
 

با على كاوه از جنگ تا المپيك
گپ و گفتى با  عكاس ريش سفيد ورزشى و دفاع مقدس

كه عكس هايش از خودش مشهورتر است
 ادب و هنر  «پســرم هميشــه مى گفت: چرا كتاب چاپ نمى كنى؟ يك روز 
گفتم: من هر روز كتاب چاپ مى كنم. با تعجب پرســيد: كجا؟ گفتم: صفحه 
اول ابرار ورزشــى»! دستى به موهاى سفيد گندمگونش مى كشد و چشم هاى 

 ............ صفحه 14خاكسترى روشنش را از...

انقالب، عظمت تاريخى ايران را 
براى حال و آينده بازسازى كرد

قصه «سلمان فارسى» 
مثل هزار و يك شب است 

موشك هاى ما تا2000 كيلومتر 
نقطه زن هستند
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جايگاه تاريخى و تمدنى انقالب اسالمى در گفت وگو با دكتر موسى نجفى گفت وگو با امراهللا احمدجو  فرمانده نيروى هوافضاى سپاه:
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 گزارش قدس از چند و چون عرضه يك ميليون بشكه اى 

عرضه نفت در بورس انرژى؛پاتك به تحريم نفتى 

ربايش 11 مرزبان 
با تبانى و نفوذ توسط 

گروهك تروريستى 
جيش الظلم

تروريست هاى 
شرقى هم ضرب 
موشك هاى سپاه 

را خواهند ديد؟

 اقتصاد  گامى ديگر ايران براى دور زدن تحريم ها ديروز با انتشــار اطالعيه عرضه نفت 
در بورس انرژى ايران آغاز شــد. پس از آنكه شــوراى عالــى هماهنگى اقتصادى با هدف 
متنوع سازى روش هاى فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در بورس انرژى را تصويب كرد، 
على كاردر، معاون وزير نفت از عرضه يك ميليون بشكه نفت در آن خبر داد. به گفته وى 
عرضه نفت در بورس انرژى تا 13 آبان ماه كه همان 4 نوامبر زمان اعالمى ترامپ است، ادامه 
مى يابد و در آن زمان نتايج عرضه نفت در بورس جمع بندى شده و مورد ارزيابى مجدد قرار 
مى گيرد تا تصميمات جديد در اين خصوص اتخاذ شود. بنا بر اعالم معاون وزير نفت، حجم 

عرضه نفت در بورس يك ميليون بشكه است كه...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر محسن لبخندق

الگوى پيشرفت ايرانى-اسالمى بناست به چه چيز پاسخ دهد؟ در بيانى ساده اين الگو 
بناست به اين پاسخ دهد كه «به چه سويى» و «چگونه» حركت كنيم تا بتوانيم بناى 
يك تمدن جديِد برنشسته بر مبانى دينى و برخاسته از بوم ايرانى را پى بريزيم. پاسخ 

به دو پرسش «چه سويى» و «چگونگى» از حيث صعوبت و...

نياز الگوى پايه 
به «تاريخ نگارى پيشرفت بومى»

 ............ صفحه 2
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با انتشار نامه اى خطاب به شوراى نگهبان  مطرح شد

هشدار 4 هزار 
دانشگاهى و حوزوى درباره

مغايرت CFT با قانون اساسى
 ............ صفحه 7

در ادامه اقدامات
خصمانه واشنگتن

آمريكا چند بانك 
و شركت ايرانى را 

تحريم كرد 
 ............ صفحه 2

: امام على
خداوند، ايمان را 

براى پاكسازى 
انسان ها از شرك 

واجب كرده 
است، و نماز را 
براى پاكسازى 

از كبر.   
 نهج البالغه
كلمه قصار 252

حضور ايرانيان  در اربعين، مايه انزواى دشمن 
و عظمت امت اسالم و ايران است

توليت آستان قدس رضوى در مراسم بدرقه خدام اربعين حسينى:

 ............ صفحه 3
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

تردد زائران بدون گذرنامه در مرزهاى سه گانه ممنوع است    اخبار: وزير كشور در نشست ستاد اربعين كشور از ممنوعيت تردد زائران بدون گذرنامه در مرزهاى سه گانه خبر داد. عبدالرضا رحمانى 
فضلى كه در سفرى يك روزه به ايالم رفته است، با بازديد از زيرساخت هاى اربعين امسال و پايانه مرزى مهران اظهار داشت: زائران بدون ويزا به مرزها مراجعه نداشته باشند چراكه امكان خروج آنان بدون ويزا تحت 
هر شرايطى ناممكن است.حسين ذالفقارى معاون امنيتى وزارت كشور هم گفت:  بانك هاى ملى، پارسيان، توسعه و تعاون اسالمى در شعب پنج گانه خود در مرزها آماده پرداخت ارز به صورت دينار به زائران هستند.

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

 سياست/ آرش خليل خانه  عوامل خود 
فروخته گروهك ترويســتى «جيش العدل» 
(بخوانيد جيش الظلم) وابســته به جريان 
سلفى و وهابى مورد حمايت رژيم عربستان 
سعودى در منطقه، در اقدامى مذبوحانه بار 
ديگر زهــر خود را بر ملت ايران ريخته و در 
عملياتى بزدالنه با تبانى و توسل به نيرنگ و 
خيانت، 11 تن از نيروهاى داوطلب بسيجى 
و ســربازان وظيفه و كادر هنگ مرزى را در 
منطقه ميرجــاوه در نقطه صفــر مرزى با 

پاكستان به اسارت گرفتند.
در اين اتفاق كه ســحرگاه ديروز در منطقه 
«لولكدان» مربوط بــه بخش ريگ ملك در 
فاصله 50 كيلومترى ميرجــاوه رخ داد، 11 
نيروى بســيجى و هنگ مرزى در ميرجاوه 
توسط تروريست هايى كه در خاك پاكستان 
پايگاه دارند، به گروگان گرفته شده و به داخل 

پاكستان منتقل شدند.
روابط عمومــى قرارگاه قدس 
نيــروى زمينــى ســپاه در 
اطالعيه اى با تأييد اين اتفاق 
از شناســايى رد پاى عوامل 
نفوذى و امــكان اجراى اين 
عمليات بــا خيانت و تطميع 
و فريب(برخــى عوامل) خبر 
داده اســت. در اين اطالعيه 
عمليات  اســت:  شده  تأكيد 
تروريست ها  اشــرار،  تعقيب 
و عوامل نفوذى دشــمن و نيز اقدامات الزم 
براى آزادســازى ربوده شــدگان با جديت 
در دســتور كار نيروهــاى دفاعى و امنيتى 
مستقر در مناطق مرزى قرار گرفته است و 
از دولت پاكستان نيز انتظار مى رود با اشرار 
و تروريســت هايى كه در جوار مرزهاى آنان 
النه كرده و از سوى برخى كشورهاى مرتجع 
شرور و تروريست پرور منطقه حمايت و به 
كارگيرى مى شــوند، برخورد جدى داشته و 
به سرعت نسبت به آزادى و تحويل مرزبانان 

اقدام كند.

 آمادگى براى عمليات مشترك
سردار محمد پاكپور با اشاره به حضور خود 
در منطقه ميرجاوه، اظهارداشت: تماس هاى 
مختلفى بــا ارتش پاكســتان گرفتيم و از 
آن ها خواسته شد نسبت به تحويل اشرار و 
سالمتى ربوده شدگان تضمين دهند و بايد 

مسئوليت پذير  باشند.
اظهارات فرمانده نيروى زمينى سپاه و اعالم 
آمادگى اين نيــرو براى انجام عمليات عليه 
گروه هاى تروريســتى به صورت مشترك با 
ارتش پاكســتان و طرح انتظارات از دولت 
اسالم آباد براى ممانعت از فعاليت گروه هاى 
تروريســتى همچون جيش الظلم در حالى 
مطرح شده كه در سال هاى اخير بارها و در 
رخدادهاى مشابه اين تقاضا و تذكرها مطرح 

شده، اما بى پاسخ باقى مانده است.

 جيش الظلم چه كسانى هستند؟
جيش الظلم يك گروه تروريســتى مسلح 
وابسته به جريان وهابيت و سلفى گرى است 
كه به صورت مســتقيم از ســوى عربستان 
سعودى مورد حمايت مالى، عقيدتى، سياسى 

و تســليحاتى قرار دارد و با داعيه حمايت از 
اهل سنت و قوم بلوچ و با تبليغ و ترويج افكار 
ســلفى، عليه ايران و مردم منطقه سيستان 
و بلوچســتان دســت به اقدامات ايذايى و 
تروريســتى مى زند. به ادعاى برخى منابع 
ايرانى، اين گروه بعد از نابودى جندالشيطان، 
با سازمان دهى تشكيالتى تر برخى از اعضاى 
آن، شروع به فعاليت كرد، رهبرى اين گروه 
را صالح الدين فاروقى از اهالى راسك به عهده 
دارد. جيش الظلم از جمله حاميان معارضان 
در جنگ داخلى سوريه است و يكى از داليل 
اقدامات خود عليه ايران را حمايت از معارضان 

دولت سوريه اعالم كرده است.
عوامل اين گروه از سال 1392 به اين سو 
در چندين عمليات مختلف تروريستى و 
بيشتر عليه پاسگاه هاى مرزى ده ها تن از 
نيروهاى مرزبانى كشور را در قالب كمين يا 
شبيخون به شهادت رسانده اند. از آن جمله 
شــهادت 13 مرزبان هنگ مرزى سراوان 
در آبان1392، ربايش 5 مرزبان در بهمن 
92 و انتقال آن ها به داخل پاكستان كه در 
نهايت با پا در ميانى ريش سفيدان منطقه، 
4 تن از مرزبانان آزاد و متأســفانه يك نفر 
از آن ها به نام حميد دانايى فر به شــهادت 

رسيد، اشاره كرد.
اين گروهك در عملياتى در فروردين 1394 
در منطقه «نگورجكيگور» نيز هشــت نفر از 
نيروهاى مرزبانى را به شهادت رساند. دو سال 
بعد در ارديبهشت 96 اين گروهك با شليك 

از داخل پاكستان به سوى يك پاسگاه مرزى، 
10 مرزبان ايرانى از گروهان «چاهندو» (هنگ 
مرزى ميرجاوه) را به شهادت رساندند و يك 

سرباز را به گروگان گرفتند.

 دو دوزه بازى پاكستان
اين سلســله عمليات ها كه همگى از داخل 
خاك پاكستان و منطقه قبايلى بلوچستان 
صورت مى گيرد، بيانگر يك ضعف ساختارى 
در توانايى يا اراده دولت مركزى پاكســتان 
بــراى جلوگيرى و مهــار فعاليت گروه هاى 
تروريســتى از اين دســت در ايالت مرزى 

بلوچستان با ايران است.
اين در حالى است كه در چند سال گذشته 
بارها در رفت و آمد مقامات امنيتى، سياسى 
و نظامى دو كشور تا ســطح وزير مذاكرات 
جدى با دولت پاكســتان صــورت گرفته و 
مقامات سياسى اين كشور قول هاى مساعدى 
بــراى اصالح اين وضعيــت داده اند و حتى 
در اسفند ســال 92 مقامات امنيتى ايران و 
پاكستان توافقنامه اى را براى اقدامات امنيتى 
مشترك در طول نوار مرزى به امضا رساندند 
و پاكســتان خود را موظف بــه تالش براى 
بازگرداندن ســربازان ربوده شده ايرانى اعالم 
كرد، اما در پنج سال گذشته در عمل طرف 
پاكستانى اقدام عملى ملموســى را در اين 

جهت صورت نداده است.
عمليات ديروز عوامل خودفروخته گروهك 
جيش الظلم آن هم درســت در نقطه صفر 

مرزى و در برابر پاســگاه پاكســتان، نشان 
مى دهد اســالم آباد نتوانسته اقدامات جدى 
در مورد بهبود امنيت ايالت بلوچستان خود 
و جلوگيرى از فعاليت آزادانه تروريســت ها،  

انجام دهد.

 موشك هاى سپاه اين بار در شرق؟
حسينعلى شهريارى نماينده مردم زاهدان 
در مجلــس در گفت وگو با خبرنگار قدس با 
انتقاد از تسامح دولت و دستگاه هاى امنيتى 
و ديپلماســى با دولت پاكستان و دلخوش 
بودن آن ها به وعده هاى مقامات سياســى و 
امنيتى در اين كشــور، مى گويد: مسئوالن 
سياست خارجى ما آدم هاى دلخوشى هستند 
و مثل همه سياست هايشان در موضوعات 
ديگر مبتال به كشور، به وعده هاى اسالم آباد 

دلخوش كرده اند.
وى با بيان اينكه دولت پاكستان در منطقه 
بلوچســتان حاكميتى ندارد، خاطرنشــان 
مى كند: فرماندهان ارشــد نظامى و ســران 
دستگاه اطالعاتى ارتش اين كشور(isi) نيز 
بيشتر تفكرات سلفى و وهابى داشته و نزديك 
به دولت عربستان هستند، بنابراين نمى توان 
به وعده ها و امضاهايى كه مقامات سياســى 
و دولتــى پاكســتان براى مهــار گروه هاى 
تروريستى مثل جيش الظلم مى دهند، اعتماد 
كرد. وى مى گويد: تنها راه چاره اين است كه 
مــا متكى به توان امنيتى و نظامى خودمان 
باشــيم و خودمان با تروريســت ها برخورد 
كنيم. ما بارها تأكيــد كرده ايم كه تنها راه 
حل اين است كه سپاه پاسداران همان طور 
كه پاسخ عوامل تروريستى اهواز را در شرق 
فرات و تعرضات مرزى تروريست هاى پژاك 
در كردســتان عراق را با موشك داد، اين بار 
توان موشكى خود را در مرزهاى شرقى به كار 
گرفته و پايگاه هاى اين گروهك تروريستى را 

در بلوچستان پاكستان از بين ببرد.

 احضار سفير پاكستان
بهرام قاسمى ســخنگوى وزارت خارجه 
بــا محكوميت و ابراز انزجــار از اين اقدام 
تروريســتى و شــرارت آميز و با توجه به 
اقدامــات صــورت گرفته، اظهارداشــت: 
بعدازظهر ديروز دســتيار وزيرخارجه در 
غرب آسيا با احضار سفير پاكستان از وى 
خواست دولت آن كشور در چارچوب روابط 
دوجانبه و اصل حسن همجوارى و تعهدات 
ناشــى از قراردادهاى دوجانبه و مقررات 
حقوق بين الملل، بى درنگ تمامى امكانات 
و اقدامات الزم را براى آزادسازى نيروهاى 
مرزى جمهورى اسالمى ايران و دستگيرى 
تروريســت هاى شــرور به كار گيرد. وى 
عنوان كرد: همچنين از ســفير پاكستان 
خواسته شــد مراتب را هر چه سريع تر به 
دولت خود در اسالم آباد منعكس كرده و 
وزارت خارجه ايران را از نتايج اقدامات به 

عمل آمده مطلع كند.
قاسمى افزود: ســفير پاكستان نيز با ابراز 
تأســف عميق از اين حادثــه، تأكيد كرد 
موضوع را به اســالم آبــاد منعكس كرده 
و ضمن پيگيرى، نتيجــه اقدامات دولت 
پاكستان را در اسرع وقت گزارش مى كند.

ربايش 11 مرزبان با تبانى و نفوذ توسط گروهك تروريستى جيش الظلم

تروريست هاى شرقى هم ضرب موشك هاى سپاه را خواهند ديد؟
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بدون حقوق و بيمه كارمى كنيم. پزشكان در منطقه محروم مزاياى بااليى دارند اما به ما هيچ 
توجه اى نمى شود. واقعاً از اين همه بى توجهى خسته شده ايم. حرف دل خود را به چه كسى 

بايد بگوييم؟ 9210004329
 حذف امتحانات نهايى در يك يا چند درس و مقاطع گوناگون، سطح علمى دانش آموزان 
كشور را بسيار پايين آورده و خيانتى آشكار است كه نتايج آن هم اكنون هم قابل مشاهده 

است! 9150008863
 اين بيكارى، گرانى و فساد در اين كشور ثروتمند قابل قبول نيست. مسئول مستقيم اين 
وضعيت هم كسانى هستند كه با دل بستن به وعده هاى غربى ها اقتصاد كشور را از رونق 

انداخته و معطل بيگانگان گذاشتند. 9150000210
 نظر  رهبرى   كه گفته اند  تصميم هاى اقتصادى  بر اساس  موازين  علمى  باشد، بايد اجرايى 
 شود، زيرا حضور افرادى كه تخصص كافى ندارند به حوزه اقتصاد خسارت هاى بسيارى وارد 

كرده است. 9150002986
  از ورود با بركت آيت اهللا مكارم شيرازى به موضوع زندانيان مهريه كمال قدردانى را دارم. 
روحانيت عزيز بايد با هدف اصالح امور، چالش سؤال از مسئوالن و جواب آن ها را پيگيرى 

نمايند. 9350009655
 داشتم ميوه مى خريدم كه فروشنده با شنيدن خبر كنسل شدن پرتاب فضاپيماى روسى 
از تلويزيون500تومان به قيمت ميوه ها اضافه كرد! معترض از مغازه او بيرون رفته از ميوه 
فروشى كنارى خريد كردم. چهره ميوه فروش اولى ديدنى بود! سزاى نان به نرخ روز فروش 
نخريدن است. وقتى مسئوالن به فكر نبوده و نظارت نمى كنند خود مردم بايد دست به كار 

شده و با گرانفروشان مقابله كنند. 9360006158
 توجه به معيشــت مردم ماهى نيست كه هر وقت از آب بگيرى تازه باشد! وقتى اقتصاد 
خانواده اى در اثر بى توجهى دولت فلج شد و به خاك سياه نشست سال ها طول مى كشد تا 
اين زخم كهنه بهبود يابد. حركت و توجه دولت به سوى معيشت مردم يك حركت الكپشتى 
و بسيار كند است ولى به سوى معيشت و رفاه آقازاده ها بسيار تند و شتابنده! اين تبعيض 

هرگز بخشودنى نيست ! 9350007054
 آقاى حســن عباسى! در كشور ما، شــما آزادى كه به پيامبر(ص) و اهل بيت، شهدا و 
مقدسات توهين و انتقاد كنى ولى حق ندارى به بعضى از مسئوالن انتقاد كنى وگرنه سزايت 

زندان است! مگر اين موضوع را نمى دانستى؟ 9010009087
 در كشور به هيچ عنوان نظارت نيست. پس بهتر است نهادهاى نظارتى را تعطيل كرده 
و اين همه بودجه را به افرادى كه هيچ كارى نمى كنند ندهيد. در مغازه اقالمى هست كه 
تاريخ توليدش ارديبهشت است اما با قيمت دو برابرى مى فروشند! با 124 تماس گرفتم هيچ 

ثمرى نداشت! 9150001136
 انواع  چسب   ماده  ضرورى  در بيشتر صنايع  است  اما به خاطر بى خيالى آقاى  شريعتمدارى 
 وزير  صنعت، كمياب  و گران  شده  و كارگاه هاى كفاشى  و صنايع  ساختمانى  در حالت نيمه 

 تعطيل هستند كه  بيكارى  گسترده اى در پى داشته است. 9150002986
  آقاى رئيس جمهور! باور كنيد من و همه مردم هم از نرخ ها خبر دارم اما اين خبر داشتن 
تنها فايده اى ندارد. خبر داشتن چاره كار نيست بلكه شما به عنوان مسئول براى حل اين 

مشكالت بايد راه حلى بينديشيد. 9150001136

 كشتى بى ناخداى اقتصاد را دريابيد
چند روزى اســت كه بــار ديگر جــو امنيتى 
بــه ايســتگاه هاى خريد و فــروش ارز در اغلب 
كالنشــهرها بازگشــته و هــر از گاهى جمعى 
هجوم مى آورنــد و دالل ها را جمع مى كنند... و 
اما پرســش؛ آيا اين رويه مقبول و مؤثر است و 
حاصلى دارد؟... پاسخ؛ بله! حتماً تأثير دارد و در 
كوتاه مدت فنر قيمت ارز را فشرده و كنترل شده 
نگه مى دارد زيرا عمده تقاضاى سفته بازى در اين 
بازار از سوى دالالن سودجويى است كه با همين 
شيوه ها باعث نوسانات متعدد شده و خود از اين 
آب گل آلود نوسان گيرى كرده سودهاى كالن به 
جيب مى زنند. اما ســؤال مهم تر آن است كه آيا 
چاره نمايى براى اين درد مزمن اقتصاد مملكت 
ما، يعنى افزايش بى رويه نرخ ها و اسعار خارجى، 
همين بگير و ببند است؟ جواب بى شك منفى 
است. اين اقدامات در كنار مجموعه اى از سياست 
گذارى هاى مرتبط مى تواند كشتى اقتصاد توفان 
زده ما را به ســاحل نجات برساند اما اگر فقط به 
همين اقدامات قهرى بســنده كنيم، در اندك 
زمانى درد از ناحيه اى ديگر بروز مى كند. ترديد 
نكنيد مشى داللى در اقتصاد و بازار ما شوربختانه 
نهادينه شــده اســت. در اين حالت وقتى شما 
مقابل دالالن بازار ارز ديوار بكشيد، آن ها موقتاً به 
بازارهاى ديگر هجوم مى برند. كما اينكه در همين 
مدت و پيشتر شــاهد بوديم در چنين مواقعى 
بازارهاى موازى نظير سكه، ماشين هاى خارجى، 
گوشى موبايل و امثالهم ملتهب مى شوند. دردسر 
بزرگ تر آنجاست كه اين بگير و ببندها نمى تواند 
در بلندمدت دوام داشته باشد، لذا به محض آنكه 
فتيله اين كنترل هاى گاه و بى گاه پايين كشيده 
شد و بازار به حال خود رها شد، آنگاه اين فنر به 
نحو هولناكى رها شده و در هر بخشى كه فكرش 
را بكنيد ويرانى هاى غيرقابل جبرانى از خود به 
جا مى گذارد. دارايى هاى مردم را به باد مى دهد و 
موج ديگرى از گرانى ها را دامن زده و ملت بويژه 

توده هاى آسيب پذير را مستأصل مى كند.
در ايــن مرحلــه ســؤال مهــم و حياتى اين 
روزهاى عموم مردم و چه بســا دولتمردان ما 
رخ مى نمايد كه؛ پس چــه بايد كرد؟ بتازگى 
رياســت محترم جمهــور بــا اقتصاددانان و 
كارشناسان سرشناس جلســاتى داشته و اين 
نشــان از دغدغه ايشان براى ســاماندهى اين 
عرصه دارد. پاسخ در همين رويه پنهان است. 
در بهره گيرى از متخصصان جوان و دلســوزى 
كه آمــاده نبرد در جبهه اقتصادى و افســران 
عرصه مقاومت و جهاد مالى باشند؛ يعنى دقيقاً 
همان جبهه اى كه دشمن درصدد صدمه زدن 
به ما از آن ناحيه اســت. وقتى شما واقفيد كه 
دشــمنان خونى شما مثًال از ناحيه دريا هجوم 
را آغاز كرده و تمام همت خود را براى تسخير 
خطوط نبــرد از بخش هاى ســاحلى متمركز 
كرده اند، عقل حكم مى كند تا فرماندهان نبرد 
بســرعت نيروى دريايى خــود را بيش از همه 
تجهيــز كرده خبره تريــن فرماندهان و نيروها 
را در اين بخش به كار گيرند؛ اما اگر دشــمن 
حمالتش را مشــخصاً از اين محور آغاز كرده و 
مثًال شما فرمانده نيروى دريايى نداشته باشيد 
و هر بخش اين نيرو دچار آشفتگى و بالتكليفى 
آزاردهنده اى باشــد، بديهى اســت سرنوشت 
نبرد شــما چه خواهد بود. متأسفم كه بگويم 
قصه نبرد اقتصادى ما نظر به حمالت آشــكار 
و زهرآگين دشــمن از ايــن ناحيه و برعكس 
بالتكليفى ما در اين بخش، چنين حالى دارد. 
نگاه كنيد به اوضــاع وزارتخانه هاى اقتصادى 
بى وزير ما و نهادهاى مربوط ديگر و... تا دريابيد 
عرض بنده را. بگذريم! به نظر مى رسد رياست 
محترم جمهور درصدد تجديدنظر و ترميم اين 
عرصه اســت. جلســه با اقتصاددانان نويد اين 

اقدام مبارك است. فقط لطفاً سريع تر. 

خبر

صداى مردم   

يادداشت روز

نياز الگوى پايه به «تاريخ نگارى پيشرفت بومى»
الگوى پيشرفت ايرانى-اسالمى بناست به چه چيز پاسخ دهد؟ در بيانى ساده اين الگو 
بناست به اين پاسخ دهد كه «به چه سويى» و «چگونه» حركت كنيم تا بتوانيم بناى يك 

تمدن جديِد برنشسته بر مبانى دينى و برخاسته از بوم ايرانى را پى بريزيم.
پاسخ به دو پرسش «چه سويى» و «چگونگى» از حيث صعوبت و سهولت يكسان نيستند. 

اصل ماجرا در يافتن «چگونگى» است.
براى يافتن پاسخ به چگونگى، اجماالً راه هايى را مى توان در نظر گرفت، از آن جمله:

1-نظريه پردازى صرف: انديشه وران و صاحب نظران، در محيطى نظرى-انتزاعى بناى 
نظرِى الگوى بومى پيشرفت را بريزند و آنگاه مجريان اين الگو را اجرا كنند.

2- مطالعه موردى الگوهاى رقيب: مطالعه جوامع پيشرفته و تمدن هاى مقتدر و فهم 
چگونگى پيشــرفتگى و اقتدار اين جوامع و تمدن ها و گرته بردارى از سازوكارها و در 
يك كالم «الگوى» پيشرفت آن ها، مى تواند براى رسيدن به يك الگوى بومى در حوزه 

پيشرفت الهام بخش باشد.
3- مطالعه موردى پيشــرفت هاى بومى: ممكن اســت در درون جامعه اى كه آرمان 
پيشرفت و تمدن ســازى دينى-بومى دارد، يك خرده نظام، نهاد و سازه تمدنى وجود 
داشته باشد كه مبتنى بر مختصات الهى و بومى و در تراز يك حركت و جهش تمدنى 
پيشرفت كرده باشد. مطالعه اين خرده نظام، نهاد و سازه تمدنى و فهم دقيق چگونگى 
پيشــرفت آن، مى تواند به عنوان الگويى براى طراحى يك الگوى كالن و عام كه همه 

سازه هاى تمدنى يك جامعه را در بر مى گيرد، الهام بخش باشد.
4-حدود يك دهه است كه موضوع پيشرفت و طراحى الگويى براى رسيدن به آن، در 
فضاى گفتمانى انقالب اســالمى جدى تر از گذشته پى گرفته شده است. بجز گفت و 
شنودهاى علمى در فضاى آكادميك،  نگارش متونى چون مقاله و كتاب و پايان نامه و 
برگزارى مناسك هايى چون همايش و نشست و...، سازمان ها و نهادهايى نيز براى رسيدن 
به اين امر تدارك ديده شده اند. اخيراً نيز سندى به عنوان الگوى پيشرفت پنجاه ساله 

انقالب اسالمى توسط نهاد متولى اين امر رونمايى شده است.
در كنار ده ها سؤالى كه ناظر به نحوة كنش گرى جامعه علمى كشور در دهه اخير در باره 
مسئله «الگوى ايرانى-اسالمى پيشرفت» مى توان داشت، توجه و تفطن به اين پرسش 
هم مى تواند مهم باشد كه رويكرد روش شناختى غالب در جريان مدافع و پيگير الگوى 
ايرانى-اسالمى پيشرفت از جمله مركزى كه سندى اخيراً رونمايى شده را تنظيم كرده، 

كداميك از رويكردهاى سه گانه اى بوده كه در فرازهاى قبلى مورد اشاره قرار گرفتند؟
اگرچه نگارنده اطالع دقيقى در اين باب ندارد، لكن قوياً اين گمان را دارد كه تركيبى 
از رويكردهاى اول و دوم در اين مســير غلبه داشــته و رويكرد سوم- مطالعه موردى 

پيشرفت هاى بومى- در اين فضا حاشيه نشين بوده است.
ممكن است خواننده اين پرسش را طرح كند كه كدام خرده نظام، نهاد يا سازه تمدنى 
در جامعه پس از انقالب اســالمى بوده كه پيشرفتى در طراز پيشرفت هاى تمدنى 
داشته است و مى توانسته الهام بخش الگو و مدلى براى ساير عناصر و سازه هاى تمدنى 
ما باشد؟ آيا ما در «اقتصاد» پيشرفتى با مختصات بومى و در قد و قواره پيشرفت هاى 
كالن و تمدن ســاز داشــته ايم يا در علم يا فرهنگ يا سياست و شيوه حكمرانى يا 

رسانه و هنر و...؟ 
توجه شــود كه در همه اين موارد ممكن اســت پيشــرفت هاى موردِى به غايت 
افتخارآميزى حاصل شــده باشد، لكن غرض، پيشــرفتى فراگير، جامع االطراف و 
همه جانبه است به گونه اى كه بتوانيم سر بلند كنيم و بگوييم مثالً «اقتصاد اسالمى-
ايرانى» يا «هنر اسالمى-ايرانى» يا «علوم انسانى اسالمى-ايرانى» يا... در قواره يك الگوِى 
جامع االطراِف عينيت يافته و در طراز تمدن نوينى كه انقالب اسالمى نويدبخش آن 
اســت، اكنون به دست آمده و قابل عرضه و رقابت با مكاتب و الگوهاى رقيب است. 
روشن است كه نمى توان چنين قضاوتى-حداقل بنا بر فهم قاصر نگارنده- ناظر به 
اغلب اين حوزه ها داشــت. اما گمان مى رود بتوان حوزه اى را بيان كرد كه از حيث 
پيشرفتگى با معيارهاى اسالمى و ايرانى، به چنان بلوغى رسيده كه مى تواند به  عنوان 
يك نمونة پرتوفيق، مورد مطالعه صاحب نظران و نخبگان حوزه پيشرفت باشد. اين 
حوزه چيزى نيست جز «مكتب و الگوى نظامى جمهورى اسالمى ايران». حتى به 
اذعان دشمنان انقالب اسالمى، محصول مكتب و الگوى نظامى جمهورى اسالمى 
ايران، ايجاد يكى از مقتدرترين نهادهاى نظامى دنياست كه در ابعاد نرم و سخت خود 
توانسته الگويى بومى و متكى بر مؤلفه هاى دينى را به منصة ظهور برساند. اين نهاد 
كه هم الگوى سياست گذارى و شيوه مديريت خاص خود را داشته، هم حاوى ابعاد 
پيچيده تكنولوژيك و صنعتى است، هم تركيبى از علوم و فنون اعم از علوم انسانى، 
علوم پايه و... را به خدمت گرفته، و از همه مهم تر، به غايت ابعاد معرفتى داشــته و 
داراى يك فرهنگ و اتمسفر كامالً دينى و مذهبى است، بى شك نمونه كم نظيرى 
از يك جهش و پيشرفت كامالً بومى است. اين پيشرفت قطعاً طى فرايندى حاصل 
شده كه مطالعه اين فرايند و واكاوى ابعاد نظرى و عملى آن و نهايتاً تبديل آن به يك 

الگوى معرفتى-عملى براى ساير حوزه هاى تمدنى مى تواند رهگشا باشد. 
ناگفته پيداست كه هر حوزه اى اعم از علم و هنر و اقتصاد و سياست و...، اقتضائات خاص 
خود را دارد و نمى توان الگوى پيشرفت نظامى را نسخه اى تام و تمام براى هر حوزه اى 
پنداشت، لكن حقيقت آن است كه جوهره اصلى و هسته بنيادين و مركزى پيشرفت در 
همه اين حوزه ها و ساحت ها يكى است و تفاوت ها و اقتضائات بومى هر حوزه اى را بايد 

در سطوح و اليه هاى روبنايى تر آن حوزه ها جست وجو كرد. 
از همين رو براى دســت  يافتن به الگوى پيشرفت در حوزه هاى ديگر مى توانيم 
عميقاً به اين ســؤال بينديشــيم كه: «مبتنى بر چه الگويــى در حوزه نظامى 
توانســتيم در طراز قدرت هاى برتر دنيا قرار گيريــم؟ آن هم با محروميت ها و 
محدوديت هاى شــديد و با هزينه هايى به مراتب كمتر از هزينه هاى متعارف در 

اين حوزه و البته با مختصاتى كامًال بومى».
تبصره: توجه و استفاده از اين مسير نافى ساير مسيرها و روش ها نيست.

تنها راه چاره اين 
است كه متكى 
به توان امنيتى و 
نظامى خودمان 
باشيم و خودمان 
با تروريست ها 
برخورد كنيم

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

علماى اهل سنت گروگانگيرى مرزبانان را محكوم كردند
تسنيم: علمــاى اهل سنت شرق و غرب كشور گروگانگيرى حافظان امنيت را در مرز 

ميرجاوه بشدت محكوم كردند.
در بيانيه مولوى عبدالحميد اسماعيل زهى، امام جمعه مسجد مكى اهل سنت زاهدان 
آمده است: خبر به گروگان گرفته شدن جمعى از نيروهاى مرزبان در نقطه صفر مرزى 
ميرجاوه باعث نگرانى اينجانب شــد. اينجانب با ابراز انزجار و محكوم كردن اين عمل، 
اميدوارم نيروهاى ربوده شده هرچه زودتر با عافيت و سالمتى از قيد اسارت نجات يابند.

مولوى عبدالرحيم ريگيان پور، امام جمعه ميرجاوه هم اظهارداشت: بايد وزارت خارجه از 
پاكستان بخواهد تا تكفيرى ها را از كشورشان خارج و سرنوشت فرزندان ربوده شده ما را 
روشن كنند. ماموستا عبدالرحمن خدايى امام جمعه سنندج نيز اظهارداشت: ربوده شدن 
بســيجيان بومى و مرزبانان زحمتكش در نقطه صفر مرزى، خيانت و جنايتى بزرگ و 
نابخشودنى از سوى مزدوران استكبار جهانى محسوب مى شود. مولوى نذير احمد سالمى 
نماينده مردم سيســتان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبرى نيز گفت: ربوده شدن 

تعدادى از بسيجيان و مرزبانان از نگاه هر انسان با وجدانى محكوم است. 
مولوى رسولى زاده امام جمعه اهل سنت سرباز هم اظهارداشت: گروهك هاى تروريستى با 
انجام عمليات خرابكارانه در كشور به دنبال بدنام كردن نظام در چشم مردم هستند كه با 

هوشيارى ملت ايران، دشمن هميشه در رسيدن به هدف خود ناكام مى ماند.

خبر

بازداشت 85 دالل بازار سكه و ارز در هفته اخير
ميزان: فرمانده انتظامى پايتخت با بيان اينكه 
در يك هفته اخير 85 نفر از دالالن بازار سكه 
و ارز را دســتگير كرديم، گفت: تمام اين افراد 
قبالً دستگير شــده بودند اما دوباره با وقاحت 
تمام در ايجاد فضــاى روانى منفى در جامعه 
فعاليت داشــتند. سردار حســين رحيمى در 
حاشيه شانزدهمين مرحله طرح رعد در جمع 
خبرنگاران افزود: در اين مرحله از طرح همكاران 
در كالنترى ها و پليس پيشــگيرى 218 حكم 
قضايى اخــذ كرده و به 218 مخفيگاه و محل 
جرم مجرمان در سطح تهران هجوم بردند؛ در 
مجموع در 48 ساعت گذشته 675 نفر سارق، 

مالخر و ساير مجرمان بازداشت شدند.
وى افزود: در همين راســتا با دالالن بازار سكه 
و ارز هــم برخورد شــده و در دو مرحله موفق 
شديم 85 نفر از دالالن بازار سكه و ارز را مجدداً 
دستگير كنيم، تمام اين افراد قبالً دستگير شده 
بودند اما مجدداً با وقاحت تمام در ايجاد فضاى 
روانــى منفى در جامعه فعاليت مى كردند؛ اين 
افراد در روز گذشــته و چهارشنبه هفته پيش 
دســتگير شــده و به زندان منتقل شدند، در 
مجموع از اين افراد 240 هزار دالر، 175 هزار 
دينار، 5875 لير، 4520 يورو و حدود هشــت 

كيلو طالى آب شده كشف شد.

خبر

مهر: دفتر نظارت بر دارايى هاى خارجى وزارت 
خزانه  دارى آمريــكا (OFAC) اعالم كرد 20 
نهاد و شــركت مرتبط با بنياد تعاون بســيج 
كه از فعاليت هاى بســيج حمايت مى كردند از 
ســوى اين وزارتخانه مورد تحريم قرار گرفته 
است. تحريم هاى مذكور به بهانه «مبارزه عليه 
تروريسم» هستند. بانك ها و شركت هايى كه از 
سوى وزارت خزانه دارى آمريكا تحريم شده اند 
به قرار زير هســتند: شركت ســرمايه گذارى 
انديشــه مهرآوران، گروه بهمن، شركت توليد 
زينك بندرعباس، بانك ملت، بنياد تعاون بسيج، 
شــركت كالســيمين، فوالد مباركه اصفهان، 

تراكتورسازى ايران، شركت توسعه معادن زينك 
ايران، بانك مهر اقتصاد، گروه مالى مهر اقتصاد، 
شركت سرمايه گذارى نگين ساحل رويال، بانك 
پارسيان، شركت كاتاليست شيميايى پارسيان، 
شــركت ذوب زينك قشم، بانك سينا، شركت 
ســرمايه گذارى طبيعت گردان آتيــه ايرانيان، 
شركت سرمايه گذارى تكتار، شركت مهندسى 

تكنوتار و شركت اسيدسازى زنجان.
اين تحريم ها بعد از آن اعمال شد كه دادگاه الهه 
در قرارى موقت از آمريكا خواست تا نهايى شدن 
رســيدگى به اين پرونده، از اعمال تحريم هاى 

جديد عليه ايران خوددارى كند.

سپاه نيوز: سردار اميرعلى حاجى زاده گفت: امروز موشك هاى 
توليدى ما از 200 كيلومتر تا 2000 كيلومتر همه نقطه زن هستند 
و موشك هاى توليدى گذشته هم همه در حال تبديل شدن 
به نقطه زن هستند. فرمانده نيروى هوافضاى سپاه پاسداران در 
ششمين نشست مسئوالن سياسى رده هاى نيروهاى مسلح مستقر 
در استان هاى تهران و البرز، تأكيد كرد: دنيا شاهد است كه ايران 
در حوزه موشكى در منطقه اول و در دنيا هفتم يا هشتم است و 
كره اى ها (كره شمالى) از ما عقب تر هستند. ما در بحث پهپادها در 
تراز 15 كشور اول جهان قرار داريم و از روسيه و چين جلوتريم. در 
حوزه پدافند هوايى توانمندى خوبى داريم و تجهيزاتى داريم كه از 
روسيه، فرانسه، چين و انگليس جلوتر است. وى افزود: امروز موفق 
شده ايم موشك ساحل به درياى بالستيك و نه كروز را كه خود 
يك فناورى پيچيده دارد، توليد كنيم و از فاصله 700 كيلومترى 
ناو و كشتى را مورد هدف قرار دهيم. وى افزود: امروز موشك هاى 
توليدى ما از 200 كيلومتر تا 2000 كيلومتر همه نقطه زن هستند.

فرمانده نيروى هوافضاى سپاه:
موشك هاى ما تا2000 كيلومتر 

نقطه زن هستند
ورزش: تيم هاى فوتبال ايران و بوليوى در ديدارى دوســتانه در 
ورزشگاه آزادى از ساعت 19:30 ديشب برابر هم قرار گرفتند كه 
اين ديدار در پايان با نتيجه دو بر يك به سود شاگردان كى روش 
به پايان رسيد. گل هاى ايران را در اين ديدار عليرضا جهانبخش در 
دقيقه 17 و مهدى ترابى در دقيقه 63 وارد دروازه بوليوى كردند 
و كاردوزو در دقيقه 51 براى نماينده آمريكاى جنوبى گلزنى كرد. 
دردقيقه 17 اوت دستى احســان حاج صفى بلند به روى دروازه 
ارسال شد كه جهانبخش در ريباند ضربه سر خود كه توسط گلر 
بوليوى برگشت داده شده بود، توانست دروازه نماينده آمريكاى 
جنوبــى را باز كند. ايران نيمــه دوم را هم هجومى آغاز كرد اما 
برخالف جريان بازى اين بوليوى بود كه توانست توسط كاردوز و از 
پشت محوطه جريمه در دقيقه 51 به گل برسد. در ادامه شاگردان 
كى روش بازى را در دست گرفتند و فرار زيباى ترابى از قلب دفاع 
بوليوى اين بازيكن را در موقعيتى تك به تك قرار داد كه بازيكن 
باشگاه سايپا گل دوم ايران را در دقيقه 63 وارد دروازه حريف كرد.

در ديدارى دوستانه در تهران انجام شد
پيروزى خفيف تيم ملى فوتبال ايران 

برابر  بوليوى
فارس: روابط عمومى كل سپاه از هالكت «ابوضحى»، امير 
داعش در استان دياله و طراح اصلى حادثه تروريستى اخير 
اهواز در عمليات غافلگيرانه نيروهاى مقاومت در اســتان 

دياله عراق خبر داد. 
در ايــن اطالعيــه آمده اســت: در عمليات شناســايى و 
غافلگيرى نيروهــاى مقاومت كه صبح ديروز در اســتان 
ديالــه عــراق صــورت گرفــت، «ابوضحى» اميــر داعش 
در ايــن اســتان و طــراح و برنامــه ريز اصلــى جنايت 
تروريســتى اخير اهواز همراه با چهار تروريســت ديگر به 

هالكت رسيدند.
گفتنى اســت؛ تروريســت هاى تكفيرى 31 شــهريورماه 
ســال جارى بــا ارتكاب جنايتــى جمعــى از هموطنان 
عزيــز و مدافعيــن ميهــن اســالمى از جملــه كودك 
چهارســاله و جانبــاز 70 درصــد دفــاع مقــدس را به 

شهادت رساندند.

روابط عمومى كل سپاه اعالم كرد
هالكت طراح اصلى جنايت تروريستى 

اهواز در عمليات نيروهاى مقاومت

خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

محسن لبخندق، دكتراى فرهنگ و ارتباطات
annota�on@qudsonline.ir

رئيس قوه قضائيه دستور داد
افزايش مهلت تأديه مهريه  

تســنيم: رئيس قــوه قضائيه بــا صدور 
بخشنامه اى به رؤساى كل دادگسترى هاى 
سراسر كشــور دستور داد تا بدون نوبت به 
درخواســت تعديل مهلــت تأديه مهريه ها 
رســيدگى كنند تا از زندانى شدن مردان 
جلوگيرى به عمل آيد. در بخشنامه آيت اهللا 
آملى الريجانى آمده اســت: نظر به برخى 
از محكومان  تعــدادى  واصله  گزارش هاى 
تأديه مهريه بر اســاس تعداد سكه طالى 
تعيين شــده به علت افزايش غيرمتعارف 
قيمــت آن توان پرداخت را نداشــته و به 
همين جهت در اجراى قانون نحوه اجراى 
محكوميت هــاى مالــى به زنــدان معرفى 
مى شــوند. بدين وســيله مقرر مــى دارد؛ 
ترتيبى اتخاذ شــود تا دادگاه ها به صورت 
خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رسيدگى 
نســبت به درخواســت تعديل كه از سوى 
زوج تقديم مى شود رسيدگى و مهلت هاى 
تأديه ســكه را متناســب با وضعيت مالى 
محكوم عليه افزايــش داده تا بدين ترتيب 
از زندانى شــدن آن ها جلوگيرى به عمل 
آيد. ضمنــاً آمار پرونده هــاى موضوع اين 
بخشــنامه به صورت فصلى به حوزه معاون 
اول گزارش شــود؛ مســئوليت اجراى اين 
بخشــنامه به عهده رئيس كل دادگسترى 

استان است.

در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن فرمانده انتظامى پايتخت خبر داد
آمريكا چند بانك و شركت ايرانى را تحريم كرد
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

پياده روى اربعين حركتى تمدنى است  آستان: نشست علمى بررسى ابعاد تمدنى پياده روى زيارت اربعين در تاالر شيخ طبرسى حرم رضوى برگزار شد. حجت االسالم مرويان مديرعامل بنياد پژوهش هاى 
اسالمى آستان قدس در اين نشست گفت: پياده روى زيارت اربعين به حركتى جهانى در راه بيدارى انسان ها از غفلت ها، بى پناهى ها و فسادها تبديل شده است. پياده روى زيارت اربعين حركتى تمدنى است و از 

جنبه هاى گوناگون انفاق، فداكارى، بذل مال در راه خدا و حركت به سوى امام پديده اى بى نظير است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r دو خبر خوب از بنياد كرامت امام رضا
«100 هزار هديه متبرك به ميزبانان اربعين» و 
طرح «همه باهم بانى زيارت محرومان شويم»

آستان: مدير عامل بنياد كرامت امام رضا(ع) از اجراى 
طرح «همه با هم بانى زيارت اربعين محرومان باشيم» 
براى نخســتين بار توسط آستان قدس رضوى خبر 
داد. منصورى گفت: در قالب طرح «همه با هم بانى 
زيارت اربعين محرومان باشيم» عموم افراد مى توانند 
با شماره گيرى كد دســتورى #8888*780* بانى 
زيارت اربعين محرومان شوند. وى افزود: متأسفانه به 
دليل شرايط نامناسب اقتصادى برخى افرادى كه از 
چند ماه پيش قصد حضور در اجتماع ميليونى اربعين 
و زيارت عتبات عاليات عراق را داشــتند، امروز براى 
حضور در اين صحنه عظيم با مشكل رو به رو هستند 
كه با مشاركت مردم و آستان قدس رضوى بخشى از 
هزينه هاى اعزام آن ها تأمين مى شود. منصورى با اشاره به اينكه آستان قدس رضوى 
معادل كمك هاى مردم در طرح بانى زيارت اربعين ســهيم خواهد شد، توضيح داد: 
زيارت امام حسين(ع) در هر زمانى مستحب است و ثواب دارد، اما ثواب زيارت اربعين 

امام حسين(ع) از امتياز و فضيلت ويژه اى برخوردار است.
وى با اشاره به طرح «مهر درخشان» و اعزام زائران زيارت اولى به مشهد مقدس گفت: 
توسط آستان قدس رضوى در سال گذشته بيش از 770 هزار نفر براى زيارت به مشهد 
مقدس مشرف شدند و اين براى نخستين بار است كه اين آستان مقدس در طرح اعزام 

زائران در اربعين حسينى مشاركت دارد.

 فردا، آيين آماده سازى هدايا براى ميزبانان اربعين
مديرعامل بنياد كرامت امام رضا(ع) همچنين از اهداى 100 هزار بسته هديه متبرك 

رضوى به ميزبانان اربعين حسينى خبر داد.
محسن منصورى اظهار كرد: براى نخستين بار يك صد هزار بسته هديه متبرك رضوى 

توسط زائران ايرانى به مردم عراق كه ميزبانان اصلى اربعين هستند، تقديم مى شود.
وى با اشــاره به برگزارى آيين آماده ســازى هديه متبرك رضوى به ميزبانان اربعين 
حسينى به صورت همزمان در 12 شهر كشور، اظهار كرد: اين مراسم با حضور خانواده 
معزز شهداى مدافع حرم امروز ساعت 13 در شهرهاى قم، تهران، ورامين، كرج، اهواز، 

دزفول، كرمان، يزد، زنجان، زاهدان، رشت و گرگان برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه در ســال هاى اخير زائران ايرانى به صورت خودجوش براى تشكر از 
ميزبانى عراقى ها در مراســم اربعين هديه هايى را به آن ها اهدا مى كردند، ابراز كرد: با 
توجه به عشق و عالقه عراقى ها به امام رضا(ع) اين بسته ها را زائران ايرانى به نيابت از 
آستان قدس رضوى به ميزبانان اربعين اهدا مى كنند. به گفته مديرعامل بنياد كرامت 
امام رضا(ع)، ميزبانى از زائران اربعين حسينى فرهنگ و اعتقاد مردم عراق است و اهالى 
شهرهاى مختلف عراق از جمله كربال و نجف با برپايى موكب  يا در منازل خود از زائران 
اربعين حسينى پذيرايى و استقبال مى كنند و معتقد هستند كه اين ميزبانى عنايتى از 

سوى امام حسين(ع) مى باشد كه نصيب آن ها شده است.
يادآور مى شود؛ آستان قدس رضوى امسال عالوه بر مشاركت در اعزام زائران اربعين، 
قبل از مرز مهران نيز به زائران حسينى همچون سال هاى گذشته خدمت رسانى مى كند.

خدمت رسانى به زائرانى كه از مرز شرقى كشور براى زيارت عتبات عاليات وارد ايران 
مى شوند بخشى ديگر از فعاليت هاى آستان قدس در اين ايام است.

خـــبر

 قدس  توليت آســتان قدس رضوى با اشــاره به 
جايگاه راهپيمايى عظيم اربعين حســينى گفت: 
حضور همه جانبه مردم ايران در راهپيمايى امسال، 
به انزواى دشمن و عظمت امت اسالم و ايران منجر 

خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى عصر 
ديروز در مراسم بدرقه خدام اربعين حسينى كه در 
صحن انقالب اســالمى حرم مطهر رضوى برگزار 
شد، خاطرنشان كرد: امسال اربعين در اربعين است 
و اربعين حسينى(ع) با چهلمين سالگرد و اربعين 
انقالب خمينى(ره) مقارن شــده است و اين تقارن 
پرمعناســت. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
افزود: راهپيمايى اربعين و حضور ميليون ها انسان 
دلداده امام حســين(ع) از همه ملت ها، گويش ها و 
اقليم ها در اين راهپيمايى، جلوه مهم جبهه متحد 

مقاومت عليه استكبار جهانى است.
وى تصريح كرد: راهپيمايى عظيم 
اربعين كار اراده مردم اســت. حق 
گرايى، حق خواهى و بصيرت مردم 
و ملت  ها اين راهپيمايى عظيم را 

در كربال رقم مى زند.
اراده  را تجلــى گاه  اربعيــن  وى 
صميمانه مردم دانســت و اضافه 
كــرد: هيچ نهاد و ســازمانى اين 

عظمت اربعين را خلق نكرده است جز اراده مردم، 
هيچكس مردم را راهنمايى نكرد جز بصيرت مردم، 
وقتى اراده و بصيرت مردم به امرى كه «حق» است 
تعلق پيدا كند جهان را تغييــر خواهد داد و هيچ 

قدرتى نمى تواند آن را محدود كند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى خطاب به خدام اربعين 
حسينى عنوان كرد: شــما صرفاً براى بزرگداشت 
حماســه اى كه در گذشــته اتفاق افتــاده حركت 
نمى كنيد بلكه مقدمه ساز حماسه اى هستيد كه در 

آينده اتفاق خواهد افتاد و آن ظهور است.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى عنوان كرد: هر 
قدم شما يك حج و يك عمره ثواب دارد اين يعنى 
شــما غرق نور مى شويد و نور معنويت عزت آفرين 
و قدرت آفرين اســت؛ نور فقط لطيف كننده روح 
نيســت آثار ديگرى هم دارد هم قوت قلب مى آورد 
و هم بصيرت در انديشه.وى تأكيدكرد: فهم منطق 
چرايى پيروزى و تداوم انقالب اسالمى نشان مى دهد 
حضور همه جانبه مردم ايران در راهپيمايى امسال، 
به انزواى دشمن و عظمت امت اسالم و ايران منجر 

خواهد شد.
توليت آســتان قدس رضوى با بيان اينكه تحليل و 
بررســى اتفاقات چهل سال گذشته، نشان مى دهد 
نقطه كانونى هجمه دشمنان، در هر مقطعى، حمله 
به مهم ترين مزيت ها و افتخارات در آن مقطع است، 
عنوان كــرد: هرجا مزيت و نقطه 
قوتى براى انقالب اسالمى وجود 
داشته، دشمن تالش كرده است 
آن مزيت را مورد حمله قرار دهد. 
تمركز امروز جبهه استكبار بر ايجاد 
شــكاف ميان مردم ايران و عراق 
اســت چون از اين اتحاد ســيلى 

خورده است.
وى ادامــه داد: ايــن اتحــاد غده 
ســرطانى داعش را كه دســت پرورده آنان بود، از 
منطقه حذف كرد و محبت حســين بن على(ع) و 
اربعين ســاالر شهيدان رمز شكل گيرى اين اتحاد 
اســت پس با همه وجود دنبال سرد كردن حضور 

مردم ايران در راهپيمايى اربعين هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى ابراز كرد: دشــمنان 
تالش بســيارى مى كنند تا بين مردم ايران و عراق 
تفرقه ايجاد كنند اما «اى مگس عرصه ســيمرغ نه 
جوالنگه توســت»؛ حتماً بدانيد پيوند مردم ايران، 

عراق و همه ملت ها با نام مقدس امام حســين(ع) 
روزبه روز بيشتر مى شود و بر يأس و نااميدى دشمن 

خواهد افزود. 
وى گفت: براساس گزارش هاى مقامات مسئول و با 
وجود شرايط نامناسب اقتصادى، نام نويسى زائران 
براى زيارت اربعين از ســال گذشته بيشتر شده و 
احتماالً در روزهاى آينــده به عدد باالترى خواهد 
رسيد؛ اين موضوع نشان مى دهد على رغم مشكالت 
اقتصادى مردم اجازه نمى دهند اين راهپيمايى بزرگ 
بى رونق شود و ان شاءاهللا راهپيمايى اربعين امسال 

بيش از سال هاى گذشته رونق خواهد داشت.

 از كاهش قيمت ويزا قدردانى مى كنيم
حجت االسالم و المسلمين رئيسى گفت: همه بايد 
به تسهيل حضور مردم عاشق در مراسم راهپيمايى 
اربعين كمك كنيم، من از اقدام اخير بانك مركزى 
در كاهش هزينه هاى اخذ ويزا تشكر مى كنم. همه 
بخش هاى دولتى و حاكميتى با همه امكانات بايد 

به صحنه بيايند و موانع افزايش حضور مردم در اين 
مراسم را از سر راه بردارند.

وى تصريح كرد: ارزش ســفر اربعين امســال كه 
مشــكالت مالى در جامعه بيشتر شده است دوصد 
چندان است و اى كاش جوانان بيشترى مى توانستند 

در حماسه اربعين حضور پيدا كنند.
توليت آســتان قدس رضوى بــا بيان اينكه هرچه 
بــراى اربعين خرج شــود و امكانات ايجاد شــود، 
ســرمايه گذارى اســت، عنوان كرد: جامعه نياز به 
ســرمايه معنوى دارد و اين ســرمايه هاى معنوى 
آرامش مــى آورد و تالش مؤمنين را دوصد چندان 
مى كند. سفر اربعين با ســفرهاى تفريحى خيلى 
متفاوت اســت؛ نه فقط به دليل ارزش معنوى آن، 

بلكه بخاطر آثار و بركات اجتماعى آن.
وى با بيان اينكه متمكنين از مردم عزيز هم براى 
حضور بيشتر محرومين در اين راهپيمايى كمك 
كنند، اظهار كرد: رونق بيشتر پياده روى اربعين، 
بهترين محــل و زمان نذر و ايثار براى دســتگاه 

حسينى است. زيارت اربعين هويت بخش است، 
وقتى انسان خود را در اين جمعيت انبوه و سرشار 
از ايمــان و اخالص مى يابد تازه به هويت خود كه 
عضويت در امت با شكوه اسالم است پى مى برد و 
به آن افتخار مى كند. وى با اشاره به دسيسه هاى 
اســتكبار جهانى بر عليه امت اســالم؛ ابراز كرد: 
دشمنان اين ملت دائماً به دنبال از بين بردن هويت 
دينى افراد جامعه و عدم احساس عزت و افتخار به 

اين هويت هستند.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى گفت: در هيچ 
كجاى جهان امكان ندارد چنين حماسه اى خلق 
شود و اين آغاز پيروزى حق و پايان دوران جوالن 

باطل است.

 4موكب آستان قدس
در شلمچه، كربال، كاظمين و سامرا

ســيد خليل منبتى معاون اماكن متبركه و امور 
زائران آستان قدس رضوى در حاشيه اين مراسم 
اظهار كرد: آستان قدس رضوى امسال نيز مانند 
ســال هاى گذشــته چهار موكب را در شلمچه، 
كربال، كاظمين و سامرا خواهد داشت و با حضور 
بيش از 200 خادم بارگاه ملكوتى على بن موسى 
الرضا(ع) به زائران اربعين حسينى خدمت رسانى 

خواهند كرد. 
همچنين در حاشيه اين مراســم قاسم تقى زاده 
خامسى شهردار مشــهد مقدس نيز اظهار كرد: 
1000 نفر از خادمان شهردارى مشهد براى خدمت 
به زائران اربعين حسينى به عراق اعزام مى شوند، 
درصــد بااليى از اين افراد بــراى اولين بار توفيق 
زيــارت پيدا كرده اند. وى ادامه داد: در طول تاريخ 
حاكمان ســعى داشته اند نام و ياد سيدالشهدا(ع) 
را از بين ببرند، اما عزت امام حسين(ع) تا قيامت 

ادامه دارد.

رونق بيشتر 
پياده روى اربعين، 

بهترين محل و 
زمان نذر و ايثار 

براى دستگاه 
حسينى است

بــــــــرش

توليت آستان قدس رضوى در مراسم بدرقه خدام اربعين حسينى:

حضور ايرانيان در اربعين، مايه انزواى دشمن و عظمت امت اسالم و ايران است
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

 ساختمان هاى دولتى در15 سال دو برابر شد خانه ملت: عضو كميسيون انرژى مجلس گفت: با تفكيك وزارتخانه ها در هر شهرستان دو ساختمان ايجاد مى شود و ايجاد ساختمان هاى جديد براى وزارتخانه ها 
حداقل 1000 ميليارد تومان هزينه دارد. على بختيار اظهار داشت: بخش زيادى از كاغذبازى هاى ادارى كه امروز در دستگاه هاى اجرايى ايجاد شده به اين دليل بوده كه طى 15 سال اخير ساختمان هاى دولتى دو 

برابر شده و تعداد پرسنل ادارى افزايش يافته است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r بسته پيشنهادى توكلى براى عبور از بحران
فارس: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
يكسان  سازى نرخ ارز، سهميه بندى سوخت، 
ثابت نگه داشتن نرخ ارز براى دو تا سه سال، 
ماليات بــر عايدى ســرمايه و توزيع كارت 
هوشمند غذا را از محورهاى بسته پيشنهادى 

خود براى عبور از بحران فعلى عنوان كرد.
احمد توكلى با اشــاره به سياست هاى غلط 
ارزى دولت و بانك مركزى اظهارداشت: فعل 
آن ها خيانت بوده است چون مى دانستند 14 مرداد ماه تحريم هاى جديدى عليه ايران 

اعمال مى شود، اما بدون توجه به آن 20 ميليارد دالر ارز و 62 تن طال تزريق كردند.
وى ادامه داد: 50 درصد از سپرده هاى بانكى متعلق به 0,5 درصد از سپرده گذاران است 
و هر ســال 270 هزار ميليارد تومان به آن سود موهوم و غيرواقعى داده مى شود و اين 

سود معاف از ماليات است.

زنگنه: الحمدهللا وضع قاچاق بنزين خوب است
ايسنا: وزير نفت ضمن ارائه اطالعاتى درباره 
مذاكرات نفتى با روســيه و اروپا و همچنين 
تشريح وضعيت بازار نفت درباره احياى كارت 
سوخت و ســهميه بندى بنزين گفت: اين 
موضــوع در دولت در حال بحث و بررســى 

است.
 بيژن زنگنه با اشاره به وضعيت ميدان گازى 
پارس جنوبى گفت: تا پايان ســال سه فاز از 
اين ميدان هر كدام به ظرفيت يك ميليارد فوت مكعب كه جمعاً 80 ميليون گاز ترش 

است، به مدار مى آيد كه در مجموع 24 فاز جنوبى تكميل مى شوند.
زنگنه با كنايه درباره افزاش قاچاق سوخت در كشور گفت: وضع قاچاق بنزين الحمدهللا 
خوب است و از همه مرزها با موفقيت انجام مى شود! اين موضوع هم شامل گازوئيل و 
هم شــامل بنزين مى شود. وى با اشاره به تفاوت نرخ سوخت در ايران و ساير كشورها 
گفت: براى مثال، هر تن گاز مايع در ايران 10 دالر و در بازار 500 دالر است. حتماً اين 

موضوع باعث قاچاق مى شود كه بايد براى آن تدبيرى در نظر بگيريم.

اطالعات حقوق مديران مجلس و صداوسيما به سامانه نرفت
مهر: صدرى نوش آبادى معاون سازمان ادارى و استخدامى با اشاره به ثبت اطالعات 
949 دستگاه در سامانه ثبت حقوق و مزايا گفت: هنوز سازمان صدا و سيما و مجلس 

اطالعات مربوط به خود را در سامانه مذكور بارگذارى نكرده اند.

تنزل يك پله اى ايران در شاخص رقابت پذيرى
مهر: جديدترين سنجش شــاخص رقابت پذيرى جهانى كه توسط مجمع جهانى 
اقتصاد انجام شــده، حاكى از آن است كه ايران در اين شاخص با يك رتبه تنزل به 

رتبه 89 در ميان 140 كشور دست يافته است.

بازار داغ خريد دينار عراق
مهر: با نزديك شدن به ايام اربعين، بازار خريد و فروش دينار هم داغ شده و بخشى 
از فعاليت صرافى ها و دالالن نيز معطوف به معامله همين ارز شده است؛ بر اين اساس 

هر دينار عراق 13 تومان فروخته مى شود.

سكه هاى پيش فروش را تحويل نگيريد، قراردادش لغو مى شود
ايسنا: دارندگان سكه هاى پيش فروش اگر در مهلت 6  ماهه تعيين شده براى تحويل 
سكه ها به بانك مراجعه نكنند، بانك مركزى تعهدى براى تحويل سكه ندارد و قرارداد 

لغو و مبلغ اوليه پرداخت شده ازسوى ثبت نام كننده به وى پرداخت خواهد شد.

خبر

ذره بين

 اقتصاد/ زهرا طوسى گام ديگر ايران براى دور 
زدن تحريم ها ديروز با انتشار اطالعيه عرضه نفت 
در بورس انرژى ايران آغاز شد. پس از آنكه شوراى 
عالى هماهنگى اقتصادى با هدف متنوع ســازى 
روش هاى فروش نفــت، طرح عرضه نفت خام در 
بورس انرژى را تصويب كرد، على كاردر، معاون وزير 
نفت از عرضه يك ميليون بشكه نفت در آن خبر 
داد. بــه گفته وى عرضه نفــت در بورس انرژى تا 
13 آبان ماه كه همان 4 نوامبر زمان اعالمى ترامپ 
است، ادامه مى يابد و در آن زمان نتايج عرضه نفت 
در بورس جمع بندى شــده و مورد ارزيابى مجدد 
قرار مى گيرد تا تصميمات جديد در اين خصوص 
اتخاذ شــود. بنا بر اعالم معــاون وزير نفت، حجم 
عرضه نفت در بورس يك ميليون بشكه است كه 
به صورت بخش هاى 35 هزار بشكه اى اين عرضه 
صورت مى گيرد و اينكه اين تقسيم بندى تغيير كند 
يا خير بستگى به اين دارد كه در نوبت هاى بعدى 
روى سازوكار فروش نفت در بورس بازنگرى صورت 
بگيرد. البته زنگنه، وزير نفت، عرضه نفت در بورس 
انرژى را نيازمند 6 ماه زمان براى عملياتى شــدن 
دانسته و گفته اســت: بايد بررسى كرد كه بورس 
چگونه با صنعت نفت كار خواهد كرد. اينكه نفت 
خام را در بورس عرضه كنيم، حرف خوبى اســت، 
اما صدها مســئله كوچك دارد كه بايد حل شود، 
كسى اگر در اين معامله شركت مى كند، بداند در 
يك معامله بدون ابهام شركت كرده است. بايد به 
جزء جزء سؤاالت جواب داده شود تا بتوان اوراقى 
را در بورس عرضه كرد. اين بهانه گيرى نيست، بلكه 
بايد تكليف مردم روشن شود. بنا بر ضرورت بررسى 
كارشناســى ابعاد مختلف بورس انرژى و پاسخ به 
سؤاالتى كه در اين حوزه مطرح است، با مدير عامل 

بورس انرژى گفت و گو كرديم.
 

 جزئيات عرضه نفت در بورس 
ســيد على حســينى با اشاره 
به اينكــه بورس انــرژى هدف 
خود را مرجعيت كشــف قيمت 
حامل هاى انــرژى در خاورميانه 
قرار داده، از آغاز معامالت بورس 

انرژى در بخش نفت از ششم آبان ماه جارى خبر 
داد و اظهار كرد: بر اســاس قانون برنامه ششم كه 

مقرر شده نفت خام و فراورده هاى نفتى در بورس 
انرژى عرضه بشــود، اين كاال را پذيرش كرديم و 

شركت ملى نفت و وزير نفت هم حمايت كردند.
وى افــزود: امر مهمــى كه در سياســت اقتصاد 
مقاومتــى نيز بر آن تأكيد شــده اين اســت كه 

شركت ملى نفت براى فروش بايد 
از روش هاى متنوع استفاده كند 
و بورس مى تواند يكى از بهترين 
روش ها بــراى افزايش عرضه در 

اين حوزه باشد.
حســينى در خصــوص شــيوه 
قيمت  گذارى معامالت نفت خام 
در بورس انرژى، با اشاره به اينكه 
قيمت بر اســاس نفت خام برنت 
در نشــريه «پلــت» ارزش گذارى 
خواهد شد، افزود: قيمت پايه بر 
اين اســاس تعيين مى شود ولى 
قيمت نهايى براساس رقابتى كه 
در فرايند عرضه و تقاضا در بورس 
شكل مى گيرد، مشخص مى شود.

وى در پاسخ به اينكه مخاطبان اين 
بورس شركت هاى داخلى هستند 
يا دامنه آن شركت هاى خارجى را 
هم در بر مى گيرد، افزود: تمامى 
شــركت هاى خصوصى داخلى و 
خارجى حقوقى فعال در اين حوزه 
مى توانند به ارائه سفارش خريد در 

بورس نفت اقدام كنند.
وى درباره واحد ارزى انتخاب شده براى معامالت 
نفتى تصريح كرد: معامالت بر اساس دالر خواهد 
بود و شيوه تسويه هم اين طور است كه 20 درصد 
ارزش معاملــه ريالى و 80 درصد ارزى اســت و با 
توجه به اينكه شركت ها براى حضور در معامالت 
دو هفته ديگر فرصت دارند، بايد معادل 10 درصد 
ارزش ريالى سفارش را به عنوان پيش پرداخت به 
حســاب اعالمى واريز كنند كه البته اين مبلغ در 
صورت انجام معامله بخشــى از 20 درصد ريالى 

محسوب مى شود.

 نگرانى هاى بخش خصوصى 
محمدرضــا اكبــرى، مدير گروه نفت انديشــگاه 

تحليلگران انرژى، در گفت و گو با خبرنگار ما با تأكيد 
بر اينكه نبايد انتظار معجزه يك شبه از بورس انرژى 
داشته باشــيم، تصريح كرد: عرضه نفت در بورس 
انرژى به عنوان يك راهكار ميان مدت مطرح هست 
و نبايد انتظار داشته باشيم از امروز در بورس فروش 

داشته باشيم.
اكبرى با بيان اينكه نفت بايد به 
مرور در بورس عرضه و همزمان 
براى تسهيل شرايط تالش شود، 
افزود: بخش خصوصى واقعى بايد 
تا جايى كه ممكن اســت در اين 
موضوع درگير شــود تا بازيگران 
اصلى شناسايى شوند تا بتدريج 
اين بورس رشــد پيدا كرده و در 
يك بازه دو تا سه ساله جايش را 
در بازار باز كرده و بتواند شخصيت 
حقوقــى اش را در بحث قابليت 
جــذب و فروش نفت مــا انجام 

بدهد. 
وى دربــاره اينكه فروش نفت در 
اين بورس با چه مكانيسمى بايد 
انجام شود، تأكيد كرد: سه نگرانى 
در ايــن حوزه وجــود دارد، يكى 
قيمت نفت است كه وزارت نفت 
قاعدتاً نمى خواهد اينجا نفتش را 
حراج كند و دنبال رقابتى شدن 
آن اســت، دومــى چگونگى نقد 
شدن پول نفت است كه اين پول 
چطور بايد دستمان برســد و سومين مورد بحث 
مقصد نفت اســت چون يك سرى محدوديت ها 

وجود دارد، هر سه اين دغدغه ها راهكار دارد. 
وى با تأكيد بر اينكه منظور ما از بورس نفت ايجاد 
تاالرهاى حراج نيست، تأكيد كرد: با مكانيسم هايى 
از ســوى دولــت، حاكميت يا خــود وزارت نفت 
مى توانند كــف قيمتى را مشــخص كنند و اين 
قيمت پايه، حتماً بايد از قيمتى كه به مشــتريان 
راهبردى وزارت نفت عرضه مى شود بيشتر باشد، 
اين مكانيســم قيمتى اين اطمينان را مى دهد كه 
شــركت هايى كه نفت را در بورس مى خرند آن را 
به مشترى هاى دائمى وزارت نفت نمى فروشند و 
شــركت ملى نفت هم اطمينان دارد كه مشتريان 

خودش را از دست نخواهد داد.
وى افزود: در بحث مقصد هم مى تواند يك ســرى 
الزامات وضع كند كه نفت خريدارى شده به فالن 
كشــورها مثل رژيم صهيونيســتى يا كشورهاى 
مخاطب شــركت نفت فروخته نشــود تا بخش 
خصوصى دنبال فراهم كردن بازارها و مقاصد جديد 

براى فروش نفت باشد.
اين كارشناس انرژى ادامه داد: درباره نقدشوندگى 
پول نفت هم راهكارهاى مختلفى هســت، برخى 
مى گويند تسويه بايد ارزى- ريالى باشد، برخى فقط 
ارزى و برخى هم مى گويند كالً بايد ريالى باشد، در 
اين قضيه نقش بانك مركزى را پر رنگ تر از وزارت 
نفــت مى دانم، چون اگر قرار باشــد در اين قضيه 
پيش برويم حضــور فعاالنه بانك مركزى ضرورى 
است. وزارت نفت شايد تمايل داشته باشد كه ريالى 
بفروشــد و همان جا تسويه اش را انجام بدهد. اين 
كار تنها مشــكل وزارت نفت را حل مى كند، ولى 
مشكل كشور در زمينه نياز به ارز را حل نمى كند، 
نيازى كه بايد از سيستم فروش نفت ما تأمين شود.

 بانك مركزى و مديريت حواله خريدار
مديــر گــروه نفت انديشــگاه 
راهكار  افزود:  انرژى  تحليلگران 
اين است كه بانك مركزى بايد 
مديريت حواله هــاى خريدار را 
به عهده بگيرد بدون اينكه پولى به حساب بانك 
مركزى منتقل شود. يعنى مديريت به عهده بانك 
مركزى باشد تا بتواند بابتش ضمانت بگيرد، اين 
شايد يكى از منطقى ترين راه حل ها باشد كه در 
دوران تحريم مى توانيم هم سيســتم بين المللى 
بانكــى را كه قابل رصد هســت، دور بزنيم و هم 

بتوانيم پولمان را به صورت ارزى دريافت كنيم.
وى درباره لزوم تنوع مشــتريان نفت اظهاركرد: 

بــورس را نبايد منوط به اين كنيم كه مشــترى 
خارجى براى ما بياورد، بايد از مشــترى داخلى 
اســتقبال كنيم. بورس را اگر بــه منزله عرضه 
به بخش خصوصى بگيريم، حــاال چه اين را در 
داخل بخرد و به مشــتريان در هر جايى بفروشد 
يا اينكه به مصرف كننــده داخلى بدهد، در دراز 
مدت مى تواند يكى از راهكارهاى جلوگيرى از خام 
فروشى باشــد، اينكه هر واحدى كه نياز به نفت 
داشت بيايد در بورس، باعث مى شود بحث توليد 
فراورده هاى نفتى با ارزش افزوده بيشتر در كشور 

رونق بگيرد.
وى دربــاره اينكه مشــتريان خارجــى چطور 
مى تواننــد پول نفــت را بپردازند، افــزود: اصًال 
لزومى ندارد، مشــترى خارجى اگــر دالرى در 
خارج از كشــور دارد مســتقيم به حساب بانك 
بريزد بلكه مى تواند با هماهنگى با بانك مركزى 
مبلغ كاالى خريدارى شــده خود را بابت واردات 
كاالهاى اساسى به كشور، به حساب صادر كننده 
كاال بــه ايران بريــزد، اين روش هــاى پرداخت 
به مرور زمان مى تواند كشــف و مديريت شــود 
به شــيوه اى كه قابليت رصد شــدن نيز نداشته 
باشد. درهمين حال رئيس كميسيون انرژى اتاق 
بازرگانى تأكيد كرده اســت كه مشترى هايى در 
هند، سنگاپور و ويتنام براى نفت ايران وجود دارد. 
رضا پديدار با اشاره به توانمندى بخش خصوصى 
بــراى صادرات نفت در بازارهاى جهانى گفت: در 
مجموعه شركت هاى سازنده، پيمانكار، مشاور و 
مهندسى و ساخت بيش از 50 شركت بين المللى 
داريــم كه اين ها هــم در خارج از كشــور فعال 
هســتند و هم در داخل كشــور پروژه دارند، لذا 
اين شــركت هاى بين المللى مى توانند در عرصه  
مبادالت نفتى و پولى خودشان وارد بورس انرژى 

شوند.

گزارش قدس از چند و چون عرضه يك ميليون بشكه اى

عرضه نفت در بورس انرژى؛
پاتك به تحريم نفتى  

معامالت بر اساس 
دالر خواهد بود و 
شيوه تسويه هم 
اين طور است كه 
20 درصد ارزش 

معامله ريالى و 
80 درصد ارزى 

است و با توجه به 
اينكه شركت ها 
براى حضور در 

معامالت دو هفته 
ديگر فرصت دارند، 

بايد معادل 10 
درصد ارزش ريالى 

سفارش را به عنوان 
پيش پرداخت به 

حساب اعالمى 
واريز كنند 

بــــــــرش



خبر خانواده هاى معتادان به الكل از قصه پر غصه خود حكايت مى كنند 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

وجود دانشــگاه هاى فاقد دانشــجو در كشور ايسنا: وزير علوم از وابســتگى به بودجه هاى دولتى به عنوان مهم ترين مشكل دانشگاه هاى دولتى در كشور نام برد. دكتر غالمى با بيان اينكه 
آموزش عالى در ايران با مشكل كمى روبه رو نيست، افزود: درحال حاضر دانشگاه هاى فاقد دانشجو و يا با دانشجوى كم نيز در سطح كشور وجود دارد. وى اضافه كرد: بودجه دانشگاه ها بودجه ويژه  

و مشخصى است بنابراين نه مى توان از آن كاست و نه مى توان از بودجه ديگر بخش ها به آن افزود.
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يادداشت

تربيت از طريق تقويت هويت
سه الگوى كلى در نظام تربيت رســمى شناسايى شده است:1- الگوى انتقالى 

2- الگوى انتقادى 3- الگوى خالقانه. 
الگوى انتقالى مبتنى بر انتقال داده ها و محفوظات اســت. الگوى انتقادى با نقد 
الگوى انتقالى مبتنى بر تدريس روش هاى تفكر منطقى است كه در آن دانش آموز 
مهارت هاى واســازى منطقى آموزه ها را فراخواهد گرفت. اين الگو نيز به خاطر 
تقليــل دادن همه چيز به گزاره هاى منطقى و رياضــى و بى توجهى به هوش 
هيجانى با انتقاداتى مواجه شد و الگوى خالقانه مورد توجه قرار گرفت كه در آن 
بر توانمند سازى هاى ُخرد عملى و تقويت هوش هيجانى و جمعى (نه اجتماعى) 
دانش آمــوزان و نيز آموزش هاى مهارت هاى معطوف به زندگى اجتماعى تأكيد 
مى شود. اين الگو اگرچه اشكاالت دو رويكرد آموزشى انتقالى و انتقادى را نداشت، 
اما از اين جهت كه معنايابى كالن و تاريخى انســان براى نحوه حضور انسان در 
زندگى اجتماعى را ناديده گرفته و صرفاً تكنيك هاى مهارتى و خالقه خرد روزمره 
را مورد توجه قرار مى دهد، مورد انتقاد بوده است. در اين الگو بى توجهى به هويت 
اجتماعى كه در آن تاريخ به عنوان مهم ترين مؤلفه هويت ســاز حضور دارد مانع 
از شــكل گيرى ذهن كالن نگر در دانش آموز مى شــود كه براساس آن شخص 
مى تواند برنامه زندگى شخصى و اجتماعى خود را در بستر يك تحليل كالن از 

جامعه و تاريخ سامان دهد. 
از اين منظر هر سه الگوى آموزشى به نوعى فاقد توانايى ايجاد يك هويت اجتماعى 
تاريخى به عنوان مهم ترين عنصر سازنده شخصيت دانش آموز هستند. دانش آموز 
تربيت شده در چنين سيستم آموزشى فاقد درك كالن از روندهاى اجتماعى ملى 
و فراملى است و از همين رو با موج هاى اجتماعى براحتى دست به دست مى شود. 
شكل گيرى پديده هاى نوجوانانه چون تجمع در تشييع جنازه پاشايى، تجمع در 
مجتمع تجارى كوروش، گرايش به هنرمندان زرد و عامه پسند در فضاى مجازى، 
گرايش به محصوالت فرهنگى، هنرمندان و سلبريتى هاى غربى، تمايل شديد به 
مهاجرت، گسست فرهنگى از والدين و نسل هاى پيش از خود و... را مى توان ناشى 
از ضعف هويت اجتماعى تاريخى دانست. اين گسست فرهنگى تاريخى همچنين 
سبب شده اســت تا نوجوانان نتوانند در يك زمينه اجتماعى تاريخى احساس 
خودباورى و اعتماد به نفس داشته باشند و از اين رو خالقيت عملى و فكرى آنان 

نيز به محاق مى رود. 
در برنامه درســى اگرچه كتابى و واحدى به نام تاريخ حضور دارد، اما آنچه اين 
كتاب ها و متون بازنمايى مى كنند، صرفاً تاريخ سياسى است. در واقع كتاب هاى 
آموزشــى فعلى تاريخ براســاس نگاه هاى كالســيك به تاريخ نگاشته شده اند. 
تاريخ نگارى كالسيك بيشتر نوعى وقايع نگارى روايتى يا نقل پشت سر هم وقايع 
به ظاهر گسسته است. وقايع مورد اشاره هم غالباً وقايع سياسى و نظامى هستند. 
در ايــن رويكرد، تاريخ نگاران رفت و آمد دولت ها، رفتارهاى حاكمان و عامالن 
آن ها، شكست ها و پيروزى هاى سلسله هاى حكومتى در جنگ ها و به طور كلى 
وقايع سياسى و نظامى و رفتار نخبگان سياسى را به عنوان تاريخ جوامع در نظر 
گرفته و كمتر بــه وجوه اجتماعى و فرهنگى زندگى مردمان توجه مى كنند. از 
اين رو مورخان «تاريخ نو» معتقد شدند كه تاريخ را نبايد تنها در رفتار حاكمان 
و وقايع سياسى محصور كرد. تاريخ، همه ى ريشه هاى تمدنى و هويتى گذشته 
مردمان يك سرزمين (از قبيل دين، اقتصاد، فناورى و فرهنگ يك جامعه شامل 
ادبيات، هنر، آداب و رسوم، ارتباطات متقابل، سبك زندگى، پوشش، امرار معاش، 
روش و منش نخبگان علمى و الگوهاى فرهنگى و...) نيز هست كه بايد موردتوجه 
قرار گيرد. اين رويكرد جديد به «تاريخ اجتماعى و فرهنگى» مشهور شد كه در 
آن نه تنها وجه سياســى، ديگر جنبه هاى زندگى اجتماعى را نمى پوشاند، بلكه 
وقايع سياســى اوالً به طور پيوسته مالحظه مى شوند و ديگر آنكه در پرتو ديگر 
وجوه (فرهنگ، اقتصاد، دين، علم، فناورى و...) تفسير و تبيين مى شوند. اگرچه 
همان طور كه اشــاره شد در پژوهش هاى تاريخى چرخشى از تاريخ سياسى به 
تاريخ اجتماعى و فرهنگى صورت گرفته است، اما در ايران مقاومت هايى براى اين 
تغيير و چرخش در سطح كتاب هاى درسى ديده مى شود كه البته به نظر مى رسد 
اين مقاومت ها بيشتر كاركرد سياسى داشته باشند. يك دليل اين مقاومت ها را 
مى توان تالش براى گســترش چتر هژمونيك فرهنگ غرب در ايران و عبور از 
جنگ تمدن ها و تبديل ايران به يكى ديگر از اقمار حاشيه اى جريان سرمايه دارى 
جهانى برشمرد. به عبارتى صرف پرداختن به تاريخ سياسى ايران و پنهان كردن 
تاريــخ اجتماعى و فرهنگى در زير ســايه آن، باعث تعميم ويژگى هاى رفتارى 
پادشاهان و سلسله هاى پادشاهان به عامه مردم ايران شده است و در اين تعميم ها 
مردم ايران مردمى اقتدارگرا، اهل ستيز و خشونت دائمى، دورو و چاپلوس، داراى 
فرهنگ عامى و ابتدايى و... قلمداد شده اند. در نتيجه، تحقير كلى فرهنگ و سنت 
ايرانيان به زعم اين عده، زمينه مناسب براى دريافت فرهنگ مدرن را در ايرانيان 
بيشتر فراهم مى كند. با اينهمه اما در ساليان گذشته توليدات فرهنگى و هنرى 
مناسبى در حوزه تاريخ سياسى، فرهنگى و اجتماعى معاصر و باستان ايران توسط 
مؤسســات خصوصى يا حاكميتى به بازار عرضه شده است، اما اين توليدات به 
داليل مختلف (ضعف نظام آموزشى آموزش و پرورش، ضعف فرمى محصوالت يا 
شبكه توزيع نامناسب يا...) نتوانسته اند مخاطبان جوان و نوجوان خود را پيدا كنند. 
از اين رو به نظر مى رسد نياز به يك برنامه ريزى گسترده براى تسهيل دسترسى 
جوانان و نوجوانان به اين محصوالت و نيز تقويت توليد آثار بيشتر و حرفه اى تر در 
اين حوزه داريم كه آموزش و پرورش در اين تسهيل مهمترين نقش را بر عهده 
دارد. اولين كار در اين حوزه برقرارى ارتباط بين بخشى ميان آموزش و پرورش 
با نهادهاى توليدكننده محصوالت فرهنگى و هنرى همچون حوزه هنرى و... كه 
محصوالتــى چون يتيم خانه ايران، خاطرات احمد احمد، دا و... را توليد كرده اند 
اســت. اين ارتباط مى تواند مقدمات افزايش و تقويت مصرف فرهنگى و هنرى 

دانش آموزان با هدف تقويت هويت تاريخى آنان را فراهم سازد. 

با حكم وزير ارشاد
حجت االسالم خاموشى رئيس سازمان اوقاف شد

مهــر: حجت االســالم ســيدمهدى 
خاموشى با حكم وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، رئيس ســازمان اوقاف و امور 
خيريه شــد. متن حكم ســيدعباس 
صالحى خطاب به سيدمهدى خاموشى 

به شرح زير است: 
«نظر به مراتــب دانش، تعهد و تجارب 

مديريتى جنابعالى و تأييد و اجازه مبارك مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) به 
جنابعالى در تصدى امورى كه در سازمان موكول به اذن ولى فقيه است، به موجب 
اين حكم به عنوان رياســت ســازمان اوقاف و امور خيريه منصوب مى شويد. از 
خداوند متعال توفيق خدمتتان را در جهت توسعه فرهنگ واالى وقف و گسترش 
خيرات عمومى در جهت احياى ســنت حسنه پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت(ع) 

خواستارم.»
مراسم معارفه رئيس جديد سازمان اوقاف و امور خيريه اوايل هفته آينده برگزار 

خواهد شد.

صدور بخشنامه رئيس قوه  قضائيه
دستور افزايش مهلت تأديه مهريه 

تســنيم: رئيــس قــوه قضائيــه با 
صــدور بخشــنامه اى به رؤســاى كل 
دادگســترى هاى سراسر كشور دستور 
داد تا بدون نوبت به درخواســت تعديل 
مهلت تأديه مهريه ها رسيدگى كنند تا 

از زندانى شدن مردان جلوگيرى شود.
در بخشــنامه آيــت اهللا صــادق آملى 

الريجانى آمده اســت: نظر به برخى گزارش هاى واصلــه، تعدادى از محكومان 
تأديه مهريه براساس تعداد سكه طالى تعيين شده به علت افزايش غيرمتعارف 
قيمت آن توان پرداخت را نداشته و به همين جهت در اجراى قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى به زندان معرفى مى شوند. بدين وسيله مقرر مى دارد؛ ترتيبى 
اتخاذ شــود تا دادگاه ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعيين وقت رســيدگى 
نسبت به درخواست تعديل كه ازسوى زوج تقديم مى شود، رسيدگى و مهلت هاى 
تأديه سكه را متناسب با وضعيت مالى محكوم عليه افزايش داده تا بدين ترتيب از 
زندانى شدن آن ها جلوگيرى شود. ضمناً آمار پرونده هاى موضوع اين بخشنامه به 
صورت فصلى به حوزه معاون اول گزارش شود، مسئوليت اجراى اين بخشنامه به 

عهده رئيس كل دادگسترى استان است.

حجت االسالم خاموشى رئيس سازمان اوقاف شد
حجت االســالم ســيدمهدى 
خاموشى با حكم وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، رئيس ســازمان اوقاف و امور 
خيريه شــد. متن حكم ســيدعباس 
صالحى خطاب به سيدمهدى خاموشى 

«نظر به مراتــب دانش، تعهد و تجارب 
مديريتى جنابعالى و تأييد و اجازه مبارك مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) به 

رئيــس قــوه قضائيــه با 
صــدور بخشــنامه اى به رؤســاى كل 
دادگســترى هاى سراسر كشور دستور 
داد تا بدون نوبت به درخواســت تعديل 
مهلت تأديه مهريه ها رسيدگى كنند تا 

در بخشــنامه آيــت اهللا صــادق آملى 
الريجانى آمده اســت: نظر به برخى گزارش هاى واصلــه، تعدادى از محكومان 

خبر

يك مسئول وزارت بهداشت 
تشريح كرد

آخرين وضعيت «سل» در ايران

ايســنا: دكتر مهشــيد ناصحى؛ رئيس 
اداره كنترل ســل و جــذام مركز مديريت 
بيمارى هاى واگير وزارت بهداشــت، درباره 
آمار سل در ايران گفت: ميزان بروز تخمين 
زده شــده ســل توسط ســازمان جهانى 
بهداشت براى جمهورى اسالمى ايران 14 
مورد در هر 100 هزار نفر جمعيت اســت؛ 
به عبارتى ميزان بروز سل در ايران 10 برابر 
كمتر از آمار جهانى است، ازطرفى بررسى 
روند 50 ســاله ميزان بروز بيمارى سل در 
كشورمان نشان دهنده كاهش 13 برابرى 

اين مقدار است. 

معاون اجتماعى قوه قضائيه 
خبر داد

كاهش 6 درصدى ثبت طالق 
در كشور

مهر: معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم قوه قضائيه از كاهش 6 درصدى ثبت 
وقوع طالق در كشــور خبر داد. محمدباقر 
الفت خاطر نشان كرد: به طور كلى در بحث 
طالق به معنى ثبت وقوع طالق، كاهش 6 
درصدى را داشتيم. درخصوص ثبت طالق، 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه منظور مراجعه 

به دفترخانه و ثبت واقعه است.

رئيس مركز مطالعات فقهى 
تعليم و تربيت:

پوپوليزم سياسى در آموزش 
و تربيت رسوخ كرده است

بهرام  محى الدين  حجت االســالم  فارس: 
محمديان رئيس مركز مطالعات فقهى تعليم 
و تربيت در جمع تعدادى از فرهنگيان گفت: 
مديريت علمى و مبتنى بر دانش يعنى اينكه 
ِهى مشــكالت را جابه جا كنيد تا شايد به 
قول معروف «از اين ســتون به آن ســتون 
فرجى اســت» يك اتفاقى بيفتد، به عنوان 
مثال؛ در همين آموزش و پرورش كنكور سر 

جاى خود مانده است. 
آزمون هاى اضطراب آفرين و اســترس زا نه 
تنها كم نشــده، با برخى مجوزهاى داخلى 
برخى مؤسســات نيز به مدارس ورود پيدا 
كرده اند؛ ســمپاد را با ناپختگى، با مشكل 
مواجــه كرديد و حاال بايد چنــد گره را به 

دندان بگيريد. 
حجت االســالم  بهــرام محمديــان افزود: 
متأسفم بگويم پوپوليزم سياسى در آموزش 
و تربيت نيز رســوخ كرده اســت. حركت 
پوپوليستى براى شــما امكان مى دهد كه 
حتى به دانش آموزان بگوييد كتاب درسى 
بنويســيد و يا كتاب هاى درسى را بررسى 
و نقد كنيد! اين يعنى دانش آموز و معلم و 

منتقد را پى نخودسياه فرستادن.

يك مسئول حوزه سالمت
اشتباه كنكور پزشكى به 

وزارت بهداشت ارتباط ندارد

تسنيم: يك مســئول حوزه سالمت درباره 
اختالل و اشتباه در اعالم ظرفيت رشته هاى 
پزشــكى در نتايج كنكــور 97 توضيحاتى 
ارائه كرد. دكتر حميــد اكبرى درخصوص 
ناهماهنگى، اختالل و اشتباه در اعالم ظرفيت 
رشته هاى پزشــكى توسط دانشــگاه آزاد 
اسالمى گفت: متأسفانه اين ناهماهنگى ايجاد 
شده، ناشى از عدم دقت و اشتباه محاسباتى 
دانشگاه آزاد اســالمى و مركز سنجش اين 
دانشــگاه اســت و هيچ ارتباطى به وزارت 
بهداشت ندارد چون درمورد ظرفيت ها، توافق 
بين دانشگاه آزاد اسالمى و شوراى گسترش 
وزارت بهداشت انجام مى شود. بنابراين انتظار 
داريم كه اين دانشگاه به درخواست داوطلبان، 

عادالنه رسيدگى كند.

 جامعه/ اعظم طيرانى  وقتى رسانه ها 
از واژه هايــى همچون اپيدمــى، موج و يا 
ســونامى در انعكاس اخبار يا تفسيرهاى 
خود اســتفاده مى كنند، ترديد نكنيد كه 
مى خواهند عمق، ژرفا و ميزان آســيب ها 
يا ويرانى هاى برجاى مانده از يك اتفاق را 
به مخاطبانشان نشان دهند؛ درست مثل 
اخبار سريالى مسموميت مشروبات الكلى 
كه از بندرعباس تا بجنورد، كرج و بعد هم 
ياسوج و گچســاران قربانى گرفت و وعده 
آن بيت معروف را محقق كرد كه «شــب 
شــراب نيرزد به بامداد خمار». براى آنكه 
درك مشتركى از اين اتفاق داشته باشيم، 
كافى اســت آخرين آمــارى را كه معاون 
اجتماعى وزير بهداشت در گفت و گو با يكى 
از خبرگزارى هاى داخلى به آن اشاره كرد، 
مرور كنيم. محمدهادى ايازى؛ از 460 مورد 
مسموميت ناشــى از الكل و مرگ 42 نفر 
طى يك ماه گذشته خبر داد؛ ضمن آنكه 
به گفته او 170 نفر نيز كليه ها و16 نفر نيز 
بينايى خود را براى هميشه از دست دادند. 
خبرگــزارى ها همچنين ديروز نوشــتند 
مشــروبات الكلى مرگبار در بندرعباس از 
سوى 2دارو فروش در ناصرخسروى تهران 
كه الكل صنعتى به جاى الكل طبى تهيه 

مى كردند به اين شهر ارسال مى شد.
اگر بتوان از آنچه كــه بر قربانيان مصرف 
الكل مى گذرد با كمى تســامح گذشــت، 
قطعاً نمى توان روى ديگر سكه سياه مصرف 
مشروبات الكلى و آسيب هاى ويرانگر آن را 
در خانواده هاى مصرف كنندگان آن ناديده 
گرفت. شاهد اين ادعا نتايج پژوهشى است 
كه رئيس سابق اورژانس اجتماعى كشوربه 
آن اشــاره كرده اســت. حسين اسدبيگى 
مى گويد: براســاس نتايج اين پژوهش كه 
درباره اعتياد و گســترش افســردگى در 
اطرافيان اين اشــخاص انجام شــده است 
89 درصد اطرافيان اين افراد «افسرده » اند؛ 
يعنى از هر 75 نفر، 67 نفر به افســردگى 
مبتــال بودند. بــراى آنكه وضــوح تصوير 
آسيب ها و تنش هاى روحى بر جاى مانده 
از مصرف مشروبات الكلى را به مخاطبانمان 
نشان دهيم با تنى چند از اعضاى انجمن 
خانواده هاى آسيب ديده از اعتياد به الكل 

به گفت و گو نشسته ايم.

 هر روز منزوى تر از قبل 
خانم «پوران» يكى از اعضاى انجمن «االنان 
االتين» مى گويد: 14 ســال پيش دخترى 
15 ساله بودم كه والدين وابسته به اعتياد 
داشتم. آن ها به دليل اعتياد هيچ تمركزى 
بر روى بنيان خانواده نداشتند و من از اين 
موضــوع در رنج و عذاب بودم و هميشــه 
نگران از اينكه دوستان و همكالسى هايم از 

اعتياد والدينم مطلع شوند. 
دوران كودكى ام با خشم و نارضايتى سپرى 
شد. در محيط مدرســه هر روز منزوى تر 
مى شــدم و به دليل فشــار هاى خانواده و 
بسيارى مشكالت ديگر نياموخته بودم كه 
چگونه بايد خشمم را كنترل كنم. تعارض 
ناشى از وضعيت والدينم بزرگ ترين رنجى 
بود كه بايد تحمل مى كردم و نمى توانستم 
آن ها را ببخشــم يا خودم را دوست داشته 
باشم تا اينكه به واســطه يكى از دوستان 
خانوادگى پدرم بــا انجمن ترك اعتياد به 
الكل آشــنا شــدم و پس از درمان وى و 
مادرم من هم وارد گروه االتين شــدم.  او 
ادامه مى دهــد: درگروه االتين همدردهاى 
زيــادى داشــتم و الزم نبــود موقعيت و 
مشكالت خانواده ام را پنهان كنم و به لطف 
خدا و همراهى مشاوران توانستم راحت تر 
در جامعــه زندگى كنم، به جاى تمركز بر 
والدينم بر روى رفتار خودم متمركز شدم 
و براى ساختن آينده اى كه دوست داشتم 
تالش  كردم و توانســتم انتخــاب ازدواج 
موفقى داشته باشم و امروز كه مادر شده ام 
براى فرزندم آن طور كه بايد بدون افراط و 

يا تفريط مادرى كنم. 

 از مادرى كردن باز مانده بودم 
سميه؛ يكى ديگر از اعضاى انجمن مى گويد: 
در خانواده اى سالم و به دور از اعتياد متولد 
شدم و درخصوص الكل و موادمخدر چيزى 
نمى دانســتم. فرزند اول خانواده بودم و در 
19 ســالگى راهى خانه بخت شدم. اوايل 
مشكلى نداشــتيم تا اينكه متوجه شدم از 
بخت بدم همســرم به الكل اعتياد دارد و 
همين مشكل همه زندگى مان را تحت تأثير 
خود قــرار داد. دغدغه پنهان كردن اعتياد 
همسر و آينده نامعلوم زندگى مشتركمان، 
روح و روانــم را آزار مــى داد. به كوهى از 
خشم تبديل شده بودم تا آنجاكه حتى از 
مادرى كردن براى فرزند دو ساله ام بازمانده 
بودم؛ غافل از اينكه فرزندم نزديك ترين و 
بى دفاع ترين فرد به من است و در واقع به 
جاى كشيدن دست نوازش بر سر او، براى 
كوچك ترين رفتار كودكانه اش او را تنبيه 
مى كردم و هرگاه كه خشــم و نارضايتى از 
وضعيت همســرم، اَمانم را مى بريد از خدا 

شكوه و شكايت مى كردم.
سميه از وابســتگى تدريجى همسرش به 
الكل مى گويــد و ادامه مى دهد: هر بار كه 
همسرم تصميم به ترك مى گرفت به رغم 
بيزارى از الكل قدرت ترك آن را نداشــت 

تا اينكه با انجمن ترك اعتياد الكل آشــنا 
شديم. همســرم وارد انجمن شد و من به 
واسطه وى با پيام ها، شعار ها و نيايش هاى 
انجمن آشنا شدم.  اوايل همسرم با حضور 
من در گروه خانواده هاى آســيب ديده از 
اعتياد به الكل و ســاير مــواد مخالف بود، 
اما سرانجام با اصرار خودم وارد جلسه هاى 
انجمن شدم. امروز هم كه سال ها از درمان 
همسرم مى گذرد، مانند همه آدم ها خشم 
به ســراغ من مى آيد، اما نه مانند گذشته. 
امروز مى توانم خشــمم را كنترل كنم و به 
جاى فرياد كشيدن بر سر فرزند 11 ساله ام 
از افرادى كه آگاه هســتند براى راهنمايى 
كمك مى گيرم. چون به لطف خداوند و به 
كمك انجمن، نه تنها همسرم بهبود يافته، 
بلكه به من هم در پيدا كردن عزت نفس و 
اعتماد به نفس كمرنگ شده ام كمك كرده 

است. 

 پدرى كه ناخواسته دروغگويى را 
به ما آموزش مى داد

فاطمــه؛ يكى ديگــر از اعضــاى انجمن 
مى گويد: در خانواده اى متولد شــدم كه از 
ابتدا دچار تعــارض بودند. خانواده پدرى ام 
بســيار مذهبــى و خانواده مــادرى ام به 
اصطالح خودشان «راحت» بودند. خانواده 
پــدرى ام الكل را نجس و خانواده مادرى ام 

ترياك را اعتياد مى دانستند. 
من فرزنــد بزرگ خانــواده بــودم. بابت 
مشــكالت و بحث هاى خانواده هميشــه 
ناراحت و منزوى بودم. پدرم هميشه از ما 
مى خواست اعتياد او و مشكالت خانواده را 
از ديگران پنهان كنيم. در واقع بدون اينكه 
متوجه باشد؛ دروغگويى و پنهانكارى را به 
ما آموزش مى داد. من حتى در مدرســه با 
كسى صميمى نمى شدم تا مبادا كسى از 
وضعيت زندگى ام مطلع شود. با هيچ كس 
صحبت نمى كردم و سرانجام پس از پايان 

سال اول راهنمايى ترك تحصيل كردم. 
از اعتياد پدرم ناراحــت بودم، اما ازآنجاكه 
مادرم با او مخالفتى نداشــت و تالشــى 
بــراى درمانش نمى كــرد، او را هم مقصر 
مى دانستم. روز ها در اتاق تنها مى نشستم و 
به آينده نامعلوم خودم و خواهر و برادرهايم 
فكر مى كرد. يك روز تصميم گرفتم كارى 
كنم. مادرم پارچه نفيســى داشــت. آن را 
برداشتم و با الگوى يكى از لباس هايم براى 
خودم پيراهن دوختم. مادرم با خوشحالى 
من را بــراى آموزش خياطى ثبت نام كرد. 
با ثبت نــام در كالس خياطى و اتمام دوره 
آموزش مدرك خياطى گرفتم و شروع به 
كار كردم. درآمد خوبى داشتم، اما همچنان 

از وضعيــت خانواده ام در رنج بودم تا اينكه 
تصميم به ازدواج گرفتم. من با جوانى ازدواج 
كردم كه مى دانستم اعتياد دارد. بدون اينكه 
بدانم چه مى كنم فقط مى خواستم به مادرم 
ثابت كنم اگر مى خواست، مى توانست پدرم 
را تــرك دهد.  بيش از 9 ســال از زندگى 
مشتركمان گذشت، اما به رغم تالش هايم، 
همسرم اعتيادش را كنار نگذاشت. يك روز 
ازطريق تلويزيون با ترك اعتياد آشنا شدم 
و از خدا خواستم راهى براى درمان همسرم 
پيش رويمان قرار دهد. همســرم عالوه بر 
الكل، موادمخدر هم مصرف مى كرد. زمانى 
كه الكل مصرف مى كرد، من رفتارى مشابه 
رفتار پدرم كه با خانواده مادرم داشــت با 
او داشــتم و زمانى كه موادمخدر مصرف 
مى كرد، مانند مادرم نسبت به او بى تفاوت 

بودم، اما از درون خشمگين و ناراحت. 
يك ســال و نيم بعد، درحالــى كه همه 
آنچه را دنيا براى يك انســان دارد، باخته 
بودم، همسرم ازطريق يكى از دوستانش با 
انجمن هاى ترك اعتياد آشــنا شد و من با 
پشت سرگذاشتن مشكالت فراوان متقاعد 
شــدم مصرف نمى كند و اكنون 20 سال 
از عضويــت من در انجمــن خانواده هاى 
آســيب ديده از اعتيــاد به الكل و ســاير 
موادمخدر مى گــذرد و امروز به لطف خدا 
همه آنچه را از دســت داده بودم به دست 

آورده ام؛ ضمن آنكه ورود من به اين انجمن 
موجب درمان تعــدادى از افراد فاميل نيز 

شده است. 

 اين راه را هم به عنوان آخرين راه 
امتحان كن 

مرجــان؛ يكى ديگــر از اعضــاى انجمن 
مى گويد: نخستين بار 16 سال پيش بود كه 

با انجمن خانواده هاى آسيب 
ديده از اعتيــاد به الكل و 
ساير موادمخدر آشنا شدم. 

آن روز يكى از سخت ترين 
بود.  زندگــى ام  روزهــاى 
بــه محض وارد شــدن در 
انجمن با يكى از آشــنايان 
مواجه شدم. به رغم اينكه 
داشتم،  زيادى  مشــكالت 
حاضر نشدم در جلسه هاى 
بعد شركت كنم تا اينكه دو 
سال بعد درحالى كه همه 
راه ها را رفتــه و بى نتيجه 
مانده بودم درخواست طالق 
دادم تــا با دو پســرم تنها 

زندگى كنيم. همان روزها يكى از دوستانم 
از من خواست هر تصميمى را كه گرفته ام، 
اجرا نكنم و شــركت در جلســات انجمن 
خانواده هاى آســيب ديده از اعتياد به الكل 
و ساير موادمخدر را هم به عنوان آخرين راه 
امتحان كنم. به توصيه وى پس از دوسال 
دوباره در اين جلسه ها شركت كردم و امروز 
كه چهارمين سال پاكى همسرم است، خدا 
را شــاكرم كه تصميم اشتباهى نگرفته ام و 
اكنون در كنار همســر، دوپســر و عروسم 
زندگى شاد و خوشبختى داريم. ياد گرفتم 
در خانواده فقط جايگاه مادر را داشته باشم و 
نقش مادرى ام را بخوبى ايفا كنم. نقاط قوتم 
را بيابم و بكوشم نقاط ضعفم را برطرف كنم.    
انجمن االتين بيانگر بخشى از تالشى است 
كه خانواده هاى قربانيان الكل براى درامان 
ماندن از آسيب هاى مصرف مشروبات الكلى 

و رهانــدن اعضاى خانواده 
خويش به كار بسته اند. آن 
طور كه مرجان مى گويد: در 
انجمن جلسه ها متناسب با 
مختلف  ســنى  گروه هاى 
مثال  براى  برگزار مى شود. 
در برنامه هايى براى كودكان 
هفت تــا13 ســال تحت 
كودكان  روانپزشكان،  نظر 
نمايش،  بــازى،  ازطريــق 
قصه گويى و نقاشى با اعتياد، 
مهارت هاى  و  آن  تبعــات 
زندگى آشــنا مى شوند. در 
جلســات گروه ســنى 13 
تــا 19 ســال، نوجوانان با 
استفاده از تجربيات يكديگر 
پذيــرش والديــن و فــرد 

بيمار خانواده را آموزش مى بينند. جلسات 
«االنان» نيز ويژه خانواده هاى آسيب ديده 
از اعتياد به الكل و ســاير موادمخدر براى 
خانواده و دوستان نزديك فرد مصرف كننده 
برگزار مى شــود. مرجان اظهــار اميدوارى 
مى كنــد همان طــور كه او و دوســتانش 
توانسته اند، تصميم درستى براى نجات خود 
و خانواده هايشان بگيرند، تمامى افرادى كه 
شرايطى مشابه را تجربه مى كنند هم بتوانند 
با عضويت در اين انجمن راه تازه اى را پيدا 

كنند.

 خالصه آنكه
قصــه پر غصه، پرســوز و گــداز و ناتمام 
خانواده هاى قربانيان به الكل تفسير ديگرى 
هم دارد و آن اينكــه هر جامعه صرفنظر 
از التــزام بــه هر كيش و آييــن و يا نفى 
آموزه هاى اعتقادى، براى پويايى خويش به 
سالمت روان اعضاى خود نياز دارد. گرانيگاه 
چنين شاخصى پايبندى به قانون در آشكار 

يا در خلوت و پنهان آدمى است.

در مدرسه با 
كسى صميمى 

نمى شدم تا مبادا 
كسى از وضعيت 

زندگى ام مطلع 
شود. با هيچ كس 
صحبت نمى كردم 

و سرانجام پس 
از پايان سال اول 

راهنمايى ترك 
تحصيل كردم

بــــــــرش

دغدغه پنهان 
كردن اعتياد 

همسر و آينده 
نامعلوم زندگى 

مشتركمان، روح 
و روانم را آزار 

مى داد. به كوهى از 
خشم تبديل شده 

بودم تا آنجاكه 
حتى از مادرى 

كردن براى فرزند 
دو ساله ام بازمانده 

بودم

بــــــــرش

تعداد مرگ هاى ناشى از مصرف الكل در كشورهاى مختلف در سال 2016

ميثم مهد      يار/ معاون پژوهشى پژوهشكد      ه فرهنگ و هنر اسالمى
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

آمار کالس های جدید به 10 هزار عدد خواهد رسید ورامین-قدس: وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال 8000 کالس مدرسه اضافه کردیم که تا پایان سال 2000 دیگر اضافه شده که 
جمع کالس های افزوده شده امسال به 10 هزار کالس برسد. سید محمد بطحایی در مراسم افتتاح مدرسه »شهدای دانایی« در روستای حصارقاضی شهرستان ورامین افزود: این میزان در مهر سال 

گذشته 5000 کالس بود. وی گفت: هدف عمده این تحول این است که بتوانیم ضمن ارتقای شایستگی ها انگیزه نیروی انسانی را نیز در آموزش و پرورش افزایش دهیم.

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

خبر

خبر

گزارش

 به دلیل ورود مستقیم نمایندگان چهار کشور خارجی

افتتاح مجتمع فرهنگی »مبارک آباد قم« حاشیه ساز شد 

قم- قدس: بنا بر آمار منتشره از جمعیت 200 هزار نفری اتباع 
خارجی ســاکن در استان قم بیش از 30 هزار نفر دانش آموز و 
دانشجو و 25 هزار نفر هم شاغل هستند که حدود 5000 تبعه 
خارجی در روستای مبارک آباد بخش مرکزی قم ساکن هستند.

هفته گذشــته در روستای مبارک آباد یک مجتمع فرهنگی با 
هدف آموزش اتباع بیگانه با عنوان »مرکز اجتماعات مبارک آباد« 
با حضور سفرای نروژ، سوئد و نمایندگان سفارتخانه های دانمارک 

انگلیس، اتریش و مسئوالن محلی گشایش یافت.
 هرچند که این مرکز با همکاری و مشــارکت اداره کل اتباع و 
مهاجرین خارجی وزارت کشــور و اداره کل همکاری و توسعه 
بین الملل کمیســیون اروپا و وزارت خارجه کشورهای نروژ و 
سوئد و با هدف ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به 
اتباع افغانی راه اندازی شده، اما اظهارات نماینده قم و تعدادی 
از کاربران فضای مجازی در این راستا بحث برانگیز شده است. 

حضور چهار کشور اروپایی برای کمک فرهنگی به اتباع در یکی 
از روســتاهای قم بنا بر ادعای تعداد زیــادی از کاربران فضای 
مجازی و همچنین ســخنان نماینده قم در مجلس شــورای 
اســامی این فرضیه را مطرح کرده است که شاید این حرکت 
درقالب اقدام فرهنگی تبعاتی به همراه داشته باشد و یا به نوعی 

جایی برای باز کردن پای بیگانگان به کشور باشد.
با اینکه نماینده قم و برخی از کاربران فضای مجازی با امکانات 
ایجاد شــده مانند راه اندازی کتابخانه برای کــودکان، کارگاه 

آموزشــی خیاطی و گلدوزی برای بانوان سرپرســت خانوار و 
همچنین برگزاری کاس های آموزشــی با محوریت ســبک 
زندگی، کنترل خشــم و فرزند پروری برای اتباع افغانی موافق 
بوده و آن را اقدامــی قابل توجه می دانند، اما عنوان می کنند: 
منطقی نیست چهار کشــور خارجی تصمیم داشته باشند به 

صورت مستقل به این موضوع وارد شوند.

موضوع مشکوک
در همین حال حجت االسام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فعالیت چهار 
کشور اروپایی در یکی از روستا های محروم قم و افتتاح یک مرکز 
فرهنگی گفت: عوامل این اقدام و حضور این چهار کشور در قم، 

وزارت کشور، فرمانداری و استانداری است.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه این 
چهار کشور در پوشش کمک و رسیدگی به امور اتباع خارجی 
در این اســتان حضور یافته اند، افزود: اتباع خارجی بسیاری در 
اســتان قم حضور دارند، براین اساس هلند، دانمارک و برخی 
کشور های دیگر به صورت ویژه در یکی از روستا های قم به نام 
مبارک آباد که بیشــتر ساکنان آن از اتباع افغان هستند، یک 
مرکز فرهنگی را افتتاح کرده اند. وی تصریح کرد: آن ها با پوشش 
اینکه می خواهیم روی مسائل فرهنگی اتباع کار کنیم، شروع به 
فعالیت کرده اند، اما بنده این موضوع را مشــکوک می دانم زیرا 
معقول به نظر نمی رسد. وی ادامه داد: ما در کشورمان برای اتباع 
خارجی مقدار زیادی هزینه می کنیم و منطقی نیست که آن ها 
بخواهند به صورت مستقل به این موضوع وارد شوند. ذوالنوری 
اظهار کرد: کمیساریای عالی پناهندگان هم برای کمک به اتباع 
حاضر در ایران مبالغی را به کشورمان می پردازد، بنابراین موضوع 
حضور چهار کشــور اروپایی در ایران و کمک فرهنگی به اتباع 
خارجــی در حقیقت یک نوع جا پا باز کردن اســت.  نماینده 
مردم قم در مجلس شورای اسامی با تأکید براینکه انتخاب قم 
برای این هدف بسیار مشکوک است، گفت: درحال پیگیری این 
موضوع از طریق اداره اتباع و وزارت کشور هستیم و درصورت 

رفع نشــدن ابهامات و محرز شدن شک، این مسئله را به طور 
سؤال از رحمانی فضلی وزیر کشور حتماً پیگیری می کنیم.

اقدام انسان دوستانه
در همین حال فرماندار قم مدعی است مجتمع فرهنگی افتتاح 

شده در روستای مبارک آباد قم موضوعی انسان دوستانه است.
رضا سیار افزود: مردم و مسئوالن نسبت به نفوذ بیگانه حساس 
هستند و حق هم دارند، اما بحثی که وجود دارد، این است که 
کلیات افتتاح این مجموعه فرهنگی یک موضوع انسان دوستانه 

ازسوی سازمان امور پناهندگان نروژی )NRC( است.
وی با اشاره به اینکه ما در شرایط خاص جنگ اقتصادی هستیم 
و توصیه مقام معظم رهبری هم وحدت میان همه نیروهاست، 
بیان کرد: اگر یک موضوعی داخلی باشــد و به مدیریت من و 
دیگر مسئوالن دولتی برگردد و نماینده یا مسئولی اظهارنظری 
کند، موضوع داخلی اســت و حساسیت چندانی ندارد، اما اگر 
موضوعی که به سیاســت خارجی  ویژه سازمان هایی که امور 
حمایتی و انسان دوســتانه را دارند، ارتباط داشــته باشد، باید 
باظرافت با این موضوعات برخورد کرد و گوینده و ناقل خبر باید 
۱00 درصد از صحت موضوع مطمئن باشــد چراکه درغیراین 
صورت به اعتبار و حیثیت بین المللی نظام لطمه وارد می شود. 

سیار با بیان اینکه جناب ذوالنوری که دلسوز نظام است و اگر 
هم مطلبی را منتشــر کرده از سر دلسوزی بوده، ما نیز بررسی 
این موضوع را به خودشــان واگذار کردیــم، تأکید کرد: ما از 
رسانه ها توقع داریم که شــرایط حساس زمان را درک کرده و 
در این موضوعات، ژورنالیستی کار کردن کار خطرناکی است و 

ممکن است به زیان نظام تمام بشود. 
وی عنوان کرد: حامیان مالی سازمان NRC کشورهای اروپایی 
و سازمان های بین المللی هستند که در امور مختلف پناهندگان، 
خیریه، محیط زیســت و موارد دیگر فعالیت دارند؛ البته درباره 
ابعاد نفوذ آن، دستگاه های صاحب صاحیت باید اظهارنظر کنند 
و ما مســئوالن محلی باید مراقب باشیم و اظهارنظر پیرامون 

موضوعی که ابعاد مختلف آن را نمی دانیم، جایز نیست.

شور حسینی رنگ و نژاد نمی شناسد

سیستان و بلوچستان موکب زائران پاکستانی اربعین

مرزبانان ایرانی توسط تروریست ها ربوده شدند
زاهدان- قدس: روابط عمومی قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای 
اعام کرد: تعدادی از بســیجیان بومی 
و نیروهای هنگ مــرزی که در پایگاه 
مراقبتی در نقطه صفر مرزی )میرجاوه( 
اســتقرار داشــتند، با خیانت و تبانی 
عامل یــا عوامل نفــوذی گروهک های 
ضد انقاب ربوده شــدند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه در 
اطاعیه ای اعام کرد شامگاه دوشنبه 23 مهرماه عوامل گروهک های تروریستی 
که از سوی سرویس های بیگانه هدایت و پشتیبانی می شوند با فریب و تطمیع 
عوامل نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبه روی یکی از پاسگاه های 
مرزی کشور پاکستان صورت داده اند. در این اطاعیه آمده است: عملیات تعقیب 
اشــرار، تروریست ها و عوامل نفوذی دشــمن و نیز اقدامات الزم برای آزادسازی 
ربوده شدگان با جدیت در دستورکار نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر در مناطق 
مرزی قرار گرفته است. این اطاعیه می افزاید: از دولت پاکستان نیز انتظار می رود 
با اشــرار و تروریســت هایی که در جوار مرزهای آنان النه کرده و ازسوی برخی 
کشورهای مرتجع شرور و تروریست پرور منطقه حمایت و به کارگیری می شوند، 

برخورد جدی داشته و بسرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان اقدام کند.
در همین راســتا گروهک تروریســتی جیش الظلم در صفحــه توییتری خود 
مسئولیت ربایش ۱4 نفر از نیروهای مرزی میرجاوه را بر عهده گرفت. این افراد که 
گفته می شود ۱4 نفر بودند بین ساعت چهار تا پنج بامداد روز سه شنبه در منطقه 
صفر مرزی لولکدان ربوده شده اند. منطقه صفر مرزی لولکدان مربوط به بخش 
ریگ ملک شهرستان میرجاوه است که در 50 کیلومتری شهر میرجاوه قرار دارد.

ترددهای تجاری از طریق مرز دریایی انجام می شود
اهواز- ایسنا: مدیرکل هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به 
ترددهای تجاری که از مرز شــلمچه به 
دلیل سهولت تردد زائران اربعین ممنوع 
اعام شده اســت، گفت: با هماهنگی 
انجام گرفتــه با طرف عراقی این ترددها 
از طریــق دریایی انجام می شــود. امید 
بن عباس با اشاره به ممنوعیت ترددهای تجاری و حمل کاال از مرز شلمچه، اظهار 
کرد: به دلیل ســهولت تردد و ورود زوار اربعین حسینی، مرز شلمچه به لحاظ 

تجاری بسته شده است.

رشد ۴۰۰ درصدی حاشیه نشینی در گلستان
گرگان- قدس: مدیرکل امور اجتماعی 
استانداری گلستان از رشد 400 درصدی 

حاشیه نشینی در استان خبر داد.
عبدالرضا چراغعلی در چهارمین جلسه 
شــورای اداری استان گلســتان، اظهار 
کرد: متأسفانه آسیب های اجتماعی طی 
ســال های گذشته رشد چشمگیری در 
کشــور داشته که موضوعات حاشیه نشینی و بافت های فرسوده، اعتیاد، طاق، 
مفاسد اخاقی و خودکشی مهم ترین آن ها بوده است. وی افزود: حاشیه نشینی 
در گلستان در ۱0 سال گذشته رشد 400 درصدی داشته و نزدیک به ۱۸ درصد 
از جمعیت استان در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند. چراغعلی گفت: طاق 
نیازمند توجه ویژه اســت و اعتیاد، خیانت، بی مسئولیتی و بیکاری از مهم ترین 

عوامل طاق در استان گلستان بوده است.

قطع آب یزد در پی تعرض به تأسیسات آبرسانی
یزد- قــدس آنالین: مدیرکل روابط 
عمومی آب منطقه ای استان یزد گفت: 
عصر دوشنبه 23 مهرماه عده ای ناشناس 
با حمله به تأسیسات آب استان یزد در 
شرق اصفهان و در ایستگاه قارنه منطقه 
بهارستان، خساراتی را به این تأسیسات 
وارد کرده و آب انتقالی به استان یزد از 
دوشنبه شب گذشته قطع شده است. سید علیرضا کربایی اکرمی افزود: متأسفانه 
در پی این تعرض بیش از 4 میلیون لیتر آب در این شرایط بی آبی هدر رفته است 
و با توجه به این میزان آب، تخلیه حوضچه ها زمانبر خواهد بود. وی افزود: با توجه 
به حجم باالی آسیب ها، تعمیرات زمانبر بوده و پس از اتمام تعمیرات آب انتقالی 
به استان، مجدداً وصل خواهد شد. وی از همشهریان درخواست کرد که تا برطرف 

شدن این موضوع در صرفه جویی آب دقت الزم را داشته باشند. 

۱۴۰۰ پایگاه امدادی درکشور نیاز است
آمل- قدس: رئیــس جمعیت هال 
احمر شمار پایگاه های امدادی جاده ای، 
کوهســتانی و دریا در کشــور را 55۷ 
پایگاه اعام کــرد و گفت: این درحالی 
 که در مجموع به۱400 پایگاه نیاز است. 
علی اصغر پیوندی در حاشــیه افتتاح 
پایگاه های امدادی در آمل ادامه داد: باید 
به ازای هر 30 کیلومتر یک پایگاه امدادی داشــته باشــیم و اکنون با استاندارد 
فاصله داریم. وی عنوان کرد: باتوجه به شرایط ویژه مازندران و آمل، تردد بسیار 
زیاد و وظیفه هال احمر برای امدادرسانی به مردم، وظیفه گسترش پایگاه های 

امدادی را داریم.

عکس یادگاری مسئوالن مازندران حاشیه ساز شد
ساری- مهر: عکس برخی از مسئوالن 
مازندران با الشه تاکسیدرمی شده یک 

بز کوهی حاشیه ساز شد.
مدیر روابــط عمومی محیط زیســت 
مازندران با اشــاره بــه عکس یادگاری 
برخی مســئوالن با الشه یک بز کوهی 
اظهار داشت: این جلسه، به عنوان یک 
جلسه غیررسمی و کاماً خصوصی با حضور برخی از مسئوالن از جمله فرماندار 
شهرستان آمل و مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران-منطقه ساری و به دعوت 
رئیس انجمن صنفی مرتعداران استان بوده و هیچ مسئولی از سازمان و اداره کل 

حفاظت محیط زیست مازندران در جلسه حضور نداشته است.
کامیار ولی پور افزود: جانور شــکار شده که بر روی دیوار مشاهده می شود، گوزن 
نبوده و یک بز کوهی ۶ یا هفت ساله است که بعد از تحقیقات انجام شده از رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل، مراتب شکار قانونی این گونه با مجوز 

صادره سال ۱3۸0 تأیید شده است.

فساد در ساخت و سازهای کرج
کرج- ایسنا: یــک عضو شورای شهر 
کــرج با بیــان اینکه شــهرداری کرج 
حدود۱200 میلیارد تومان بدهی دارد، 
گفت: حدود ۶00 میلیارد تومان از این 
بدهی ناشی از وام های بانک شهر است 
که ماهیانه ۱2 میلیارد تومان سود به آن 

اضافه می شود.
اکبر سلیم نژاد درخصوص میزان بدهی شهرداری کرج به پیمانکارانی که در این 
کانشهر پروژه های عمرانی انجام داده اند، افزود: برآورد تقریبی از این رقم نشان 
می دهد که پیمانکاران از شــهرداری کرج بین 500 تا ۶00 میلیارد تومان طلب 
دارند. وی گفت: شهرداری کرج حدود 300 میلیارد تومان از بانک شهر وام گرفته 
بود، اما به دلیل ناتوانی در پرداخت سررســید این بدهی درحال حاضر به حدود 
۶00 میلیارد تومان رسیده و ۱2 میلیارد تومان در هر ماه هم سود به آن اضافه 
می شود. از طرف دیگر شهرداری کرج رقمی بین ۷00 تا ۸00 میلیارد تومان از 

بخش های مختلف طلب دارد که 300 میلیارد تومان آن چک برگشتی است.

نیروگاه برق  آبی اصفهان 
از مدار خارج شد

اصفهــان- قدس: مدیر ســد و نیروگاه 
زاینده رود شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: به دنبال تداوم وضعیت کم بارشــی 
در حوضــه آبریز زاینــده رود، تنها نیروگاه 
پشتیبانی برق آبی اصفهان از مدار خارج شد. 
محمود چیتیان با اشاره به اینکه ۱3 سال 
است با شرایط خشکسالی در فات مرکزی 
روبه رو هســتیم، اظهار کرد: این وضعیت 
بمــرور در میــزان تولید بــرق در نیروگاه 
برق آبی تأثیر گذاشته و سبب کاهش تولید 
طی این سال ها شده و در روزهای اخیر تنها 
نیروگاه برق آبی اصفهان به طور کامل از مدار 

خارج شد.

فرسایش آبی ۱25 میلیون 
هکتار از عرصه های کشور 

آبخیزداری  دفتــر  مدیرکل  قدس:  اراک- 
و حفاظــت خاک ســازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور گفت: ۱25 میلیون هکتار 
از عرصه های کشــور در معرض فرســایش 
آبی اســت و عاوه بــر آن تهدیدهای جدی 
دیگری ســامت طبیعــی ایــران را تهدید 
می کند. هوشــنگ جزی در جریان سفر به 
اراک در جمع اصحاب رســانه افزود: ۷000 
میلیار ریال معادل 22 میلیون دالر امسال از 
محل صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری و 

آبخوانداری تخصیص شده است. 
وی اظهار داشــت: این منابع مالی درراستای 
افزایش تغذیه سفره های زیرزمینی و مقابله با 
خشکسالی ها، کنترل عوامل فرسایش آبی و 
افزایش پوشش گیاهی مراتع کشور اختصاص 

یافته است.

رونمایی از ۱۰ محصول فناورانه 
در آذربایجان غربی

ارومیــه- قدس: ۱0 محصــول فناورانه 
واحدهای مســتقر در پارک علم و فناوری 
آذربایجان غربی با حضور ســورنا ســتاری 
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری 

رونمایی شد.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی 
در آیین رونمایــی از این محصوالت گفت: 
دستگاه بهینه ساز مصرف برق که به همت 
مخترع ارومیه ای با هدف کاهش هشت تا 
۱0 درصدی مصرف، تولید مکمل  سوخت 
زیســتی با هدف اســتفاده از سوخت های 
زیســت محیطی و ســامانه مانیتورینگ و 
کنترل هوشمند موتورخانه با هدف کاهش 
20 تــا 55 درصدی مصرف انرژی از جمله 

این محصوالت است.

ساخت ۱2 هزار واحد 
مسکونی زلزله زده پایان یافت

قصرشیرین-ایرنا: رئیس ستاد بازسازی 
مناطق زلزله زده کرمانشاه، از پایان عملیات 
ســاخت ۱2 هزار و 500 واحد مســکونی 
تخریب شــده ناشــی از زلزلــه ۷.3 دهم 
ریشــتری 2۱ آبان 9۶ در مناطق زلزله زده 

این استان خبر داد.
رضا خواجه ای افزود: مشــارکت و همکاری 
مردم در بازســازی مناطق زلزله زده باعث 
شد که برابر برنامه زمانبندی شده حرکت 
کنیم و در همین راستا تعهد ستاد بازسازی 
برای تحویل ۱2هزار و 500 واحد مسکونی 
با اولویت اول در مناطق روســتایی استان 
کرمانشاه تا پایان شهریور امسال محقق شد.
وی اظهار داشــت: از ابتــدای وقوع زلزله 
تاکنون با آغاز عملیات بازســازی، 34 هزار 
و 9۷0 واحد مســکونی در استان کرمانشاه 
پی کنی شــد و 32 هزار و 350 واحد نیز 
عملیات آرماتوربندی و فونداســیون آن ها 

انجام شده است.

پیش بینی می شود 
امسال افزون 
بر 8۰ هزار زائر 
پاکستانی اربعین 
حسینی ازطریق 
سیستان و 
بلوچستان به کربال 
عزیمت کنند

بــــــــرش

 زاهدان/ طاهره عودی  زائران پاکستانی 
همچون بسیاری از شیعیان نقاط جهان که 
شور و عشق حســینی دارند، همه ساله با 
فرارسیدن ایام اربعین رنج سفری طوالنی و 
سخت را به جان می خرند تا با گذر از مرز 
ایران واقع در شهرســتان مرزی میر جاوه 
در اســتان سیستان و بلوچستان رهسپار 

کربای معلی شوند.  
ساالنه چندین هزار زائر پاکستانی در ایام 
محرم و بویژه پیش از اربعین حســینی از 
طریق سیستان و بلوچســتان وارد ایران 
می شــوند تا ایران را به مقصد عراق ترک 
کنند و همین امر شــور و 
شوق خاصی در این استان 
ایجــاد می کنــد و تعــداد 
زیــادی از مردم اســتان به 
صورت خودجوش نسبت به 
خدمت رسانی به این عزیزان 

داوطلب می شوند. 
شوق دیدار و میثاق با ساالر و 
سرور شهیدان هرچند سر از 
پا نمی شناسد، اما برای زائران 
پاکستانی در آن سوی مرز با 
مشکات فراوان و رنج سفر 
همراه است. بیشتر این زائران از شهرهای 
»پاراچنار«، »اسکردو«، »گلگیت« و دیگر 
شــهرهای ایالت های »سند« و »پنجاب« 
پاکستان وارد شهر کویته می شوند و سپس 

راهی مرز ایران می شوند.

استقبال در این سوی مرز
رســیدن به خــاک ایران و شــهر مرزی 
میرجاوه برای زائران پاکســتانی به مثابه 

پایان مشکات و رنج سفر است.
زائران پاکســتانی در بدو ورود به کشور از 
طریق پایانه مرزی میرجاوه از طرف مردم 
و مسئوالن مورد استقبال قرار گرفته و در 
صورت نیاز با توجه به اســتقرار گروه های 
بهداشتی و درمانی از این خدمات بهره مند 

می شــوند. ایــن زائران پــس از پیمودن 
مسافت ۷0 کیلومتری از شهرستان مرزی 
میرجاوه به زاهدان عزیمت می کنند تا برای 
زدودن گرد راه در این مکان اســکان پیدا 

کنند. 
همه روزه با فرارســیدن کاروان های زائران 
پاکستانی جمعی از خادمان ایرانی در مقابل 
این مهمانسرا درحالی که ویلچر و شاخه ای 
گل به دست دارند، حاضر می شوند تا پای 

زائران خسته و میانسال شوند و ذره ای از 
شوق زیارت اربعین کم نشود و آن ها نیز در 

این سفر معنوی شریک زائران شوند.
ایجاد و راه اندازی موکب خدمت رسانی و 
همچنین ارائه امکاناتی ازجمله حمل ونقل، 
فرهنگی، اسکان، اطعام و بهداشت و درمان 
در زائرســرای امام رضــا)ع( به این زائران 
در شــهر زاهدان تنها بخشی از خدمات 

ارائه شده به این برادران همسایه است.
زائرســرای موقوفه امام رضا)ع( در شــهر 
زاهدان ازجمله مکان هایی است که زائران 
پاکستانی به همراه خانواده هایشان ساعاتی 
را می آســایند، غذا میل کرده و خدمات 
بهداشــتی و درمانــی دریافت می کنند و 
در همین راستا تعداد بسیاری از خادمان 
ایرانی برای تأمین آسایش و رفاه حال این 

زائران کمر به همت خدمت بستند.

حضور 80 هزار زائر پاکستــانی 
در زاهدان

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سیستان و 
بلوچستان با بیان اینکه پیش بینی می شود، 
امســال افزون بر ۸0 هزار زائر پاکستانی 
اربعین حســینی از طریق سیســتان و 
بلوچســتان به کربا عزیمت کنند اظهار 
کرد: زائران پاکســتانی که جهت عزیمت 
به کربا و زیارت امام حسین)ع( از طریق 

سیستان و بلوچستان وارد ایران می شوند، 
به دو گروه تقسیم شده که گروهی ابتدا به 
مشهد مقدس عزیمت می کنند و گروهی 
مســتقیماً برای خروج از کشور عازم مرز 

شلمچه می شوند. 
محمد هادی مرعشی با اشــاره به اینکه 
جمعیت زائران پاکستانی اربعین حسینی 
ســال به ســال درحال افزایش اســت و 
مسئوالن سیســتان و بلوچستان تاش 
دارند هر ســال خدمات بهتری نسبت به 
سال گذشــته به این عزیزان ارائه دهند، 
گفت: از ابتدای محرم تاکنون بیش از ۱5 
هزار زائر پاکســتانی از طریق سیستان و 

بلوچستان عازم کربا شده  اند. 
مرعشی تصریح کرد: خوشبختانه امسال 
دولت پاکســتان نیز در این زمینه بخوبی 
پای کار آمده و امکانات مناسبی بویژه در 

منطقه تفتان پاکستان فراهم شده تا زائران 
جهــت ورود به ایران به مشــکل خاصی 
بر نخورند و از طرفــی گیت های ورودی 
از دوطرف مــرز از ۱0 گیت به 20 گیت 

افزایش یافته است.

راه اندازی 11 موکب
وی با اشاره به اینکه همه ساله گروه های 
مردمی سیســتان و بلوچستان به صورت 
خودجــوش جهــت میزبانــی از زائران 
پاکســتانی پای کار می آینــد، ادامه داد: 
تاکنون ۱۱ موکب مردمی جهت پذیرایی 
از زائران پاکســتانی اربعین حســینی در 
اســتان راه اندازی شده که پنج مورد آن ها 
در نقطه صفر مرزی در شهرستان میرجاوه 
مستقر اســت و یکی از این پنج مورد به 
صورت »ســیاه چادر« توسط برادران اهل 

سنت میرجاوه برپا شده است.
مرعشــی با اشاره به اســتقرار دو موکب 
دیگــر توســط بــرادران اهل ســنت در 
مناطق »ســفیدآبه« و »نصرت آباد« در 
خروجی های استان سیستان و بلوچستان، 
اضافه کرد: همچنین امســال پنج موکب 
توسط گروه های خودجوش مردمی سایر 
استان ها در سیستان و بلوچستان برپا شده 
تا میزبان زائران پاکستانی اربعین حسینی 

باشند. 
وی بیان کرد: تمامی هزینه های پذیرایی 
این عزیــزان به صورت مردمی جمع آوری 

شده است. 
دبیر ســتاد مردمــی اســتقبال از زائران 
پاکســتانی اربعین حسینی گفت: امسال 
هم چنین تعداد زیادی از پزشکان و کادر 
درمانی دانشــگاه علوم پزشکی به صورت 
خودجوش بــرای ارائه خدمات درمانی به 

زائران ورود پیدا کردند.

ثبت نام 1200 خادم افتخاری 
دبیر ســتاد مردمــی اســتقبال از زائران 
پاکستانی اربعین حسینی با بیان اینکه پنج 
خدمت مردمی به زائران پاکستانی اربعین 
حسینی در استان ارائه می شود، اظهار کرد: 
این خدمات شامل اسکان، اطعام، حمل و 
نقل، بهداشت و درمان و خدمات فرهنگی 

است. 
رضا بختیاری با بیان اینکه سال گذشته 40 
هزار زائر پاکستانی اربعین حسینی از این 
استان عازم کربا شدند، ابراز کرد: در بحث 
فرهنگی امسال سوگواره فیلم و عکس ویژه 

زائران پاکستانی اربعین برگزار می شود. 
وی با اشاره به اینکه ستاد مردمی استقبال 
از زائران پاکستانی اربعین حسینی از 2۱ 
مهرمــاه تا ۷ آبان ماه فعال اســت، گفت: 
امسال 30 طلبه از جامعه المصطفی مسلط 
به زبان اردو نیز در زائرسرای امام رضا )ع( 
حضور دارند و همچنین دو موکب توسط 
برادران اهل سنت استان جهت استقبال 
از زائران پاکســتانی اربعین در نصرت آباد 

راه اندازی شده است. 
وی گفت: همچنین امسال افزون بر۱200 
نفر نیز به عنوان خادم افتخاری در استان 

ثبت نام کردند.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

چمران: برخى در مجموعه دولت عامدانه كارشكنى مى كنند   فارس: رئيس پيشين شوراى شهر تهران گفت: يك تحليل وجود دارد مبنى بر اينكه برخى در مجموعه دولت عامدانه كارشكنى مى كنند. شايد 
هدفشان اين باشد كه فشار اقتصادى بر مردم روزافزون شود و درنهايت از مسئوالن بخواهند كه تن به مذاكره با آمريكا بدهند و به اصطالح اگر چرخ سانتريفيوژ نمى چرخد، دست كم چرخ زندگى خودمان بچرخد؛ اما ما 
مى دانيم تالش اوباما براى مذاكره با ايران به اين جهت بود كه نظام تحريم ها در حال فرو ريختن بود، يعنى اگر آن روش ادامه پيدا مى كرد و ما مقاومت خود را ادامه مى داديم، تحريم ها ديگر كارايى خود را از دست مى داد.

افشاى رياكارى عربستان عليه ايران
ديپلماسى ايرانى: اين رسانه به نقل از نشريه آمريكايى لوبالگ نوشت: دستور 
كنگره آمريكا براى بررسى سرنوشت خاشقجى و ديدار احتمالى دونالد ترامپ با 
نامزد اين خبرنگار، هاتيس سنگيز، مى تواند منجر به ممنوعيت فروش سالح از 
جانب آمريكا و كشورهاى اروپايى به عربستان سعودى شود كه جنگ بى رحمانه 
پادشاهى در يمن را كه در واقع با ايران مى جنگد، متأثر خواهد كرد. اين مسئله 
همچنين باعث خواهد شــد تا عربستان يك كشــور رياكار ديده شود و اين امر 
اتهامات آمريكا و عربستان را كه ايران را بزرگ ترين حامى تروريست در خاورميانه 
مى خوانند، زير ســؤال مى برد. اين اتهامات، بهانه اصلــى آمريكا براى خروج از 
توافق بين المللى ســال 2015 بود كه برنامه هســته اى ايران را محدود مى كرد 
و عربســتان، امارات و اســرائيل از اين اقدام آمريكا حمايت كردند و پس از آن 
آمريكا تحريم هاى اقتصادى فلج كننده اى را عليه ايران اجرايى كرد. اين بررسى ها 
همچنين مى تواند ســبب ناديده گرفته شدن توجيهات عربستان و امارات براى 
اعمال بايكوت اقتصادى و ديپلماتيك 15 ماهه عليه قطر شود كه اين دو كشور به 
همراه بحرين و مصر، قطر را متهم به حمايت از تروريسم كرده بودند. محكوميت و 
اعمال مجازات عليه عربستان سعودى از طرف جامعه بين المللى، مى تواند موجب 
سخت تر شدن شرايط براى چين و روسيه شود كه سعى دارند با رفتارى محتاطانه 

خود را درگير اختالف بين ايران و عربستان نكنند. 

از ترس مرگ نبايد خودكشى كنيم
فارس: احمد توكلى گفت: يكى از 
روش هــاى آمريكا براى اداره جهان 
جعل قواعدى است كه به جهان دارى 
او كمك كند و دولت هاى آزاديخواه 
و اســتقالل طلب را تحت تأثير قرار 
دهــد. FATF يكى از آن هاســت 
كه ملزم مى كند كشــورهاى عضو، 
اطالعات شفاف را مبادله كنند. اما 

در تعريف ها اختالف نظر هســت، مثل تعريف تروريسم و پولشويى. ما در قانون 
اساسى داريم: كسانى كه با متجاوز خارجى مى جنگند يا كسانى كه براى آزادى 
ملت ها جنگ مى كنند، تروريست نيستند؛ اگر چه مسلح باشند. نمايندگان براى 
اينكه قانون اساسى را رعايت كرده باشند، چاره را در اين ديدند كه در ماده هاى 
 FATF مربوط به تروريســم موضوع را براساس قانون اساسى تعريف كنند؛ اما
تحفظ پذير نيســت. در نامه اى كه بعد از امضاى FATF توسط آقاى طيب نيا 
داده اند بصراحت گفته اند: شــما بايد نقض هايى را كه در مصوبه تان راجع به اين 
كنوانسيون است، برطرف كنيد؛ از جمله به قدر كفايت تأمين مالى تروريست ها 
را جرم انگارى كنيد. شــامل حذف استثناهايى كه قايل شده ايد از جمله تالش 
براى پايان اشغال خارجى، استعمار و نژادپرستى. اين ها را ما استثنا كرده ايم، آن ها 
مى گويند كه بايد اين را از مصوبه تان برداريد. ما از ترس مرگ نبايد خودكشــى 
كنيم. FATF به ما مى گويد از كارهايى كه ما به طور مسلم وظيفه خود مى دانيم 

دست بكشيم.

هنوز دوره «كار درمانى» نرسيده است؟
جهان: امــروز با توجه بــه اينكه 
هر روز خبر ناگــوارى در خصوص 
مسائل اقتصادى كشور در رسانه ها 
منتشر مى شود كه پايه واقعى دارند 
و از ســوى ديگر عملى در خصوص 
برطرف كــردن آن چنــدان ديده 
نمى شود، چطور مردم اميدوار باشند. 
در واقع اميدوار بودن لوازم و امكاناتى 

مى طلبد؛ كه از جمله لوازم اوليه اميدبخشــى و باال رفتن اميد به زندگى در هر 
جامعه اى خدمت رسانى درست و عمل گرايى است. در واقع براى بيمارى كه نياز به 
دارو دارد و براى تهيه آن مشكالت مالى دارد تا از لحاظ جسمانى خود را احيا كند، 
نمى توان تقويت روحيه را تجويز كرد. در اين شرايط اميددهى به پشتوانه كار و 
عمل ايجاد مى شود نه اينكه اميد داد و كار و عملى در ادامه نديد. از سوى ديگر به 
مردمى كه انتظاراتشان با وعده هاى مختلف باال رفته است و حاال شاهد مشكالت 
مضاعفى در زندگى خود هستند، چندان نمى توان روحيه داد، جز با عملكردى كه 
گشايشى ايجاد كند و در راه تحقق وعده هاى اعالمى باشد. درواقع دولت «تدبير و 
اميد» با عملكرد ضعيف خود سبب نااميدى مردم شد. در همين روزهاى سخت 
اقتصادى هم اگر مردم بارقه هايى از كار اجرايى خوب و اميدواركننده ببينند قطعاً 
اميدوار خواهند شد و درواقع بايد گفت كه جامعه منتظر چنين عملكردى است؛ 
اما بايد پرسيد كه مجموعه فعاليت هاى دولت در چند ماه اخير چنين مسيرى را 
ترسيم كرده است؟ دولت در همين چند ماه اخير نيز به مردم وعده هايى مانند 
اصالح تيم اقتصادى و ارزانى دالر و بهبود شرايط اقتصادى داده است اما هنوز بعد 

از چند ماه اين مهم چندان حاصل نشده است.

روايتى از مافياى پيرامون رئيس اصالحات
مشرق: اكبر اعلمى، از فعاالن اصالح طلب و از نمايندگان مستعفى مجلس ششم 
گفته است: «گروهى خاص كه متأسفانه رسانه ها را به صورت مافيايى و انحصارى 
در اختيــار خود گرفته اند، افكار قبيله گرايانه و محفلى خود را به نام اصالحات و 
اصالح طلبــى به مخاطبان خود القا مى كنند و پس از آنكه به قدرت رســيدند، 
توجيه كننده عملكرد كســانى كه به بركت وجــود آن ها صاحب ثروت و قدرت 

شده اند، مى شوند».
آنچه او درباره ستاد جريان سياسى خاص گفته، حقايقى است كه حاال بايد آن ها 
را از زبان اصالح طلبى مثل اعلمى شنيد و شايد علت در كنار ماندن اعلمى از قال 
و مقال هاى اصالح طلبان و بايكوت او در توجهات رسانه اى كه به خرج مى دهند؛ 
همين صحبت ها باشد. درباره صحبت هاى اعلمى مبنى بر اينكه تأكيد روحانى 
بر نبودن بحران در كشــور يك كار دروغ محور بوده است نيز بايد اشاره كرد كه 
حرف اعلمى صحيح نيست و رئيس جمهور روحانى و كسانى از دولت اگرچه خود 
زمانى در زمره بحران نمايان بودند و اصرار داشتند كه كشور در «شرايط ته دره» 
قرار دارد اما به هر طريقى امروز حرف درســتى را مطرح مى كنند و گزاره مورد 
اشاره مبنى بر اينكه شرايط كشور بحرانى نيست حرف درستى است. كشور بر اثر 
اجراى برنامه هاى اصالح طلبان طى 6 سال گذشته دچار مشكالتى شده است اما 
اين مشكالت نخست به معنى بحران نيستند و دوم عمل به نسخه هاى مديريت 

جهادى و اصولگرايانه مى تواند به تمام اين مشكالت خاتمه دهد.

قدرت نمايى پيوستگى اجتماعى ايران و عراق
عراقى هــا،  و  ايرانى هــا  صبح نــو: 
طوالنى تريــن جنــگ يــك قــرن 
اخير را داشــته اند، امــا حضرت امام 
حســين (ع) توانســته تمامــى اين 
شكاف ها و اختالف ها را برطرف كند و 
اين تهديد بزرگ، مبدل به بزرگ ترين 
راهپيمايى بشريت در طول تاريخ شده 
است. اين جنبه معرفتى اربعين، بر همه 

سطوح و وجوه ديگر آن سايه افكنده، چه اينكه حذف مرزهاى جغرافيايى، گردهمايى 
اربعين را به يك قدرت نمايى مذهبى تمام عيار مبدل ساخته است، آن هم در عصرى 
كه دين زدايى و به حاشيه راندن ديندارى، از مقومات حكومتدارى مدرن در ساحات 
حقيقى و مجازى اســت. شايد وقتى آن پادشاه بركشيده اردنى از شكل گيرى هالل 
شــيعى خبر مى داد و آمريكا را تحريك مى كرد تا زودتر پروژه خاورميانه بزرگش را 
به اجرا برساند، چنين روزهايى در مخيله اش جا نمى گرفت؛ از شبه قاره هند تا درياى 
مديترانه، اين موج پربسامد به وجود آيد. با فروتر رفتن از اين اليه ايمان افزا، مى توان 
جهات ديگرى از پديده را شناسايى كرد كه موجب قوت قلب ها خواهد شد. اكنون مرز 
ايران بعد از سال ها اختالف و فاصله از عصر تجدد تاكنون، مبدل به يكى از امن ترين 
مرزها شده؛ مذهب فاصله فرهنگى بين دو كشور را كم كرده و مبادالت گردشگرى 
مذهبى و سياحتى و افزايش مبادالت صنعتى، پيوندهاى اقتصادى شان را تقويت كرده 
است. روشن است كه در اين زمانه، نظام سلطه هر روز ترفندى خواهد زد تا به رابطه 
ايران با بزرگ ترين شريك تجارى اش (بعد از چين) ضربه بزند، چه با ابزار سياسى، چه 
مذهبى و چه فرهنگى، كه همه اين ها هوشيارى بيشتر حاكميت، مردم و نخبگان را 

مى طلبد كه مانع از ضعيف شدن اين پيوستگى ها شوند.

بازتاب

 سياست  «عظمت ايران» به عنوان «امرى 
تاريخى» يكى از موضوعاتــى بود كه رهبر 
انقالب در اجتماع بســيجيان در ورزشــگاه 
يكصــد هزارنفرى آزادى درباره  آن ســخن 
گفتند. پيش ازاين نيز ايشان «عمق تاريخى» 
را يكى از عناصر سه گانه  سازنده  «هويت ملت 
ايران» برشــمرده بودند. پايگاه اطالع رسانى 
بيشتر  بررسى  براى   KHAMENEI.IR
اين موضوع و ارتباط آن با پديده هايى چون 
«حضــور و نفوذ قدرت هاى اســتعمارى در 
ايــران» و «نهضت هاى تاريخى ملت ايران» 
با دكتر موســى نجفــى، عضو هيئت علمى 
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى 
گفت و گو نموده است. وى در اين گفت و گو 
ضمن تبيين ابعاد مختلف موضوع، به تحليل 
دوگانه  «نهضت و نظام» و فراز و فرود تاريخى 
آن از صفويه تا دوران حاضر پرداخت. «تالش 
جريان برانداز براى ايجاد تضاد ساختگى بين 
نهضت و نظام» و «ضرورت پيشبرد گفتمان 
انقالبيگرى با افق تمدنى» از نكات خواندنى 
اين گفت وگو است كه گزيده اى از آن را در 

ادامه مى خوانيد.

 رهبر انقالب در بيانات اخير خود از 
ايران»  «عظمت  عنوان  تحت  مفهومى 
به عنوان امرى تاريخى صحبت كرده اند 
و البته دوره  200  ســاله  قبل از پيروزى 
انقالب اسالمى را از اين موضوع مستثنا 
و  اين موضوع  از  مى كنند. تبيين شما 

ابعاد مختلف آن چيست؟
اولين بحث اين است كه همه  ملت ها تاريخ 
ندارنــد. برخى ملت ها در يــك مقطعى از 
تاريخ، حضور داشتند و عظمتى داشتند ولى 
بعدازآن، عظمتشان قطع شده و امروز هم در 
صحنه  سياسى دنيا ديده نمى شوند؛ ممكن 
است باشند ولى عظمت ندارند. عظمت اين 
ملت ها در آن دوره ها ممكن اســت از لحاظ 
نظامى، فرهنگى يا سياســى بوده باشــد؛ 
مثالً مغول ها يك روزى نصف بيشــتر دنيا 
را گرفتند، اما امروز مغول و مغولســتان در 
صحنه  جهانى عددى نيست يا ويتنامى ها يك 
روزى در مقابله با آمريكا الگو بودند ولى امروز 
ملت يا حكومت ويتنام ديده نمى شوند و در 
روابط بين الملل مؤثر نيستند. ما بايد دو گروه 
از ملت ها را از يكديگر جدا كنيم: ملت هايى 
كه زمانى تاريخ بزرگى داشــتند، ولى امروز 
ندارند و ديده نمى شوند و مللى كه امروز ديده 
مى شوند،ولى تاريخى ندارند؛ مثل آمريكا. در 
واقع بهترين مثال اين قضيه آمريكاست كه 
قدرت اول جهان اســت امــا تاريخى ندارد؛ 
يعنى در ميراث هويت ملى شــان، تاريخى 
وجود ندارد و اتفاقاً ســر ايــن موضوع يك 

عقده اى هم دارند.
ما جزو هيچ كدام از اين ها نيستيم. ما ملتى 
هســتيم كه هم گذشته داشتيم و هم امروز 
مطرح هســتيم. اينكه گذشــته داشته ايم 
نشان دهنده  اين است كه تاريخ داريم و اينكه 
امروز مطرح هســتيم به خاطر انقالب است. 
انقالب اسالمى ما را به گذشته  خودمان به طور 
پيوسته وصل مى كند و اين را تا آينده ادامه 
مى دهد. درحقيقت ايــن انقالب مى خواهد 

گذشته، حال و آينده را به هم وصل كند.
عمق تاريخــى اى را كه رهبر انقالب مطرح 
مى كنند، بايد با اين زاويه نگاه كنيم. ما جزو 
ملت هاى زنده و مطرح دنيا هستيم كه اتفاقاً 
ريشه و گذشــته هم داريم. همين ريشه و 

گذشته سبب مى شود كه درخت تناور امروز 
بــه  راحتى قابل قطع كردن نباشــد؛ يعنى 
انقالب هرچه ريشه هاى خودش را در گذشته 
نه به  نحو گسسته بلكه به  نحو پيوسته ببيند، 
اين محكم تر مى شود. اين ادامه دهندگى هم 
به اين معناست كه اين براى آينده هم يك 
مقدمه است و همين طور كه ما امروز معلول 
گذشته هستيم، علت آينده هم هستيم؛ اين 
مى شود نظريه  پيوستگى. اين پيوستگى در 
نظريه  مدرن و نظريات جريان روشنفكرى ما 

ديده نمى شود.

 ما از دوره اى در كشورمان «استبداد 
وابسته» را شاهد هستيم كه حكومت 
عالوه بر اينكه مستبد است، وابسته 
به بيگانگان هم هست. از نظر شما اين 
جريان از جنبه  فرهنگى و تاريخى و 
اثرگذارى بــر روحيات مردم چگونه 

بوده است؟
ما در دوره  صفويه، حضــور خارجى ها را به 
اين شــكل نداشــته ايم؛ با عثمانى ها جنگ 
داشــتيم و از اروپايى هــا عليــه پرتغالى ها، 
اسپانيايى ها يا عثمانى ها كمك گرفته ايم، اما 
حضور استعمارى بيگانگان را نداشته ايم. يك 
علت اين است كه صفويه، دولت قدرتمند و 
مقتدرى بود و دولت هاى غربى نمى توانستند 
بر آن تسلط پيدا كنند؛ اما در دوره  قاجاريه، 
فضا فرق كرد. صفويه مصادف با دوره  رنسانس 
در غرب اســت و قاجاريه مصادف با انقالب 
فرانسه است و همين انقالب فرانسه بود كه 
رنســانس را شــكوفا كرد و به يك تعبيرى 
انقالب فرانسه رنسانس را به آرامش رساند؛ 
اما در كشــور ما صفويه به آرامش نرســيد 
و ملتهب تر شــد. درحقيقت مى شود گفت 
صفويه و مشــروطه در انقالب اســالمى به 
آرامش رسيدند نه در مشروطه. صفويه، تاريخ 
قديم و سنتى ماست و مشروطه، تاريخ مدرن 
مــا و اين دو، در انقالب اســالمى به آرامش 

رسيدند.
اثرات فرهنگى استعمار در ايران خيلى زياد 
است. يكى از موارد مهم «ما نمى توانيم» است 
كه خيلى ســعى كردند اين روحيه را به ما 
القا كنند. يك عده از روشنفكران هم تالش 
كردند عقب ماندگى اى كه مــا از اروپايى ها 
داشــتيم را نهادينه كنند و جا بيندازند، اما 
انقالب اسالمى مانع نهادينه شدن اين روحيه 
شد. درحقيقت يكى از نمادهاى عقب ماندگى، 
«احساس تحقيرشدگى» است. البته احساس 
تحقيرشــدگى هنوز هم ادامه دارد؛ اين گونه 
نيست كه بگوييم با انقالب اسالمى اين مسئله 
تمام شده است. مثالً اين سيل كارشناس هاى 
خارجى كه در فوتبــال و ورزش وجود دارد 
يعنى همين «ما نمى توانيم». ما در صنعت 
موشكى و هسته اى كه به مراتب حساس تر و 

استراتژيك تر است و غربى ها و شرقى ها هم 
به ما نمى دهند، به بركت شــخصيت هايى 
مثل طهرانى مقدم رشد كرديم و روحيه  «ما 
مى توانيم» در صنعت موشــكى و هسته اى 
جا افتاده، اما در مســئله اى مثل فوتبال نه! 
بنابراين در بعضى بخش ها هنوز روحيه  «ما 
مى توانيم» كامل جا نيفتاده است. در طول 
تاريخ، در يــك دوره هايى ظهور اين روحيه 
خيلى شديدتر است. اصالً يك علت رخ دادن 
انقالب در دهه  40، بحث «كاپيتوالسيون» 
بود كه ريشــه  آن به همين «ما نمى توانيم» 
برمى گشت؛ وقتى ما نمى توانيم، ديگران به 
كشور ما مى آيند و مصونيت قضايى مى گيرند. 
در مقابل اين فضا، ما يك «بيدارى اسالمى» 
داريم كه اين بيدارى اســالمى ريشه  انقالب 
اسالمى است. در بيدارى اسالمى، كشور ما از 

بقيه  كشورهاى اسالمى جلوتر است.

 شما نهضت هاى تنباكو، مشروطه، 
صنعت نفــت و بعد ها پانزده خرداد و 
انقالب اسالمى را در نسبت با مسئله  
حضور استعمارى بيگانگان و پاسخ به 

آن مى بينيد؟
بله حتماً. يكى از ويژگى هاى بيدارى اسالمى، 
حضور اســتعمار است. مشــروطه نتوانست 
نسبت ما را با صفويه و با گذشته معلوم كند. 
وقتى نظام سياسى قدرتمند نيست، نمى تواند 
جلوى خارجى ها بايستد؛ اما مردم مى خواهند 
هويت داشــته باشــند و اين هويت را نظام 
سياســى قاجار يا پهلوى نمى توانست حفظ 
كند، اما بيدارى اسالمى آن را حفظ كرد. لذا 
در آن دوره ها، آن جنبه  استقالل و شخصيت 
ايرانــى در نهضت ها خالصه مى شــد نه در 
نظام سياســى. برخالف جمهورى اسالمى 
و صفويه كه اســتقالل، عظمت و شخصيت 
ايران در نظام سياســى ديده مى شود نه در 
نهضت ها. نهضت هايى مثــل پانزده خرداد، 
ملى شدن صنعت نفت، مشروطه و... زمانى 
ايجاد مى شــوند كه نظام سياسى نمى تواند 
هويت را حمل كند و يك علت، همين نفوذ 
استعمار است؛ نه االن كه جمهورى اسالمى 
خودش اين بار را برداشــته و مى خواهد به 
مقصد برساند. لذا ضِد اين نظام، ديگر نهضت 
نيســت، بلكه ضدانقالب است كمااينكه در 
دوره  صفويه هم اگر نهضتى عليه صفويه به 
وجود مى آمد، اين نهضت، نهضت اصيلى نبود.

 در بحثــى هم كه رهبر انقالب دارند 
و عناصر و مؤلفه هــاى هويت ملى را 
برمى شــمارند، «عمق تاريخى ايران»، 
«اسالم» و «انقالب» در كنار هم مطرح 

مى شوند.
«انقالب» به «اســالم» و «ايــران» جهت و 
تشــخص مى دهد؛ و اين همان پيوســتگى 

اســت. اگر انقالب نباشد ممكن است اسالم 
و ايران باشد، اما گسسته مى شود. كما اينكه 
مشــروطه هم در تبديل انقالب مشروطه به 
نظام مشروطه موفق نبود و از دِل آن، با كمك 
خارجى، رضاشــاه درآمد؛ امــا از دِل انقالب 
اسالمى، رضاشاه درنيامده. پس اين انقالب 
خودش يك هويتى دارد؛ اما آيا ساختارشكنى 
هم دارد؟ بله اين انقالب، ساختارشكنى اش 
را در نظام بين الملل به وجود آورده اســت. 
چه كسى گفته قدرت هاى جهانى حق دارند 
سلطه گر و زورگو باشند؟ ضدانقالب داخلى، 
هژمونى قدرت هــاى اســتعمارى را قبول 
مى كند و مى خواهد ساختارشــكنى انجام 
بدهد! امثال شعار نه غزه نه لبنان جانم فداى 
ايران، شعارهاى انحرافى اى هستند كه همين 
موضوع را نشان مى دهند. جريان ضدانقالب 
ساختارشــكنى را به داخل مــى آورد، اما با 

استعمار كارى ندارد.

 ما امروز شــاهد تغييرات نسلى در 
جامعه  خودمان هســتيم. نسل جوانى 
برآمده كه آن دوره  وابستگى را نديده 

و شــايد ارزش استقالل 
چنــدان برايش ملموس 
بخواهيم  اگر  نيســت. 
يك نسل جواِن به تعبير 
طرفدار  «انقالبى،  رهبرى 
استقالل و بيزار از تحقير 
داشته  تحقيرشدگى»  و 

باشيم، چه بايد بكنيم؟
نســل جوان جداى از فضاى 
موجود سياسى، اجتماعى و 
فرهنگى اين كشــور نيست. 
اگر انقــالب در يك مرحله 
متوقف شود، ريزش ها شروع 
هم  انقالب  رهبر  مى شــود. 
اخيراً از «ريزش و رويش نسل 
جوان» صحبــت كردند. اين 
ريزش همزمان با آن جريان 
انحطاطى است كه مى خواهد 
رشــد انقالب را متوقف كند 

و حتى بــه عقب برگرداند و كارى كند تا ما 
در شعارهاى انقالبى و هويتى خودمان شك 
كنيم. اين كار را دارند انجام مى دهند. مقابله  با 
اين جريان هم اين است كه انقالب، عميق تر 
به شعارهاى خودش برســد. اگر انقالب به 
شعارهاى خودش نرسد و شعارهاى خودش 
را پيگيرى نكند، آن توقف و آن ريزش و آن 
عقبگرد اتفاق خواهد افتاد. گفتمان انقالبيگرى 
در حال حاضر با انقالبيگرى دهه  60 تفاوتى 
هم دارد. انقالبيگــرى امروز به مرحله  نظام 
سياسى و تمدن نوين اسالمى رسيده است. 
انقالبيگرِى االن بايد با شــاخص هاى تمدن 
نگاه كرده بشود نه بدون آن. البته عناصر قبلى 

هم در آن هستند، اما نه فقط عناصر قبلى.
انقالب ســه مرحله دارد: يك مرحله  نهضت 
دارد و براندازى، يك مرحله  نظام سياســى 
دارد كه همان جمهورى اســالمى اســت و 
يك مرحله  باالترى دارد به عنوان تمدن نوين 
اســالمى. نظام جمهورى اسالمى با ليبرال  
دموكراســى رقيب اســت نه با تمدن غرب. 
درصورتى كه تمدن اســالمى با تمدن غرب 
رقيب است. االن شما اين هويت و انقالب و 
عزت و همه را بايد در سطح بعد از نهضت و 
نظام سياسى نگاه كنيد؛ يعنى مرحله  تمدن. 

در واقع اين هويت تكامل پيدا كرده است.

جايگاه تاريخى و تمدنى انقالب اسالمى در گفت وگو با دكتر موسى نجفى

چرا جريان غربگرا از تلگرام دل انقالب، عظمت تاريخى ايران را براى حال و آينده بازسازى كرد
نمى كند؟!

سياســت: محمد عبدالهى ســردبير پيشين 
همشــهرى ماه نوشــت: اين وزير ارتباطات بود 
كه قبل از فيلترينگ تلگرام، ابتدا با ترســاندن 
مسئوالن و مردم از اين دروغ بزرگ كه «بزودى 
تلگــرام با بالك چين مى آيــد و غيرقابل فيلتر 
خواهد شــد» خــود را به آب وآتــش زد تا مانع 
فيلتر رسمى تلگرام شود. (بهمن 96) به محض 
فيلترينگ، جريان غربگرا با ايجاد نســخه هاى 
فارســى تلگرام و تنفس مصنوعى به تلگرام اين 
پيام رسان صراحتاً اسرائيلى، تمامى تالش خود 
را براى زمين زدن پيام رســان هاى داخلى به كار 
بست. درحالى كه با فيلترينگ تلگرام در روسيه، 
اين پيام رســان شــديداً با افت رنكينگ مواجه 
شــده بود. پروژه زمينگير كردن پيام رسان هاى 
داخلى توســط جريان غربگرا همچنــان ادامه 
دارد. درحالى كه تمامى امكانات براى ايجاد يك 
پيام رسان برتر و باكيفيت تر از تلگرام وجود دارد؛اما 
جريان ليبرال شبكه سازى بزرگى در تلگرام براى 
مهندسى افكار عمومى در مسير استحاله هويتى و 
سياسى داشته است. اين جريان پيروزى خود در 
انتخابات رياست جمهورى، مجلس، شوراى شهر 
و...را مرهون اين شــبكه اسرائيلى مى داند. 3 ماه 
پيــش از انتخابات مجلس دهم، دوروف به ايران 
مى آيد و آناليز اطالعات ايرانيان را به جريان غربگرا 
مى فروشد. پس چگونه اين جريان اجازه دهد اين 

رسانه صهيونيستى به زمين بخورد؟! 

فعال شدن ستادهاى انتخاباتى 
الريجانى براى 1400

سياست: اميرحســين ثابتى، فعــال رسانه اى 
و مجــرى برنامــه رودررو دربــاره گفت وگوى 
اخيرش با نقوى حسينى، سخنگوى كميسيون 
امنيت ملى نوشــت: با توجه به اتفاقاتى كه در 
روز تصويب برجام و اليحه cft در مجلس افتاد، 
بسيارى از مردم نقش على الريجانى را دراين باره 
پررنگ مى دانستند. اين موضوعى بود كه در روز 
رأى گيرى برجام و cft نيز در مجلس مطرح شد 
و پس ازآن نيز موافقان و مخالفان نسبت به نقش 
الريجانى دراين باره واكنش هاى زيادى نشــان 
دادند. مخالفان، اتحاد الريجانى با دولت را نشانه 
دورخيز او براى انتخابات 1400 تفسير كردند و 
موافقان نيز با تأييد اين احتمال، از احتمال ائتالف 
او و جريان كارگزاران در انتخابات آينده ســخن 
گفتند، اما نقوى حسينى در اين گفت و گو فراتر 
از ايــن تحليل ها، از قطعى بــودن كانديداتورى 
الريجانى براى انتخابات بعدى و حتى فعال شدن 
برخى ستادهاى او خبر داد. اشاره نقوى حسينى 
رانت ها و فســادهاى برخى نمايندگان و وزرا نيز 
جــزو مطالبى بود كه اهميــت اين گفت وگو را 
بيشتر كرد. هرچند عباس آخوندى با ديدن تيزر 
اين برنامه در كمتر از 24 ســاعت از وى شكايت 
كرد، اما به نظر مى رسد واكنش هاى بعدى نيز دير 

يا زود در راه است.

پشت پرده حادثه ميرجاوه
 و اقدامات عليه ديپلمات هاى 

ايرانى 
سياست: مهدى محمــدى، كارشناس مسائل 
سياسى نوشت: تالش براى تبديل مسئله ديپلمات 
بازداشت شده ايران در اروپا به يك بحران امنيتى 
و ربــودن مرزبانان ايرانــى در ميرجاوه، مكمل 
تالش هايى اســت كه آمريكا در تعامل دوجانبه 
با ســعودى و تركيه براى فيصله دادن به غائله 
خاشــقجى آغاز كرده است. روابط ايران و ارتش 
پاكستان از زمان روى كار آمدن عمران خان در 
اسالم آباد رشد فزاينده اى كرده و به همين دليل 
عمليات اخير تروريســت ها در مرز شرقى، جز 
اينكه فكر كنيم پاى ســعودى مستقيماً در كار 
است، توجيهى ندارد. بعيد نيست كه در روزهاى 
آينده بازى هاى امنيتى و رسانه اى بيشترى را هم 
شاهد باشيم. راه حل، اعمال قاطعيت عليه سعودى 
است. الزم نيست ايران براى جدى تر شدن مسئله 
خاشقجى كارى بكند. موضوع به اندازه كافى ابعاد 
دارد كه جمع كردن آن جز با هزينه بزرگ براى 

يكى از طرفين سعودى يا ترك، ميسر نباشد.

نظر اسالم گرايان منطقه درباره 
شريعتى

سياســت: عليرضا كميلى، فعال حوزه تقريب 
نوشــت: همايشى بود كه هيچ شــيعه يا ايرانى 
ديگرى در آن نبود و همه جمع اسالمگرا بودند 
و طبعاً سر مسئله سوريه با ايران مشكل داشتند! 
به همين دليل وقتى خودم را معرفى مى كردم و 
مى فهميدند ايرانى هستم تعجب مى كردند. جالب 
اما اينكه وقتى مى فهميدند اهل مشــهد هستم 
اكثراً نام آن را شنيده بودند، ولى اكثراً نه به واسطه 
حرم مطهر رضوى كه به خاطر دكتر على شريعتى 
كه كتاب هاى او را خيلى از اسالمگراها در سراسر 
جهان خوانده اند. نكته اينكه در جهان اســالم، 
پنج تن آل عبا بشدت مشهور هستند، ولى تقريباً 
ساير ائمه (ع) را خيلى ها يا نمى شناسند و يا در 
حد نام است كه طبعاً به خاطر كمى شيعيان و نيز 
آفت درون گرايى در ارتباطات آنان است. با چند 
جوان اهل ضفه نشســتم. اسم شريعتى كه آمد 
شروع كردند به بيان فقرات جذابى از كتاب هايى 
چون خودآگاهى و استحمار، تشيع علوى و صفوى 
و نقد تسنن اموى كه برايم جالب بود. يك تعداد 
هم از جماعت اسالمى هند و سريالنكا و موريتانى 

و... آمده بودند كه او را خوب مى شناختند.

ذره بين قدس

اثرات فرهنگى 
استعمار در ايران 
خيلى زياد است. 

يكى از موارد مهم 
«ما نمى توانيم» 
است كه خيلى 

سعى كردند اين 
روحيه را به ما القا 

كنند. يك عده 
از روشنفكران 

هم تالش كردند 
عقب ماندگى اى 

كه ما از اروپايى ها 
داشتيم را نهادينه 

كنند

بــــــــرش

از ترس مرگ نبايد خودكشى كنيم
احمد توكلى گفت: يكى از 
روش هــاى آمريكا براى اداره جهان 
جعل قواعدى است كه به جهان دارى 
او كمك كند و دولت هاى آزاديخواه 
و اســتقالل طلب را تحت تأثير قرار 
 يكى از آن هاســت 
كه ملزم مى كند كشــورهاى عضو، 
اطالعات شفاف را مبادله كنند. اما 

امــروز با توجه بــه اينكه 
هر روز خبر ناگــوارى در خصوص 
مسائل اقتصادى كشور در رسانه ها 
منتشر مى شود كه پايه واقعى دارند 
و از ســوى ديگر عملى در خصوص 
برطرف كــردن آن چنــدان ديده 
نمى شود، چطور مردم اميدوار باشند. 
در واقع اميدوار بودن لوازم و امكاناتى 

عراقى هــا،  و  ايرانى هــا 
طوالنى تريــن جنــگ يــك قــرن 
اخير را داشــته اند، امــا حضرت امام 
حســين (ع) توانســته تمامــى اين 
شكاف ها و اختالف ها را برطرف كند و 
اين تهديد بزرگ، مبدل به بزرگ ترين 
راهپيمايى بشريت در طول تاريخ شده 
است. اين جنبه معرفتى اربعين، بر همه 

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

با انتشار نامه اى خطاب به شوراى نگهبان  مطرح شد
هشدار 4 هزار دانشگاهى و حوزوى درباره مغايرت CFT با قانون اساسى

خبر

 سياست بيــش از 4000 نفر از دانشگاهيان، حوزويان و فعالين 
عرصه فرهنگى طى نامه اى به اعضاى شــوراى نگهبان خواستار 
عدم تأييد اليحه الحاق جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون مقابله 

با تأمين مالى تروريسم (CFT) شدند.
در اين نامه با اشــاره به 40  ســالگى انقــالب و روش هاى جديد 
استعمارنو آمده است: «مواجهه  جديد دشمن با انقالب، حساسيت 
بيش ازپيش دســتگاه هاى نظارتى را مى طلبد كه شوراى نگهبان 
به عنوان حراست كننده از اسالميت نظام و تطبيق قوانين با شرع 
مقدس و قانون اساسى كشور در اين زمينه از اهميت بااليى برخوردار 
است». اين نامه با برشمردن شمارى از ايرادات و موارد مغايرت مفاد 
اين اليحه با شرع و قانون اساسى درخواست خود مبنى بر عدم تأييد 
اليحه «الحاق جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين 
مالى تروريسم (CFT)» ازسوى اعضاى محترم شوراى نگهبان را 
ارائه كرده است. تغيير قوانين داخلى، مصاديق اعمال تروريستى، 
همكارى  هاى قضايى و انتقال اطالعات به خارج از كشور سه محور 

اصلى ايرادات مطرح شده توسط دانشگاهيان و حوزويان است.

 تغيير قوانين داخلى مخالف حق استقالل كشور است
اين نامه با تشــريح برخى مواد كنوانسيون CFT آورده است: در 
زمينه تغيير قوانين داخلى، اين كنوانســيون در برخى از موارد از 
كشور عضو مى خواهد كه قوانين داخلى خود را تغيير دهد. اجبار به 
تغيير قانون داخلى، استقالل حقوقى كشور را از بين مى برد كه اين 
مسئله با اصول 152 و 153 قانون اساسى مغايرت دارد. همچنين از 
ديگر اصول مغاير با اين كنوانسيون مى توان به بخش هايى از اصول 

2 و 3 قانون اساسى اشاره كرد.

 آيا مى توان از گروه هاى مقاومت حمايت نكرد؟
در زمينه مصاديق اعمال تروريســتى نيز اين نامه با اشاره به مواد 

ديگرى از CFT مدعى است: طبق اين كنوانسيون، ايران نمى تواند 
با مالحظات عقيدتى و سياسى خود، از اقدامات گروه هاى مقاومت 
كه در برابر تروريســم تكفيرى و صهيونيســتى مقابله مى كنند، 
حمايت كند. اين مسئله با اصول 2 و 3 و 154 قانون اساسى مغايرت 
دارد كه مى گويد: «جمهورى  اسالمى  ايران ... از مبارزه  حق  طلبانه  
مســتضعفين  در برابر مســتكبرين  در هر نقطه  از جهان  حمايت  
مى  كند»؛ همچنين اين ماده با بند 59 سياســت هاى كلى برنامه 
ششم توســعه تعارض دارد كه: «حفظ و افزودن بر دستاوردهاى 
سياســى جمهورى اسالمى در منطقه آسياى جنوب غربى» را به 
عنوان يكى از اهداف ذكر مى كند. در زمينه همكارى  هاى قضايى و 
انتقال اطالعات به خارج از كشور نيز با اشاره به دو ماده 12 و 18 
اين كنوانسيون مى گويد: «ايران ملزم مى شود اطالعاتى را به خارج 
از كشــور منتقل كند و همچنين با كشورهاى ديگر در حوزه هاى 
قضايى و تحويــل دادن مجرمان همكارى كند؛ به عنوان مثال اين 
كنوانسيون كشــور عضو (كشورهاى ملحق شده) را ملزم مى كند 
كه درخواست همكارى حقوقى كشورهاى ديگر را براساس رازدارى 
رد نكند؛ ازآنجاكه همواره سپاه پاسداران انقالب اسالمى در ادبيات 
دولتمردان آمريكايى، متهم به انجام اقدامات تروريستى بوده است 
و اساساً بخش اعظم تحريم ها عليه كشور، با برچسب تروريسم بر 
سپاه اعمال مى شود، بنابراين انتقال اطالعات نهادهاى زيرمجموعه 
و پوششــى اين نهاد و همچنين مؤسسات و شركت هايى كه هر 
سطحى از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرايط فعلى 
كشــور (دوران تحريم و جنگ اقتصادى) مى تواند به شــناخت و 
در نهايت تحريم هاى بيشتر ازسوى آن ها منجر شود و همچنين 

دوقطبى تحريمى-غيرتحريمى را تشديد كند».

CFT اما و اگر هاى شرط گذارى براى 
اين نامه در ادامه به تعارض اين مواد CFT با ســاير اصول قانون 

اساسى مى پردازد و استفاده از حق شرط توسط دولت را مؤيد وجود 
چنين آسيب هايى مى داند. اين دانشگاهيان و حوزويان با اشاره به 
مواد CFT مى گويند: «اساســاً گذاشتن حق شرط بر روى را بايد 

باطل و كأن لم يكن دانست».
اســتناد آن ها به قوانين بين الملل است كه حق شرط در صورتى 
امكان پذير است كه: اوالً؛ آن كنوانسيون، حق شرط را منع نكرده 
باشد، ثانياً؛ فقط در موارد خاصى كه كنوانسيون اجازه داده باشد، 
شرط مى تواند انجام گيرد، ثالثاً؛ شرط و يا تحفظ، مخالف هدف و 
منظور آن كنوانسيون نباشد و در صورتى پذيرفته خواهد شد كه با 
آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط ميان آن دو كشور 
اجرا نمى شود و همان تعهداِت متِن كنوانسيون، ميان آن ها حاكم 
خواهد بود. به همين  خاطر مطابق با بند 19 كنوانسيون، حق شرط 
وضع شده توسط دولت و مجلس پيرامون اين موضوع امرى بيهوده 
و بى فايده تلقى مى شود و عمالً تمامى شروط مندرج در قانون ما 
زير پا گذاشته خواهد شد و درعين حال از نظر حقوق بين الملل ملزم 
به اجراى تمامى موارد كنوانســيون خواهيم شد كه خالف قانون 
فعلى است و اين تناقض حقوقى جز از طريق خروج از كنوانسيون 

قابل حل نخواهد بود.
اين نامــه در پايان به امكان خروج از ايــن معاهده مى پردازد كه 
ســخت و با هزينه هاى زياد سياسى و رســانه اى خواهد بود و آن 
را دقيقاً مصداق بيانات رهبر معظم انقالب در مورد بيشــتر بودن 
هزينه سازش از چالش با نظام هاى مبتنى بر استكبار و سلطه عنوان 

كردند.
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  صاحب امتیاز: 
»مؤسسه فرهنگی قد س« وابسته به آستان قد س  رضوی

      سرد بیر:
     محمد جواد  میری
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خبر

اخبارجهان

3 روز مانده به انتخابات پارلمانی، مسئوالن این کشور با چالش هایی مواجه اند

انتخابات افغانستان و چالش همیشگی امنیت 
بین الملل: درحالی که تنها ســه روز به آغاز 
انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده است، 
مهم ترین مسئله پیش روی دولت افغانستان، 
تأمیــن امنیت الزم برای برگــزاری این دوره 

انتخابات است. 
در همین خصوص ســخنگوی وزارت کشور 
افغانستان از بر عهده گرفتن مسئولیت کامل 
برقراری امنیت انتخابات 20 اکتبر )28 مهرماه( 
مجلس ملی این کشــور از ســوی نیروهای 

امنیتی افغان خبر داد. 
»نجیب دانش« تأکید کرد: مسئوالن امنیتی 
افغانستان نخســتین بار طرح تأمین امنیت 
برگزاری انتخابات مجلس ملی این کشــور را 
با مشــارکت بیش از 50 هــزار نیروی نظامی 
به صورت مستقل و بدون مشارکت نیروهای 
خارجی برنامه ریزی کردند و به اجرا گذاشته اند. 
امــور امنیتی افغانســتان در زمان ریاســت 
جمهــوری »باراک اوباما« بــه نیروهای افغان 
واگذار شد و آنان نیز در عمل نشان داده اند از 
توان و اراده الزم برای تأمین امنیت افغانستان 
در همه حوزه های مرزی و داخلی برخوردارند.

برای  آزمونی  انتخابــات،  امنیت 
نیروهای افغان 

ازایــن رو، تأمین امنیت انتخابــات 20 اکتبر 
2018 مجلــس ملی این کشــور نیز آزمون 
دیگری برای ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان 
است تا قدرت و اقتدار خود را برای حفظ امنیت 
این کشور در همه عرصه ها به نمایش بگذارند.

با این حال؛ حمالت اخیر طالبان به شــهرها 
و روســتاهای مختلف ازجمله در والیت های 

»فــراه« و »ســرپل« بر نحوه 
برگــزاری انتخابــات ســایه 
افکنده اســت، اگرچه تأمین 
امنیت حوزه هــای رأی گیری 
بســیار مهم و موجب حضور 
پرشورتر رأی دهندگان در پای 
اما  می شود  رأی  صندوق های 
گروه طالبــان با دامن زدن به 
جنگ و خشونت های خونین 
و تصرف برخی از شــهرها و 
درصدد  افغانستان  روستاهای 
اســت مشــروعیت انتخابات 

مجلس ملی افغانستان را زیر سؤال ببرد.ازاین 
رو، اقــدام جدی و به موقــع نیروهای امنیتی 

افغانستان در مقابله با طالبان 
و ممانعــت از ســقوط برخی 
شهرها و روستاها بیش از پیش 
می تواند اقتــدار و توان آنان را 
برای تأمین امنیت این کشور 

به نمایش بگذارد.

چالش امنیتی انتخابات
اوریــا«  رحمــان  »فضــل 
کارشــناس مســائل سیاسی 
امنیت  تأمین  اســت:  معتقد 
انتخابات یکی از مسئولیت  های 
مهم حکومت است و اکنون ارتش و نیروهای 
امنیتــی افغانســتان چنین توانایــی را پیدا 

نکرده اند. نبود امنیــت می تواند بهانه  ای برای 
برگزار نشدن انتخابات باشد که برخی محافل 
از تعویق زمان آن نیز سخن می گویند. کشته 
شدن 9 تن از نامزدهای انتخابات مجلس ملی 
افغانستان از سوی گروه های ناشناس و حمالت 
شــبه نظامیان به حوزه های انتخاباتی مسائل 
مهمی است که دولت و ارتش این کشور باید به 

طور جدی آن ها را پیگیری کنند. 
یکی از اهداف ناامن کنندگان شرایط برگزاری 
انتخابــات مجلس ملی افغانســتان، تن دادن 
دولت این کشور به برگزاری انتخابات حداقلی 
است تا کســانی که قصد مهندسی انتخابات 
را دارنــد، نماینــدگان مورد نظر خــود را از 

صندوق های رأی خارج کنند. 
»شــریف ناصر زاده« کارشــناس سیاسی در 
افغانســتان معتقد اســت: این موضوع برای 
همگان قابل درک است که یک انتخابات شفاف 
و امن ســبب حضور نماینده های واقعی مردم 
در پارلمان می شــود و این امر موجب تقویت 
حکومت مردم ســاالر و در عین حال کاهش 
تهدید های تروریســتی و بازی های منطقه ای 

خواهد شد.
درهرحــال، نیروهای امنیتی اعــم از ارتش و 
پلیس ملی افغانســتان با تأمین کامل امنیت 
انتخابات مجلس ملی این کشور نه تنها نمره 
قبولــی از مردم این کشــور دریافت خواهند 
کرد، بلکه ســبب حضور پرشور مردم در پای 
صندوق های رأی می شوند که می تواند توطئه 
دشمنان مردم افغانستان را که خواهان برگزار 
نشــدن انتخابات و یا مهندســی آن هستند، 

خنثی  کند.

تأمین امنیت 
انتخابات یکی از 
مسئولیت  های 

مهم حکومت است 
و اکنون ارتش و 
نیروهای امنیتی 
افغانستان چنین 
توانایی را پیدا 

نکردند

بــــــــرش

الکوثر: هماهنگ کننده امور بشردوســتانه ســازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داد، دست کم 3 
میلیون نفر از مردم افغانستان در ناامنی غذایی مطلق به سر می برند و خطر قحطی که نتیجه خشکسالی 
ناشی از کمبود بارش باران و برف در زمستان گذشته است، جان آن ها را تهدید می کند.  توبی النزر در 
گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: » اطالعات به دست آمده از افغانستان بسیار نگران کننده است«.  
وی افزود: »از لحاظ ناامنی غذایی، در حال حاضر دســت کم 8 میلیون نفر در ســطح 3 و دست کم 3 
میلیون نفر در سطح 4 به سر می برند که یک سطح با سطح 5 یعنی قحطی فاصله دارد«. النزر با ابراز 
تأسف گفت: افرادی که در سطح 4 دسته بندی می شوند با کمتر از یک وعده غذا در روز زندگی می کنند.

  خطر قحطی برای میلیون ها افغانستانی
ایسنا: میشل باچله، کمیسیونر عالی حقوق بشر ســازمان ملــل در بیانیه ای از دسترسی بازرسان 
ترکیه به ساختمان کنسولگری عربستان استقبال کرد. او تأکید کرد: با توجه به وجود مدارک روشن 
در خصوص وارد شــدن خاشقجی به کنسولگری و اینکه از آن زمان به بعد او هرگز دیده نشد، این 

مسئولیت مقام های عربستان است که فاش کنند از آن نقطه به بعد چه اتفاقی برای او افتاده است.
باچله همچنین خاطرنشان کرد که آنچه مهم است، لغو فوری مصونیت قضایی مقام ها و تأسیسات 
اســت که بر مبنای کنوانسیون روابط کنســولی وین به اجرا درمی آیند. او تأکید کرد: طبق قوانین 

بین المللی هم ناپدید شدن اجباری و هم وقوع قتل فراقانونی جرایمی جدی محسوب می شوند.

  سازمان ملل:مصونیت دیپلمات های سعودی لغو شود

حمله تراکتوری به سفارت صهیونیست ها در آنکارا
ایســنا: منابع صهیونیســتی از حمله 
یک کشــاورز ترکیه ای به سفارت رژیم 
صهیونیســتی در آنکارا بــا یک تراکتور 
خبر دادند. این کشــاورز ترکیه ای به نام 
»ایدین ســکرییه« )45 ساله( با تراکتور 
خود به سرعت در حال حرکت به سمت 
ساختمان سفارت بود که نیروهای پلیس 
برای متوقف کردن آن دستور ایست دادند اما راننده بدون توجه به دستور پلیس 
به مسیرش ادامه داد. این منابع تصریح کردند: در نهایت تراکتور با شلیک نیروهای 
پلیس از مسیر خود منحرف و پس از برخورد با ماشین های پارک شده متوقف شد.

کشته شدن عناصر متجاوز سعودی 
در حمله توپخانه ای یمنی ها

مهر: ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان سعودی در ساحل غربی را 
هدف حمالت توپخانه ای قرار دادند که به دنبال آن شماری از عناصر متجاوز کشته 
شدند. در همین حال، نیروهای یمنی تعدادی از مواضع متعلق به مزدوران سعودی 

را در جبهه های مختلف نبرد ازجمله در مأرب هدف قرار دادند.

اصرار لیبرمن بر ادامه محاصره ناجوانمردانه غزه
آناتولی: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
بار دیگر تأکید کرد که تل آویو درخواست 
حمــاس برای لغو محاصره نوار غزه را رد 
کرد. آویگدور لیبرمن مدعی شــد: لغو 
محاصــره نوار غزه تنها یک معنی دارد و 
آن هم دستیابی آزاد به اسلحه و آوردن 
اعضای حزب اهلل به نوار غزه اســت. وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه بازهم مدعی شد: ما از تمامی گزینه ها استفاده 
کردیــم، ما باید حمله قدرتمندی را علیه حماس انجام دهیم، این تنها راه برای 

بازگرداندن آرامش است حتی اگر این کار به درگیری همه جانبه منجر شود.
این مسئول اسرائیلی اعتراضات چند روز اخیر فلسطینی ها در نزدیکی مرزهای نوار 

غزه را برای مدت طوالنی »بی سابقه« توصیف کرد.

جشن روز استقالل عربستان 
از بیم یک رسوایی دیگر لغو شد

مهر: افزایش حساسیت جامعه جهانی به ناپدید شدن »جمال خاشقجی« منتقد 
ســعودی، سفارت عربســتان در شهر واشــنگتن را از برگزاری مراسم هشتاد و 
هشتمین ســالروز استقالل این کشور منصرف ساخت. در همین راستا، سفارت 
عربستان اعالم کرد: »سفارت پادشاهی عربستان سعودی از شما به خاطر عالقه و 
توجه تان به جشن سالروز استقالل کشورمان سپاسگزار است. به اطالع می رساند 
که مراسم جشن به مناسبت روز ملی پادشاهی عربستان سعودی در روز پنجشنبه 
هجدهم اکتبر از ساعت 6 تا 8 شب لغو شده است«. لغو این مراسم مهم در حالی 
صورت می گیرد که مقامات ســعودی مصرانه منکر هرگونه دخالت در ماجرای 

ناپدید شدن خاشقجی هستند.

دادستانی ترکیه از کارمندان کنسولگری عربستان 
بازجویی می کند

خارجه  وزیر  چاوش اوغلــو  مولود  مهر: 
ترکیه، در جریان ســخنانی در نشست 
خبری مشــترک با »قدرت اوزرســای« 
وزیر خارجه قبرس شــمالی در آنکارا در 
خصــوص پرونده »جمال خاشــقجی« 
روزنامه نگار مشــهور ســعودی و منتقد 
ریاض اعالم کرد: دادســتانی ترکیه، هر 
فردی را که در کنســولگری عربستان ســعودی صالح بداند مورد بازجویی قرار 

خواهد داد.

 ابراز رضایت مسکو 
از روند توافق ادلب سوریه

مهر: دیمیتری پســکوف سخنگوی ریاست 
جمهوری روســیه از عملکرد طرف ترکیه ای 
درباره اجرای توافق منطقه عاری از سالح در 
ادلب در شــمال غرب سوریه ابراز خرسندی 
کــرد. وی افزود: بر اســاس اطالعاتی که از 
نظامیان مان به ما رسیده است توافق در حال 
اجراست و نظامیان از عملکرد طرف ترکیه ای 

راضی هستند. 
قطعاً نمی توان انتظار داشت که اوضاع کامالً به 
شکل روان جریان داشته باشد اما روند ادامه 
دارد. توافــق ادلب با وجود پایان مهلت مقرر 

برای آن در دست اجراست.

پشتویترین

 ترامپ احتمال دخالت  عناصر خودسر در قتل خاشقجی را مطرح کرد

ماله کشی آمریکا برای نجات بن سلمان

بین الملل: رئیس جمهور آمریکا و مقامات ســعودی 
اکنون زیر فشــار افکار عمومــی درصدد تغییر موضع 
خود در قبال ناپدید شــدن روزنامه نگار ســعودی در 
استانبول ترکیه هســتند. با گذشت بیش از دو هفته 
از ناپدید شدن »جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد 
رژیم سعودی در ترکیه، موضع گیری ها و درخواست ها 
برای آشــکار شــدن وضعیت این روزنامه نگار از سوی 
مقامــات و نهادهای بین المللی همچنان ادامه دارد؛ به 
طوری کــه »دونالد ترامپ« رئیــس جمهور آمریکا و 
مقامات سعودی اکنون زیر فشار افکار عمومی درصدد 
تغییر موضع خود در قبال ناپدید شدن این روزنامه نگار 
هستند. »جمال خاشقجی« که به عنوان ستون  نویس با 
روزنامه »واشنگتن پست« همکاری داشت، 10 مهرماه 
برای انجام برخی کارهای اداری به کنسولگری عربستان 
در اســتانبول مراجعه  کرد و از آن زمان از سرنوشت او 
اطالعی در دست نیست. گزارش های اولیه پلیس ترکیه 
حاکی است که خاشقجی داخل کنسولگری عربستان 
در ترکیه کشــته شده اســت. »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا که پیش از این دخالت عوامل عربستان 

در قتل روزنامه نگار منتقد این کشور را انکار کرده بود، 
در تازه ترین اظهارنظر خود با تغییر موضعی آشکار در 
حمایت از متحد منطقه ای خود ریاض، احتمال این را 
که این روزنامه نگار منتقد آل ســعود به دست عناصر 
خودسر کشته شده باشــد، مطرح کرده و تأکید کرد، 
»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان در گفت وگو 
با وی، اطالع داشتن از قتل جمال خاشقجی را بشدت 
انکار کرده است. این در حالی است که ترامپ پیش از 
این، در موضع گیری هــای مختلف در حمایت از رژیم 
ســعودی گفته بود تمایلی به شنیدن اخبار مربوط به 
خاشــقجی ندارد و حتی در برابر درخواست برخی از 
سناتورهای آمریکایی برای قطع صادرات تسلیحاتی به 
عربستان به دلیل ماجرای خاشقجی و همچنین جنگ 
یمن، گفته بود حاضر نیســت ســرمایه گذاری صدها 

میلیارد دالری عربستانی ها را فدای این ماجرا کند.

انکار ریاکارانه عربستان 
ادامه فشار افکار عمومی بر ترامپ و رژیم سعودی سبب 
شــده تا آن ها در تالش برای نجات خود، سناریوهای 

دیگری را طراحی کنند. مقامات عربســتان که تصور 
می کردند با وقت کشــی می توانند از ابعاد این جنایت 
بکاهند، اکنون با ادامه موج گسترده اعتراضات جهانی 
و واکنش های بین المللی، همچنین برمال شدن برخی 
مدارک غیر قابل انکار از این جنایت، با پشتیبانی آمریکا 
درصدد طراحی سناریویی هستند تا قتل خاشقجی را 

به عناصر خودسر نسبت دهند. 
ایــن ادعا در حالی اســت کــه ورود خاشــقجی به 
کنسولگری ســعودی در ترکیه و خارج نشدن وی از 

کنسولگری محرز است.
»جان برنان« مدیر پیشــین سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( در این باره می گوید: اگر خاشقجی در هتل 
یا اقامتگاه شخصی در ترکیه ناپدید شده بود، پذیرش 
انکار دولت ســعودی موجه بود، امــا وی وقتی ناپدید 
شــد که مدارک ویدئویی از حضورش در کنسولگری 
عربستان موجود است، از این رو، انکار عربستان بسیار 
ریاکارانه است. ترامپ درحالی درصدد است اتهام قتل را 
از خاندان سعودی دور کند و به عناصر خودسر نسبت 
دهد که اقدامات رژیم سعودی در مقابله با روشنفکران و 
منتقدان مدت هاست اعتراض نهادهای حقوق بشری را 
در پی داشته است. »ریچارد سوکولوسکی« کارشناس 
اندیشکده کارنگی نیز در این باره می گوید: »محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربستان سعودی اکنون رهبر بی رحم، 
بی منطق و ســتمگری اســت که به دنبال سرکوب و 
ســاکت کردن منتقدان خود در داخل و خارج است، 
هرچند مسئولیت این قضیه به عهده سعودی هاست اما 
سیاست آمریکا در قبال ریاض، سبب مصونیت بخشی 

به محمد بن سلمان شده است.
اکنون جامعه جهانی، بیش از پیش خواستار روشنگری 
و پاسخ صریح ریاض درباره قتل جمال خاشقجی است.
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