
 
حق ملت فلسطين 

با اقتدار گرفته مى شود نه با التماس

 آستان  توليت آستان قدس رضوى گفت: طرح جديد آمريكا براى فلسطين محكوم حجت االسالم والمسلمين رئيسى در سخنرانى روز قدس در مصالى شهر تبريز:
به شكست است. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در سخنرانى روز 
قدس در مصالى امام خمينى(ره) تبريز، اظهار داشت: پيروزى انقالب اسالمى در 

 ............ صفحه 3ايران نقطه عطفى در تاريخ مبارزه مردم فلسطين بود و آن را از ...

قوچان نژاد: در هر سه بازى 
شانس پيروزى داريم وقف شاليزاربا اقتدا به شهدا

نقطه نقطه اسرائيل در تيررس 
موشك هاى مقاومت است

12 10 2
مهاجم تيم ملى در جمع خبرنگاران گفت وگو با محمد زمان نورانى طلبه اى كه 

دارايى اش را وقف امام رضا  كرد

آيت اهللا علم الهدى:

:پيامبر اعظم
به برادرتان، علمى 

را كه راهنمايى اش 
كند و رأى و 

نظرى را كه به راه 
درست رهنمودش 
شود، صدقه دهيد.
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 ارسال نامه سازمان انرژى اتمى به آژانس بين المللى در پى فرمان رهبرى براى رسيدن به 190 هزار سو 

چشمان صنعت هسته اى «سو» مى گيرد
 سياست  با باال گرفتن ماجراى برجام و خروج يكجانبه آمريكا از اين قرارداد بين المللى 
و داغ تر شدن مجلس گربه رقصانى اروپايى ها براى آمريكا، رهبر معظم انقالب دستور 
اجرايى شدن يكى از مفاد قرارداد توافق هسته اى را صادر كردند. سازمان انرژى هسته اى 
موظف است به سرعت مقدمات و آمادگى هاى الزم را براى رسيدن به 190 هزار سو 
-فعالً در چارچوب برجام- فراهم بكند. عدد 190هزار سو مورد توافق طرفين گفت و گو در 
قرارداد برجام بوده است، تنها تفاوت در زمان تحقق عملى آن است كه اگر همه چيز طبق 

برجام پيش مى رفت ايران در سال 1408به اين قدرت دست پيدا مى كرد...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
صادق كوشكى

شايد ســال 1358 وقتى حضرت امام(ره) آخرين جمعه ماه رمضان را به عنوان 
روز قدس معرفى كردند كمتر كســى اين نكته را باور مى كرد كه بشــود رژيم 
صهيونيستى يا به تعبير حضرت امام(ره) اين غده سرطانى را از بين برد و تصور 

اين بود كه بايد واقعيتى به نام اسرائيل را به رسميت شناخت...

امتداد «روز قدس» 
در راهپيمايى هاى  بازگشت

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 7

قدس مقوله مجازات هاى 
جايگزين به جاى زندان را 

بررسى مى كند

خدمت عمومى 
جايگزين حبس 

شود

قدس از آمار دولتى 10 ميليونى 
كارگران بدون شناسنامه كارى 

گزارش مى دهد

امنيت شغلى، 
رسمى و غير رسمى  

نمى شناسد
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 4

خروش آزادگان ايران و جهان در راهپيمايى آخرين جمعه رمضانخروش آزادگان ايران و جهان در راهپيمايى آخرين جمعه رمضانخروش آزادگان ايران و جهان در راهپيمايى آخرين جمعه رمضان

شمارش معكوس بازگشت به قدس
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

آزادى فلسطين آرمان همه مسلمانان است  پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: رئيس جمهور پيش از سفر به چين براى شركت در اجالس سران سازمان همكارى شانگهاى گفت: آزادى قدس و آزادى كل 
سرزمين فلسطين، آرمان و آرزوى همه است و اين آرمان را هيچ گاه فراموش نخواهند كرد. حسن روحانى به دعوت رسمى «شى جين پينگ» رئيس جمهور چين و براى شركت در اجالس سران سازمان همكارى شانگهاى، صبح 
جمعه عازم چين شد. وى در فرودگاه مهرآباد و در جمع خبرنگاران گفت: امروز ملت ها اعالم مى كنند كه آزادى قدس و آزادى كل سرزمين فلسطين، آرمان و آرزوى همه است و اين آرمان را هيچ گاه فراموش نخواهند كرد.

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

رهبر معظم انقالب اســالمى در اجتماع 
پرشكوه مردم قدرشناس در بيست ونهمين 
ســالگرد عــروج ملكوتى امــام خمينى 
(رحمــه اهللا)، بــا تشــريح خصوصيــات 
بى بديل فردى و حكومتى اميرمؤمنان(ع) 
و شــباهت هاى افتخارآفريــن امام راحل 
عظيم الشأن با اين خصوصيات نصرت بخش 
و عزت آفرين، به تبيين هفت محور اصلى 
الگوى رفتــارى و مديريتى خمينى كبير 
در مواجهه با دشــمنان و پيشــبرد نظام 
اســالمى پرداختند و تأكيد كردند: بعد از 
امام بزرگوار، همــان راه و الگو را به دقت 
ادامه داده و خواهيم داد و به فضل الهى و با 
تكيه بر ايمان، استقامت و هوشيارى ملت 
و مسئوالن، نقشه  كنونى دشمن مبنى بر 
«فشار اقتصادى، فشار روانى و فشار عملى» 

را نيز ناكام خواهيم گذاشت.

 امام(ره)؛ نماد انقالب اسالمى
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى، 
امام را «نماد انقالب» خوانده 
و شباهت هاى امام بزرگوار با 
حضرت على(ع) را در قالب 
سه سرفصل بيان كردند و در 
تشريح اولين سرفصل گفتند: 
در حضرت اميرالمؤمنين، دو 
خصوصيــت به ظاهر متضاد 
وجود داشــت؛ از يك طرف، 
و  ايســتادگى  و  «صالبــت 
شــدت» در برابر هر حركت 
باطل و در برابــر ظالمان و 
طغيانگران، و از طرف ديگر، 
«لطافت و رقت» در مواجهه 
با ياد الهــى و همچنين در 

برابر مظلومان و محرومان و مستضعفان.
رهبر انقالب اســالمى در تبيين دومين 
فصل از ويژگى هاى شگفت آور اميرمؤمنان 
به سه خصوصيت به ظاهر ناسازگار يعنى 
«اقتــدار، مظلوميــت و پيــروزى نهايى» 
پرداختند. ايشــان با اشــاره به مديريت 
مقتــدر حضــرت علــى(ع) در حكومت 
بسيار گسترده  آن حضرت، افزودند: اراده  
پوالدين، شجاعت، هنر نظامى گرى، زبان 
قوى و منطق جذاب از جمله نشــانه هاى 

بارز اقتدار اميرمؤمنان(ع) است.

 سه جبهه دشمن در مقابل انقالب 
ايشــان افزودند: پيشواى عدالت خواهان با 
ســه جبهه رويارو بود؛ «قاسطين» يعنى 
دشمنان بنيانى و مخالفان اصل حكومت 
او، «ناكثين» يا همان همراهان سست بنياد 
و «مارقين» يعنى كج فهم ها و انســان هاى 
نادانى كه سرانشــان خائن بودند. جبهه  
دشمنان و مخالفان امام راحل نيز تركيبى 
از همين ســه گروه بود؛ قاســطين يعنى 
آمريكا، رژيم صهيونيســتى و وابستگان 
داخلى آن ها كه با اصل جمهورى اسالمى 
دشــمنى دارند، ناكثين يا عهدشــكنان 
و همراهان سســت كمربند كــه به علت 
خواسته هاى دنيايى در مقابل امام ايستادند 
و مارقين كه با عدم درك موقعيت كشور 

و نفهميدن جبهه بندى دشمنان، حقانيت 
حركت امام را تشخيص ندادند. 

حضــرت آيــت اهللا خامنه اى با اشــاره به 
پيروزى امام خمينى در مقابل اين ســه 
جبهه افزودند: امروز هم همين سه گروه 
در مقابل ميراث بزرگ امام خمينى يعنى 
جمهورى اسالمى صف آرايى كرده اند؛ اين 
جبهه  مختلط البته مشــكالتى به وجود 
مى آورد و حركت كشــور را دشوار يا ُكند 
مى كند اما در جلوگيرى از پيشرفت ملت، 

عاجز و ناتوان است.

 بى اعتمادى به دشمن
رهبر انقالب اســالمى در ادامه به تبيين 
الگوى رفتارى امــام (رحمه اهللا) در طول 
10 ســال حضور در رأس نظام جمهورى 
اسالمى پرداختند و هفت شاخص اصلى 

اين الگوى رفتارى را بيان كردند.
ايشــان «برخــورد شــجاعانه و فعال با 
دشمنان»، «پرهيز از هيجان زدگِى ناشى از 
احساســات و خالى از عقالنيت»، «رعايت 
اولويت هــا و وارد نشــدن به حواشــى»، 
«اعتماد بــه توانايى هاى مــردم و به ويژه 
جوانــان و خوش بينــى به ملــت ايران»، 
«بى اعتمــادى و بدبينــى به دشــمن» و 
«اهتمــام به همبســتگى و اتحــاد ملت 
و مردود دانســتن هرگونه دودســتگى و 
دوقطبى ســازى در ميان مردم» و «ايمان 
به نصرت الهــى» را الگوهاى رفتارى امام 
دانستند و گفتند: امام خمينى معتقد بود 
كه اگر كار براى رضاى خدا باشد، هيچ گونه 

ضررى متوجه آن نخواهد شد.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى در جمع بندى 
اين بحث تأكيد كردند: بعد از امام راحل، 
راه ايشان را دقيقاً دنبال كرده ايم و به لطف 
خداوند، از اين پس نيز دنبال خواهيم كرد.

رهبر معظم انقالب در ادامه  سخنان خود 
به تشريح نقشه  دشــمن در مقطع فعلى 
پرداختند و با تأكيد بر اينكه اين نقشه بر 
سه محور «فشــار اقتصادى، فشار روانى و 
فشــار عملى» و با هدف سيطره بر كشور 
متمركز است، گفتند: در اين طراحى، فشار 
اقتصادى از طريق تحريم ها و جلوگيرى از 
همكارى اقتصادى كشورها با ايران اعمال 

خواهد شد.

ايشان خاطرنشــان كردند: آن ها برخالف 
تبليغات دروغين خود كه مى گويند هدف 
تحريم هــا، حكومت ايران اســت، ملت را 
هدف گرفته اند تا با فشــار به مردم، نظام 
اسالمى را به تسليم در مقابل زورگويى ها 

وادار كنند.

 تالش براى تبديل قوت به ضعف 
رهبر انقالب به محور دوم نقشــه  دشمن 
يعنى فشار روانى اشــاره كردند و با مهم 
دانستن اين محور، افزودند: دشمن در اين 
بخش از طراحى خود درصدد است نقاط 
قوت نظام اسالمى و عناصر اقتدار ملى را به 
نقاط ضعف و چالش برانگيز تبديل كند تا 
ملت ايران نسبت به اين نقاط قوت بدبين 

و دلسرد شوند.
رهبر انقالب اســالمى به عنــوان نمونه، 
«پيشــرفت هاى هســته اى» و «توانايــى 
موشكى» را از نقاط قوت و افتخار فناورى 
و دانش كشور دانستند و افزودند: در دوران 
جنگ تحميلى به دليل آنكه ما سالح دفاعى 
و توان موشكى نداشتيم، از شهرهاى مرزى 
تا تهران، شبانه روز زير آتش موشكى بودند 
اما اكنون با همت متخصصان جوان، ما به 
قدرت اول موشكى منطقه تبديل شده ايم 
و دشمن مى داند كه اگر يك موشك بزند، 

با 10 موشك پاسخ خواهد گرفت.
خامنــه اى،  آيــت اهللا  حضــرت 
حمايت  و  بين المللــى»  «عدالت خواهى 
از ملت هــاى مظلــوم را يكــى ديگر از 
نقاط قوت جمهورى اســالمى خواندند 
و گفتنــد: دشــمن تــالش دارد تا اين 
تحت  را  بين المللــى»  «عدالت خواهــى 
عنوان «دخالــت ايــران در منطقه» به 
يك مســئله  چالش آفريــن تبديل كند. 
همچنين بيگانگان و عده اى در داخل در 
تبليغات خــود اين گونه وانمود مى كنند 
كه اگر ايران، شــكل معيوبى از برجام را 
كه درصدد تحميل آن هستند، نپذيرد، 
جنگ خواهد شد؛ خير، اين حرف دروغ 
است. آن ها بدانند كه اين خواب آشفته 

تعبير نخواهد شد.

 فشار عملى براى مقابله با ملت 
حضــرت آيت اهللا خامنه اى فشــار عملى 

را ســومين محور نقشه  جارى دشمن در 
مقابلــه با ملت بزرگ ايران برشــمردند و 
افزودند: برنامه  قطعى دشمن اين است كه 
با سوءاستفاده از مطالبات مردمى، در كشور 
آشوب ايجاد كند. دشمن در اين موارد با 
تعداد معدودى نفــوذى و افراد خبيث و 
اشرار، سعى مى كند اجتماع آرام مردم را 
به حركت ضد امنيتى و آشوبگرانه تبديل و 
نظام و ملت را بدنام كند. اعتقاد راسخ دارم 
دشــمنان اين بار هم كور خوانده  و مردم 
عزيز با قدرت، شــهامت و هوشمندى در 

مقابل اين طرح و توطئه مى ايستند.
ايشان همچنين در پايان سخنانشان به 
زبان عربى و خطاب به جوانان غيور عرب 
منطقه گفتند: امــروز روز عمل و اقدام 
شماســت و بايد خود را براى پيشرفت 
و اســتقالل و آزادى كشورهايتان آماده 

كنيد.
حضــرت آيــت اهللا خامنه اى با اشــاره به 
خضــوع و ذلت برخى دولت هاى عربى در 
مقابــل آمريكا و عدم اتخــاذ موضع قوى 
در برابر دشــمن صهيونيســتى، افزودند: 
برخــى دولت هاى عربى، اكنون دشــمن 
ملت هاى خود شده اند و در چنين شرايطى 
مسئوليت جوانان غيور عرب، بر هم زدن 

اين معادله  باطل است.

 190هزار سو
 رهبر معظم انقالب با اشــاره به موضوع 
برجــام اظهار داشــتند: از برخى حرف 
هاى بعضى از دولت هاى اروپايى اينجور 
برمى آيد كه اينها توقع دارند ملت ايران 
هم تحريم هــا را تحمل كند، با تحريم 
ها دســت و پنجــه نرم كنــد و هم از 
فعاليت هســته اى خود كه نياز قطعى 
آينده كشور است دست بكشد و همين 
محدوديت هايى را كه بر او تحميل كرده 

اند اين محدوديت ها را ادامه دهد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه 
ملت و دولــت ايران اين را تحمل نخواهد 
كرد كه هم تحريم باشد هم در محدوديت 
و حبس هســته اى، مســئوالن سازمان 
انرژى اتمى را موظف كردند به ســرعت 
آمادگى هاى الزم را براى رسيدن به 190 

هزار سو فراهم آورند.

رهبر معظم انقالب در سالگرد رحلت امام خمينى(ره):

سازمان انرژى اتمى مقدمات رسيدن به 190هزار سو را آماده كند

 چرا به تازگى بانك ها در اقدامى باج گونه واريزى دستگاه هاى كارتخوان را در 
روزهاى عادى تا 24 ســاعت و در روزهاى تعطيل تا 48 ساعت بلوكه مى كنند؟ 
اين كار بانك ها موجب نارضايتى و جمع آورى دستگاه هاى كارتخوان از مغازه ها، 

كارگاه ها و شركت ها مى شود. 9150008334
 درآمد بــه ريال هزينه به دالر؛ لطفاً هزينه زندگى كارمندان رده پايين بويژه 
معلمان را با درآمد آقازاده ها و يقه سفيدها مقايسه نكرده و بازنشسته هاى اين قشر 

را دريابيد كه در حال نابود شدن هستند.9150000932  
 بازيگران سينما در ظاهر براى همدردى با مردم فقير به افطارى رئيس جمهور 
نرفتند. بهتر است به جاى اين كار آقاى روحانى بودجه عمومى سال 97 را خرج 
توليدات ســينمايى بى كيفيت نكند و بودجــه آن را صرف كمك به فقرا كند. 
بازيگران به علت گران شدن دالر و اينكه به اين دليل راحت نمى توانند به خارج 
كشــور بروند ناراحت بوده و به مراسم افطارى رئيس جمهور نرفتند، نه بخاطر 
مردم. به آقاى روحانى هم توصيه مى كنم كسانى را به افطارى دعوت كند كه اهل 
روزه و نماز باشند و نه امثال هنرمندان را. مردم سال هاست كه فقير هستند پس 

تاكنون بازيگران كجا بودند؟ 9190006557  
 آقايانى كه مدعى اصالحات و اداره بهتر كشــور هســتيد، سبزى به كيلويى

10 هزار تومان و گوشت 65 هزار تومان رسيده است، پس اين تدبير شما كجاست؟ 
اگر توان اداره كشور را نداريد هنوز هم براى استعفا دير نشده است.9020009151

 آقاى روحانى بارها در مناظره هاى انتخاباتى با افتخار گفت: من به جاى مهره هاى 
دســت دوم اروپا با خود كدخدا رابطه برقرار مى كنم. حاال مى خواهم بدانم حال 

ايشان پس از اين همه بدعهدى آمريكا چگونه است؟ 9350009020 
وزير آموزش و پرورش مى گويد، گزارش هايى درباره اجرايى شدن سند 2030 
و مفاد آن به ما رسيده كه بالفاصله وارد عمل شديم و تذكرات الزم را به عوامل 
اجرايى داده ايم. وى اضافه كرده كه ممكن اســت حتى نام ســند2030 مطرح 
نباشد، اما برنامه هاى منتسب به آن اجرا شود، بنابراين جلوى كار را گرفته و آن 
را متوقف كرديم. در نهايت از مردم خواسته است كه اگر مصاديقى درباره اجرايى 
شدن اين سند دارند، گزارش خود را ارائه دهند تا بالفاصله جلوى آن گرفته شود؟ 
بزرگوار! چه گزارشى از هشدار مقام معظم رهبرى در اين زمينه باالتر و معتبرتر! 
حضرت آقا 20 روز پيش در دانشگاه فرهنگيان تذكر دادند و روزنامه ها نيز چاپ 
كردند، اما كو گوش شنوا. حتماً بايد اتفاقاتى مانند آنچه در تهران روى داد، رخ 

دهد تا در مورد آن اقدامى انجام دهيد.  9150001735 
 اروپا كه در حدود 40 ســال انقالب اســالمى جز چپاول، خيانت و كمك به 
دشمنان نظام در جنگ تحميلى چيزى براى ما نداشته، امروز براى دولت ليبرال 
غربگرا تبديل به نقطه اميد جهت حفظ برجام بى خاصيت شده است. براى فهم 
بدعهدى و رياكارى اروپا تصميم دارند چقدر ديگر از منافع و امنيت ملى را هزينه 

كنند؟9360008951

اين لشكر فراموش شده 
را دريابيد

يكشنبه گذشته مشهد شاهد اتفاق مباركى 
بود. در محفلى باشــكوه، كتاب «از مشهد تا 
ژوهانســبورگ» كه شــرح حال اديب نامدار 
همشــهرى ما، دكتر «سيدعبداهللا حسينى» 
است رونمايى و از خود او نيز تجليل شد. در 
ســفرهاى متعددى كه به شهرهاى مختلف 
كشور داشته ام، شاهد بوده ام شهروندان آن ها 
با چه شور و شوقى از نامدارانشان تمجيد كرده 
و مسئوالن آن ها نيز در تكريم اين قشر سنگ 
تمام مى گذاشتند. به ياد دارم سال ها پيش در 
يكى از شهرســتان هاى جنوبى، دوستى كه 
گوينده خبر ورزشى سيما بود، نامزد مجلس 

شد و با همين پشتوانه رأى خوبى هم آورد.
مثال هايى از اين دست كم نيست، در خراسان 
اما اين رويه معمول نيســت. اغلب بزرگان ما 
تا زنده هستند، كمتر وقعى به آن ها گذاشته 
مى شود. مديران ما متوجه اين خأل، بويژه در 
بخش فرهنگــى و چهره هاى نامى اين حوزه 
نيســتند. حال آنكه «فرهنگ» به تعبير رهبر 
انقالب، براى هر جامعه اى به منزله هواست. 
اگر فراوان و سالم بود، سوغاتش سالمتى است 
و اگر ناسالم و اندك بود، نفس تمام بخش ها 
را به شماره مى اندازد. از هر دوره اى، هر آنچه 
در تاريخ نيز به يادگار مى ماند و نشانه اوج و 
حضيض آن زمانه و جغرافيا به شمار مى رود، 
احوال و آثار همين مشــاهير، بويژه در حوزه 
فرهنگ اســت. تصور كنيد، امروز براى چه 
كســى مهم اســت كه در عهــد «حافظ» يا 
«سعدى»، حاكم شيراز چه كسى بوده است؟ 
در جنجالى ترين بخش هاى تاريخ هم، گاه اگر 
نامى از فرمانروايى هست، به سبب ربط او به 
حال و اثر شــاعر و متفكر و حكيمى نامدار و 
هم عصر او بوده و الغير. براى مثال فكر كنيد 
به ماجراى «شاهنامه» و حكايات حكيم توس 
و زمامدارى «محمود غزنــوى» كه در روزگار 
خويش بخــش عظيمى از جهــان متمدن 
آن زمانه را زير نگين خويش داشــته... بارى 
اين همه را گفتم تا برســم به كيفيت برخورد 
با مشاهير فرهنگيمان در اين شهر و اين نظام 

كه ذات و جوهرش فرهنگى است.
در همين محفلى كه ذكرش رفت، سيدعبداهللا 
حســينى، پيراهنى را كه بــه خاطر يكى از 
شــعرهايش از امام(ره) صله گرفته بود، وقف 
آرمان قدسى و فلسطين كرد و من از آن روز 
شاهدم كه اين خبر چقدر اثربخش بوده و از 
رسانه هاى رسمى تا فضاى مجازى دست به 

دست مى چرخد.
حاال تصور كنيد در آستانه روز قدس هر نهاد 
و وزارتخانه و مركز مربوطه اى اگر مى خواست 
چنيــن موجى ايجــاد كند، به چــه ميزان 
تداركات و مقدمه چينــى و نيرو و بودجه و 

بگير و ببند نياز داشت؟
بــارى به همين ترتيب مى توان از بســيارى 
مشاهير و نخبگان فرهنگى اين استان با روشى 
مشابه و البته هوشمندانه، براى همان اهداف 
فرهنگى و حتى غير آن بهره برد. هم آن ها را 
از انزوا بيرون كشيده و از ايشان دلجويى نمود، 
هم نسل نو را به اين شيوه با آرمان هاى مورد 
هجوم دشــمنان اين مرز و بوم، آشتى دارد. 
مديران ما در سطح ملى و محلى بايد متوجه 
باشند اين چهره ها با چه انرژى و توانايى هاى 
عظيمــى در خلوت خويــش آرميده اند و در 
ســمت ديگر دســتگاه هاى مختلف با صرف 
هزينه هاى هنگفت ســرگرم اختــراع دوباره 
چرخ هستند. بى اعتنا به توان شگفت لشكرى 
از نخبگان كه جلوى چشم ايشان به حاشيه 

رانده شده و از دست مى روند.

سيد حسن نصراهللا:
روز قدس 

هر سال پر رنگ تر مى شود
فارس: دبيــركل حزب اهللا لبنــان گفت: با 
وجود تالش ده ها ســاله و تبليغات مسموم 
كشورهاى معاند، اما روز قدس هر ساله پوياتر 
و گسترده تر برگزار مى شود و مسئله قدس 
پر رنگ تر مى شود.سيد حســن نصراهللا در 
جمع هزاران نفر در روستاى «مارون الرأس» 
در دو كيلومتــرى مرز لبنان با فلســطين 
اشغالى، به مناسبت روز جهانى قدس، افزود: 
خطرناك ترين [توطئه دشمن] در سال جارى 
همان چيزى است كه از آن به عنوان «معامله 
قرن» ياد مى شود و هدف آن فيصله دادن به 
مسئله فلسطين و تسليم قدس و مقدسات 

آن به رژيم غاصب صهيونيستى است.
دبيركل حــزب اهللا لبنان گفت: هنگامى كه 
به فلســطين و سرتاســر جهان مى نگريم  
مى فهميم كه با وجود تالش دشمنان جهانى 
و منطقه اى براى به حاشــيه بردن اين روز و 
تبليغات ده ها ســاله عليه آن، اما با قدرت و 
زنده تر از گذشــته روز جهانى قدس برگزار 
مى شود و مسأله قدس زنده و حاضر در افكار 

و قلوب امت و در سراسر جهان وجود دارد.
رهبر مقاومت لبنان تأكيد كرد: قدس به اهالى 
آن باز خواهد گشــت و فلسطين آزاد خواهد 
شد و جنگ بزرگ در پيش است و آن روزى 

است كه به زودى در قدس نماز مى خوانيم.
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خبــــــر

امتداد «روز قدس» در راهپيمايى هاى  بازگشت 
شــايد ســال 1358 وقتى حضرت امام آخرين جمعه ماه رمضــان را به عنوان 
روز قدس معرفى كردند كمتر كســى اين نكته را باور مى كرد كه بشــود رژيم 
صهيونيستى يا به تعبير حضرت امام اين غده سرطانى را از بين برد و تصور اين 

بود كه بايد واقعيتى به نام اسرائيل را به رسميت شناخت.
امــا امروز و در مقطع فعلى حتى بدگمان ترين ناظران و فعاالن هم به اين نكته 
اعتقاد پيدا كردند كه رژيم صهيونيستى در موقعيت اسفناكى قرار گرفته و از سوى 
ديگر مردم فلســطين كه نخبگان، فعاالن و رزمندگان سابق شان به اين نتيجه 
رسيده بودند كه در كنار اسرائيل و به عنوان همسايه كوچك تر آن زندگى كنند؛ 
به اين باور رســيدند كه با سالح فرياد و سالح برپايى تجمعات در كنار مرزهاى 

دروغين اسرائيل، نابودى اين رژيم را رقم بزنند.
امسال شاهديم دست كم از يوم النكبه تاكنون مردم غزه هر جمعه در كنار ديوار 
حائل تجمع مى كنند و با اميدوارى نابودى اسرائيل را فرياد مى كشند آن هم با 
دست خالى و طرف مقابل يعنى اسرائيل با تمام تجهيزات احساس ناتوانى و عجز 
مى كند؛ زيرا هر چقدر در اين جمعه ها، مردم فلســطينى را به شهادت رسانده، 
اراده مــردم براى حضور در جمعه هاى جديد بويژه جمعه مزين به نام روز قدس 

بيشتر و بيشتر شده است. 
در حقيقت انتفاضه جديد، ديگر جنگ سنگ با تانك يا نيروهاى جهادى فلسطين 
با ارتش رژيم صهيونيستى نيست. امروز جنگ، جنگ اراده است و روز قدس امروز، 
تجلى اين اراده اســت. اراده مردم غزه كه با وجود نزديك به 10 سال محاصره، 
گرسنگى، گلوله باران و... به نابودى اسرائيل رسيده و باور دارد كه با دست خالى 
مى توان اين رژيم را نابود كرد. در مقابل، اراده متزلزل رژيم صهيونيستى قرار دارد 
كه با وجود همه حمايت هاى تسليحاتى، اقتصادى، قطعنامه هاى مختلف شوراى 
امنيت، وتوها و... با نگرانى بــه آينده مى نگرد و اين همان تحقق وعده حضرت 
امام(ره) است كه اسرائيل محو خواهد شد و به همين خاطر به تعبير امام راحل 
ديگر نيازى نيست كه با سالح اسرائيل را نابود كرد؛ زيرا اراده هاى جهان اسالم اگر 
محقق شود آن موقع هر فرد مسلمان مى تواند با ريختن يك سطل آب اسرائيل را 
از بين ببرد و اين موجود و غده سرطانى و ببر كاغذى ساخته استكبار جهانى در 

دل منطقه غرب آسيا براى هميشه محو خواهد شد.

آيت اهللا علم الهدى:
نقطه نقطه اسرائيل در تيررس موشك هاى مقاومت است

قدس: امام جمعه مشهد مقدس گفت: اگر نيروهاى مقاومت اراده كنند مى توانند 
با 100 هزار موشك نقطه نقطه اسرائيل را هدف قرار دهند.

آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه مشهد كه در بارگاه منور 
رضوى برگزار شد، اظهارداشت: مردم با حضور در راهپيمايى روز قدس، همان راه 

حضرت على (ع) را ادامه دادند كه بايد از آن ها قدردانى كرد.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى افزود: 40 سال است ما در برابر استكبار 
جهانى ايســتاده ايم كه دليل تداوم انقالب عشق به اهل بيت(ع) و الگوگيرى از 
خاندان نبوت است. وفادارى ملت ايران به انقالب نشان از عشق به اهل بيت(ع)
است. عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: روزى كه امام راحل موضوع روز جهانى 
قدس را مطرح كردند وضعيت اسرائيل مانند امروز كه اين رژيم در نكبت و ترس 

به سر مى برد، نبود و نشان مى دهد اين نام گذارى نتيجه داشته است. 
وى بيان كرد: با اعالم روز قدس تابوى شكســت ناپذيرى اسرائيل در دنيا از بين 
رفت و مسلمانان متوجه شدند اين رژيم نيز آسيب پذير است و امروز همه دنيا 

حتى خود اسرائيلى ها اميدى به تداوم نظام خود ندارند. 
آيت اهللا علم الهدى ادامه داد: رهبر معظم انقالب مژده محو شدن اسرائيل در 25 
ســال آينده را داده اند و امام راحل نيز بر نابودى اسرائيل تأكيد داشته اند كه اين 

روند آغاز شده است.
وى گفت: فلسطين و مسجداالقصى قبله اول مسلمانان است. موضوع اين نيست 
كه آنجا مملكتى ديگر بوده و سرنوشــت آن ها به مــا ارتباطى ندارد. عده اى در 
شبكه هاى مجازى اعالم كردند پول كميته امداد در فلسطين هزينه مى شود كه 
اول اين گونه نيست و دوم بايد گفت ايتام فلسطينى براى ما مهم هستند و بايد 

به آن ها كمك كنيم.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى تأكيد كرد: فلسطينيان در صف اول خط 
مقابله با اسرائيل هستند و وظيفه ما حفظ اين خاكريز است. آمريكايى ها مى گويند 
ايران بايد قدرت منطقه اى خود را كم كند و موشك هاى خود را كنار بگذارد زيرا با 

توانى كه ما به دست آورده ايم به عبارتى اسرائيل را گروگان گرفته ايم. 
امام جمعه مشهد تأكيد كرد: حزب اهللا لبنان تنها بخشى از نتيجه قدرت ايران 
در منطقه است و اگر نيروهاى مقاومت اراده كنند مى توانند با 100 هزار موشك 

نقطه نقطه اسرائيل را هدف قرار دهند. 
آيت اهللا علم الهدى گفت: امروز قلب آمريكا، اســرائيل است و اين رژيم ناپاك با 
قدرت موشكى ايران امنيت ندارد و كسانى كه در كشور دم از كنار گذاشتن قدرت 

موشكى مى زنند، خائن به مردم و جهان اسالم هستند. 
وى بيان كرد: اگر ما فناورى موشــكى را كنار بگذاريم آمريكا حتى يك ساعت 
مهلت نمى دهد و ايران را با خاك يكسان مى كند و با كدام عقل جور در مى آيد 

كه به خاطر مشكالت اقتصادى امنيت خود را به خطر اندازيم.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى تأكيد كرد: كنار گذاشتن قدرت موشكى 
كشور سخن مسمومى است كه مردم مقابل آن خواهند ايستاد و مى گويند اين 

گفته از زبان جاسوسان آمريكا بيان مى شود. 

اكنون با همت 
متخصصان جوان، 
ما به قدرت اول 
موشكى منطقه 
تبديل شده ايم و 
دشمن مى داند كه 
اگر يك موشك 
بزند، با 10 موشك 
پاسخ خواهد گرفت

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

خروش آزادگان ايران و جهان در راهپيمايى آخرين جمعه رمضان

شمارش معكوس بازگشت به قدس

گزارش خبرى

قدس: راهپيمايى روز قدس در شــهرهاى مختلف كشورمان با 
شكوه وصف ناشدنى برگزار شــد تا آخرين جمعه ماه رمضان به 
روزى براى «امت اسالمى» تبديل شــود؛ فرصتى براى سر دادن 
فرياد دفاع از آرمان فلســطين.در برخى شهرهاى گرمسير كشور 
راهپيمايى روز قدس ســاعت 10 شــروع شد و به همين روال تا 
ساعت 11 و 11 و 30 دقيقه كم كم صفوف در استان ها و شهرهاى 
مختلف به هم پيوسته شــد تا مردم ايران اسالمى بار ديگر جارى 
شوند.هرلحظه بر جمعيت شركت كنندگان در راهپيمايى افزوده 
شــد تا در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان ايران اسالمى سراسر 
فرياد حمايت از آرمان ملت مظلوم فلسطين شود.ترك، كرد، لر، 
تركمن و بلوچ ندارد، حضور ملت مثل هميشــه يكپارچه بود، از 
شمال و جنوب گرفته تا شــرق و غرب، از خزر تا خليج فارس، از 
هامــون تا اروميه، از زاگرس و البــرز تا كوير ايران؛ همه حضور و 
صحنه حمايت از فلسطين بود.خبرها از دور و نزديك، از روستا و 
شهر، از پايتخت و مراكز استان ها روايت اداى «تكليف» است، نه 
گرماى هوا ما را از آمدن دلسرد كرد و نه هواى شرجى اهواز و 
بندرعباس از جارى حضورمان كاست. شيعه و سنى ندارد، اين را 
مردمان خراسان جنوبى و گلستان ديروز فرياد زدند كه همچنان 

در ميدان دفاع از مظلومان هستند.

 امنيت رژيم صهيونيستى در منطقه لرزان است
رئيس مجلس شوراى اســالمى به عنوان سخنران مراسم روز 

جهانى قدس در دانشــگاه تهران گفت: رژيم صهيونيستى فكر 
مى كند در اين شرايط مقاومت جدى عليه اسرائيل وجود ندارد؛ 
بنابراين در اين كنفرانس گفته اند كه اسرائيل در بهترين شرايط 
قــرار دارد. در كنفرانس قبلى گفته بودند كه اگر داعش از بين 
برود، بايد يك جريان جديد ايجاد كنيم تا ســايه اش در ميان 

نيروهاى مسلمان همچنان وجود داشته باشد.
على الريجانى با تأكيد بر اينكه اسرائيل در منطقه داراى امنيتى 
لرزان است، گفت: اين شرايط موجب شده كه صهيونيست ها دو 
راهبرد براى خود در نظر بگيرند. يك راهبرد اين است كه چون 
ما امنيت لرزانى داريم بايد شــرايط پيشگيرانه و بازدارندگى را 
محقق كنيم تا از ثبات در امنيت برخوردار شويم. يعنى از اين 
وضعيت با كمك آمريكا و سعودى ها و برخى كشورهاى ديگر 

عبور كنيم و به امنيت قابل قبولى برسيم.

قدردانى مراجع عظام تقليد از حضور باشكوه مردم
مراجــع عظام تقليد و علما با تأكيد بــر واجب بودن مبارزه با 
جنايات رژيم صهيونيستى، بر نابودى اين رژيم در آينده نزديك 
تأكيد كردند.آيت اهللا مكارم شــيرازى مرجع تقليد شيعيان در 
حاشيه راهپيمايى روز قدس اظهارداشت: روز قدس روز نمايش 
انزواى آمريكا و اسرائيل و همچنين اتحاد مسلمانان به دنيا است.

آيت اهللا نورى همدانى مرجع تقليد شــيعيان نيز در حاشــيه 
شــركت در راهپيمايى روز جهانى قدس اظهارداشت: استكبار 
جهانى بايد بداند در برابر اين توفان خشم مسلمانان و در برابر 
اين شور و حركت آن ها نقشه آمريكايى، عربى و صهيونيستى 

نابود است.
آيت اهللا جوادى آملى مرجع تقليد شيعيان همچنين در حاشيه 
راهپيمايى روز جهانى قدس اظهارداشــت: حضور پرشور مردم 
در راهپيمايى روز قدس شايسته قدردانى بوده و دنيا بايد ببيند 

چطور مسلمانان پيام امام راحل را زنده نگه داشته اند.

 قطعنامه پايانى راهپيمايى روز قدس
راهپيمايان روز جهانى قدس در قطعنامه اى تأكيد كردند: آزادى 

قدس شريف و رهايى ملت مظلوم و بى دفاع فلسطين از سلطه 
صهيونيست ها و تالش براى محو غده سرطانى اسرائيل آرمان 

بلند انقالب اسالمى است.
در اين قطعنامه آمده اســت: اقدام سخيف و غيرقانونى رئيس 
جمهــور بى خرد آمريكا در انتقال ســفارتخانه اين كشــور به 
بيت المقدس و به رســميت شــناختن قدس شريف به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيستى را بشــدت محكوم نموده و آزادى 
بيت المقدس و حمايت از مردم مسلمان و ستم ديده فلسطين 
را همچنان «اولويت اول جهان اسالم» دانسته و هرگونه اقدام و 
تالشى كه بخواهد اين اولويت را خدشه دار و اذهان امت اسالمى 

را از آن منحرف سازد، تقبيح مى نماييم.

 حاشيه راهپيمايى
 بنا بر اعالم ستاد انتفاضه و قدس، راهپيمايى روز جهانى قدس 
در تهران و 900 شهر كشــور برگزار شد و از 5300 خبرنگار، 
عــكاس و تصويربردار حاضــر در راهپيمايى روز جهانى قدس 
امســال، 160 نفر از رســانه هاى خارجى در اين مراسم حاضر 
 شدند تا شاهد و منعكس كننده شراره هاى خشم امت اسالمى از 
انتقال سفارت آمريكا به قدس شريف در هفتادمين سال تأسيس 

اين رژيم نامشروع باشند.
 مــردم روزه دار تهران در اقدامى نمادين ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا را در اعتراض به انتقال سفارت اين كشور به بيت المقدس 

به دار آويختند.
 در راهپيمايى روز قدس پرچم آمريكا و رژيم صهيونيســتى و 
آدمك هاى ترامپ و نتانياهو در شــهرهاى كشورمان به آتش 

كشيده شد.
 راهپيمايى روز قدس بازتاب گســترده اى در رسانه هاى جهان 
از جمله اسپوتنيك روسى، اسپوتنيك عربى، الميادين لبنان، 
شبكه روسى روسيااليوم، خبرگزارى سانا سوريه، شبكه المسيره 
يمن، خبرگزارى آسوشيتدپرس، العهد لبنان، يورونيوز عربى، 
الغدپرس عراق، خبرگزارى فرانسه، خبرگزارى چينى شينهوا، 

خبرگزارى رويترز و شبكه المنار لبنان، داشت. 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تشرف 480 زائر محروم استان چهارمحال و بختيارى به حرم رضوى  آستان: سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان چهار محال و  بختيارى گفت: در ايام ماه مبارك رمضان بيش از 480 زائر 
محروم و ناتوان اين استان به مشهدالرضا(ع) مشرف مى شوند. بهروز مردانى نژاد اعزام گروه هاى زيارت اولى و محروم به مشهدالرضا(ع) را يكى از مهم ترين برنامه هاى نمايندگى آستان قدس رضوى دانست و گفت: در اين 
ماه مبارك 480 زائر محروم و نيازمند كه به دليل بيمارى و كهولت سن قادر به روزه گرفتن نيستند، شناسايى و در قالب 11 كاروان زيارتى به مشهدالرضا(ع) مشرف مى شوند و سه روز ميهمان حضرت رضا(ع) خواهند بود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
همزمان با روز جهانى قدس

سالن همايش  هاى بيمارستان رضوى 
به نام «رزان نّجار» پرستار فلسطينى مزين شد

آســتان: همزمان با روز قدس و با 
دستور قائم مقام توليت آستان قدس 
رضوى سالن همايش هاى بيمارستان 
فوق تخصصى رضوى به نــام «َرّزان 
اَشَرف اَلنجار »؛ پرستار و امدادگر جوان 
فلسطينى كه جمعه گذشته در غزه به 

شهادت رسيد، مزين شد.
در حمايت از مردم مظلوم فلسطين و 

به منظور زنده نگه داشتن نام و ياد شهداى مقاومت، سالن همايش هاى بيمارستان 
فوق تخصصى رضوى مشــهد به نام «رزان اشرف النجار»؛ پرستار و امدادگر شهيد 

نام گذارى شد.
اين شهيده شجاع فلسطينى، يازدهم خرداد 1397 در حالى كه براى كمك به يكى 
از فلســطينيان معترض زخمى در نزديكى حصار شرقى خان يونس در جنوب نوار 
غزه مى شتافت، به دست نيروهاى رژيم صهيونيستى به درجه رفيع شهادت نائل شد.

رواق امام خمينى با ارائه بيش از 8000 جلد كتاب 
ميزبان زائران اهل مطالعه
اسالمى  تبليغات  معاون  آســتان: 
آســتان قدس رضوى گفت: زائران و 
مجاوران بــارگاه منور امام رضا(ع) در 
سومين شب از شب هاى قدر با مطالعه 
كتاب هايى با موضوع امام خمينى(ره) 
در ايســتگاه مطالعــه در رواق امام 
خمينى(ره) با سيره سياسى و عبادى 

بنيانگذار انقالب اسالمى آشنا شدند.
حجت االسالم سيد جالل حسينى اظهار كرد: معاونت تبليغات اسالمى در ليالى قدر 
8800جلد كتاب با موضوع امام خمينى(ره) و نهضت 15خرداد در ايستگاه مطالعه 
و تفكر زائر ارائه كرده اســت كه دوســتداران و عالقه مندان به كتاب پس از احيا و 
بهره مندى از ويژه برنامه هاى بيست و سوم ماه مبارك رمضان با حضور در رواق امام 
خمينى(ره) و مطالعه كتاب هاى موجود شخصيت امام خمينى(ره) را بهتر بشناسند.

وى افــزود: از اين تعداد كتاب 40 عنوان با موضوع امام خمينى(ره) و 10 عنوان با 
محوريت مقام معظم رهبرى است كه زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى مى توانند با 
مطالعه اين كتاب ها با سيره و روش رفتارى، گفتارى و عملى امام خمينى(ره) و مقام 

معظم رهبرى آشنا شدند.
حسينى با اشاره به اينكه ايستگاه مطالعه و تفكر زائر از شب 19ماه مبارك رمضان آغاز 
شد، گفت: ايستگاه مطالعه زائر با ارائه بيش از 8800 جلد كتاب از آثار و موضوعات 
مرتبط با امام خميني رحمه اهللا عليه و نهضت 15 خرداد به همراه مسابقه و جوايز 
متبرك فرهنگي در شب هاي قدر از ساعت 1:30 تا 3:00 و در بقيه ايام تمام وقت 
تا آخر هفته فعال بود. وى افزود: اكران طرح هاي نمايشگاهي، توزيع بروشورهايى با 
موضوع چهل حديث امام خميني(قدس سره) و برگزارى مسابقات فرهنگى از ديگر 

برنامه هاى اجرايى در ايستگاه مطالعه و تفكر زائر بود.
حسينى گفت: معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى با رويكرد ترويج فرهنگ 
كتابخوانى و سوق دادن زائران كودك و نوجوان بارگاه منور امام هشتم(ع) به سمت 
و سوى مطالعه كردن و توجه به اهميت آن در مناسبت هاى مختلف كتاب هايى با 
موضوعات گوناگون در اختياز زائران مى گذارد. وى افزود: مخاطبان مى توانند با تكميل 
پرسشنامه و تحويل آن به مسئوالن مربوطه عالوه بر دريافت فيش هديه محصوالت 

فرهنگى از هداياى متبرك اين آستان نورانى بهره مند شوند.
در طول سال معاونت تبليغات اســالمى آستان قدس رضوى محصوالت فرهنگى 
تبليغى متناسب با مناســبت هاى مختلف توليد و به زائران و مجاوران امام رضا(ع) 

ارائه مى كند.

خـــبر

گفت:  رضوى  قدس  آستان  توليت  آستان    
به  محكوم  فلسطين  براى  آمريكا  جديد  طرح 

شكست است.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در 
ســخنرانى روز قدس در مصالى امام خمينى(ره) 
تبريز، اظهار داشت: پيروزى انقالب اسالمى در ايران 
نقطه عطفى در تاريخ مبارزه مردم فلسطين بود و آن 
را از يك جنبش قومى- ناسيوناليستى به يك جريان 
مقاومت اسالمى و مردمى تبديل كرد كه اين، همان 
ســبك مبارزاتى امام خمينــى(ره) و در واقع متد 

اسالم ناب محمدى(ص) براى مبارزه با ظلم است.
وى افزود: كشــورهاى عربــى در چارچوب دفاع 
ناسيوناليســتى از فلسطين متحمل شكست هاى 
پى در پى مى شــدند كه نمونه هاى بــارز آن را در 
جنگ هاى سال 1967 تا 1973 مى بينيم، اما پس 
از شكل گيرى مقاومت اسالمى و مردمى موفقيت ها 
و پيروزى هاى جبهه مقاومت يك به يك درخشيد؛ 
جنوب لبنان و غزه با عقب نشينى صهيونيست ها 
آزاد شد و جنگ هاى 33، 22، 51 و 8 روزه در برابر 
رژيم صهيونيســتى گام به گام آن ها را عقب راند و 
رژيم اشغالگرى كه تا ديروز مدعى نيل تا فرات بود را 
به جايى رساند كه براى امنيتش مجبور شد اطراف 

خود را ديوارهاى بتنى بلند بكشد.

 ميزهاى سازش، ميدان هاى فريب است
عضو مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: تجربه 
تاريخى فلســطين نشــان مى دهد كه به دست 
آوردن حق از چنگ دشمن غدار، تنها در ميدان 
مقاومــت مردمى رقم خواهد خــورد و ميزهاى 
سازش، ميدان هاى فريب است و فقط دشمن را 

جرى تر مى كند.
وى گفت: نتيجه پيمان «اســلو» كه ميان جريان 
فلسطينى هاى خسته شده از مبارزه با رژيم جعلى 
اســرائيل بسته شــد، چه بود؟ نتيجه اين بود كه 
صهيونيست ها با پشتيبانى آمريكا هرچه روى كاغذ 
بود را بدســت آوردند، اما در مقابل به هيچ كدام از 
تعهدات خــود در اين پيمان عمل نكردند و حتى 
ياسر عرفات به عنوان عامل فلسطينى امضاكننده 
اين پيمان را كه پس از 10 سال به فريب مذاكرات 

اسلو پى برده بود، به طور مشكوكى حذف كردند.
توليت آستان قدس رضوى ادامه داد: امروز رئيس 
جمهور آمريــكا اعالم كرده طرحــى جديد براى 

فلسطين دارد كه توافق و معامله قرن است. سؤال 
اينجاســت كه طرف توافق اين قرارداد با آمريكا و 
صهيونيســت ها چه كسى است؟ يك تحميل يك 

طرفه كه همه فلسطينى ها با آن مخالفند را قرارداد 
مى ناميد؟ مگر مى شود قراردادى كه درباره هويت 
و ماهيت فلسطين است، بدون نظر مردم فلسطين 

انجام شــود؟ رســماً مى خواهند از كيسه خليفه 
ببخشند!

وى تصريح كــرد: ترامپ در اين معامله مى خواهد 
صحراى ســينا كه بخشى از كشــور مصر است را 
براى تشكيل يك كشــور جديد تخصيص بدهد 
و پول تأســيس اين كشــور را هم از سران خائن 
امارات و عربستان سعودى دريافت كند؛ با اين طرح 
مى خواهند بخشى از 5 ميليون آواره فلسطينى را 
بــا هويت جعلى، در صحراى ســينا جاى دهند و 
براى رفع مزاحمت ديگر آوارگان براى حيات ناپاك 
رژيم نامشروع اسرائيل، به باقيمانده هاى آوارگان نيز 

تابعيت برخى كشورها را بدهند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
ترامپ مى خواهد هم هويت فلسطين را نابود كند، 
هم بيت المقدس را يهودى كند و هم كشــور مصر 
را اشغال كند! گفت: عجب معامله قرنى! اين اقدام 
ريختن بنزين بر آتش غضب ملت هاى منطقه است.

وى ادامه داد: مــن به آقاى ترامپ توصيه مى كنم 
نگاهى به طرح هاى رؤساى پيشين 
آمريكا بينــدازد و بداند اين طرح 
جديــد نيز محكوم به شكســت 
اســت، طرح آمريــكا توافق قرن 
نيست، بلكه قطعاً باتالق قرن براى 
آمريكايى ها و همپيمانانش است 

كه در آن فرو خواهند رفت.

 مراجعه به آراى مردم
 راه حل دموكراتيك

رئيسى  حجت االسالم والمسلمين 
تأكيد كــرد: جريان خبيث غرب 
در قرن گذشته براى تأسيس رژيم 
صهيونيستى، با آل سعود در ازاى 
حاكم كردن آن ها بر عربســتان 

معاملــه كرد و امروز هــم مى خواهد يك بار ديگر 
همان معامله را شــكل بدهد و براى نابودى هويت 
فلسطينى ها و قدس شــريف آل سلمان را در آن 

سرزمين تثبيت كند.
وى افزود: جمهورى اسالمى ايران و رهبرى حكيم 
آن بر اساس تمام اصول دموكراسى و مردم ساالرى 
يك راه حــل را اعالم كردند كه نــه تنها راه حل 
فلسطين، بلكه راه حلى براى همه بحران هاى منطقه 
در بحرين و يمن و... اســت و آن چيزى نيست جز 

مراجعه به آراى همه مردم فلسطين اعم از مسلمان 
و مسيحى و يهودى. آمريكايى ها و اروپايى ها! مگر 
شما مدعى دموكراسى در عالم نيستيد و ادعاى ها 
حقوق بشر شما گوش فلك را كر نكرده است؟ اين 

راه حلى دموكراتيك است.
وى خاطرنشــان كرد:  ايران اســالمى در منطقه 
خاورميانه و بويژه غرب آسيا، عامل ثبات و آرامش 
است و اگر اقدامات مستشارى ايران در برابر داعش، 
القاعــده و تكفيرى هاى دست ســاخته اســرائيل 
نبود، امــروز منطقه در آتش جنگ مى ســوخت. 
اين، مستكبران هستند كه با فروش سالح برخى 
كشــورهاى عربى منطقه به دنبال آشوب و ناامنى 
در خاورميانه هســتند. اگر اقدام هاى مستشــارى 
ايران در برابر داعش، القاعده و تكفيرى هاى دست 
ساخته اسرائيل نبود، امروز منطقه در آتش جنگ 

مى سوخت.

 آزادى فلسطين در آستانه تحقق است
قائم مقام توليت آســتان قدس 
رضوي نيز كه دوشــادوش مردم 
واليتمدار مشهد مقدس و خدام 
بارگاه منور رضوى در راهپيمايى 
روز جهانى قدس شــركت كرد، 
گفــت: مردم مظلوم فلســطين 
كه سرزمينشــان  سال هاســت 
توسط رژيم جعلى صهيونيستى 
اشغال شده و استكبار جهانى نيز 
از اســرائيل ظالم و كودك كش 

حمايت مى كند.
وي تصريــح كــرد: امــام راحل 
با تأســى به ســيره نبى مكرم 
اســالم(ص) و ائمه اطهار(ع) كه 
يارى مظلومان و ايســتادگي در 
مقابل ظالمان اســت، آخرين جمعــه ماه مبارك 

رمضان را روز قدس نام گذارى فرمودند.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى با بيان اينكه 
مقام معظم رهبرى نابودى اسرائيل را وعده داده اند، 
اظهــار كرد: همــان گونه كه در ســوريه و عراق، 
مجاهدان راه خدا توانسته اند داعش و حاميانش را 
زمينگير كنند، ان شاءاهللا و به نصرت خداوند مردم 
مظلوم فلسطين نيز پيروز خواهند شد و خورشيد 

آزادى در سرزمين بيت المقدس خواهد تابيد.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در سخنرانى روز قدس در مصالى شهر تبريز:

حق ملت فلسطين با اقتدار گرفته مى شود نه با التماس

تجربه تاريخى 
فلسطين نشان 

مى دهد كه به 
دست آوردن حق 

از چنگ دشمن 
غدار، تنها در 

ميدان مقاومت 
مردمى رقم خواهد 

خورد و ميزهاى 
سازش، ميدان هاى 

فريب است

بــــــــرش

همزمان با روز قدس و با 
دستور قائم مقام توليت آستان قدس 
رضوى سالن همايش هاى بيمارستان 
فوق تخصصى رضوى به نــام «َرّزان 
اَشَرف اَلنجار »؛ پرستار و امدادگر جوان 
فلسطينى كه جمعه گذشته در غزه به 

در حمايت از مردم مظلوم فلسطين و 

اسالمى  تبليغات  معاون 
آســتان قدس رضوى گفت: زائران و 
مجاوران بــارگاه منور امام رضا(ع) در 
سومين شب از شب هاى قدر با مطالعه 
كتاب هايى با موضوع امام خمينى(ره) 
در ايســتگاه مطالعــه در رواق امام 
خمينى(ره) با سيره سياسى و عبادى 

هيئت هاى مذهبى و مساجد مهم ترين قدرت نرم جهان اسالم هستند
قدس: توليت آستان قدس رضوى گفت: هيئت هاى مذهبى و مساجد مهم ترين قدرت نرم جهان اسالم 
هستند. حجت االسالم و المسلمين سيدابراهيم رئيسى در ديدار با مداحان و فعاالن هيئت هاى مذهبى 
اظهار داشت: هيئت هاى مذهبى بسترهاى مناسب اجتماعى براى كار فرهنگى، الگو سازى، بصيرت 

آفرينى و معرفت افزايى در جامعه هستند.
وى افزود: اسالم به بركت ائمه اطهار(ع) شبكه هاى اجتماعى قدرتمند و حقيقى به نام «هيئات مذهبى» 
و «مساجد» دارد كه قدرت نرم جهان اسالم به شمار مى روند و در كاهش آسيب هاى اجتماعى بسيار 

تأثير گذارند و در امنيت ملى نقش مهمى دارند.
توليت آســتان قدس رضوى بيان كرد: هجمه  دشمنان به مقوله زيارت، هيئت هاى مذهبى و برخى 

مداحان و واعظان براى تخريب ظرفيت عظيم تأثيرگذارى آن هاست.
حجت االسالم و المسلمين رئيســى ادامه داد: بزرگ ترين بركت براى مساجد و هيئت هاى مذهبى، 
مردمى بودن آن ها و گذران امورات با مشاركت و كمك هاى مردم است. نبايد مسائل اقتصادى دغدغه 

فعاالن فرهنگى و متوليان مساجد و هيئت ها شود. 
حجت االسالم و المسلمين سيدابراهيم رئيسى همچنين شامگاه يكشنبه در مراسم احياى شب نوزدهم 
ماه مبارك رمضان در حرم منور رضوى  با اشــاره به اينكه خداوند بخشــنده است، افزود: هيچ كس 
امشب حق نااميدى و يأس ندارد و سوءظن به خدا بسيار بد است.ليله القدر شب اميد و كنار گذاشتن 

يأس است. 
حجت االسالم و المسلمين رئيسى گفت: آنچه مكتب يأس است مكتب انظالم است و اين همان مكتب 
فيلم هاى هاليوودى و اخبار بى بى سى است. مكتب انتظار اما مكتب ايستادگى و تالش در راه هدف 
است، اما آن ها مى خواهند همه را بنده خود كنند. فتنه جديد امروز دشمن فتنه نوميد كردن مردم از 
نظام است و مى خواهد يأس و نوميدى را حاكم كند، اما بايد اين ها را كنار زد؛ زيرا ما ليله القدر داريم. 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

بازداشت 50 نفر از اعضاى مافياى قاچاق كاال و خودرو  اقتصاد: رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى بابيان اينكه در پايان سال گذشته بيش از 50 نفر از مافياى قاچاق كاال و برخى از مسئوالن 
گمرك كه در فساد و همچنين قاچاق كاال از جمله خودرو به كشور دست داشته اند را دستگير كرده اند، گفت: طبق آخرين اطالعاتى كه به بنده رسيده اين دستگيرى ها ادامه دارد. امير خجسته افزود: مافياى قاچاق 

خودرو هاى لوكس مانند پورشه، بنز و تويوتا را در مرز هاى مختلف مانند سلفچگان و جاهاى ديگر دپو كرده اند و شبانه اين ماشين ها را از گمرك خارج مى كنند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rبانك مركزى اعالم كرد
آغاز پرداخت سپرده هاى 1 ميلياردى

5 تعاونى منحله از روز دوشنبه
اقتصاد:بازپرداخت سپرده هاى ســپرده گذاران پنج تعاونى منحله تا سقف10 
ميليارد ريال و تعيين تكليف ســپرده هاى باالتر از 10 ميليارد ريال، از صبح روز 

دوشنبه در شعب منتخب بانك ها و مؤسسات اعتبارى عامل آغاز مى شود.
به گزارش الف، بانك مركــزى با صدور اطالعيه اى در خصوص «تعيين تكليف 
سپرده هاى سپرده گذاران پنج تعاونى منحله» اعالم كرد: به آگاهى سپرده گذاران 
محترم تعاونى هاى اعتبارى منحله ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و 
تشكيالت البرز ايرانيان مى رساند كه بر اساس مصوبه سران محترم سه قوه، فرايند 
بازپرداخت سپرده هاى سپرده گذاران تا سقف 10 ميليارد ريال و تعيين تكليف 
ســپرده گذاران داراى سپرده هاى باالتر از 10 ميليارد ريال، از صبح روز دوشنبه 
21 خرداد ماه در شعب منتخب بانك ها و مؤسسات اعتبارى عامل آغاز مى شود.

رويترز: سوآپ نفتى ايران و عراق آغاز شد
اقتصاد: در حالى كه مســئله مبادله نفتى ايران با عراق از چند ماه پيش مطرح 
است، اما به دليل ناامنى در مسير انتقال انجام نشده بود، رويترز اعالم كرد سوآپ 

نفتى بين دو كشور آغاز شده است.

6 پااليشگاه بزرگ اروپا در آستانه قطع خريد نفت از ايران 
اقتصاد:يك منبع آگاه اعالم كرد: پااليشگاه هاى توتال فرانسه، اِنى و ساراس ايتاليا، 
رپسول و سپساى اسپانيا و هلنيك پتروليوم يونان خودشان را آماده مى كنند تا 
خريد نفت از ايران را پس از اعمال تحريم ها لغو كنند. اين شــركت ها بيشترين 
خريد اروپا را از ايران انجام مى دهند كه در حال حاضر يك پنجم صادرات نفت 

ايران را شامل مى شود. 

سكه 2 ميليون و 252 هزار تومان قيمت خورد
فارس:در معامالت روز پنج شنبه بازار تهران سكه طرح جديد با 29 هزار تومان 

افزايش 2 ميليون و 252 هزار تومان به فروش رسيد.

شكايت ايران از بوئينگ 
اقتصاد:سيدتقى كبيرى عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
جمهورى اسالمى ايران از طريق محاكم بين المللى، حقوقى و قضايى فسخ قرارداد 
بويينگ را به صورت جدى پيگيرى خواهد كرد.درهمين حال آخوندى وزير راه 
و شهرسازى با اشاره به منافع ملت ايران گفته  از تمام ظرفيت هاى قانونى براى 
پيگيرى فســخ يك طرفه قرارداد فروش هواپيما توسط شركت بوئينگ آمريكا 

استفاده خواهيم كرد.

رونمايى از كارتخوان هاى جديد كارت سوخت 
اقتصاد:سيد محمدرضا موسوى خواه مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى گفت: از پانزدهم تير امسال اولين سرى كارتخوان هاى جديد در جايگاه هاى 
توزيع سوخت رونمايى و در يك بازه زمانى مشخص، تمامى جايگاه هاى سوخت 

كشور به اين تجهيزات مجهز خواهد شد. 

66 سد بزرگ كمتر از 40 درصد آب دارند 
تسنيم:از ميــان 177 سد بزرگ موجود در 6 حوضه اصلى آبريز كشور، 37 درصد 
از آن ها و به تعبيرى 66 سد بزرگ كشور از جمله سدهاى زاينده رود، شهيدرجايى، 
ساوه و مالصدرا در آستانه تابستان همچنان كمتر از 40 درصد آب ذخيره شده دارند. 

خبر

ذره بين  اقتصاد/ زهرا طوسى   با تعطيلى كارخانه   ها، 
ورشكســتگى صنايع بــزرگ، به صرفــه نبودن 
سرمايه گذارى در توليد هر روز بر تعداد كارگراِن غير 
رسمى افزوده مى شود، جمعيتى كه به روايت «على 
ربيعى» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى بالغ بر 10 

ميليون نفر مى شوند.
آنگونه كه محمد باقر نوبخت سخنگوى دولت اعالم 
كرده در حال حاضر 3 ميليون و 200 هزار بيكار در 
كشور وجود دارد و هر ساله دست كم حدود 800 

هزار نفر نيز به اين جمعيت افزوده مى شوند. 
بر اساس يك پيش بينى از سوى مركز پژوهش هاى 
مجلس چنانچه در اقتصاد ايران در سال هاى آينده 
نرخ رشــد اقتصادى پايين تــر از 5 درصد بماند، 
(پيش بينى اين مركز براى ســال 97 در محدوده 
3 درصد اســت) نرخ بيكارى از محدوده 11 درصد 
به ســمت دامنه 16 تا 26 درصــد حركت خواهد 
كرد.موضوعى كه اســحاق جهانگيــرى آن را يك 

«اَبَرچالش» اقتصادى اعالم كرد.
دولت در دو سال گذشته سعى كرده حجم زيادى 
از منابع بانكى را به ســمت بنگاه هــاى زودبازده 
هدايت كند بلكه بتواند از فشار بيكاران بكاهد، اما 
برآوردهاى رســمى نشان مى دهد كه تالش دولت 

تأثير چندانى بر كاهش نرخ بيكارى نداشته  است. 
با تعطيلى كارخانه   ها، ورشكستگى صنايع بزرگ، به 
صرفه نبودن سرمايه گذارى در توليد، عدم مشاركت 
معنادار دولت در راه اندازى كسب و كارهاى جديد و 
به صورت كلى فرار ســرمايه  ها و ايده ها به خارج از 
كشــور، حاال 10 ميليون كارگر غير رسمى داريم 
كه به نان شــب خود محتاج هستند. مطابق اعالم 
«محمد مخبر دزفولى» رئيس ستاد اجرايى فرمان 
حضرت امام (ره) 12 ميليون نفر زير خط فقر مطلق 
قرار دارند. به طور قطع كارگراِن مشاغِل كاذب كه 
ربيعــى از آن ها به عنوان كارگران غيررســمى ياد 
مى كند با درآمدهاى اندك خود كه معموالً از يك 
ميليون تومان در ماه تجاوز نمى كند، در اين گروه 

قرار مى گيرند.

 مقايسه آمار كارگران رسمى وغير رسمى 
فتح اهللا بيــات رئيس اتحاديه كارگــران قراردادى 
و پيمانــى در گفت و گو با خبرنــگار ما مى گويد: 
آمــارى كه درباره 10 ميليون كارگر غير رســمى 

گفته مى شــود، جدا از كارگران شاغل هستند كه 
به شكل پيمانى كار مى كنند، كارگران غير رسمى 
كارفرما ندارنــد و ازمزايايى مثل دفترچه بيمه بى 
بهره اند، به شكل كارگران رسمى در قالب اتحاديه 
و صنف ساماندهى نشده و از هيچ حمايتى برخوردار 
نيســتند؛ اين كارگران اغلب دستفروش بوده يا در 
كار بازاريابى هستند، اين افراد اگر يك روز كار نكنند 

درآمد ندارند.
وى مى افزايد: با اين حال وضعيت كارگران پيمانى 
نيز خيلى بهتر از اين افراد نيســت، امروزه بيش از 
95 درصد كارگران قراردادى هســتند و هر لحظه 
كارفرمايان اراده كنند مى توانند آن ها را از كار بيكار 
بكنند، تنهــا پنج درصد نيروى كارگرى رســمى 
هستند كه در آينده نزديك بازنشسته خواهند شد و 
چنانچه استخدام هاى دائم را پيگيرى نكنيم و دولت 
و مجلس براى اصالح قانون كار و تعيين سقف براى 
شــغل هاى با ماهيت غير مستمر وارد گود نشوند، 
عمالً در چند سال آينده كارگرى به شكل استخدام 

دائم نداريم كه امنيت شغلى داشته باشد.
وى ادامه مى دهد: متأسفانه با شرايط اقتصادى كه 
امروز شاهدش هستيم، بنگاه ها به شكل نيم شيفت 
و يك شيفت و دســت و پا شكسته كار مى كنند، 
كارگران پيمانى وضع خوبــى ندارند، گاهى كه با 
شوراى كارخانجات و نمايندگان كارگران صحبت 
مى كنيم، مى شنويم كه هر روز تعدادى از همكاران 
با قراردادهاى كوتاه مدت تعديل مى شــوند و اين 
ريزش نيرو به معناى اين است كه اگر فكرى به حال 
اقتصاد و توليد داخل نشــود اين جمعيت كارگران 
پيمانى به جمع كارگران مشاغل غير رسمى افزوده 

خواهند شد.
وى مى گويد: كارگران قراردادهاى كوتاه مدت بعد از 
تعديل نيرو در كنار دانش آموختگان بيكار وقتى با 
درهاى بسته در بازار كار مواجه مى شوند مجبورند 
براى تأمين معيشت با پخش تراكت، دستفروشى، 

پيك موتورى به گذران زندگى بپردازند.
وى تصريح مى كند: 11 ميليون جمعيت كارگرى 
در خطرند، اگر براى حل تبصره هاى يك و دو ماده 
هفت قانون كار فكرى نشــود، اگر وضعيت توليد 
داخل ساماندهى نشود و قاچاق كاال همچنان ادامه 
داشته باشد، اگر سرمايه گذارى در كشور نهادينه و 
امنيت سرمايه گذار فراهم نشود، جلوى باند و رانت 

گرفته نشود و اصالح نظام بانكدارى در دستور كار 
قرار نگيرد، همه اين ها مثل حلقه هاى زنجير بازار 
داخلى را فلج مى كننــد و اقتصاد مبتنى بر داللى 
جاى كسب و كار توليد محور را مى گيرد، و هر روز 
بر تعداد افراد بيكار و شاغل در مشاغل غيررسمى و 

داللى افزوده مى شود.

 آمار سازى دولتى 
محمد عنبرى كارشــناس حوزه كســب و كار در 
گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: درباره اينكه آمار 
كارگران غير رسمى را 10 ميليون اعالم مى كنند 
بايد پرسيد، كه مالك براى كارگران رسمى و غير 
رسمى چيست؟ سطح زندگى، معيشت و درآمد آن 
كارگر است يا مالك حق بيمه است؛ بنابراين ممكن 
است كارگرى داشته باشيم كه بيمه باشد و حقوق 
بسيار پايينى داشته باشد و كارگرى داشته باشيم 
كه بيمه نباشــد ولى حقوق دريافتى خيلى بااليى 
داشته باشد مثل كسانى كه كارهاى پروژه اى انجام 

مى دهند و از نظر درآمد و معيشت مشكلى ندارند.
وى تأكيــد مى كند: حاال وقتى بيمه شــد مالك 
تصميم براى كارگر رسمى و غير رسمى، براى حل 
اين مسئله راه حلى كه مى دهند چيست؟ مى گويند 
بايد همه بيمه باشــند، آيا مشــكل حل مى شود؟ 
كارفرماها قرارداد سه ماه مى بندند و كارگر را بيمه 
هم مى كنند، دوباره صاحب بنگاه هر وقت كســب 
و كارش نچرخــد مى تواند آن كارگر را بيرون كند 

و مى بينيد با اين نبود پايدارى و نداشــتن امنيت 
شغلى، به رسمى بودن يا غير رسمى بودن كارگران 

خيلى وابسته نيست.
عنبــرى ادامه مى دهد: يا مثالً براى اينكه كارگران 
رسمى بشوند بيمه را اجبارى مى كنند و به تأمين 
اجتماعى مى گويند ما پولش را مى دهيم، بعد دولت 
سهم پولى كه گفته نمى دهد، تأمين اجتماعى هم 
چون نمى تواند مطالباتش را از دولت بگيرد، پايش 
را روى گــردن كارفرما و پيمانكارها مى گذارد تا به 
هر طريقى شده پول وصول كند، پيمانكار هم كه 
از عهده هزينه هايش بر نمى آيد، كارگرش را اخراج 
مى كند، وقتى به جاى اصالح قانون كار به اين شكل 
بخواهند مشكالت را حل كنند، اين طور مى شود كه 

بيمه كردن برعكس نتيجه مى دهد. 
وى تصريح مى كند: ارائــه چنين آمارى يك جور 
آمارســازى دولتى هم هســت، به ايــن قصد كه 
بعد مى آيند يك قانونــى مى گذارند و تعداد بيمه 
شده ها را زياد مى كنند، مثالً مى گويند سهم بيمه 
تاكســيرانان را دولت مى دهد، بعد به يك باره آمار 
بيمه شده ها زياد مى شود، مى گويند دستاورد دولت 
اين بوده كه كارگران غير رسمى را تبديل به رسمى 
كرده اســت. در صورتى كه دولــت كارى نكرده و 
وضعيت اشــتغال و كسب و كار بهتر نشده است و 
وضعيت به همان منوالى كه از قبل بوده است و تنها 
يك اسم به اســم ديگرى تبديل شده، اين اتفاقى 
هســت كه مى افتد؛ در مجموع مى خواهم بگويم 

مسئله شناســى ما اشتباه است كه مى گويند غير 
رسمى ها مهم است، در حقيقت بايد گفت آن هايى 
مهم هستند كه درآمدهايشان كفاف زندگيشان را 

نمى دهد و امنيت شغلى هم ندارند.
اين كارشناس حوزه كسب و كار تأكيد مى كند: كار 
اساسى كه بايد بشود هيچ كدام از اين ها نيست، بايد 
رفع معضالت فضاى كسب و كار هدف گرفته شود، 
متأسفانه وزارت كار روى بهبود فضاى كسب و كار 
هيــچ كارى نمى كند، يك قانون كار كه متولى آن 
اســت را نمى آيد جورى اصالح كند كه هم كارگر 
و هم كارفرما به طور توأمان از آن منتفع شــوند و 
چرخ كار بچرخد و همچنان 10 سال اين قانون در 

مجلس مى آيد و مى رود.

 ضرورت اصالح 5 قانون 
وى با اشــاره به اينكه اگر قوانين اشــتغال دائم و 
موقت حل بشــود به ايــن موضوع كمك مى كند، 
توضيح مى دهد: قبالً با يك طرح مســئله اشتباه 
وضعيت امنيت شغلى كارگران را از بين بردند، در 
ســال 69 كه قانون كار را تغيير دادند بيش از 80 
درصد قراردادهاى نيروى كار دائم بود، اين ها آمدند 
گفتند كه مى خواهيم كارى كنيم كه امنيت شغلى 
كارگر حفظ شــود بعد قانون گذاشتند كه «هيچ 
كس حق ندارد باالى سه ماه قرارداد موقت ببندد. 
به عبارتى باالى ســه ماه اگر قراردادى بسته شد، 
حتماً قرارداد دائم باشد و حق فسخ قرارداد را هم از 
كارفرما گرفتند» بعد نتيجه چه شد؟ كارفرما گفت 
اگر من حق فســخ قرارداد را نداشته باشم و كارگر 
را به عللى نخواهم مشكالت زيادى خواهم داشت، 
پس براى حل اين گزينه كه در ذهنش شكل گرفته 
بود، با هيچ كارگرى باالى ســه ماه قرارداد نبست، 
تا امروز 96 درصد قراردادهاى ما زير سه ماه بسته 
شود و موقت باشــد، قانون گذار آمد قانونى براى 
امنيت شغلى بگذارد برعكس شد اين يعنى سياست 

گذارى ناقص و غلط كه بايد اصالح شود.
وى ادامه مى دهــد: اصالح قوانين ماليات بر ارزش 
افزوده، بيمه و قراردادها، كار، مجوزها، استاندارد و 
شهردارى ها و... مى تواند راه حل اين مشكالت باشد، 
با اصالح اين قوانين معضالت فضاى كسب و كار از 
بين خواهد رفت و چالش كارگران غيررسمى هم 

حل خواهد شد.

قدس از آمار دولتى 10 ميليونى كارگران بدون شناسنامه كارى و ضرورت اصالح قوانين براى حل مشكل كارگران گزارش مى دهد

امنيت شغلى، رسمى و غير رسمى نمى شناسد
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امیدسازان اجتماعی

3000737274
سامانه پیامکی

                                صفحه جامعه                                   
انتقادها، پیشنهادها و ایده های خود را 

از طریق این پیامک به گروه اجتماعی ارسال فرمائید

دکتر جمال یزدانی / پژوهشگر فرهنگ و ارتباطات

 استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران تحلیل کرد

باید روی نیروهای همگرا، در سال های آینده سرمایه گذاری کنیم

تحلیل کارشناس

جامعه: دکتر حجت کاظمی اســتاد جامعه شناسی سیاسی 
دانشــگاه تهران در گفت و گو با سرویس سیاسی فردا به چرایی 

عوامل افزایش نارضایتی ها در جامعه ایران اشاره کرده است.
وی در این گفــت و گو با بیان اینکه مرز دقیقی بین نیاز های 
واقعی و کاذب افراد وجــود ندارد، می گوید: نارضایتی در همه 
طبقات وجود دارد؛ طبقه متوسط ناراضی است، طبقه حاشیه 
نشــین ناراضی است حتی شما در مورد گروه های مذهبی هم 
نوعی از نارضایتی را می بینید. این موضوع عوامل مختلفی دارد. 
یک آدم مذهبی انتظاراتی از جامعه دارد که تأمین نمی شود مثاًل 
قشــر مذهبی ما از وضعیت حجاب ناراضی است. در حالی که 
بخشی از طبقه متوسط ما دقیقاً همین مسئله را از زاویه دیگری 
دنبال می کنند. یا مثالً اینکه طبقه متوسط از این ناراضی است 
که تحصیلکرده است، آموزش دیده و مهارت دارد، اما بازار کار 
نیست. روستایی ما احساس می کند خواسته هایی که از زندگی 
دارد، تأمین نمی شود. دالیل این نارضایتی ها خیلی متعدد است.

ما دائماً پس از انقالب به انتظارات دامن زدیم. باید توجه کنیم 
که خود انقالب ها به انتظارات اجتماعی زیادی دامن می زنند. 

بعد از انقالب هم ما طی انتخابات ها دائماً با موج جدیدی از دامن 
زدن به انتظارات روبه رو بوده ایم. 

دکتــر کاظمی ادامه می دهد:نخبگان سیاســی برای اینکه در 
انتخابات رأی به دســت بیاورند یک گروهی را مورد مخاطب 
خود قرار می دهند؛ مثالً طبقه متوســط را، چون می دانیم یک 
سیاســتمدار نمی تواند همه را با هم داشته باشد از این رو یک 
طبقه را مخاطب قرار می دهد و انتظارات آن ها را دامن می زند 
بدون اینکه توجهی داشته باشد که می تواند آن انتظارات را بر 
آورده کند یا خیر. وی در تحلیل اعتراضات صنف ها و قشر های 
مختلف می گوید: بستر های این نارضایتی ها در طول یک فرایند 
شــکل گرفته بودند مثل مؤسســات مالی یا بیکاری جوانان 
تحصیلکرده. شــما در طی سال های گذشته با موج فزاینده از 
تحصیلکردگان دانشگاهی روبه رو بودید. شما در دهه 50 و 60 
با رشد باالی سه درصد جمعیت روبه رو بودید. این جمعیت وارد 
شــده سالی افزون بر یک میلیون تقاضای بازار کار است و این 
تقاضای بازار کار را از طریق گســترش آموزش عالی چند سال 
به تعویق انداختید و حاال کسانی که قبالً با دیپلم وارد بازار کار 
می شدند، اآلن با لیســانس، فوق و حتی دکتری متقاضی کار 
هستند. شما بانک هایی دارید که با تعهدات سنگین پرداخت 
وام های مختلف، مســکن مهر و... روبــه رو بودند. فرهنگیان و 
صندوق فرهنگیان که فساد عجیب و غریب در آن رخ داد و دائماً 
از آن طرف به جامعه تزریق می شود که همه حقوق های نجومی 
می گیرند، همه دزد هستند، ناکارآمد هستند. این صدایی است 
که شنیده می شود، هر روز خبر اختالس به گوش می رسد. باید 

آستانه روانی جامعه را در نظر بگیرید.
این استاد جامعه شناسی سیاســی دانشگاه تهران با تأکید بر 
اینکــه در فرهنگ ما، عناصر فرهنگی مــا درک قدرتمندی از 

ایرانی بودن، مذهب وجود دارد و هنوز ساخت خانواده در ایران 
قدرتمند است، می گوید: یکی از کار های ما در سال های آینده 
ایــن خواهد بود که به نحوی درســت و اصولی روی نیرو های 
همگرا سرمایه گذاری کنیم و نیرو های واگرا را به صورت اصولی 
تضعیف کنیم، ولی مهم ترین نکته ای که می توانیم نیرو های واگرا 
را از طریق آن تضعیف کنیم، این است که دستور کار مشترک 
داشته باشیم. به قول معروف فرآیند های رابطه حکومت و جامعه 
را تنظیم کنیم که آن قدر پمپاژ نارضایتی از باال، پمپاژ اختالف 

و فرسایش تزریق نشود. 
دکتر کاظمی با اشاره به مطالعات انجام شده توسط وزارت رفاه 
می افزاید: احساس تبعیض در جامعه ما وجود دارد. نتیجه این 
احساس تبعیض به وجود آمدن احساس سرخوردگی، خشم، 
احساس نارضایتی، احساس اینکه خیلی از چیز ها سر جایش 
نیســت و.. است. نکته دیگر اینکه یکی از مشوق های فساد در 
جامعه ما این اســت که افراد احســاس می کنند که به خاطر 
وضعیت های تبعیــض آلودی که بخش مهمــی از آن ذهنی 
اســت، احساس می کنند که این حق را دارند که این شکاف را 

به طریقی پر کنند.
وی راه حــل برون رفــت از وضع موجود را توســعه می داند 
و می افزایــد: کلیدی تریــن و راهبردی تریــن و مهم تریــن و 
درازمدت ترین مســئله ای که می تواند در کنترل نارضایتی ها 
کمک کند، این اســت که فرآیند توسعه در ایران به کار بیفتد. 
همه ما می دانیم که برای اینکه یک میلیون شغل ایجاد کنیم، 
هشت درصد رشد نیاز داریم. برای اینکه ثروت خلق شود، تأمین 
اجتماعی خوب تأمین شــود، شغل ایجاد شــود، و... شما باید 
هشــت درصد رشد داشته باشید. با رشد زیگزاگی که ماداریم، 

رشد منفی، باال پایین، اتفاقی نخواهد افتاد. 

قدس در گفت وگو با کارشناسان مقوله مجازات های جایگزین به جای زندان را بررسی می کند

خدمت عمومی جایگزین حبس شود
خبر

کمک با چنگ و دندان!
دیمنتورها، با انتخاب مصادیقی از پدیده های اجتماعی و ضریب دادن به آن ها در 
تالش اند تا تصویر اجتماعی متفاوتی به مردم ارائه کنند. افشای مبانی و راهکارهای 
آن ها یکی از روش های تقابل با »مایوس سازان اجتماعی« است. اما روش دیگر، 
تک نگاری از »منتورهای اجتماعی« اســت. در این ستون تالش خواهیم کرد، تا 
»امیدسازان اجتماعی« را در سراسر کشور بازنمایی کنیم. امیدسازان، متکی بر 
خالقیت های فردی و گروهی، و صدالبته بدون پوشش رسانه ای خاصی، پایه های 
اجتماعی محیط خود را تقویت می کنند و رشد می دهند.  بعد از روستای سرهنگ 
در خراســان رضوی به شهر کرمان می رویم و با تشکل اجتماعی مبارکه که به 

فقرزدایی محلی قیام کرده است آشنا می شویم:

 چرا زرتشتی ها وضعشان بهتر است؟
محلۀ ما در کرمان، یک جای فقیرنشــین و قدیمی اســت. خانه های قدیمی و 
خانواده های قدیمی که متأسفانه سطح فرهنگ و سواد برخی هایشان پایین است. 
برای همین هم خرافه گویی اینجا طرفدار دارد. ما اینجا آدم هایی را داشتیم که 

ادعا می کردند امام زمان)عج( را می بینند و ایشان هر شب به خوابشان می آیند.
 مادرهای محله عموماً انقالبی و مذهبی هستند اما بعضی از مردهای محل درگیر 
معضل اعتیاد شــدند و بچه ها هم که آسیب های فضای مجازی و ... مشغولشان 
کرده است. از طرفی، یک خیابان آن طرف تر محله زرتشتی هاست که با بچه های 
ما یک جا مدرسه می روند. وضع مالی آن ها خیلی خوب است و بچه ها همیشه 

از ما می پرسند:»چرا ما که مسلمان هستیم وضعمان بد است اما آن ها که ...«

 شب قدر در تاریکی!
مسجد بزرگ و قشنگ محل که هر سه وعده نماز در آن برگزار می شود از حدود 
چهل نفری که ثابت نماز می خوانند، حدود بیست نفر میانسال و جوان هستند که 
فقط می آیند، نماز می خوانند و سریع می روند دنبال کارهایشان. بقیه هم پیرمردها 

و پیرزن های هشتاد یا نودساله ای هستند که همیشه می آیند. 
آن اوایل اصالً اجازه استفاده از مسجد را به ما نمی دادند. همین سال گذشته، من 
خیلی خواهش کردم که قبل از ماه مبارک رمضان، مسجد را ما غبارروبی کنیم. 
خیلی ازشــان خواهش کردم، خیلی تماس گرفتم که اجازه بدهند ما مسجد را 
جارو بزنیم. شاید دو یا سه سال بود که مسجد غبارروبی نشده بود و هیئت امنا 
هم با توجه به اینکه سنشان زیاد است، غبارروبی برایشان سخت بود. باالخره بعد 
از کلی پیگیری، به ما اجازه تمیزکاری دادند اما در انبار مسجد را قفل  کردند که 
ما جاروبرقی برنداریم! از خانه هایمان جارو دســتی آوردیم و با سختی مسجد را 

غبارروبی کردیم. 

 جلسه در پارک؟ خیلی هم عجیب نیست!
دوست داشتم در مسجد کاری انجام بدهم و بعد از کلی ارتباط، توانستم یک اتاق 
در آنجا بگیرم. اتاقی که مسجد به من داده بود، خیلی کوچک بود و نمی شد آنجا 
یک جلسه ساده گذاشت . برق همین اتاق را هم قطع کرده بودند و سه شب قدر 
را آنجا توی تاریکی مطلق سپری کردم. یک روز، دفترچۀ تلفن مسجد را برداشتم 
و به خیلی ها زنگ زدم. به خانم هایی که قبالً به مسجد می آمدند. هیچ کدامشان 
قبول نکردند که دوباره بیایند و باهم کاری انجام دهیم. دســت تنها بودم و هیچ 
پولی هم برای شروع نداشــتم. دنبال یک راه تازه می گشتم. یک راه که ما برویم 
پیش مردم، نه آنکه منتظر باشیم تا آن ها بیایند سمت ما. دیدیم یک پارک نزدیک 
مسجد هست؛ گفتیم یک جلسه ای آنجا تشکیل بدهیم. اوایل جمعیت خیلی زیاد 
نبود. چند باری خودم در خانۀ آن هایی که می شناختم را زدم و خواهش کردم که 
بیایند جلسه. جلسه خیلی ساده بود و بیشتر گفت وگو می کردیم. حتی پذیرایی 
هم نداشتیم. به خانم های جلسه می گفتیم که هرکسی می تواند از خانه فالسک 
چای و پذیرایی بیاورد. این طوری جمعمان هم خودمانی تر هم بود.  جلسه هایمان 
شده بود هر دوشنبه. دو سه ماهی همین طور ادامه دادیم. بعضی وقت ها چند نفر 
خانم توی پارک می آمدند و کنارمان می نشستند. صحبت  ها برایشان جالب بود. 
حرف ها خیلی مذهبی و سیاســی نبود، برای همین جبهه نمی گرفتند و جذب 

می شدند. آن اواخر جمعیتمان بیشتر از 50-40 نفر شده بود.
درد، فقر اســت گاهــی اوقات با خانم هــای محل صحبت می کــردم که چرا 
خیلی هایشــان جلسه نمی آیند. جواب می دادند: »ما این قدر مشکالت داریم که 
اصالً وقت این کارها را نداریم.«، من دخترم دم بخت است جهاز ندارد. باید بروم 
کار کنم تا پول در بیاورم! »من دو تا بچه دارم! شوهر معتادم گذاشته رفته و به 
این کارها نمی رسم«.  این حرف را که می شنیدیم، با چند تا از خانم ها نشستیم 
یک حساب وکتابی کردیم. دیدیم مهم ترین دلیلی که نمی گذارد خانم ها فعالیت 
اجتماعی انجام بدهند، فقر است. خانم ها آن قدر سرگرم مشکالتشان شده بودند 

که واقعاً وقت نمی کردند به چیز دیگری فکر کنند.

 تأمین جهیزیه، شروع کار ما بود
از مشکالت خانم های جلســه شروع کردیم و تمرکزمان را گذاشتیم روی تهیۀ 
جهیزیه! مثالً یکی دخترش داشــت عروس می شد اما جهازش یخچال نداشت. 
دســت به دامان فامیل و آشناها شدم. به همه می سپردم که ما خانواده نیازمند 
داریــم. وقتی می گویم همه، یعنی همه! دوست،آشــنا، فامیل، همکار، خالصه 
هرکسی که می شناختم. حتی در میهمانی و جلسه های قرآن پالستیک فریزری 
دســتم می گرفتم و بین خانم ها می چرخیدم و پول جمع می کردم. هزار تومان، 
هزار تومان جمع می شد. حتی سکه هم توی پالستیک پیدا می کردیم. ولی بازهم 

خدا خیرشان بدهد، مهم این بود که هرکی هرچقدر می توانست کمک می کرد.
یکی دیگر از خانم های جلســه می خواست ازدواج کند ولی وضع مالی شان واقعاً 
خراب بود. شــوهرش هم خیلی پول نداشت. به خانم پیشنهاد دادیم که اگر با 
جشن های ازدواج آسان راضی هستند، شروع کنید، ما هم سعی می کنیم پولش 

را جور کنیم. پانصد و خرده ای هزار تومان جمع شد. 
مــردم پانصد تومان پانصد تومان کمک کردند و خدا را شــکر این ها هم ســر 
زندگی شان رفتند. با همین روش، جهاز سه چهار نفر از بچه ها را جور کردیم و کار 
جدی ما از همین جا شــروع شد. خانواده ها اثر این پول ها و کمک کردن هایشان 
را در بچه هایشــان دیده اند.  دیگر ما نمی گوییم کمک کنید، خودشان همراهی 
می کنند. یکی از خانم ها می گفت: »من پولی ندارم که کمک کنم؛ فقط می توانم 
ببافم.« کاموا خانه دارد و اسکاچ می بافد و هر جلسه و جایی که  می رود، می فروشد. 
بعد همین پول را کمک می کند که برای بچه های جلســه جهاز بخریم. بچه ها 

این طوری کمک می کنند، با چنگ و دندان!

 ما و آن ها نداریم
با غصه آمد پیش ما.

_»نمی گذارند بچه ام را ثبت نام کنم! میگن واسه ثبت نام، باید چک ضمانت بدی! 
آخه منی که شوهِر معتادم گذاشته رفته، چک از کجا بیارم بدم مدرسه؟«

حرفش خیلی غصه داشت. با دوستانم صحبت کردم و یک چک توانستیم برایش 
جور کردیم! از همان موقع بود که رابطه اش با ما نزدیک تر شد. همیشه یک طوری 
می خواست این محبت را جبران کند و می گفت: »من بچه کوچک دارم و سختمه 
بیام توی جلسه ها، اما اگر کمکی از من برمی آید، بگید!« رابطه مان کم کم بهتر هم 
شد. آن موقع ها هنوز پوشش مانتو و شلوار بود. شاید یک مقداری هم حجابش 
خوب نبود. می دید که من چادر می پوشــم. یک روز که باهم نشســته بودیم، 

گفت:»خیلی دوست دارم چادر داشته باشم ولی...«
ِمن و ِمن می کرد.

-»ولی خب پولش را ندارم«
خانم های جلسه آمدند کمک و برایش چادر تهیه کردیم. الحمداهلل اآلن چادری 
شــده اســت. البته ما بیشتر از همه برای این خوشــحالیم که شاید دخترهای 
دبستانی اش به خاطر فقر و نبود پدر، به راه هایی کشیده بشوند اما اآلن شکر خدا 
اوضاعشــان خیلی بهتر است. در مدت دو سال گذشته بیش از 100 خانواده  در 
این محله با حرکت مردمی این بانوی انقالبی و مجموعه همراهش، از فقر رهایی 

پیدا کرده اند.

 جامعه/ محبوبه علی پور  همه ســاله 
درایام ماه مبارک رمضان شاهد تالش هایی 
همانند اجــرای گلریزان  به منظور رهایی 
زندانیان هستیم. چنانکه به گفته متولیان 
ستاد دیه کشور طی ســی سال برگزاری 
این برنامه بیش از 106 هزارنفر از مجرمان 
جرائم غیر عمد به کانون خانواده بازگشته اند. 
این درحالیست که همچنان   شمار زیادی 
مجرمــان دوران حبس خود را در زندان ها 
ســپری می کنند.به طــوری که چندی 
پیش معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
زندانی بــودن ۲۲5 هزار نفر در زندان های 
کشــور گفته بــود از نظر شــمار زندانی 
هشــتم جهان هستیم که این آمار زیبنده 
کشور نیســت. ازهمین رو صاحب نظران  
مجازات های جایگزین حبس را به عنوان 
راهکاری مؤثر برای پیشگیری از پیامدهای 
این وضعیت می دانند . صدالبته قدم های 
ارزشــمندی نیز دراین مقوله از سوی قوه 
قضاییه برداشته شده ، چنانکه درروزهای 
گذشته شاهد تقدیر از 5 قاضی برای صدور  
مجازات های جایگزین  بودیم. برای مثال 
یونس کاظم زاده قاضی شعبه 101 کیفری 
۲ خداآفرین آذربایجان شــرقی یکی ازاین 
افرادبود که  درآرای صادرشــده وی ؛ تهیه 
آبشخور برای اســتفاده حیوانات جنگلی 
درمنطقه حفاظت شــده ارسباران توسط 
متهم شکارغیرمجازشوکا  ،کاشت ۳00اصله 
درخت جنگلی از نمونه های بومی درمنطقه 
حفاظت شده توسط متهم به قطع اشجار 
و تحقیق درمورد تهدیدات انسانی آبزیان 
رودخانه ارس و آموزش آن به اهالی توسط 
 متهم به صید غیرمجاز  دیده می شــود.
حجت االسالم رضا دانشور ثانی عضو هیئت 

علمی دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی و 
معاون امـور حقوقی 
و موقوفـات آستان 
قــدس رضــــوی 

در ایــن زمینــه می گویــد: گرچه حبس 
درمقایسه با دیگر کیفرها مدرن محسوب 
می شود، اما پیامدهای ناخوشایندی برای 
فــرد مجرم، خانواده و البته جامعه دارد. به 
این ترتیب فــرد مجرم موقعیت اجتماعی 
خود را از دســت داده و بــه دلیل گذران 
زمان مجازات قادر به اشتغال یا امورعادی 
زندگی نیست. این در حالی است که طی 
دوره حبس آســیب های روانی، تربیتی و 
اخالقی را نیز تجربه خواهد کرد همچنین 
خانواده مجرمان نیز به دلیل از دست دادن 
سرپرست خود دچار تنگناهای اقتصادی و 
اجتماعی می شوند. نکته دیگر اینکه اعمال 
مجازات حبس بــه جامعه نیز هزینه های 
هنگفتــی را تحمیل می کنــد. چنانکه از 
یک طرف بخشی از نیروی فعال جامعه در 
معرض آسیب های متعدد قرار می گیرد و 
از طرف دیگر فراهم کردن شرایط حفاظت 
و نگهــداری از این افــراد درقالب زندان ها 
نیازمند صرف هزینه هاســت. از همین رو 
از حدود پنج دهــه اخیر جوامع به اصالح 
نظام کیفــری خــود پرداختــه و مقوله 
 مجازات های جایگزیــن را مطرح کرده اند.
دکتر علــی صابری حقوقــدان نیز اظهار 
می کند: مقوله مجازات هــای جایگزین از 
الزامات جامعه مدرن محســوب می شود. 
البته اندیشــمندان وطنی نیز با بررســی 
زوایایی فقهی و حقوقی جامعه ما ســعی 

کرده اند مبنایی برای اجرای این رویه پیدا 
کنند چراکه بی شــک در حــدود، دیات و 
قصاص نمی توان از ایــن گونه مجازات ها 
اســتفاده کرد و در حوزه تعزیرات می توان 
مســائلی را یافت که قابــل تطبیق برای 
 اجــرای مجازات هــای جایگزین باشــد. 
وی تصریح می کند: بایــد جامعه را برای 
به کارگیری این شــیوه آمــاده کنیم چرا 
که ذهنیت مجــازات گرای مــردم ما به 
مجازات هــای واقعــی می اندیشــد و به 
ندارد.  توجهــی  جایگزین  مجازات هــای 
از این رو مســائل اجتماعــی ما عاملی به 
عنوان انتخاب کننده چنین مجازات هایی 
نبوده و بنابراین بهره مندی ازاین رویه باید 
درجامعه نهادینه شــود.  درحالی که هنوز 
هم شاهد هســتیم برای مثال وقتی مردم 
از مســئله ای عصبانی هستند، می گویند: 
»فالن کشور خوب اســت که دست دزد 
را قطع می کنند و دیگر هیچ کس جرئت 
دزدی نــدارد!« چراکه اغلــب ما در عوالم 
ذهنی و ظاهری به مســائل مدرن همانند 
حقوق بشــر خود را معتقد نشــان داده و 
روشــنفکرانه رفتار می کنیم، اما در مرحله 
 عمل و اجرا که می رسد، دگرگون می شویم. 

محمــــد کاظمی، 
نایــب رئیـــــس 
کمیسیـون حقوقی 
و قضایــی مجلس 
اســت:  معتقد  نیز 

طی سال های اخیر شاهد رشد آمار زندانیان 
هستیم که بخشی از این مقوله ناشی از این 
است که برخی مسائل را جرم انگاری کرده 
و در واقع بر حجم عناوین مجرمانه افزوده 
شده است. درحالی که متناسب با این رویه 
نتوانستیم به تدارک ســاخت ندامتگاه ها 
و زندان ها اقدام کنیم. مســئله دیگر اینکه 
مــا برای مجازات بســیاری از افراد حبس 
درنظر می گیریم درحالــی که با وضعیت 
جرم آن ها که می تواند بار نخست باشد یا 
اینکه جرم چندان سنگینی نباشد می توان 
از مجازات های جایگزین بهره برد. البته از 
آنجاکه در حــال حاضر قوه قضائیه عده و 
ُعده کافی را برای اجرای این قضیه ندارد، 
اجرای کامل مجازات های جایگزین دچار 
وقفه شده است. همچنین برخی قضات ما 
آشــنا با این مفاهیم نیستند و برایشان جا 
نیفتاده درحالی که هیچ گونه محدودیت 
 قانونــی درایــن موضــوع وجود نــدارد.

 نقش موانع حقوقی وفرهنگی 
با وجود تأکید به مجازات های جایگزین در 
اسناد باالدستی و قوانین کشور همچنان 

این شــیوه چنــدان در جامعــه پذیرفته 
نیست. به راســتی موانع اجرای آن ریشه 
در باورهای اجتماعی و فرهنگی دارد یا به 
 مسائل قانونی و حقوقی مربوط می شود؟

 حجت االسالم دانشور ثانی، جرم شناس 
با تأکید بر مســائل حقوقی و فرهنگی به 
عنوان موانع اجرای مجازات های یاد شده، 
خاطرنشان می کند: در حال حاضر مسائلی 
همانند دوره مراقبتــی، خدمات عمومی 
رایگان، جریمه نقدی روزانه و محرومیت 
از حقــوق اجتماعی به عنــوان مجازات 
جایگزیــن معرفی می شــود. البته از آنجا 
که زیرساخت ها و ساز و کاراجرای چنین 
مجــازات هایی فراهم نیســت، همچنان 
جامعه و مردم به ایــن گونه مجازات ها و 
آثار تربیتی آن ها نگاهی تردید آمیز دارند. 
این در حالی اســت که ضــرورت تقویت 
ایــن گونه مجازات هــا در جامعه ما حس 
می شود و باید ســازوکار اجرای آن فراهم 
شــود تا با این شــیوه از تبعات گسترده 
 مجازات حبس مجرمان پیشــگیری شود.

دکتــــر صابـــری 
می کند:  تأکید  نیز 
موانـــــع اجـرای 
مجازات هـــــای 
هــم  جایگزیـــن 

قانونی و هم فرهنگی و اجتماعی اســت 
چــرا که ما در تمام جرائــم نمی توانیم از 
مجازات هــای جایگزین اســتفاده کنیم. 
همچنین جامعه مــا نیز تاب پذیرش این 
گونه مجازات ها را ندارد و نمی تواند قبول 
کند کــه مجرمی را که باید به زندان برود 
با خواندن کتاب یا ارائه خدمتی آزاد کرد. 
ازهمین رو با تعیین این گونه مجازات ها در 
اولین واکنش ها این قاضی پرونده است که 
مورد قضاوت قــرار می گیرد چراکه هنوز 
این رویه از ســوی جامعه پذیرفته نشده 
است. شوپنهاور فیلســوف آلمانی درباره 
پذیــرش حقیقت درجامعــه اعتقاد دارد 
برای رسیدن به این امر باید مراحلی طی 
شود و زمانی مردم به باورمندی می رسند 
که تأکیــد دارند این قضیه از ابتدا بدیهی 
بوده اســت. مقوله پذیــرش مجازات های 
جایگزین نیز در جامعــه ما زمانی فراگیر 
می شود که همه نســبت به اجرای آن به 
باور رســیده و آن را بدیهی بدانند. به هر 
روی امــروزه قاضی خــالق همانند دیگر 
افراد خــالق در جامعه بخصوص با وجود 
شبکه های مجازی مورد هجمه و قضاوت 
قرار می گیرد. در واقــع همواره ایده هایی 
اینچنینی به دشواری پیش می رود چراکه 
اغلب افــراد در محافل خــود به نقد این 

گونه ایده ها می پردازند بدون آنکه درصدد 
 واکاوی علمی و کشــف مزایای آن باشند. 
وی همچنیــن اظهار می کنــد: به لحاظ 
فرهنگــی و اجتماعی ذهن غالــب افراد 
جامعــه جنجال طلب و هیجان دوســت 
است و کمتر به دنبال عقالنیت می رود. از 
همین رو حاشیه های مسائل بیش از اصل 
ماجرا تعقیب می شــود. چنانکه شاهدیم 
۲000 نفــر یا ۲0 هزار نفر به اســتادیوم 
می روند تــا فوتبال ببیننــد و بیش از ۲ 
 میلیون نفر برنامه 90 را تماشــا می کنند.

 ضرورت تالش های فراگیر
اینجاست که باید پرسید چگونه می توان 
زمینــه را بــرای گســترش و اثرگذاری 
 مجازات هــای جایگزیــن فراهــم کرد؟ 
کاظمــی، نماینــده خانه ملت درپاســخ 
می گوید: ما با آسیب های اجتماعی روبه رو 
هستیم که دلیل آن نیز اقتصادی و فرهنگی 
است؛ بنابراین به جای جرم تراشی باید به 
دنبال راهکارهای فرهنگی و اجتماعی بود. 
از این رو در بدو امر متولیان امور فرهنگی 
ما باید تالش کنند که جامعه را به ســوی 
مسیری مستقیم هدایت کنند. همچنین 
در ابعــاد همگانی اقتصــادی و فرهنگی 

تمــام نهادهــا چــون ید 
واحدی همسو و هماهنگ 
که  چرا  کنند  مشــارکت 
نگرش های یکجانبه گرایانه 
 ما را به بیراهه  می کشــد.
نیــز  صابــری  دکتــر 
خاطرنشان می کند: به طور 
کلی بنابر بررسی های انجام 
شــده مجازات ها به دالیل 
مختلف اجرا می شــود که 
از این موارد می توان تنبیه 

مجرم و تنبه مردم اشاره کرد. 
به این ترتیــب در مجازات های جایگزین 
می توان همه این مسائل را بخصوص نفع 
جامعه را لحاظ کرد چراکه جامعه می تواند 
از خدمــات این فرد اســتفاده کرده و در 
مقابل فرد مجرم نیــز دوره مجازات خود 
را طــی می کند زیرا دراین روند نیز برخی 
 از مزایا و آزادی های وی محدود می شــود. 
به هر روی این گونه مجازات ها را می توان 
نوعی احیای اجتماعی مؤثر محسوب کرد. 
همچنین می توان شــرایط ارائه خدمات 
این مجرمان را گســترده تر و درحوزه های 
مختلف همانند فعالیت هــای عمرانی در 
روستاها در نظر گرفت. این درحالی است 
که از ایرادهای جامعه ما این اســت که به 
همه امور به نوعی شــکلی نگاه می کنیم 
چنانکــه تصور می کنیم همینکه شــکل 
و قالــب امری را رعایت کردیم، مســئله 
روند مطلوبی خواهد داشــت. از همین رو 
جایگزین  مجازات های  افزون تر  اثرگذاری 
نیازمند همکاری بین نهــادی بوده و قوه 
قضائیه به تنهایی قادر به تحقق این هدف 
نیست و مستلزم این است که همگی باور 
داشته باشیم که باید اتفاقی درجامعه رخ 
دهد.چنانکه یکسری از خدمات را می توان 
به تشــکل های مردم نهادی واگذار کنیم 
که با افراد کم توان جامعه سر و کار دارند 
زیرا این شــیوه می تواند از یک سو موجب 
همگرایی اجتماعی شــده و از سوی دیگر 
فرهنگ استفاده از مجازات های جایگزین 

را ترویج کند.

با وجود تأکید 
به مجازات های 

جایگزین در اسناد 
باالدستی و قوانین 

کشور همچنان 
این شیوه چندان 

در جامعه پذیرفته 
نیست

بــــــــرش

وزیر آموزش و پرورش پاسخ داد
 برنامه  ای برای جبران

 ۳۰۰ هزار معلم بازنشسته 

خانه ملــت: وزیــر آمــوزش و پرورش 
درخصوص برنامه های آمــوزش و پرورش 
برای جبران بازنشستگی معلمان توضیحاتی 
ارائه داد. محمد بطحایی گفت: برای جبران 
بازنشستگی معلمان نیروهای حق التدریس 
در این وزارتخانه مشــغول به کار هســتند 
همچنیــن ورودی هــای جدید دانشــگاه 
فرهنگیان نیــز به آموزش و پرورش در این 
زمینه کمک می کند بنابرایــن ۳00 هزار 
معلــم موردنیاز از راه هــای مختلف به کار 

گرفته می شوند.

یک مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه:
وزارت نیرو حق  دریاچه 

ارومیه را نمی دهد

ایسنا: مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد 
احیای دریاچه ارومیه ضمن انتقاد شدید از 
وزارت نیرو به دلیل خودداری این وزارتخانه 
از رهاســازی آب ســدها به دریاچه ارومیه 
اظهار کرد: جدول وضعیت سدهای حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه نشــان می دهد که آب 
سدها سرریز شده، با این وجود وزارت نیرو 
از رهاسازی آب به دریاچه ارومیه خودداری 

کرده است. 
مسعود تجریشی با اشاره به مکاتبات متعدد 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه با وزارت نیرو 
مبنی بر ضرورت اختصاص ســهم آبی این 
دریاچه گفت: طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه 
اولویت دوم منطقه پس از شــرب است؛ اما 
وزارت نیرو نیاز زیســت محیطی دریاچه را 

حتی در اولویت آخر هم قرار نداده است. 
وی در پاســخ به این پرســش که اجتناب 
وزارت نیــرو از تخصیــص حق آبه دریاچه 
ارومیه به چه دلیل بوده است، گفت: وزارت 
نیرو از ترس اینکه برای فصل تابستان آب 
کافی نداشته باشــد از ورود آب به دریاچه 
ارومیه ممانعت کرد. همین تصمیم نشــان 
می دهــد که بهره بــرداری منابــع آب در 
کشــور ما علمی نیســت. تجریشی تاکید 
کرد: متاســفانه وزارت نیرو سه سال است 
که آب ها را پشت سدها نگه داشته است و 
از رهاســازی آن به سمت دریاچه به میزان 
کافی جلوگیری می کند و ســهم دریاچه 

ارومیه را نمی دهد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
مهاجرت بیماران خاص 

کذب محض است

خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
ممانعت از سوءاستفاده دالالن دارو در خیابان 
ناصرخســرو را مســتلزم ایجاد تیم نظارتی 

دانست. 
یعقوب شیویاری در مورد انتشار خبری مبنی 
بر مهاجرت بیماران خاص به ویژه مبتالیان به 
ام اس به دلیل کمبود داروهایشان گفت: ما 
این خبر را از طریق مسئوالن وزارت بهداشت 
پیگیری کردیم اما آن ها این خبر را از اساس 
کذب دانستند. وی افزود:  وقتی داروهای ام 
اس در داخل کشــور تولید می شود، تاجایی 
که این امکان وجــود دارد باید به مرحله ای 
برسیم که بتوانیم این داروها را صادر کنیم، 
بنابراین مهاجرت این بیماران صرفاً به دلیل 
کمبود دارو به هیــچ وجه نمی تواند صحت 

داشته باشد. 
وی گفت: البته این امکان وجود دارد که به 
دلیل نیاز به تامین مواد اولیه داروهای تولید 
شده در داخل از خارج در یک مقطع زمانی 
کمبودهایی در این زمینه ایجاد شده باشد، یا 
حتی رونــد واردات دارو از کانال های قانونی 
با تاخیر مواجه شود، اما در شرایطی که این 
مشکالت برطرف شــده این خبر نمی تواند 
موثق باشــد. این نماینده مردم در مجلس 
دهم، در مورد سوءاستفاده قاچاقچیان دارو 
فعال در خیابان ناصرخسرو که در پی انتشار 
این قبیــل اخبار اقدام به ایجاد بازار ســیاه 
می کنند خاطرنشان کرد: قطعاً هر زمان که 
واردات یــک نوع کاال اعم از دارو با مشــکل 
مواجه شــود دســت دالالن باز خواهد شد، 
بنابراین در این شــرایط بایــد روند نظارت 
مســئوالن مربوطه تقویت شود و با جدیت 
برای ممانعت از گســترش تخلف از ســوی 

دالالن ورود پیدا کنند.
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روزنامـه صبـح ايـران

سيل زدگان بوئين زهرا وام تعميرات دريافت مى كنند قزوين- قدس: در پى بارش هاى شديد و جارى شدن سيالب   خسارات قابل توجهى به تأسيسات و زيرساخت هاى بويين زهرا واردشد. 
ايرج زاهد پور مديركل ستاد مديريت بحران استان قزوين در اين خصوص اظهار كرد: بنياد مسكن انقالب اسالمى موظف به بررسى و ارزيابى خسارات وارده شده و مقرر شد بنا به تشخيص، نسبت به 

پرداخت وام جهت تعميرات و يا مقاوم سازى واحدهاى آسيب ديده اقدام عاجل انجام شود. 

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

 زاهدان/ قدس   ششم فروردين ماه سال 
1394 روز تلخى در تقويم صيادان چابهارى 
اســت زيرا دو فروند لنج «جابر و سراج» به 
ناخدايى «يونس پاره جو» و «جمال  الدين 
دهوارى» به همراه ملوانان و صيادان در دام 
دزدان دريايى سومالى گرفتار شدند و بعد 
از چند ماه تعداد هشت نفر از اين صيادان 
به علت گرسنگى و شكنجه هاى جسمى 
دزدان دريايى ســوماليايى كشته شدند، 
چهار نفر از آنان به كمك دولت ســومالى 
موفق به فرار شدند و يك نفر نيز به تنهايى 
از دســت دزدان دريايى فرار كرد كه بعد 
از چنــد روز پياده روى به وســيله دولت 

سومالى به ايران بازگشت.
دزدان دريايى بارها از طريق واسطه ها در 
كشورهاى حوزه خليج فارس براى آزادى 
ملوانان اسارت گرفته شده درخواست پول 

كرده بودند.
اين حادثه موجب شد 
تا در طول ســه سال 
از  بســيارى  گذشته، 
خانواده ها داغدار شوند 
زيرا هشــت صياد در 
بنــد دزدان دريايى به 
قتل رسيدند و خانواده 
ســاير ملوانان در بند 
نگران سرنوشــت  نيز 
آور و سرپرســت  نان 
خانواده خود بودند تا اينكه در آستانه عيد 
ســعيد فطر خبر آزادى 20 صياد و ملوان 
و بازگشت چهار تن از اين هموطنان اهل 
ســنت از طريق فرودگاه امام خمينى(ره) 
موجى از سرور و شادمانى بويژه در استان 

سيستان و بلوچستان آفريد.

  وضعيت نامناسب صيادان 
در سه سال گذشته به تناوب ويديوهايى 
از وضعيت اسفناك زندگى صيادان توسط 
دزدان دريايى منتشر شد كه بسيار نگران 

كننده و غم انگيز بود.
در يكــى از اين ويديو ها يكــى از ملوانان 
در حالى كــه روى زمين چمباتمه زده و 
رو به دوربين كمك مى خواســت به زبان 
بلوچى مى گفت: «ما خيلى ضعيف و ناتوان 
هستيم. به ما غذاى كافى نمى دهند. گاهى 
هر 15 روز يك  بار به ما غذا مى دهند. اآلن 
دو ماه اســت كه هيچ غذايى نخورده ايم. 
مجبوريــم از علف هاى اطراف خود تغذيه 

كنيم تا زنده بمانيم». 

  پايان ناماليمات
مديركل شيالت سيستان و بلوچستان در 
هميــن خصوص با بيان اينكه چهار تن از 
اين صيادان به خاك وطن بازگشــته اند و 
16 تن ديگر در روزهاى آينده به ايران باز 
خواهند گشت، اظهار كرد: صيادان منطقه 
بلوچســتان براى انجام صيد به آب هاى 
فراساحلى مى روند كه برخى مواقع گرفتار 

دزدان دريايى سومالى مى شوند.
هدايــت اهللا ميرمرادزهى ادامــه داد: اين 
صيادان سال 94 در حالى كه در آب هاى 
آزاد بين المللى در نزديكى كشور سومالى 
مشغول برداشت تن ماهيان از آب هاى آزاد 
بودند، ربوده شده و به اسارت درآمدند كه 

خوشبختانه از طريق يك فرآيند اطالعاتى 
و عملياتى كه از سوى سربازان گمنام امام 
زمان(عج) و مسئولين كشورى و لشكرى 

طراحى و اجرا شد، آزاد شدند.
وى خاطرنشــان كرد: طبق پيگيرى هاى 
انجام شــده 16 صياد ديگر نيز كه ســال 
گذشــته در بند دزدان دريايــى گرفتار 
شــده بودند از بند اســارت آزاد شده در 
اختيار سفارت ايران در نايروبى هستند و 
تمهيدات الزم براى بازگشت آن ها فراهم 

شده است.
ميرمرادزهــى تأكيــد كــرد: وزارت امور 
خارجه، وزارت جهاد كشــاورزى و بويژه 
ســازمان شــيالت و همچنين نهادهاى 
امنيتى و قضايى تالش زيادى جهت آزادى 
اين صيادان به كار گرفتند كه جاى قدردانى 

دارد.

  اقدام هاى وزارت اطالعات قابل 
تحسين است

نماينده مردم چابهار، نيكشــهر، كنارك 
و قصرقند در مجلس شــوراى اســالمى 
نيز علت طوالنى شــدن آزادى صيادان را 
مشخص نبودن مكان نگهدارى و بى ثباتى 

سياسى كشور سومالى عنوان كرد.

عبدالغفور ايران نژاد افزود: صيادان گرفتار 
در چنــگال دزدان ســومالى در اختيــار 
حكومت يا گروه و فرد مشــخصى نبودند 
و همين امــر كار وزارت اطالعات را براى 

پيگيرى با مشكل رو به رو كرده بود.
وى بيان كرد: اقدام ها و پيگيرى هاى دولت 
و بويژه وزارت اطالعات قابل تحسين است 
زيرا يك عمليات پيچيده اطالعاتى توسط 
ســربازان گمنام امام زمان(عج) منجر به 
آزادى صيادان و خوشــحالى خانواده ها و 

مردم سيستان وبلوچستان شد.
وى خواســتار جبران خسارت هاى ناشى 
از دزدى دريايى شــد و افزود: ضرر چند 
ميليارد تومانى صاحبــان لنج و بيكارى 
صيادان درد و رنج بزرگى اســت كه بايد 

مورد توجه قرار گيرد.

  شادمانى مردم سيستان و بلوچستان
آزادى 20 صياد سيســتان و بلوچستانى 
پس از گذشــت بيش از سه سال اسارت 
در بند دزدان سومالى موجى از خوشحالى 
و قدردانــى صميمانــه مردم اســتان از 
پيگيرى هاى مقامات امنيتى و اقتدار وزارت 

اطالعات را به همراه داشت.
از 20 صياد اهل ســنت و بلوچ آزاد شده 
چهــار نفر بــه نام هاى مســعود بلوچى، 
شــيرمحمد تابه زر، احمــد بلوچى و آدم 
بلوچى صبح روز پنجشــنبه وارد فرودگاه 
بين المللى امام خمينى (ره) تهران شدند.

تعــداد 16 صياد ديگر نيــز هم اكنون در 
اختيار سفارت ايران در نايروبى هستند كه 
در روزهاى آينده بوسيله يك فروند لنج به 

ميهن باز خواهند گشت.
خانواده صيادان و بويژه مسئوالن سيستان 
وبلوچستان بارها مسئله آزادى صيادان در 
بند دزدان دريايى را از مسئوالن مختلف 
كشورى درخواســت كرده اند و حتى در 
سفر رياســت جمهورى يكى از مطالبات 

مردم اين منطقه بود.

حكايت صيادانى كه صيد دزدان دريايى شدند  

بازگشت ملوانان چابهارى به وطن  موج خوشحالى آفريد

به همت بنياد بركت
طرح ايجاد 1250 شغل پايدار 

در شهرستان راور آغاز شد
كرمان- قدس:براســاس تفاهمنامه اى كه ميان ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) و اســتاندارى كرمان منعقد شده است، ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) به عنــوان معين اقتصادى شهرســتان راور متعهد به ايجاد 1250 
فرصت شــغلى پايدار در ســال 1397 در اين شهرستان شد. سعيد جعفرى، 
مديرعامل بنياد بركت وابســته به ســتاد اجرايى فرمــان حضرت امام(ره) با 
اعالم اســتقرار گروهى متشكل از بنياد بركت و بانك قرض الحسنه مهر ايران 
به عنوان بانك عامل در شهرســتان راور گفــت: در اين مرحله 400 فرصت 
شغلى ايجاد خواهد شد و پيش بينى مى كنيم مابقى نيز تا پايان سال جارى 

محقق شود. 
وى افزود: اين فرصت هاى شغلى با اجراى 9 طرح اشتغال زايى كوتاه مدت در 
قالب مدل كسب و كار «طرح مهتاب» بنياد بركت تأمين خواهد شد و براى اين 
منظور 14 ميليارد و 600 ميليون تومان درنظر گرفته شده است. اركان اصلى 
«طرح مهتاب» شامل تأمين نهاده ها، بازاريابى از طريق پشتيبانى فروش و آموزش

 است.  
مديرعامــل بنيــاد بركت با تأكيد بــر اينكه اولويت اين مشــاغل با توجه به 
مزيت هاى نسبى و ظرفيت هاى اقتصادى شهرستان راور شامل كسب وكارهاى 
مربوط به حوزه  هاى بومگردى و گردشگرى و صنايع دستى است، اظهار كرد: 
با توجه به قابليت هاى راور در توليد فرش دســتباف، قرار است 400 فرصت 
شــغلى در زمينه قاليبافى ايجاد شود و اولويت بعدى با كسب وكارهاى ديگر 

خواهد بود.  

اصفهان روز هاى سختى در پيش رو دارد
اصفهــان- قــدس: مديرعامل 
ايران  شــركت مديريت منابع آب 
بــا تأكيد بــر اينكه آورد امســال 
ســد زاينده رود بــه 500 ميليون 
متــر مكعب هم نمى رســد، گفت: 
براساس آمار موجود سخت ترين و 
نادرترين شرايط افت ورودى آب به 
سد زاينده رود در سال جارى اتفاق 

افتاده است. 
بنا بر گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت نيرو، محمد حاج رسولى ها با تأكيد 
براينكه در سال جارى ســخت ترين شرايط آبى دهه هاى اخير اين منطقه را 
تجربه مى كنيم، اظهار داشــت: براســاس آمار موجود سخت ترين و نادرترين 

شرايط افت ورودى آب به سد زاينده رود در سال جارى اتفاق افتاده است.
وى افزود: براساس ارزيابى صورت گرفته، آورد امسال سد زاينده رود به 500 
ميليون مترمكعب هم نخواهد رســيد به تبع جداى از محدوديت هاى بخش 

كشاورزى ناچار هستيم محدوديت هايى براى بخش شرب نيز اعمال كنيم.
وى تصريح كرد: اين محدوديت براى بخش شــرب شــامل طرح آبرســانى 
اصفهــان بزرگ هم مى شــود كه تقريبا 4 تا 5 ميليون نفر را تحت پوشــش 
قرار داده اســت. در برنامه پيش بينى شده تا امسال 20 درصد نسبت به سال 

گذشته كاهش تحويل آب شرب داشته باشيم.

خردسال اروميه اى هزارمين كتاب خود را خواند
اروميــه- ايرنا: مســئول بخش 
كــودك كتابخانه مركــزى اروميه 
گفــت: محمــد حســين عليپور، 
كتابخــوان 11 ســاله اروميــه اى 
هزارميــن كتاب خــود را از بخش 
كــودك ايــن كتابخانه بــه امانت 
برد و آن را خوانــد. فريبا رضا قره 
باغ افزود: اين خردســال از هشت 
سالگى عضو بخش كودك كتابخانه 
مركزى بوده و اكنون كه به 11 ســالگى رسيده، فعال ترين مروج كتابخوانى 
اين كتابخانه است.  وى اضافه كرد: اين عضو كودك عالقه مند به مطالعه در 
جريان بازديد از كتابخانه مركزى با بخش كودك آن آشــنا شده و از آن پس 

به عضو فعال اين بخش تبديل شده است. 
وى ادامــه داد: عالقه ايــن عضو به كتابخوانى به جذب 9 نفر از دوســتان و 
همكالســى هاى وى به كتابخانه منجر شــده اســت به طــورى كه اكنون 

همكالسى هاى اين كودك در مطالعه با وى رقابت مى كنند. 

شهربازى  خرم آباد استاندارد نيست 
مديركل  تســنيم:  آباد-  خرم 
لرســتان گفت: ســه  اســتاندارد 
خرم آبــاد  شــهر  در  شــهربازى 
اســتاندارد الزم را براى اســتفاده 
ندارد و به هميــن دليل غيرفعال 

هستند. 
مرضيــه قنبريــان اظهار داشــت: 
سه شــهربازى در شــهر خرم آباد 
اســتاندارد الزم را براى اســتفاده ندارند و به همين علت غيرفعال هســتند؛ 
شهربازى شهرستان بروجرد نيز درگذشته غيراستاندارد بود كه در حال حاضر 
وســايل بازى آن استاندارد شده و فعاليت مى كند. وى افزود: استانداردسازى 
وســايل شــهربازى ها توســط افرادى كه از آن بهره بردارى مى كنند صورت 
مى گيرد، اما تاكنون براى استانداردســازى شــهربازى مانند «كيو» بهره بردار 
مشخص نشــده كه همين امر  ســبب غيرفعال و غيراســتاندارد ماندن اين 

شهربازى شده است.

29 هزار خانوار كرمانشاهى 
كمك بالعوض دريافت كردند

كرمانشاه - قدس: استاندار كرمانشاه با اشاره 
به كمك 640 ميليارد ريالى مردم به جمعيت 
هالل احمر گفت: تاكنون از اين محل 29 هزار و 
354 خانوار زلزله زده كمك بالعوض 20 ميليون 

ريالى دريافت كرده اند.
هوشنگ بازوند در نشســت بررسى مشكالت 
شهرستان هاى زلزله زده در استاندارى افزود: از 
مجموع 640 ميليارد ريال كمك هاى مردمى، 
مبلغ 3 ميليون ريال ديگر نيز به صورت بالعوض 
از طريق هالل احمر به حساب زلزله زدگان واريز 
شده اســت. وى گفت: با همه تبليغاتى كه در 
زمينه پرداخت نشدن كمك ها به مردم زلزله زده 
عليه مجموعه هاى دولتى صورت گرفت، مردم 
اعتمــاد خوبى به هالل احمر داشــتند و مبلغ 

زيادى به زلزله زدگان كمك كردند.
بازوند تصريح كرد: با توجه به حجم گســترده 
خانوارهاى آسيب ديده، تعداد خانوارهاى باقى 
مانده احتمالى نيــز در روزهاى آينده با كمك 
هالل احمر، بنياد مسكن و فرماندارى ها جمع 
بندى شــده و فهرست اين افراد به هالل احمر 
ارائه مى شــود. وى در ادامه بــا تأكيد بر عادى 
سازى فضاى شهرها و روستاهاى مناطق زلزله 
زده، گام نخســت تحقق ايــن موضوع را جمع 
آورى چادرها و كانكس هاى بالاستفاده دانست و 
گفت: اگر خانوارى در اين فضاها ساكن نيستند 

بايد آن را جمع آورى كرد.
بازوند يادآور شد كه بايد اعتبارى از دولت براى 
جمع آورى كانكس ها و چادرهاى بالاســتفاده 
جذب كنيم و آن ها را از مردم خريدارى و اسقاط 
كنيم چرا كه موجب زشت شدن سيماى شهرها 
و روستاها و بروز مشــكالتى براى اين مناطق 
مى شود. وى گفت: حدود 4000 كانكس مردمى 
در مناطق زلزله زده اســتان وجــود دارد و آن 
تعدادى را كه مردم از آن استفاده نمى كنند، بايد 

جمع آورى كنيم.

سيالب 31 ميليارد تومان به شهرك 
صنعتى اشتهارد خسارت زد

كرج-قدس: سرپرست شركت شهرك هاى 
صنعتى البــرز گفت كه طبق بــرآورد اوليه، 
ســيالب چند روز پيش 31 ميليارد تومان به 
تأسيسات شهرك صنعتى اشــتهارد در اين 

استان خسارت وارد كرده است.
محمد امين فرشچى در حاشيه بازديد معاون 
توسعه و مديريت منابع سازمان شهرك هاى 
صنعتى كشــور در جمع خبرنگاران افزود: در 
اين حادثــه طبيعى نيز، 2 ميليــارد و 200 
ميليون تومان خسارت به ديوارهاى واحدهاى 

توليدى شهرك صنعتى اشتهارد وارد شد. 
وى اضافه كرد: سازه هاى اين شهرك متناسب 
با شرايط آب و هوايى اين منطقه ساخته شده 
كه به كنترل جريان آب و سيل ريزها كمك 
مى كند، اما با توجه به فراگيرى ســيل اخير، 
شهرك صنعتى اشــتهارد دچار آسيب شده 

است. 

خبر

ضرر چند ميليارد 
تومانى صاحبان لنج 
و بيكارى صيادان 
درد و رنج بزرگى 
است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد

بــــــــرش

قدس از روند افزايش قيمت لبنيات در اصفهان گزارش مى دهد

حال و روز شير در بازار «شير تو شير» 

گزارش

اصفهان -راضيه كشــاورز: قيمت شــير و 
لبنيــات در هفته هاى اخير بــا حركت چراغ 
خاموش برخــى كارخانه هاى توليــدى و در 
ســكوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان، پله هاى ترقى را در پيش گرفته 

است. 
بعد از اينكه در بهمن ماه ســال گذشته توسط 
مديرعامل شركت تعاونى فرآورده هاى لبنى و 
پاستوريزه اســتان اصفهان 9 درصد ماليات بر 
ارزش افــزوده خاطى اصلــى افزايش قيمت ها 
اعالم شــد، اما ســازمان حمايــت از مصرف 
كنندگان و توليد كنندگان با صدور اطالعيه اى 
افزايش قيمت محصــوالت پر مصرف لبنى را 
غيرقانونى اعالم كرد و از بازگشت قيمت ها به 

قبل از گرانى ها خبر داد.
اين در حالى اســت كه يكى از فروشــندگان 
محصوالت لبنى در اصفهان مى گويد: «قبل از 
عيد شيرهاى بطرى 300 تومان گران شد و بعد 
از عيد امسال باز هم 200 تومان به گرانى قيمت 
آن ها افزوده شد يعنى شيرهاى 2500 تومانى 

حاال به 3000 تومان افزايش پيدا كرده است».
احمد زارعــى مى افزايد: ماســت هاى دبه اى، 

ســطلى افزايش قيمت داشته و تنها محصولى 
كه افزايش قيمت نداشته، شيرهاى پاكتى است 
كه از قبل 1650 بوده حاال نيز به همان قيمت 

عرضه مى شود.

 افزايش قيمت ابالغ نشده است
رئيس اداره نظارت و بازرســى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان درخصوص نحوه 
قيمت گذارى كاالها اظهارمى كند: تا اين لحظه 
هيچ گونه مجوزى براى افزايش قيمت لبنيات 

اعالم نشده است.
حميدرضا خشنود ادامه مى دهد: البته تعدادى 
از واحدها قيمت برخى محصوالت خود را پس 
از فروردين ماه 97 افزايش داده اند كه با توجه به 
مصوبات كالن، پيگيرى موضوع در قالب تخلف 
در دســتور كار بوده و برخورد با عواملى كه در 

سطوح مختلف تخطى كرده اند، انجام مى شود.
وى اظهارمى كند: برخى محصوالت تعدادى از 
واحد ها افزايش غيرقانونى قيمت داشته است، 
بنابراين با تخلف افزايــش قيمت طبق قانون 
برخورد مى شــود، اما اينكه بيان شــود، عامل 
افزايش قيمت عرضه يك محصول از يك استان 

است، چنين نبوده و افزايش قيمت بدون مجوز 
ربطى به اين موضوع ندارد.

 افزايش 35 درصدى قيمت نهاده ها 
مديرعامل اتحاديه دامداران اســتان اصفهان با 
ابراز تأسف از اينكه در ماه هاى گذشته، افزايش 
نوســانات نرخ ارز با توجه به اينكه تمام اقالم 
وارداتى است، اتفاق افتاده است، تصريح مى كند: 
به همين دليل قيمت نهاده ها از جمله جو، ذرت 
و سويا افزايش پيدا كرده و اين موضوع قيمت 
تمام شده شــير را براى دامداران افزايش داده 

است.
شفيع الدين ذوالفقارى در گفت و گو با خبرنگار 

قدس مى افزايد: قيمت نهاده ها حدود 35 درصد 
نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

وى ادامه مى دهد: متأسفانه كارخانجات لبنى از 
دو ماه قبل اقدام به كاهش قيمت خريد كرده 
و قيمت خريــد را 100 تومان كاهش داده اند، 
همچنين پرداختى خود را 100 روزه كرده اند 
و اين موضوع بــراى دامداران با توجه به اينكه 
خريد نهاده ها نقدى اســت، مشكل ساز شده 

است.
وى مى گويد: كارخانه ها شير را كيلويى1300 
تومان كمتر از نرخ مصوب سال 94 خريدارى 
مى كنند، در حالى كه توليد شــير براى دامدار 

كيلويى 1600 تومان هزينه داشته است.

خبر

اســتاندارد الزم را براى اســتفاده ندارند و به همين علت غيرفعال هســتند؛ 

كرمانشاه - قدس: استاندار كرمانشاه با اشاره 

ميهن

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رس��مي برابر رأي ش��ماره 139660306004006458 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي/حس��ين ایل بيگی فرزند محمدناصر بش��ماره شناسنامه 382 
صادره از مشهد/ نسبت به 1050 سهم مشاع از 33248 سهم مشاع از ششدانگ یك قطعه زمين/ بيشه زار 
بمساحت 33248 مترمربع از پالک شماره 48 فرعی از 26- اصلی واقع در اراضی ناظرآباد بخش 10 مشهد 

از محل مالكيت اعظم سلمانی مصدق محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9702934 م.الف 5852
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/19

رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139660306004006457 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه دو تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي برات اهلل نصرالهی كریم آبادی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 5 صادره از تربت 
حيدریه نس��بت به 1050 سهم مش��اع از پالک 48 فرعی از 26- اصلی ناظرآباد بخش 10 مشهد از محل 

مالكيت اعظم سلمانی مصدق محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9702936 م.الف 5854
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/19
رئيس ثبت اسناد و امالک
 محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر رأي ش��ماره 139760306004000038 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه دو تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حس��ين ایل بيگی فرزند محمدناصر بش��ماره شناس��نامه 382 صادره از 
مشهد نسبت به یك هزار و پنجاه سهم مشاع از 33248 سهم مشاع از ششدانگ یك قطعه زمين بيشه زار 
به مس��احت 33248 مترمربع از پالک ش��ماره 48 فرعی از 26- اصلی ناظرآباد بخش 10 مش��هد از محل 

مالكيت اعظم سلمانی مصدق محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9702937 م.الف 5856
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/19
رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760306004000338 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه دو تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم مریم خواجه پور فرزند موس��ی الرضا بش��ماره شناس��نامه 961 صادره از شيروان 
نسبت به 1084 سهم مشاع از 33248 سهم مشاع از 6 دانگ یك قطعه زمين بيشه زار بمساحت 33248 
مترمربع از پالک 48 فرعی از 26- اصلی ناظرآباد بخش 10 مشهد از محل مالكيت اعظم سلمانی مصدق 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9702938 م.الف 5858
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/19
رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر رأي ش��ماره 139660306004006456 هيئ��ت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه دو تصرفات 
مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي حس��ن ایل بيگی فرزند محمدناصر بش��ماره شناس��نامه 738 صادره از 
مش��هد نس��بت به 1050 سهم مش��اع از 6 دانگ یك قطعه زمين بيشه زار بمس��احت 33248 مترمربع از 
پالک ش��ماره 48 فرعی از 26- اصلی ناظرآباد بخش 10 مش��هد از محل مالكيت اعظم س��لمانی مصدق 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9702939 م.الف 5860
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/19
رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760306004000541 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه دو تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي/خانم علی حس��ين نجفی فرزند ش��يرمحمد بشماره شناس��نامه 1462 صادره از 
تربت جام در 6 دانگ یك باب منزل به مساحت 110/25 مترمربع قسمتی از پالک 1452 فرعی از 14094 
فرعی از 187 فرعی اراضی نجفی بخش 10 مشهد از محل مالكيت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9702940 م.الف 5895
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/19

توضيحات: كارشناس��ان پرونده فوق )كالس��ه 96/593( نوروزیان- طهماس��بی زاده بوده كه از قلم افتاده 
است.

رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي ش��ماره 139660306004006291 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه دو تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علی عطائی فرزند حسن بشماره شناسنامه 55061 صادره از در ششدانگ 
یك باب س��اختمان به مساحت 139/48 مترمربع قسمتی از پالک شماره 189 فرعی از 1- اصلی بحرآباد 

بخش 10 مشهد از محل مالكيت علی اصغر رجب پور محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9702941 م.الف 5908
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/19
رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760306004000389 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و س��اختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه دو تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي/ خانم صالح مرتضائی آبيز فرزند محمدرضا بش��ماره شناس��نامه 22175 صادره 
از مش��هد نسبت به شش��دانگ اعيان یك باب منزل به مساحت 123/5 مترمربع قسمتی از پالک 33624 

فرعی از 4- اصلی آبكوه بخش 9 مشهد محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ- 9702942 م.الف 5942
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/19
رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد اسماعيل ذاكری
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

پرويز فتاح: حاشيه سازان كمك به مردم فلسطين جيره خوار رژيم صهيونيستى هستند   ايلنا: رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) گفت: حاشيه هاى پيش آمده درباره كمك اين نهاد به مردم 
فلسطين يك شيطنت است، آن هايى كه اين شيطنت را كردند جيره خوار رژيم صهيونيستى هستند. مردم ايران خودشان به مردم فلسطين كمك كردند و در همين راهپيمايى هم صندوق هايى براى كمك به مردم 

فلسطين قرار داده شده بود و مردم ما آگاهانه به مردم فلسطين كمك كردند و فقط صندوق هاى كمك به فلسطين به آن سمت سوق داده مى شود. 

ابراهيم فياض: اگر امام نبود، مثل كشورهاى عربى مى شديم
خبرآنالين: اســتاد جامعه شناسى 
دانشــگاه تهران گفت: اگر امام نبود 
چالــش روحانيت و دينمــداران با 
حكومت پهلوى در هيچ نقطه اى به 
مرحله اوج خودش نمى رسيد. نهايت 
مثل كشورهاى عربى مى شديم. يعنى 
اگر امام نبود هيــچ اتفاقى در ايران 
براى رژيم پهلوى نمى افتاد.فقط شكل 

اداره حكومت عوض مى شد. مثالً برخى مذهبى ها مثل سيدحسين نصر يا بازرگان با 
نظر شاه سر كار مى آمدند و دولت را اداره مى كردند. به عبارت ديگر شايد آقاى بازرگان 

نخست وزير شاه مى شد.

سرلشكر فيروزآبادى: «FATF» يك تور امنيتى 
و كفرپسند بر اقتصاد ايران اسالمى است

فارس: رئيس سابق ستاد كل نيروهاى مسلح ديروز در حاشيه راهپيمايى روز جهانى 
قدس از غرفه بسيج دانشجويى دانشگاه صنعتى اميركبير بازديد كرد. وى همچنين 
نظرش درباره «FATF»  را روى برد بســيج دانشــجويى دانشگاه صنعتى اميركبير 
نوشــت. سرلشكر فيروزآبادى در اين رابطه نوشته است: «FATF» يك تور امنيتى و 

كفرپسند روى اقتصاد ايران اسالمى است.

فواد ايزدى: اطمينان دادن روحانى درباره ماندن
 در برجام، اشتباه راهبردى بود

فارس: كارشناس مسائل سياسى با 
اشاره به فرمان هسته اى رهبر انقالب 
گفــت: دولت بايد ايــن اقدام ها را از 
ماه ها پيش شروع مى كرد و اين پيام 
را به طرف مقابل مى داد كه همزمان، 
امكان محدوديت هسته اى و تحريم 
بــراى ايران وجود ندارد. متأســفانه 
دولت، خالف ايــن كار را انجام داد، 

آقاى روحانى اعالم كرد اگر آمريكا از برجام خارج شود، ما برجام را با اروپايى ها ادامه 
مى دهيم. اين در حالى است كه همه كارشناسان در كشور مى دانستند و مى دانند كه 
اروپا خيلى نمى تواند در حوزه هاى تحريمى، به ما كمك كند. اين پيام آقاى روحانى، 
منجر به خروج ترامپ از برجام شد. اينكه به طرف مقابل اطمينان داده شود كه ما در 
برجام مى مانيم، يكى از اشتباه هاى راهبردى روحانى بود كه نتيجه آن هم خروج آمريكا 
از برجام بود. دولت بايد اشتباه هاى راهبردى از اين قبيل كه در اظهارات مقامات دولت 
هم وجود دارد را جبران كند. اروپايى ها در نهايت به دنبال توافقى بهتر با ايران هستند؛ 

يعنى برجام باشد و در حوزه هاى موشكى و منطقه اى هم امتياز بگيرند.

پژمانفر: خطر اجراى نمايش جديد به نفع اروپايى ها
الف: نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: مواضع صالحى، رئيس سازمان انرژى 
اتمى پس از دســتور رهبرى دو پهلو نيســت، بلكه چند پهلو است؛ در حالى كه 
دســتور رهبرى شفاف است. ما از اين گونه مواضع بشدت نگران هستيم، به نظر 
مى رسد كه يك بازى جديدى از سوى دولت و مسئوالن سازمان انرژى اتمى مبنى 
بر اجرا نكردن دســتور رهبرى در حال اجراست. دولت بازى در ميدان اروپايى ها 
را در دســتور كار خود دارد و مى خواهد مسير فعاليت هسته اى را به سمت ديگر 
ببرد. ما تاكنون اراده اى در سازمان انرژى اتمى براى از سر گيرى فعاليت هسته اى 
نديديم. انتظار داريم مواضع كامًال شفاف اتخاذ شود تا بازتاب بيرونى داشته باشد. 
با توجه به عدم اعتمادى كه به صالحى شــكل گرفته و وى قبًال درصحن مجلس 
در خصوص روند مذاكرات و برجام، شويى را بازى كرد، اين بار هم ممكن است به 

دنبال يك شوى جديد هماهنگ با اروپايى ها باشد.

چهره ها

و  برجام  ماجراى  گرفتن  باال  با  سياست    
خروج يكجانبه آمريكا از اين قرارداد بين المللى و 
داغ تر شدن مجلس گربه رقصانى اروپايى ها براى 
يانكى ها، رهبر معظم انقالب دستور اجرايى شدن 
يكى از مفاد قرارداد توافق هسته اى را صادر كردند. 
سازمان انرژى هسته اى موظف است به سرعت 
مقدمات و آمادگى هاى الزم را براى رسيدن به 
190 هزار سو « فعالً در چارچوب برجام» فراهم 
طرفين  توافق  مورد  سو  190هزار  عدد  بكند. 
گفت و گو در قرارداد برجام بوده است، تنها تفاوت 
در زمان تحقق عملى آن است كه اگر همه چيز 
طبق برجام پيش مى رفت ايران در سال 1408به 
به  استناد  با  اما  پيدا مى كرد.  اين قدرت دست 
مصوبه مجلس، در بند 3 طرح «اقدام متناسب 
و متقابل دولت ايران در اجراى برجام» مصوب 
صورت  در  است  موظف  دولت   ،94 21مهرماه 
بازگرداندن  مثالً  برجام،  از  مقابل  تخطى طرف 
تحريم ها، «توسعه سريع برنامه هسته اى صلح آميز 
به طورى كه در دو سال ظرفيت  را سامان دهد 

غنى سازى به 190هزار سو برسد».

 190هزار سو از كجا آمده است؟
190هزار ســو، در واقع برآورد مــورد نياز ايران 
براى تأمين ســوخت راكتور بوشــهر است كه 
ساالنه 1000 مگاوات برق توليد مى كند. در حال 
حاضر بيشتر برق مورد نياز ايران يا از نيروگاه هاى 
فســيلى كه با هدررفت باالى انرژى همراه است 
توليد مى شــود و يا اينكه از طريق اســتفاده از 
نيروگاه هاى برق آبى كه به تبع مشكالت آبى را 
به همراه دارد تأمين مى شود. به دليل تحريم هاى 
بين المللى هزينه توليد صفحات خورشيدى بسيار 
باال تمام مى شود و نمى توان خيلى روى توليد برق 
از اين طريق حســاب باز كرد چون هزينه سربار 
بسيار بااليى دارد. نيروگاه هاى بادى هم به تعداد 
كم وجود دارند كه توان پاسخگويى به نياز كشور 
را ندارند. با اين شرايط بهترين و پاكيزه ترين راه 
همان نيروگاه هاى هســته اى است كه در بيشتر 

كشورهاى پيشرفته جهان نيز استفاده مى شود.
ســو (SWU مخفف Separa�ve Work Unit) در 
واقع يك واحد اندازه گيرى است جهت سنجش 
مقدار كار الزم براى جداســازى ايزوتوپ اورانيوم 
ســبك 235 از ايزوتوپ اورانيوم ســنگين 238 

اســت. از آنجاكه بيش از 99,3 
درصد سنگ اورانيوم از ايزوتوپ 
238 تشكيل شده، اما سوخت 
اورانيوم 235توليد  از  هسته اى 
مى شود الزم اســت در فرآيند 
پيچيده اى درصد اورانيوم 235 
افزايش پيدا كند. اين كار بعد از 
طى مراحل پيچيده اى توســط 
مى شود.  انجام  ســانتريفيوژها 
ايرانى  دانشمندان  خوشبختانه 
ايــن مراحل  تمام  توانســتند 
را بــا موفقيت انجــام دهند و 
به صورت  كنند.  ســازى  بومى 
كــه  گفــت  بايــد  ســاده تر 
ماشين هاى نسل يك كه امروزه 
در ايران به IR۱ شهرت يافته اند، 
ماشين هايى با ظرفيت 1 تا 1,2 

سو هستند. بنا بر اظهارات كارشناسان درباره نياز 
ايران در مباحث مربوط به غنى سازى، در صورت 
اســتفاده از اين ماشــين ها ايران نيازمند 190 
هزار ماشين سانتريفيوژ نسل يك است. هرچند 
صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى در تير 1393 
از وجود سانتريفيوژ هاى نسل 8 هم خبر داده بود. 

 آژانس را در جريان قرار داده ايم
بعد از صدور فرمان آماده سازى براى تحقق ظرفيت 
190هزار سو، صالحى، در گفت وگوى ويژه خبرى 
چهارشنبه  شــب كه در محل سايت نطنز انجام 

شــد، درباره تأميــن 190 هزار 
ســو، با اشاره به اينكه سالن هاى 
 IR۸ فعلى براى سانتريفيوژهاى
«براى  افزود:  نيســتند،  مناسب 
ايــن كار مــا در حــال احداث 
هســتيم  جديدى  ســالن هاى 
كه در 10 مــاه آينده مى توانيم 
به خواســته رهبــرى كه همان 
190هزار سو اســت برسيم. در 
حال حاضر ظرفيــت اين مكان 
حدود 60 ماشــين در روز است 
به اين معنا كه در ظرف 10 ماه 
مجموعه ســالن هايى كه ايجاد 
شــده مى توانند 190 هزار ســو 
توليد كنند». با اين گفته صالحى، 
به نظر مى رسد ما از آنچه مجلس 
مصوب كرده است 14ماه جلوتر 
خواهيم بود و در زمان بســيار كمترى قادريم به 
ظرفيت 190هزار سو دست پيدا كنيم. كمالوندى، 
معاون صالحى هم در گفت و گويى از ارسال نامه اى 
به آژانس بين المللى انرژى اتمى خبر داد و گفت: 
«مــا آژانــس را در جريان تصميم خــود براى 

غنى سازى قرار داده ايم».

 واكنش ها به يك فرمان
اما دســتور رهبر فرزانه انقالب، با دست پاچگى و 
دوره گردى مقامات صهيونيست، همراهى فرانسه 
با آن ها و واكنش هاى با تأخير  دست وپا شكسته 

آمريكايى ها روبه رو شد.
ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانســه گفت كه 
اعالم ايران مبنى بر افزايش ظرفيت غنى ســازى 
اورانيوم در صورت از ميان رفتن توافق هسته اى 
با قدرت هاى جهانى به منزله نزديك شــدن اين 
كشور به محدوده «خط قرمز» است. او چهارشنبه 
در يــك مصاحبه راديويى تأكيــد كرد: «همواره 
نزديكــى به خــط قرمز خطرناك اســت.» وزير 
خارجه فرانسه اقدام ايران را ناخوشايند و تحريك 
آميز خواند و گفت: «اگر ايران به سطح باالترى از 
غنى سازى اورانيوم وارد شود به منزله نقض برجام 
خواهد بود و بديهى اســت كه اروپا در مواجهه با 
اين اقدام ايران منفعل نخواهد بود و تحريم هاى 
پيشين عليه برنامه هسته اى اين كشور را مجدد 
اعمــال خواهد كرد». با خــروج آمريكا از برجام، 
تحريم ها برگشــته است و كشــورهاى اروپايى 
تاكنون براى نگه داشتن شــركت هاى بزرگ در 
ايران هيچ اقدامى انجــام نداده اند. با اين وجود، 
لودريان بار ديگر تأكيد كرد كه برنامه فعلى فرانسه 

نجات برجام و كمك به حفظ آن است. 
اظهارات لودريان يك روز پس از آن صورت گرفت 
كه بنيامين نتانياهو، در سفرى به فرانسه از رئيس 
جمهورى فرانسه خواست تا اين كشور توجه خود 

را بر مقابله با ايران متمركز كند.

 توييت بامدادى پمپئو
وزير خارجه آمريكا هم بامداد پنجشنبه در حساب 
كاربرى اش در توييتر به اين تصميم ايران واكنش 
نشــان داد. پمپئو نوشت: «گزارش ها درباره قصد 
ايران براى افزايش ظرفيت غنى ســازى را تحت 
نظر داريم. به ايران اجازه نخواهيم داد سالح اتمى 
بسازد. ايران از عزم ما آگاه است. اين مورد ديگرى 
از اقدام احمقانه ايــران براى هدر دادن منابعش 
است. اينكه تظاهرات ها در ايران ادامه دارند نبايد 

مايه شگفتى كسى باشد». 
ســخنگوى وزارت امور خارجــه آمريكا هم در 
واكنــش به دســتور رهبر معظم انقــالب براى 
آماده ســازى مقدمات غنى سازى 190 هزار سو، 
گفت كه ايران هرگز نبايد به غنى سازى اورانيوم 

بپردازد.
«هدر نائورت» گفت: «پمپئو در روز نخســت ماه 
مه راهبرد جديد آمريكا را درباره ايران اعالم كرد. 

او خيلى روشن مطرح كرد كه ايران هرگز نبايد 
غنى سازى اورانيوم انجام دهد، اين كشور نبايد به 
سمت فرآيند توليد پولوتونيوم برود و هرگز نبايد 
راهى براى دستيابى به سالح اتمى داشته باشد».

نائورت البته تالش كرده اســت ادبيات قانونى به 
زياده خواهى هاى خود بدهد و گفته است: «آژانس 
بين المللى انرژى اتمى تحوالت را رصد مى كند و 
اطمينان داريم كه اگر چنين اتفاقى رخ دهد، آن 

را به شوراى حكام و اعضا گزارش مى كند».
مقامات آمريكايى هيچ اشــاره اى به اين مسئله 
نكردند كــه اگر در برجــام مى ماندند هم ايران 
در ســال 1408مى توانســت به ايــن حجم از 
غنى سازى برسد و در حقيقت اين خروج ديوانه وار 
رئيس جمهور آن ها از توافق هســته اى است كه 

زمينه اقدام قانونى ايران را فراهم كرده است.

 نامه اروپايى ها به آمريكا
جديت كشــورمان براى راه اندازى مجدد توان 
غنى سازى اش البته يك اقدام عاقالنه از سوى 
اروپايى هــا را هم به دنبال داشــت. به گزارش 
يورونيــوز، وزراى خارجــه و دارايــى بريتانيا، 
فرانسه و آلمان در نامه اى به همتاى آمريكايى 
خود از دولت آمريكا خواســتند آن دســته از 
شركت هاى اروپايى را كه پس از اجراى برجام 
در ايران سرمايه گذارى كرده اند از تحريم هاى 
ثانويه خود مستثنا كند. آن ها به طور مشخص 
خواســتار مستثنا شدن شــركت هاى اروپايى 
فعال در بخش هاى مهم داروســازى، بهداشت 
و درمان، انرژى، خودرو، هواپيمايى غيرنظامى، 
زيرســاخت و بانكــدارى از تحريم هاى آمريكا 

عليه ايران شده اند.
در اين نامه همچنيــن از اقدامات اياالت متحده 
آمريكا بــراى به خطر انداختــن منافع امنيتى 

كشورهاى اروپايى ابراز نگرانى شده است.
آيــا اين درخواســت اروپا باعــث كوتاه آمدن 
آمريكا خواهد شــد و اگر ايــن اتفاق بيفتد آيا 
مقامات كشورمان به همين تعداد شركتى كه 
بعد از برجام وارد ايران شده اند بسنده خواهند 
كــرد و برجام را در هميــن حد كافى خواهند 
دانســت؟ اين پرسشى است كه با شروع عملى 
محقق شدن 190هزار سو پاسخ هاى بيشترى 

درباره آن خواهيم دانست.

 ارسال نامه سازمان انرژى اتمى به آژانس بين المللى در پى فرمان رهبرى براى رسيدن به 190 هزار سو 

چشمان صنعت هسته اى «سو» مى گيرد

 كمالوندى، معاون 
صالحى هم در 
گفت و گويى از 

ارسال نامه اى به 
آژانس بين المللى 
انرژى اتمى خبر 
داد و گفت: «ما 

آژانس را در جريان 
تصميم خود براى 

غنى سازى قرار 
داده ايم»

بــــــــرش

: اســتاد جامعه شناسى 
دانشــگاه تهران گفت: اگر امام نبود 
چالــش روحانيت و دينمــداران با 
حكومت پهلوى در هيچ نقطه اى به 
مرحله اوج خودش نمى رسيد. نهايت 
مثل كشورهاى عربى مى شديم. يعنى 
اگر امام نبود هيــچ اتفاقى در ايران 
براى رژيم پهلوى نمى افتاد.فقط شكل 

: كارشناس مسائل سياسى با 
اشاره به فرمان هسته اى رهبر انقالب 
گفــت: دولت بايد ايــن اقدام ها را از 
ماه ها پيش شروع مى كرد و اين پيام 
را به طرف مقابل مى داد كه همزمان، 
امكان محدوديت هسته اى و تحريم 
بــراى ايران وجود ندارد. متأســفانه 
دولت، خالف ايــن كار را انجام داد، 

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
صراط  و  ملكوت  هدايت  چراغ  كه  است  آن  حقيقى  علم 

مستقيم تقرب حق، و دار كرامت او باشد.  
بحار- ج 78 ص 80

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 
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از موج سوارى بر تجمعات 100نفره تا نديدن 
راهپيمايى هاى ميليونى

فارس: رســانه سلطنتى انگليس، بى بى ســى على رغم حضور ده ها ميليون نفر 
در ايران و ســاير نقاط جهان در خيابان ها براى حمايــت از آرمان قدس و مردم 
فلســطين، اين موضوع را پوشــش نداد. اين درحالى اســت كه خبرگزارى هاى 
آسوشيتدپرس (آمريكا)، شــينهوا (چين)، رويترز (انگليس)، خبرگزارى فرانسه، 
اسپوتنيك (روسيه)، شبكه المنار لبنان، وبگاه العهد يمن، وب سايت يورونيوز عربى 
و رسانه هاى صهيونيستى تا كنون به اين تظاهرات هاى گسترده مردمى در سراسر 
جهان اشاره كرده اند.«بى بى سى» تاكنون بارها روى حتى تجمعات كمتر از 100 
نفر در ايران موج سوارى كرده است، اما تا لحظه تنظيم اين خبر كمترين اشاره اى 

به اين رويداد مهم جهانى و ضد اسرائيلى نداشته است.

پليس فرانسه يكى از سركرده هاى داعش را دستگير كرد
ايرنا: منابع خبرى گزارش دادند كه نيروهاى امنيتى فرانسه يكى از سركرده هاى 
گروه تروريســتى داعــش را كه در 
كشــتار ســال 2014 پايگاه نظامى 
اســپايكر عراق دســت داشته است 

دستگير كردند.
دفتر دادستانى پاريس دراين باره اعالم 
كرد: مقام هاى فرانسه يك پناهجوى 
سابق عراقى را كه مظنون به جنايت 
جنگى و از فرماندهان محلى داعش 

در عراق بوده در ايالت كالوادوس واقع در شمال غرب اين كشور دستگير كردند.
دفتر دادســتانى فرانسه بدون افشاى هويت اين فرد، افزوده است: فرد مظنون به 
صورت رسمى مورد بازجويى قرار گرفته و متهم به عضويت در گروه هاى تروريستى 

و تالش براى انجام عمليات تروريستى است.
منابع آگاه گزارش دادند، مقام هاى عراقى معتقدند اين فرد يكى از سركرده هاى 

محلى سابق گروه تروريستى داعش در منطقه تكريت و سامراست.
برخى از منابع نيز نام اين فرد را «احمد » 33 ساله عنوان كردند.

موج تعطيلى فروشگاه هاى زنجيره اى در انگليس
ايرنا: درحالى كه كمتر از يك ســال به خروج رســمى انگليــس از اتحاديه اروپا 
باقى مانده است، فروشگاه هاى بزرگ زنجيره اى اين كشور دست به كاهش شعبه ها 

و نيروهاى خود زده اند.
فروشگاه «هاوس آف فريزر» تازه ترين فروشگاه زنجيره اى در انگليس است كه به 
 تازگى از تعديل 6000 نيرو و بستن نيمى از شعبات خود در اين كشور خبر داده 
است. مديران اين فروشگاه مى گويند كه اين تصميم در پى بروز بحران مالى اين 

شركت و جلوگيرى از انحالل كامل آن اتخاذ شده است.
پيش از اين فروشــگاه هاى زنجيــره اى مادركر، كارفون ورهــاوس، هوم بيس و 
پوندوورلد، تويزارآس و مپلين با ميليون ها پوند درآمد ســاالنه، به دليل تحوالت 

اقتصادى متأثر از برگزيت دست به كاهش شعبات و نيروهاى خود زده اند.
«مارك كارنى» رئيس بانك مركزى انگليس اخيراً طى اظهاراتى در مجلس عوام 
فاش كرد كه رأى مردم اين كشــور به خروج از اتحاديه اروپا 40 ميليارد پوند به 

اقتصاد انگليس خسارت زده است.

مرورى بر برپايى راهپيمايى روز قدس در كشور هاى جهان

طنين «مرگ بر اسرائيل» از يمن و سوريه تا هند و روسيه
 بيــن الملــل   در ميــان برگــزارى همه 
راهپيمايى هايى كه هرســاله در آخرين جمعه 
ماه رمضان در كشورهاى مختل برگزار مى شود، 
برگزارى اين راهپيمايى در لندن توسط جمعى 
از مسلمانان اين كشور خشم مسئوالن انگلستان 
را برانگيخته اســت. راهپيمايــى روز قدس در 
لندن بنا به درخواست قشرهاى مختلف مردم، 
گروه هاى حامى فلســطين، فعاالن حقوق بشر 
و صلح طلبان و نيز گروه هاى مختلف اسالمى، 
مســيحى و يهودى روز يكشنبه كه روز تعطيل 
است برگزار مى شود تا آنان بتوانند حضور يابند. 
امسال راهپيمايى روز قدس لندن كه برگزارى 
آن در سال هاى قبل گسترده ترين راهپيمايى روز 
قدس در كشورهاى غربى توصيف شده از مقابل 
سفارت عربستان آغاز مى شود. راهپيمايان پس 
از عبــور از خيابان هاى مركزى لندن در ميدان 
معروف و تاريخى ترافالگار در نزديكى ساختمان 
نخســت وزيرى انگليس تجمع و ضمن اعالم 
حمايت از آرمان فلسطين، خشم و نفرت خود 
را از رژيم صهيونيستى و هرگونه حمايت از اين 

رژيم ابراز مى كنند.

 تظاهرات عراقى ها براى همبستگى 
با فلسطين در «روز قدس»

قشــرهاى مختلف مردم عراق صبح روز جمعه 
در راهپيمايى روز جهانى قدس شــركت كردند 
و شعار ضد اسرائيلى سردادند و از مردم فلسطين 

حمايت كردند.
مــردم عراق در بغــداد و ديگر شــهرهاى اين 
كشور به مناســبت روز جهانى قدس، و لبيك 
به درخواست امام خمينى (ره) براى نام گذارى 
آخريــن جمعه ماه مبارك رمضان به نام قدس، 
باهدف حمايت از ملت فلسطين و قدس اشغالى 
راهپيمايى پرشــور برگزار شد. تظاهركنندگان 
عراقى پرچم رژيم صهيونيستى را لگدمال كردند. 
دراين راهپيمايى همچنيــن تيپ هاى نظامى 
نيروهاى بسيج مردمى عراق نيز شركت كردند. 

تظاهرات كنندگان عراقى با در دســت داشــتن 
پرچم هاى عراق و فلسطين، اقدامات سركوبگرانه و 
متجاوزانه رژيم صهيونيستى در فلسطين را محكوم 
كردند.همزمان هزاران نفر از اهالى بصره نيز صبح 
امروز در حمايت از مردم فلسطين راهپيمايى كرده 

و شعارهاى ضد صهيونيستى سر داده اند.

 بصره
جمعى از شــهروندان عراق در بصــره و ديگر 
شهرهاى عراق به مناسبت روز جهانى قدس، به 

خيابان ها آمدند.
راهپيمايان با سر دادن شعارهايى جنايت هاى 
رژيم اشغالگر اسرائيل را در حق مردم فلسطين 
محكوم كردند. آن ها تصاويرى از امام خمينى 
(ره)، (آيت اهللا) ســيد على خامنه اى و (آيت 
اهللا) سيد على السيستانى را در دست گرفتند.

 روز قدس در بحرين 
مراســم روز جهانى قدس در بحرين هم برگزار 
شده اســت. ساكنان منطقه «المالكيه» بحرين 

با شــركت در راهپيمايى روز جهانى قدس، در 
حمايت از آرمان فلســطين و قدس شعارهايى 
ســردادند. راهپيمايان پالكاردهايى در دســت 
داشتند كه روى آن ها تصوير شيخ عيسى قاسم 
رهبر نهضت اســالمى بحريــن در كنار قدس 
ترســيم و در كنار آن عبارت «بزودى در قدس 

نماز خواهيم خواند» درج شده بود.
شركت كنندگان در اين راهپيمايى تأكيد كردند 
قدس پايتخت آزادگان جهان خواهد بود و شعار 
«جانمان فداى امام حسين (ع)» سردادند. مردم 
اين منطقه با وجود سركوب هاى مكرر آل خليفه، 
به خيابان ها آمدند و مراسم روز جهانى قدس را 
برگزار كردند.مردم بحرين با سردادن شعارهايى 
بر پايبندى خود به آرمان و مقدسات فلسطين 
تأكيد كرده و اقدام نظام بحرين در عادى سازى 

روابط با رژيم صهيونيستى را محكوم كردند.
همچنيــن بحرينى ها پالكاردهايى در دســت 
داشتند كه شعارهايى با مضمون تأكيد بر حق 
بازگشــت و پايبندى به آرمان قدس به عنوان 
پايتخت ابدى كشــور فلســطين، بر روى آن 
نوشته شده بود.تظاهرات كنندگان همچنين با 
ســردادن شعارهايى، همبستگى خود را با آيت 
اهللا «شيخ عيسى قاسم» رهبر شيعيان بحرين 
كه از دو ســال پيش در بازداشت خانگى است، 

اعالم كردند.

 برگزارى تظاهرات روز جهانى قدس در يمن
منابع يمنى از آغاز تظاهرات در صنعا پايتخت اين 
كشــور به مناسبت روز جهانى قدس خبر دادند.

بر اســاس اين گزارش؛ خبرنگار شبكه الميادين 
اعالم كرد: يمنى ها در خيابان شصتم صنعا براى 

مشاركت در تظاهرات قدس حضور دارند.

 تظاهرات روز قدس در دمشق
خيل عظيمى از مردم سوريه در دمشق با دعوت 
گروه هاى فلسطينى و با مشاركت شخصيت هاى 
سياسى و دينى اين كشــور راهپيمايى برگزار 
كردند. خبرنگار شبكه العالم گزارش داد كه ملت 
سوريه در اين راهپيمايى ها بر حق بازگشت ملت 
فلسطين به كشور خود و اهميت مرحله اى تأكيد 
كردند كه مسئله فلســطين از رهگذر تصميم 

آمريكا براى انتقال سفارت خود به قدس اشغالى 
با آن روبه رو است.

در راهپيمايى دمشــق شــمار زيادى از مردم 
ســوريه حضور داشتند؛ با اين تفاوت كه امسال 
نسبت به سال هاى گذشــته ديگر در دمشق و 
اطراف آن خبرى از تروريسم نبود.اين تظاهرات 
در حمايت از مردم مظلوم فلســطين به صورت 
«گسترده» برگزار شده اســت. در سايه تالش 
رژيم صهيونيســتى براى خريدن مشروعيت به 
وسيله انتقال سفارت آمريكا به قدس شرف، روز 
قدس امسال از اهميتى ويژه برخوردار است، چرا 
كه به تمام جهان نشان خواهد داد آرمان مردم 

فلسطين در قلب مسلمانان عالم زنده است.

 طنين فرياد «مرگ بر اسرائيل» در 
كراچى

در پاكستان نيز مردم شهر كراچى كه بعد از نماز 
جمعــه خود را براى راهپيمايى روز قدس آماده 
كرده بودند به محض اتمام نماز با فريادهاى مرگ 
بر اسرائيل پرچم آمريكا و رژيم صيهونيستى را 

به آتش كشيدند.
شركت سراسرى مردم كراچى در راهپيمايى روز 
قدس سبب شد مردم در مسيرهاى مختلف در 
اين راهپيمايى شركت كنند.سازمان دانشجويان 
اماميه، شــوراى علماى شيعه پاكستان و حزب 
مجلس وحدت مسلمين سرپرستى راهپيمايى 

روز قدس در كراچى را به عهده داشتند. 

 روسيه 
همزمان با روز قدس، هزاران نفر از مســلمانان 
روزه دار پايتخت روســيه، با حضور در مسجد 
جامع و خيابان هاى اطراف آن، همبستگى خود 
را با مردم ســتمديده فلسطين اعالم و جنايات 
وحشــيانه رژيم كودك كش اسرائيل را محكوم 

كردند.
در اين مراسم كه ســفراى 12 كشور اسالمى، 
از جمله ايران، تركيه، عراق، افغانســتان، لبنان، 
پاكســتان، نيجريه، مصر، جمهورى آذربايجان، 
قزاقستان، تاجيكستان و سوريه حضور داشتند، 
شــيخ راويل عين الدين رئيس شوراى مفتيان 
روســيه، روز قــدس را ميراث ارزشــمند امام 

خمينى(ره) عنوان كرد.

 كارگيل هند
راهپيمايــى روز قدس در منطقــه كارگيل در 
ايالت جامو و كشــمير تحت كنترل هند برگزار 
شــد. شركت كنندگان در اين راهپيمايى با سر 
دادن شعارهايى حمايت خود را از مردم فلسطين 
اعالم كردند.شــركت كنندگان در مراســم روز 
قدس در منطقه كارگيل در ايالت جامو و كشمير 
همچنين شــعارهايى در حمايت از مقام معظم 
رهبرى از جمله «دست خدا بر سر ما / خامنه اى 

رهبر ما» سر دادند.

 شور «قدسى» در كشمير
همچنيــن راهپيمايى روز قدس در كشــمير 
باشكوه تر از هر سال برگزار شد و مردم سرينگر 
پايتخت اين سرزمين پرچم فلسطين را به اهتزاز 
درآوردند.مردم كشمير نيز با سر دادن شعارهاى 
مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكا خواهان آزادى 
قدس شــريف و پايان دادن بــه جنايات رژيم 

صيهونيستى شدند.

 كابل
همايش روز جهانى قدس و اخوت اســالمى در 
كابل برگزارشــد . در اين همايش كه با حضور 
صدها نفر از علما، فرهنگيان، شــخصيت هاى 
سياسى، جهادى و شهروندان افغانستان برگزار 
شد، ســخنرانان و شركت كنندگان بر حمايت 
امت اسالمى بويژه مردم افغانستان از ملت مظلوم 

فلسطين تأكيد كردند. 
مولــوى حبيــب اهللا حســام رئيس شــوراى 
اخــوت اســالمى افغانســتان در اين مراســم 
گفت: بى توجهى مســلمانان به قدس و ملت 
مظلوم فلســطين به معناى همدستى با رژيم 

صهيونيستى و استكبار جهانى است.
وى ضمن انتقاد از برخورد دوگانه سازمان هاى 
حقوق بشــرى گفــت: مجامع بيــن المللى و 
سازمان هاى حقوق بشــرى نسبت به جنايات 
رژيم صهيونيستى در ســرزمين هاى اشغالى و 

كشتار فلسطينى هاى بى دفاع بى تفاوت هستند.

 تانزانيا
همچنين راهپيمايى پر شور روز جهانى قدس در 
تانزانيا در لبيك به درخواست امام خمينى(ره) 
براى نام گذارى آخرين جمعه ماه مبارك رمضان 
برگزار شــد.مردم تانزانيا در راهپيمايى امروز با 
ســر دادن شعارهايى جنايت هاى رژيم اشغالگر 
اسرائيل را در حق مردم فلسطين محكوم كردند.
روز جهانــى قدس در حالى بيــش از پيش به 
طور گســترده در مناطق مختلف جهان برگزار 
مى شــود كه اخيراً آمريكا با انتقال سفارت خود 
به بيت المقدس تالش كرد نشان دهد كه مسئله 
فلسطين به نفع صهيونيست ها پايان يافته است، 
اما خروش جهانى در محكوميت اين تصميمم 
آمريكا نشان مى دهد كه نه تنها مسئله فلسطين 
پايان يافته نيســت بلكه انگيزه جهانى را براى 

مقابله با صهيونيست ها افزايش داده است. 

اخبار جهان اسالم

پيشروى ارتش سوريه 
در صحراى «سويدا» 

فارس: منابع خبرى از پيشروى ارتش سوريه 
و نيروهاى همپيمانش در صحراى «سويدا» 

در جنوب اين كشور خبر مى دهند.
الحربى»  گروه اطــالع رســانى «االعــالم 
گزارش داد نيروهاى ارتش ســوريه مدرسه 
«المشيرفه» و منطقه «رحبه المشيرفه» را 
در شمال شرق السويدا آزاد كردند. به گزارش 
االعالم الحربى، ارتش سوريه از سه محور اين 

عمليات را آغاز كرد:
محور نخست: از سمت تل االصفر به سمت 
«خربه االمباشــى»؛ نيروهاى سورى در اين 
محور خود را به منطقه «ســوح المجيدى» 

رساندند.
محور دوم: از سمت«القصر-الساقيه» به سمت 
خربه المباشــى؛ نيروهاى سورى به سمت 

شرق 7 كيلومتر پيشروى كردند.
محور ســوم: از ســمت «الزلف» به ســمت 
ارتفاعات «الصفا»؛ ارتش ســوريه به سمت 

شمال 10 كيلومتر پيشروى كرد.
عناصر داعش 50 درصد از مساحت صحراى 
ســويدا را در اشــغال خود دارند و بيشتر در 

مناطق صعب العبور مستقر هستند.

حكيم، صدر و عالوى
با هم ائتالف كردند

العالم: احزاب سياســى همسو با سيدعمار 
حكيم (الحكمه)، مقتدى صدر (ســائرون) 
و ايــاد عــالوى (الوطنيه) براى تشــكيل 
فراكســيون بزرگ در پارلمان جديد عراق 

ائتالف كردند. 
«رعد الحيــدرى» از رهبران جريان حكمت 
ملى از امضاى سند اين توافق از سوى رهبران 
اين سه جريان خبر داد. اين ائتالف سه گانه 
همچنين از دو ائتالف شيعه ديگر (الفتح به 
رهبــرى هادى العامــرى و النصر به رهبرى 
حيدرالعبادى) نيز دعوت كــرده كه به اين 
فراكسيون بپيوندند و هم اكنون منتظر پاسخ 

آن ها هستند.
وى گفت: براى اعالم رســمى پيوستن اين 
دو ائتــالف انتخاباتى جديــد، منتظر نهايى 
شدن توافق با آن ها هستيم. وى گفته است 
از ائتالف هاى كــردى پيروز در انتخابات نيز 
دعوت شده به اين فراكسيون بزرگ بپيوندند 
و به احتمال زياد دو حزب دموكرات كردستان 
عراق و اتحاديه ميهنى كردستان عراق نيز به 

آن خواهند پيوست.
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انتقال سفارت آمريكا به قدس اشغالى 

باعث عزت مسلمانان شد 
انقالب اســالمى ايران تحت هدايت رهبر فرزانه آن حضرت امام خمينى(ره) بر 
اســاس انگيزه هاى الهى و دينى شكل گرفت. استراتژى بنيانگذار انقالب بر اين 
نكته تأكيد داشت كه مردم بايد در صحنه حضور داشته و با يكديگر متحد باشند 
تا در نهايت به پيروزى برسند؛ راهكارى كه خيلى زود نشان داد حضور ميليونى 
مردم در خيابانها حتى با دستانى خالى، بسيار مؤثرتر از صدها تانك و توپ و گلوله 

و سرباز است.
روز قدس نيز براســاس همين اصل بنيادين انقالب، در مردادماه ســال 1358 
پايه ريزى شد تا مسلمانان جهان و آزاده انديشان به صحنه آمده و بر ضد استكبار 
و ظلم رژيم غاصب صهيونيســتى فرياد سردهند. تجربه پيروزى انقالب ايران به 
مســلمانان جهان نشــان داد كه اگر در اين راه پايدارى نشان دهند سرانجام به 
پيروزى خواهند رســيد و امروز روز قدس تبديل به يكى از اصلى ترين نمادهاى 

مبارزه ملت مظلوم فلسطين عليه كشور جعلى اسرائيل به شمار مى رود.
در طول ســالهاى گذشته سران رژيم صهيونيستى با واكنشهاى مختلفى به اين 
حركت اعتراضى مسالمت آميز جهانى پاسخ مى دادند و هربار در تالش بودند تا 
مسلمانان را تحقير نمايند. امسال نيز دولت آمريكا به عنوان حامى اصلى قوم يهود 
در اقدامى كه برخالف تمام تعهدات بين المللى و قطعنامه هاى سازمان ملل بود، 
اقدام به انتقال سفارت اين كشور از تل آويو به قدس اشغالى كرد و تاريخ اين اقدام 
را عامدانه، يوم النكبه انتخاب كرد تا به خيال خام خود فلسطينى ها بيش از پيش 

تحقير شوند و ترامپ بگويد كه همه (دنيا) بايد تسليم من باشند.
در چنين شرايطى اما مردم فلسطين دوباره همان راهكار پيشنهادى حضرت امام 
را در پيش مى گيرند يعنى حضور و پايدارى در صحنه تا به نتيجه رسيدن نهايى. 
آنها با انتخاب شــعار «مى خواهيم به خانه بازگرديم» نشان دادند كه در تصميم 
خود مصمم هستند و هر جمعه پشت حصارهاى ديوار حائل راهپيمايى مسالمت 
آميزى را برگزار مى كنند كه در آن برخالف انتفاضه هاى گذشــته نه خبرى از 
گلوله است و نه سنگ و تنها فرياد است و فرياد. فريادهايى كه به شدت پايه هاى 
حكومت رژيم اشــغالگرقدس را به لرزه انداخته و سران اين رژيم كودك كش را 
مجبور كرده تا بار ديگر نقاب از چهره خويش بردارند و به مردم بى دفاع و بدون 
اسلحه شليك كنند. در حقيقت وقتى كه ترامپ با انتخاب سالروز تشكيل دولت 
جعلى اسرائيل براى انتقال سفارتش مى خواست تا مسلمانان تحقير شوند، هرگز 
تصور نمى كرد كه آن روز تبديل به روز عزت فلسطينى ها شود. در حقيقت امروز 
جهانيان بر خالف گذشته كه چشم بسته پيرو رژيم صهيونيستى و آمريكا درباره 
موضوع فلســطين بودند، آشكارا جنايتهاى اين رژيم را در كشتار مردم بى دفاع 
فلســطين به ويژه در طول راهپيمايى هاى بازگشت محكوم مى كنند. نمونه اى 
از اين مدعى را مى توان در تظاهرات اعتراضى مردم فرانسه دراين هفته ها ديد. 

در واقع نسل امروز اروپا برخالف گذشتگان خويش به ماجراى فلسطين يكطرفه 
نگاه نمى كند و مردم بى دفاع را تروريســت و صهيونيستها را مظلوم نمى داند 
بلكه برعكس خواســتار جلوگيرى از جنايات رژيم صهيونيستى است و اين امر 
كــه خود كمتر از يك پيروزى اهميت ندارد، حاصل برگزارى بيش از ســه دهه 

راهپيمايى هاى استكبارستيزانه روز قدس است.
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روزنامه هاى جهان

تايم
هفته نامه تايــم چاپ آمريكا 
در تازه ترين شــماره خود با 
صفحه  در  جالبــى  طراحى 
ترامــپ  دونالــد  نخســت، 
رئيس جمهور اين كشور را در 
تالش براى تبديل كردن خود 
به يك پادشاه لقب مى دهد. 
اين نشــريه با انتخاب تيتر 

«مِن پادشــاه» مى گويد: منظره اى كه ترامپ در سياست هاى 
خود به آن چشم دوخته، در راه كسب قدرت مطلق است. اين 
مجله همچنين تقابل اين انديشــه هاى ترامپ در مقابل قانون 
اساسى آمريكا و راه هاى او براى دور زدن اين قانون را زير ذره بين 

برده است.

فايننشيال تايمز
تايمز،  فايننشــيال  روزنامه 
انگليس در گزارشــى  چاپ 
به جريمه ســنگين شركت 
مخابراتى ZTE چين به خاطر 
همكارى با ايــران مى پردازد 
كــه حاضــر شــده جريمه 
آمريكا  دالرى  1/4ميليــارد 
و شــرايط عجيب ديگر عليه 

خــود را قبول كرده تا در بــازار آمريكا باقى بماند. اين روزنامه 
همچنين در مقاله اى با تيتر «بازى قدرت» از تالش چين براى 
به وجود آوردن شبكه سراســرى انرژى در سراسر جهان خبر 
مى دهد كه براى به وجود آوردن آن سرمايه 450ميليارد دالرى 

كنار گذاشته است.

اشپيگل
اشــپيگل چاپ  هفته نامــه 
آلمان بــه بررســى آخرين 
شرايط كشور ايتاليا پرداخته 
و اوضــاع را بــراى آن ها به 
هيچ عنــوان خــوب ارزيابى 
معتقد  اشــپيگل  نمى كند. 
اســت دولت مــردان و مردم 
اين كشور با در پيش گرفتن 

سياست هايى عجيب مشغول نابود كردن خود هستند و تالش 
دارند در اين راه، ديگر كشــورهاى اروپايى را نيز همراه كنند. 
طراحى روى جلد اشپيگل كه ايتاليايى ها را مشغول تعارف يك 
چنگال اسپاگتى نشــان مى دهد كه شبيه طناب دار است، به 

خوبى تالش اين كشور را براى نابودى اروپا نشان مى دهد.

هفته نامه تايــم چاپ آمريكا 
در تازه ترين شــماره خود با 
صفحه  در  جالبــى  طراحى 
ترامــپ  دونالــد  نخســت، 
رئيس جمهور اين كشور را در 
تالش براى تبديل كردن خود 
به يك پادشاه لقب مى دهد. 
اين نشــريه با انتخاب تيتر 

تايمز،  فايننشــيال  روزنامه 
انگليس در گزارشــى  چاپ 
به جريمه ســنگين شركت 
 چين به خاطر 
همكارى با ايــران مى پردازد 
كــه حاضــر شــده جريمه 
آمريكا  دالرى  ميليــارد 
و شــرايط عجيب ديگر عليه 

اشــپيگل چاپ  هفته نامــه 
آلمان بــه بررســى آخرين 
شرايط كشور ايتاليا پرداخته 
و اوضــاع را بــراى آن ها به 
هيچ عنــوان خــوب ارزيابى 
معتقد  اشــپيگل  نمى كند. 
اســت دولت مــردان و مردم 
اين كشور با در پيش گرفتن 

پيشخوان/  امير محمد سلطان پور
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