدرت
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

«بيت كوين» فرو ريخت    تسنيم:قيمت بيت كوين با 30 درصد كاهش در هفته جارى ميالدى، بزرگ ترين ضرر هفتگى خود از سال 2013 ميالدى به بعد را به نمايش گذاشت. قيمت هر واحد بيت كوين در 
صرافى «بيت استمپ» لوكزامبورگ به 8155 دالر سقوط كرد و طى 24 ساعت گذشته بيش از 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است. قيمت هر واحد بيت كوين در مقايسه با بيشترين سير صعودى خود 

كه در ماه دسامبر سال گذشته ميالدى با رسيدن به تقريباً 20 هزار دالر در هر واحد ثبت شده بود، اكنون با بيش از 10 هزار دالر كاهش، بيش از 50 درصد ارزش خود را از دست داده است.

پيامدهاى دواقدام پرسروصداى بانك مركزى بررسى شد
واريز پول به حساب بعد از 24 ساعت

اقتصاد: با وجود انتشار برخى اخبار 
دربــاره احتمال به تعويــق افتادن 
حذف مبــادالت مالــى از كدهاى 
نوين  دستورى، معاون فناورى هاى 
بانــك مى گويد كه ايــن كدهاى 
دستورى از مبادالت مالى در موعد 
مقرر اجرايى مى شود. از سوى ديگر 
زمان واريز وجــه بعد از تراكنش ها 

به 24 ســاعت افزايش يافته اســت كه موجب افزايش معامالت نقدى خواهد 
شــد و همچنين واريز ديرهنگام مبلغ ارسالى موجب بروز مشكالتى براى مردم 
خواهد شد.كدهاى دســتورى (USSD) يك روش ارسال پيام به شمار مى رود 
كــه پيغام هاى آن همواره بين يــك «* و #» قرار دارند يكى از مزيت هاى مهم 
اين كدهاى دســتورى كاربرى آن بدون اســتفاده كردن از اينترنت است؛ اين 
ويژگى موجب شده تا محبوبيت زيادى بين مردم ايران پيدا كند. اين كدها براى 
استفاده هاى مختلفى چون نقل و انتقاالت مالى، پيگيرى حساب، خريد شارژ و 

پرداخت قبوض استفاده مى شوند.
اما بانك مركزى در بخشــنامه اى اعالم كرد كه حذف مبادالت مالى از كدهاى 

دستورى قرار است از 15 بهمن ماه اجرايى شود.
دراين باره ناصر حكيمى معاون فناورى هاى نوين بانك مركزى اعالم كرد: اين كار 
براى حركت به سمت مسيرهاى امن تر تراكنش ها و ايمن سازى نقل و انتقال هاى 
مالى مردم است. وى همچنين درباره افزايش زمان واريز وجه بعد از تراكنش ها 
به 24 ســاعت نيز گفت: اين كار براى جلوگيرى از خطرها، پولشويى و مبارزه با 
كالهبردارى صورت گرفته است. وى تصريح كرد: هر ساعتى كه تراكنش انجام 
شــود وجه آن ساعت 5 صبح روز بعد واريز مى شود و اين زمان الزاما 24 ساعت 
نيست يعنى اگر قبل ساعت 12 شب كارت كشيده شود، وجه آن ساعت 5 صبح 
روز بعد به حساب واريز مى شود بنابراين، حداقل زمان تسويه با فروشنده از لحظه 

كارت كشيدن تا واريز به حساب 6 ساعت و حداكثر آن 24 ساعت است.
اما دو اقدام بانك مركزى بويژه حذف مبادالت مالى از كدهاى دستورى باانتقاد 

برخى فعاالن مواجه شد.
دراين باره تابناك نوشت: ناامن بودن بسترى كه روزانه حدود 5 ميليون تراكنش 
در آن انجام مى شود و ماهانه 140 ميليون و ساالنه بيش از 1/6 ميليارد تراكنش 
را ميزبانى مى كند و بر خــالف ادعاى مديران بانك مركزى، حتى يك مورد لو 
رفتن اطالعات بانكى در بســتر آن رخ نداده است؛ ادعايى كه مى شود با مراجعه 
به گزارش هاى پليس فتا يا گزارش هاى بانكى يا حتى جست وجو در اينترنت به 

درستى و نادرستى اش پى برد و شگفت زده شد.
يكى از فعاالن در اين عرصه پرداخت مى گويد: شمار بسيار باالى تراكنش و اقبال 
شــديد مردم به استفاده از اين شيوه پرداخت است كه مسئوالن بانكى را نگران 
كرده و موجب شــكل گيرى بخشــنامه جديد بانك مركزى شده، چون ايشان 
مى ترسند با رونق بيشتر USSD، بانك ها ورشكست شوند و بنا بر اين مى خواهند 
با دستاويز قرار دادن بحث امنيت كه براى مردم بسيار اهميت دارد، اين تراكنش ها 

را به بانك ها برگردانند و مانع از ورشكست شدنشان شوند.»

رشد خيره كننده «اميد به زندگى» ايرانى ها در 4 دهه اخير 
تسنيم:گزارش توسعه انسانى سازمان ملل نشــان مى دهد، شاخص «اميد به 
زندگى» در مردم ايران طى چهار دهه اخير رشد خيره كننده داشته است. ميزان 
اميد به زندگى در ايرانى ها قبل از پيروزى انقالب اسالمى 54 سال بوده كه اين 
رقم در آخرين گزارش توسعه انسانى 2016 به بيش از 75/6 سال رسيده است 

كه رشد حدود 22 سال را نشان مى دهد.
رتبه جهانى ايران در شاخص اميد به زندگى قبل از پيروزى انقالب اسالمى 143 
بوده كه اين رتبه در حال حاضر به 61 ارتقا يافته، به عبارتى ايران در اين چهار 

دهه از 82 كشور دنيا پيشى گرفته است.

گزارش

خـــبر

 اقتصاد/ مهدى شــهرآبادى  قيمت 
دالر باز هم به 4700 تومان نزديك شــد. 
روز پنجشنبه با وجود وعده هاى مسئوالن 
مبنى بر كنترل روند صعودى نرخ دالر، باز 
هــم اين ارز بحران زا در بازار آزاد به 4688 
تومان رسيد، پيشتر نرخ ارز به 4580 تومان 
كاهش يافته بود. به گفته برخى صراف ها هم 
اكنون بازار آزاد با كمبود دالر مواجه اســت 
وبه نظر مى رسد كه عرضه اين پول خارجى 
از سوى بانك مركزى كاهش يافته است كه 
همين مسئله بازار را به هم ريخته است. اين 
مسائل در حالى است كه به گفته بعضى از 
فعاالن بازار ارز دالر از ســوى بانك مركزى 
توزيع مى شــود، اما صرافى ها آن را احتكار 
كرده و با استفاده از نابسامانى بازار، سودهاى 

باال كسب مى كنند. 

  شيوه توزيع نامناسب ارز در بازار 
دراين زمينه هم تســنيم به نقل از يكى از 
فعاالن بازار ارز نوشــت: بنا به گزارش هاى 
رســيده از مردم عادى كه براى خريد ارز 
بــه صرافى ها مراجعــه كرده اند 90 درصد 
آن ها فروش نداشــتند و تنهــا كارت هاى 
ملى در آن ها دادوســتد مى شود. به گفته 
اين فعال بازار، اين صرافى ها هر كارت ملى 
را بين 20 تا 50 هــزار تومان روزانه، براى 
ثبت در سيستم ســنا و دريافت دالرهاى 
بانكى اجاره مى كنند، ولــى در بازار آزاد با 
اختــالف 100 تا 150 تومانــى به فروش 
مى رســانند و حاصل اين كارت هاى ملى 
اجــاره اى، ســود بين 10 تــا 15ميليونى 
صرافى ها در هر روز است؛ به گفته وى تنها 
تعداد انگشت شــمارى از صرافى ها هستند 
كه حاضر مى شــوند قســمتى از سهميه 
روزانه خود را بين مردم تقسيم كنند. اين 
مسائل و مشكالت پيرامون بازار ارز در حالى 
مطرح اســت كه چند روز قبل نيز ولى اهللا 
ســيف رئيس كل بانك مركزى خطاب به 
مردم گفته بود كه «دســت نگهداريد چرا 
كه دالر ارزان مى شــود» اماهنوز اين بازار 
روزهاى پــر التهابى را مى گذراند وحتى به 
گفته فعاالن بازارهاى مختلف، تالطم قيمت 
دالر خريــد وفروش هاى تجــار وبازرگانان 

وفعاالن اقتصادى وحتى مصرف كنندگان 
را نيز مختل كرده است. اين معضالت بازار 
ارز درحالى است كه رئيس جمهور نيز در 
گفت وگــوى تلويزيونى خود با مردم تأكيد 
كــرده بود كه مشــكلى از بابت دالر وجود 

ندارد و مردم خيالشان راحت باشد.
سبحانى يكى از خريداران دالر با بيان اين 
كه برخــى صرافى ها دالر مــورد نياز را به 
مشــترى نمى دهند كه اين با روند عادى 
بازار ارز در گذشته كه به وفور دالر در بازار 
موجود بود، در تضاد است، تصريح كرد: هم 
اكنون برخى فعــاالن بازار ارز معتقدند كه 
دالر توسط صرافى ها احتكار مى شود و حتى 
مســائلى درباره خريد وفروش كارت ملى 
براى دريافت ارز وجود دارد كه اين اجحاف 

به مصرف كننده است.
يكى ديگر از خريداران دالر هم با تأكيد بر 
تأمين امنيت اقتصادى بازار ارز خاطرنشان 
كرد: چنين مسائلى به زيان نظام ارزى و بازار 
ارز است چرا كه چنين تخلفاتى با تحريك 
عــده اى دالل، هم بــازار ارز وهم بازارهاى 
مختلف را دچار ترديد و توقف مى كند كه 
در اين ميان باز هم دالل ها وصرافى ها برنده 
اصلى افزايش نرخ هستند و مردم و فعاالن 

اقتصادى زيان اصلى را مى بينند.
سهامى اظهار داشت: هم اكنون سرنوشت 

بازار به سرنوشت كارت هاى بازرگانى دچار 
شده و سوءاستفاده از كارت هاى ملى براى 
خريــد ارز دولتى بايد متوقف شــود. وى 
گفت: برخى از واردكننــدگان براى فرار از 
پرداخت ماليات و شناسايى نشدن با كارت 
بازرگانى مردم بــه واردات اقدام مى كردند 
كه اين موضــوع منجر به خســارت هاى 
فراوانى به اقتصاد كشور شد. وى همچنين 
خواســتار نظارت دولت وبانك مركزى بر 
بازار وصرافى ها وهمچنين برخورد جدى با 

متخلفان در بلبشوى بازار ارز شد. 

  ارز بايد از انحصار دولت وبانك 
مركزى خارج شود 

دراين باره برخى از نمايندگان مجلس هم 
با بيان اين كه مجلس، مسئوالن اقتصادى 
كشور و بانك مركزى بايد با كمك يكديگر 
وضعيت بازار ارز را ساماندهى كنند، تصريح 
كرد: هم اكنون بازار ارز كشــور در انحصار 
دولت و بانك مركزى است در حالى كه اين 
دستگاه ها بايد كار نظارتى را انجام دهند و 
بازار ارز را رها كنند تا معامالت اين بازار هم 
به مانند ساير بازارها به صورت آزاد و بدون 

دخالت انجام شود. 
حاجى دليگانى با تأكيــد بر اين كه بازار ارز 
بايد از انحصار دولــت و بانك مركزى خارج 

شود، اظهار داشت: اين مسائل در حالى است 
كه هم اكنون بانك مركزى بر كار اجرايى و 
عرضه و تقاضاى ارز به طور مستقيم دخالت 
دارد كه اين به نفع اقتصاد كشور نيست. وى 
در خصوص احتمال دست داشتن دالالن و 

برخــى صرافى ها درتخلفات 
ماننــد احتــكار ارز وخريد 
وفــروش كارت ملى تصريح 
كرد: اين تالطم نــرخ ارزها 
كه به عقيــده برخى ها كار 
دولــت براى درآمد بيشــتر 
اســت، به ضرر مردم است و 
تنها برخى ها بدون حق وكار 
سودهاى  اقتصادى  وفعاليت 
كالن مى برند.عضو كميسيون 
مجلس  بودجــه  و  برنامــه 
خاطرنشان كرد: دولت براى 

يك بار هم كه شده بايد بازار ارز را رها كند و 
از آن طرف به فكر تقويت قدرت خريد مردم 
باشد تا مشكالت ديگر نيز مانند واردات بى 
رويه و ورود كاالهاى مشابه ساخت داخل رفع 
شــود.  حاجى دليگانى تأكيد كرد: حتى به 
نظرم بايد ارز در اختيار دولت به صورت روزانه 
و مانند بازارهاى سنتى ديگر به حراج گذاشته 
شــود كه اين كار را در قالب جديد و روزآمد 
آن ماننــد بورس ارز مى تــوان اجرايى كرد. 

دالر باز هم تكان خورد

درصد «داخلى سازى» سوداگرى ارزى با كارت ملى اجاره اى 
خودروها از 20 تا 93 درصد

كه  نشــان مى دهد  بررســى ها  اقتصاد: 
خودروســازان داخلى به اسم توليد داخل 
و ايجاد اشتغال و حمايت از كارگر ايرانى، 
در عمــل مشــغول ايجاد اشــتغال براى 
كارگــران و قطعه ســازان خارجى بويژه 

چينى هستند!
طبــق ارزيابــى صــورت گرفته، بيشــتر 
از سوى خودروسازان  توليدى  خودروهاى 
داخلى (از نظر مدل) تنها در حد 20 درصد 
نظر  به  بنابراين  داخلى ســازى شــده اند؛ 
مى رسد خودروســازان تنها نام خودروساز 
را يدك كشــيده و در عمل به مونتاژكاران 
صرف قطعات خارجى وارداتى بويژه چينى 

تبديل شده اند.
بــه گــزارش ايســناطبق اعــالم انجمن 
خودروســازان، خودروهاى پــژو 405، پژو 
پارس و سمند حدود 93 درصد داخلى سازى 
شده اند. ميزان داخلى سازى خانواده پرايد و 

تيبا نيز حدود 87 درصد است. 
پــژو 206، رانا و دنا نيز حــدود 70 درصد 
داخلى ســازى شــده و ميزان داخلى سازى 
تندر 90 و محصوالت خانــواده رنو (پارس 
تنــدر و ســاندرو) حدود 56 درصد اســت.
به غيــر از خودروهــاى ياد شــده، تقريباً 
تمامى خودروهاى ســوارى توليدى از سوى 
خودروسازان، داخلى سازى پايينى در حد 20 

درصد دارند.

سود سهام عدالت 
نفرى 53200 تومان

اقتصاد: براساس بررسى هاى صورت گرفته 
سود واريزي هر نفر، 2 برابر مرحله نخست و 

مبلغ 53 هزار و 200 تومان است.

ذره بين

صرافى ها هر كارت 
ملى را بين 20 تا 

50 هزار تومان 
روزانه، براى ثبت 
در سيستم سنا و 
دريافت دالرهاى 

بانكى اجاره 
مى كنند

بــــــــرش

با وجود انتشار برخى اخبار 
دربــاره احتمال به تعويــق افتادن 
حذف مبــادالت مالــى از كدهاى 
نوين  دستورى، معاون فناورى هاى 
بانــك مى گويد كه ايــن كدهاى 
دستورى از مبادالت مالى در موعد 
مقرر اجرايى مى شود. از سوى ديگر 
زمان واريز وجــه بعد از تراكنش ها 

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



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

امام خمينى(ره):
شهادت در راه خدا چيزى نيست كه بتوان آن را 
با سنجش هاى بشرى و انگيزه هاى مادى، ارزيابى 

كرد.

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 رب العالمين

 شنبه 14 بهمن 1396  16 جمادى االول 1439 3 فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8613 

گزارش از شخص

مقّلِد خمينى ام
شهيد « محمد منتظرى» از همراهان امام «ره» در پرواز انقالب بود

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  هواپيماى 
حامــل امــام(ره) 400 صندلى داشــت. 
همراهان امام(ره) البته اين شــمار نبودند. 
250 صندلى را البد به دليل مسائل امنيتى 
خالى نگه داشته بودند. 150 صندلى ديگر 
مانده بــود براى همراهــان انقالبى و غير 
انقالبــى. حدود 120 خبرنــگار خارجى و 
داخلــى كه به اقتضاى حرفه شــان، خطر 
كرده و مســافر پرواز انقالب شده بودند و 
حــدود 30 نفر ديگر كه همراهان امام(ره) 
بودند. ســوژه امروز گزارش  مان را در ميان 
همين گــروه آخــر جســت وجو كرديم. 
«محمد منتظرى» كه از جمله مســافران 
بشــدت انقالبِى پرواز انقالب بود و همين 
شــدت انقالبى گرى اش در سال هاى بعد، 
ماجراهاى زيادى را آفريد. او هفت ســال 
پس از ترك ايران، حاال داشت به كشورش 

باز مى گشت.

  عجين با درد و رنج
سختى و رنج با همه سال هاى زندگى 37 
ساله اش انگار عجين شــده بود. زاده سال 
1323 در نجف آبــاد از دوران تحصيالت 
ابتدايى، براى گذران زندگى به كشــاورزى 
و كارگــرى در كارگاه هــاى ريخته گرى 
پرداخته بود. دكتر «ابراهيم اســرافيليان» 
در بــاره دوران كودكــى او گفته اســت: 
«... همشــهري ما بــود. در زمان طفوليت 
به مغازه عمويش كه چاقو ســازي داشت، 
مي رفــت و شــب ها بــه اكابر(مــدارس 
بزرگســاالن) مي آمــد و درس مي خواند. 
پسرعمه پدرش در نجف آباد مكتبخانه اي 
درست كرده بود كه ما را هم شب ها دعوت 
مي كرد مي رفتيم تدريــس مي كرديم. در 
آنجا در پايه فارســي شــاگرد ما بود،ولي 
ايشــان با توجــه به هوش سرشــاري كه 
داشت توانست سريع،خواندن و نوشتن را 
ياد بگيرد و بعداً بــه دنبال درس طلبگي 
رفت». پس از طلبه شدن، كار را رها نكرد 
و تابســتان ها و روزهاى تعطيلى حوزه، از 
قم به نجف آباد بر مى گشــت و مشــغول 

كشاورزى مى شد.

  ماشين پلى كپى
براى برخــى درس هاى حوزوى، شــاگرد 
پــدرش- حســينعلى منتظــرى - شــد 
و در درس هــاى ديگــر حــوزه، شــاگرد 
اســتادانى چون، امام خمينى(ره)، آيت اهللا 
سيدمصطفى محقق داماد، آيت اهللا مشكينى 
و... بود. آشنايى «محمد» با سياست و مبارزه 

به نوجوانى اش باز مى گشــت. 18 سالگى 
اما، دوران پيوســتنش به جريان مبارزه و 
انقالبى گرى بود. سال 1340 و رخدادهاى 
آن «محمد» را با خود همراه و او را بسرعت 
بــه مبــارز جوانى تبديل كرد كــه به نظر 
مى رســيد در راه رســيدن به اهدافش از 
چيزى وحشــت ندارد. دو ســال بعد و با 
شــكل گيرى ماجراهايى كه به 15 خرداد 
42 منتهى شــد، بــراى همــه انقالبيون، 
فعاليت هــاى آشــكار انقالبى بــه مبارزه 
مخفيانه تبديل شــد. مبارزه و انقالبى گرى 
در جوانى اگرچه شور و شيرينى مخصوص 
به خودش را داشــت، اما با سختى، رنج و 
درد نيز همراه بود. در گزارشــى كه مهرماه 
سال 46 به «ساواك » مى رسد، آمده است: 
«محمد منتظري كه فعًال زنداني مي باشد، 
قبل از دســتگيري به يكي از دوســتانش 
گفته بود مــن خودم در نجف آباد اصفهان 
ماشين پلي كپي دارم و اعالميه هاي [امام] 
خميني را با آن تكثير و توزيع مي نمايم».  

  شكنجه ها
 نخستين بار، چهارم آبان 1343 دستگير 
شــد. ديمــاه 1343 كه همزمــان با ماه 
رمضان بــود هم بار ديگر به علت شــعار 
دادن به هــوادارى از امام(ره) بازداشــت 
شد. ارديبهشــت ماه 1344، براى بار سوم 
بازداشت و به زندان قزل قلعه فرستاده شد 
و.... يعنى دوران جوانى و مبارزاتش با زندان 

و شكنجه هاى هولناك همراه شد.
در بازجويى هــا آشــكارا گفته بــود: «مقلد 
آيت اهللا خمينى هســتم، نظرم، نظر آيت اهللا 
خمينى اســت.» در شــهريور 1345 او را از 
زندان قزل قلعه به زندان شــماره چهار قصر 
تهران منتقل كردند. در زندان با روحانيونى 
مانند محمود طالقانــى و عبدالرحيم ربانى 
شيرازى همبند بود. در يادداشت هاى بر جا 
مانــده از او به بحث هاى خود با بيژن جزنى 
و برخى از ســران حزب توده ايران در زندان 
اشاره مى كند و نتيجه مى گيرد كه آن ها «فى 
ُقلوبهم مرض» هســتند. اواخر دى 1347 به 
شرط نرفتن به شهر مذهبى قم، از زندان آزاد 

شد و البته به اين تعهدش عمل نكرد. 

  هر انسانى را واژگون مى كرد
شكنجه هايى كه ساواك در مورد او انجام 
داد، حتى تن مبارزان با ســابقه و شكنجه 
ديــده را هــم مى لرزاند. حجت االســالم 
«محمدحســن رحيميان» از خاطراتش با 
او مى گويــد: «  موضوع زنــدان، بازجويى و 

شــكنجه هنوز در ســّن ما زياد شناخته 
شده نبود، با اين حال «شيخ محمد» سعى 
مى كرد مقاومت به هنگام بازجويى و تحمل 
شكنجه و دفاع در حين محاكمه را تمرين 
كند. گاهى خودش زمينه را فراهم مى كرد 
و مى گفت مرا كتك بزنيد و مثًال در مورد 
نوشتن فالن اعالميه از من اعتراف بگيريد».
مرحوم «مرضيه دباغ» نيــز در خاطراتش 
مى گويــد: « پس از گذشــت ســه ماه از 
اقامتــم در لندن، «محمــد منتظرى» نيز 
براى سازماندهى مبارزان مسلمان خارج از 
كشور و ايجاد ارتباط ميان گروه ها به لندن 
آمد... انسانى با خصوصيات و صفات خاص 
بود، او از تمام امكانات براى مبارزه استفاده 
مى كرد... به كار تشــكيالتى و ســازمانى 
اعتقاد داشــت، البته او فردى خود محور 
و خــودرأى نيز بود. كارى را كه به نظرش 
درســت بود به هر قيمتى انجام مى داد... 
شخصيتى بسيار پيچيده داشت... در زهد و 
تقوا و ورع او از بهترين ها و در برابر شدايد و 
كاستى ها بسيار مقاوم بود، شكنجه هايى را 
كه وى در زندان هاى رژيم شاه تحمل كرده 

بود، هر انسان ديگرى را واژگون مى كرد».

  فرودگاه را بست
از ســال 1350 هر طور هســت ساواك و 
نيروهــاى امنيتى را پيچانده بود و از ايران 
گريخته بود. ســفرهاى پــى در پى اش به 
ســوريه، عراق، لبنان، ليبى، افغانستان و... 
مأموران را گيج و ســردرگم كــرده بود و 
سبب شده بود ديگر دستشان به او نرسد. 
بهمن 57 كه به ايران برگشــت، هنوز هم 
سرى پرشور و َمنشى تند و انقالبى داشت. 
به امام(ره) و انقالب عشــق مى ورزيد، اما 
بــه اعضاى دولت موقــت بدبين بود و دل 
خوشى از آنان نداشت. همين روحيه سبب 
شد در سفرهاى خارج كشور و فعاليت هاى 
انقالبى اش، دولت و قوانين آن روز آن را بى 
خيال شود. درگيرى بيست و چند ساعته 
در فرودگاه مهرآباد به هنگام سفر به لندن، 
يكى از اين موارد بود. روزنامه ها ى آن روز 
از قول مهندس والى، سرپرســت سازمان 
ايران نوشــتند: منتظرى  هواپيمايى ملى 
و همراهانش بــا نظر مقامــات عالى رتبه 

كشور و بدون درج مهر خروج از كشور در 
گذرنامه هايشــان، ايران را به مقصد سوريه 
ترك كرده و پــس از آن به لندن عزيمت 

كردند.

  هشدار نسبت به پدر
با همه احترامى كه براى پدرش قائل بود، 
ديدگاه هــاى وى را قبول نداشــت. حتى 
در مصاحبــه اى با روزنامــه «اطالعات» در 
مهر ماه 1358 از نفوذ صهيونيســت ها در 
منابع اطالعاتى پدرش ســخن گفت. او در 
اين مصاحبه اگرچه پدر را يك شــخصيت 
انقالبى خطــاب مى كند، ولــى مى گويد 
مصون از اشــتباه و خطا نبوده اســت. وى 
اضافه مى كند كه: «طبق يك فن جاسوسى 
كه وجــود دارد از طريق منابع اطالعاتى و 
تلفن ها و نامــه پراكنى در منابع اطالعاتى 
انقالب، جاسوســان صهيونيستى  رهبران 

دخالت مى كنند».

  خدا خواست
اختالف نظرش با شــهيد «بهشتى» البته 
به آشــتى و عذرخواهى جالبى مى انجامد. 
پيش از آن در نشريه اش، تند رفته و بدجور 
به شهيد «بهشــتى» بابت حمايت از دولت 
موقت تاخته بود. «محســن رفيق دوست» 
در خاطراتش مى نويســد: «چند جلســه 
با او صحبت كردم و از شــهيد بهشــتى و 
ديدگاه هايش براى «محمد» گفتم... آن قدر 
صحبت كردم كه متحول شــد...قبول كرد 
در محل حزب جمهورى به ديدن ايشــان 
برود...با شهيد بهشتى هم صحبت كردم...

ايشان گفت: محمد خودمان؟... وقتى اين 
برخورد شــهيد بهشــتى را براى «محمد» 
تعريف كردم، گريــه اش گرفت... با هم به 
حزب رفتيم...همانجــا روى پله ها يكديگر 
را در آغــوش گرفتند... بعدها به من گفت: 
«واقعاً اســتغفار كردم... ان شــاءاهللا آقاى 
بهشتى مرا ببخشد...». اين داستان مربوط 
بــه يك ماه پيــش از انفجــار دفتر حزب 
جمهورى اســت. پــس از آن «محمد» به 
شهيد بهشتى نزديك شد. آن قدر كه خدا 
خواست روز 7 تير ماه 1360 خون اين دو 

در كنار هم نثار انقالب شود.

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

امامزاده جديد؟
ايسنا / «على رضا منوچهرى»، رئيس اداره اوقاف 
و امور خيريه  شهرستان مرودشت گفت: «آنچه 
در قالب يك كليپ منتشره در فضاى مجازى 
ادعا شــده امامزاده اى جديد در محدوده  تخت 
جمشــيد احداث شــده، كذب و دروغ پردازى 
معاندان است و اين امامزاده از قديم در ابتداى 

جاده  تخت جمشيد قرار داشته است».

دوست ما نيست!
مهر / «نيكى هيلى»، اعالم كــرد: «با وجود 
همكارى ميان مسكو و واشنگتن در زمينه هاى 

مختلف، اما روسيه دوست آمريكا نيست»!

چهارشنبه هاى فريب
مهر/ پليس تهران اعــالم كردبه دنبال فراخوان 
شــبكه هاى ماهواره اى تحت عنوان «چهارشنبه 
سفيد»، 29 نفر از فريب خوردگانى كه در قالب اين 
كمپين كشف حجاب كرده بودند، دستگير شدند.

تذكر به اسرائيل
ايســنا / اتحاديه اروپا به دليل سوءاستفاده 
رژيم اشغالگر قدس از جاذبه هاى گردشگرى 
و تاريخى به منظور قانونى جلوه دادن تعرضات 

خود به خاك فلسطين، هشدار داد.

امضاهاى طاليى!
باشگاه خبرنگاران/ «قاليباف»، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: «به دليل تمركز 
اختيــارات امروز با كثــرت امضاهاى طاليى 
مواجه هستيم كه اين امر موجب ايجاد فساد و 

افزايش هزينه ها در كشور مى شود».

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4512/18

23/0423/35 5/045/37

17/0017/34

6/307/02

17/1917/53

اسپنددان را زغال گداخته بگذاريد!
رشيدان وطن در راهند براى سالم و خداحافظى!

آنان كه قافله قافله رفتند و سى عمر، نديديم شان... 

اينجا درنگ جايز است

گاردين
روزنامه گاردين چاپ انگليس پيرامون سفر 
«ترزا مى» نخست وزير بريتانيا به چين، عكس 
اصلى خود را به او در كنار عروسك بزرگى از 
يك اژدها در نزديكى سفارت بريتانيا در چين 
اختصاص داده و تيتر «اژدها و نخســت وزير 
وارد مى شــوند» را انتخاب كرده اســت! اين 
روزنامه انگيزه هاى اصلى فرد انگليســى كه 
چند وقت پيش با خودرويى چندين مسلمان 
را كشت و مجروح كرد را، برگرفته از تبليغات 
گروه هاى راست افراطى در اين كشور دانسته 
اســت. گاردين همچنين فيلم نامزد اسكار 
«رشته خيال» با نقش آفرينى بازيگر مشهور 
يعنى «دنيل ِدى لوئيز» را نيز بررســى و پنج 

ستاره كامل به آن اهدا كرده است. 

تايم
هفته نامه تايــم چاپ آمريــكا در تازه ترين 
شماره خود با تيتر «آمريكا را دوباره هسته اى 
مى كنيم» كنايه اى به شعار تبليغاتى دونالد 
ترامپ يعنى «آمريكا را دوباره بزرگ مى كنيم» 
زده و به انتقاد از سياست هاى در پيش گرفته 
شده توسط دولت ترامپ مبنى بر گسترش 
فعاليت هاى پيرامون سالح هاى هسته اى در 
آمريكا مى پردازد. تايم اين فعاليت ها را قمارى 
خطرنــاك از طرف ترامپ لقــب داده و در 
گزارشــى مرتبط، آخرين فعاليت ها در مركز 
اصلى زرادخانه هسته اى آمريكا در بيابان هاى 

جنوب ايالت نوادا را بازتاب مى دهد.

االخبار
روزنامــه االخبار چاپ لبنان در گزارشــى با 
تيتر «نصــراهللا بمب را خنثى مى كند» نقش 
سيدحســن  نصراهللا رئيس حــزب اهللا لبنان 
در بازگرداندن آرامش به اين كشــور پس از 
روزهاى ملتهب اخير ميان دو حزب جريان 
ملــى آزاد و جنبش امــل را «مدبرانه» لقب 
مى دهد. اين روزنامه مى گويد ويديوى منتشر 
شده اخير «جبران باسيل» رهبر جريان ملى 
آزاد كه «نبيه برى» وزير  امورخارجه را «قلدر» 
خطاب كرده بود، مى توانست موجب درگيرى 
خيابانــى و حتــى جنگ داخلــى در لبنان 
شود؛ بحرانى كه با هوشــيارى فردى مانند 
سيدحسن نصراهللا تاحدودى آرام شده است. 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 عكس: محمد امين انصارى/ عكس نوشت: ترمه تاالرپشتى 
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