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یادداشت

شاه  سلطان حسین ها 
در گذر تاریخ

میثم حسینی
  یکم- مورخ 5311ه . ق

سلســله صفوی به شاه سلطان حســین رسیده است؛ 
تاریخ او را فردی ترســو و راحت طلــب توصیف کرده 
است. افغان ها با فرماندهی محمود افغان علیه حکومت 
مرکزی ایران، یعنی اصفهان، شورش می کنند و این شهر 
را محاصره می کنند. گفته شــده است که شاه سلطان 
حسین دستور داد دروازه های شهر را بر روی افغان های 
مهاجم باز کنند. به دســت خود تاج شــاهی را بر ســر 
محمود افغان گذاشت. ولی آنچه نصیب مردم اصفهان 
از چنین تسلیم ذلت باری شد قتل و غارت بود و نصیب 

شاه بزدل، زندانی شدن و در عاقبت کشته شدنش.
  دوم- مورخ 11۹2 ه.ق

پس از شکست قوای قاجار در جنگ با روسها در منطقه 
قفقاز، و با واسطه گری و شیطنت انگلیسی ها، فتحعلی 
شاه قاجار با روسها قرارداد صلحی امضا کرد که در تاریخ 

به نام معاهدنامه گلستان معروف...
 شــد. به واســطه ی این معاهده که به امضــای میرزا 
ابوالحســن ایلچی به عنوان نماینده ایران رســید؛ قره 
باغ، گنجه، شکی، شروان، قوبا، دربند، باکو، داغستان و 
ایالت های شرقی گرجســتان یعنی کاختی و کارتلی از 

ایران جدا شدند.
  سوم- مورخ 1206 ه.ق

پس از عهدنامه گلســتان، دوره دوم جنگ های ایران و 
روسیه آغاز شــد. نیروهای نظامی قاجار در این دور از 
جنگها نیز بار دیگر شکست خورند. در این میان روسها 
که خود را مغرور از فتح جنگ می دیدند برای سپاه ایران 
ضرب االجلی تعییــن کردند که اگر تــا پنج روز دیگر 
تکلیف صلح مشخص نشــود عازم تهران خواهند شد. 
حکومت ضعیــف و بزدل قاجارها بار دیگر تن به امضای 
عهدنامــه ای داد که ترکمانچای نــام گرفت و این ننگ 
به نام فتحعلی شــاه قاجار در تاریخ ایران ثبت شد. در 
ترکمنچای، ایروان و نخجوان از حکومت ایران ســلب و 
به روسیه واگذار شــد. ایران حق کشتی رانی در دریای 
خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به 

عنوان غرامت به روسیه شد.
  چهارم- مورخ 1273 ه.ق

افغان ها با تحریک انگلیســی ها چشم طمع به هرات به 
عنوان یکی از شهرهای خراســان بزرگ دوخته بودند. 
ناصرالدین شاه قاجار دستور تصرف هرات را صادر کرد. 
با محاصره هرات، انگلیســی ها تعدادی از بنادر و جزایر 
جنوب ایران را اشــتغال کردند. قاجار ها وقتی اوضاع را 
اینچنین دادند با انگلیســی ها به پای میز مذاکره رفتند 
و معاهده ی پاریس را امضا کردند؛ معاهده ای که قبول 

کردند که هرات از ایران برای همیشه جدا شود.
  پنجم- مورخ 1350 ه.ش

عربستان به دنبال جدایی بحرین از خاک ایران برآمد. 
نقش آفرینی انگلیســی ها و آمریکایی ها سبب شد شاه 
ایران با ذکر دالیلی ساده لوحانه تن به استقالل بحرین 
بدهد. شــاه ایران در توجیه کار خــود گفت: »اکثریت 
ســاکنان آن جزیره عرب هستند و به زبان عربی سخن 
می گویند. به لحاظ اقتصادی مجمع الجزایر بحرین دیگر 
اهمیت ندارند. زیرا نفت آنجا تمام شده و صید مروارید 
نیز صرفه اقتصادی ندارد. از نظر اهمیت اســتراتژیکی 
و سوق الجیشــی با وجود تســلط ایران بر تنگه هرمز، 
آن جزایر ارزشــی ندارند. از جهت امنیتی هم حفظ آن 
سرزمین پرهزینه و مســتلزم استقرار یکی دو لشکر در 

آنجاست.«
با چنین تصمیم بزدالنه ای عمال حکومت وهابی سعودی 
توانست تســلط خود را بر بحرین با جمعیت بیش از 8۰ 
درصد شــیعی تثبیت کند و این کشور تبدیل به محل 

استقرار ناوگان پنجم دریایی آمریکا شود.
  ششم - مورخ 1381 ه.ش

پس از تشــکیل دولت اصالحــات در دوم خرداد 76، 
مجلس ششــم هم  با اکثریت اصالح طلب شکل گرفت. 
پــس از حملــه ی آمریکا در ســال ۱38۰ بــه عراق و 
تهدیدهای بــوش، رییس جمهور وقــت آمریکا مبنی 
بر حمله به ایــران و قرار دادن ایران در لیســت محور 
شرارت، طی نامه ای به رهبر انقالب با امضای ۱27 نفر 
از نمایندگان اصالح طلب خواستار نوشیدن جام زهر از 
سوی ایشان شدند. در این نامه آمده است » شاید دوره 

کنونی از این لحاظ بی مانند باشد...

         

صفحه 4صفحه 4صفحه 2صفحه 2

      بقیه در صفحه 2      



چهار شنبه 5  اسفند 13۹4    15 جمادی االول 1437 روزنامه جوان  شماره 4758
گردهمایی بسیجیان رزمی کار ذوالفقار 

استان درتربت جام برگزار شد
ن  ستا ر ا لفقا ا و ر ذ می کا ز ن ر یش بسیجیا مین هما سو
ن با  ا یر سالمی ا پکیدوی جمهوری ا باحضورمسئول ها
نهای تربت  ر بسیجی شهرستا شرکت تیم های رزمی کا
جام ،سرخس،مشهدوباخرز درمحل سالن ورزشی شهید 
ابراهیم رحیمی شهرستان تربت جام برگزار شد. رضا یعقوبی، 
مسئول برگزاری همایش رزمی کاران ذوالفقار تربت جام 
با تشکرو قدردانی ازفرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
تربت جام اظهارداشت: دراین محفل ورزشی بیش از دویست 
نفرازهنرجویان بسیجی، آموزشهای نوین دفاع شخصی ویژه 
نیروهای مسلح را ازاستاد خود اسماعیل عبدی ، مسئول هاپکیدو 
کشور فراگرفتند. وی افزود: این دوره آموزشی برای باالبردن 
سطح فنی وتکنیکی نیروهای بسیجی رزمی کاران ذوالفقار 

استان برگزار گردید.

توزیع 9 میلیون برگه تعرفه اخذ رای در 
خراسان رضوی

مدیـرکل دفتـر سیاسـی و انتخابـات اسـتانداری خراسـان 
رضـوی از توزیـع 9 میلیـون برگـه تعرفه اخـذ رای در اسـتان 
خبـر داد و اظهار کرد: نماینـدگان فرمانداری شهرسـتان های 
اسـتان بـا همـراه داشـتن معرفی نامـه نسـبت بـه دریافـت 
تعرفه هـا و ارسـال آن بـه حوزه هـای انتخابیـه اقـدام کردنـد. 
سـید مسـعود محوالتـی افـزود: بیشـترین تعرفـه مربـوط به 
شهرسـتان مشـهد با 2.5 میلیـون تعرفه و کمتریـن مربوط به 
داورزن بـا ۱7 هزار تعرفه اسـت.یه گزارش فـارس، تعرفه های 
اخـذ رای خراسـان رضـوی بـا حضـور اعضـای هیـأت نظارت 

شـورای نگهبـان توزیع شـد.

شایعه حمایت سپاه و بسیج سرخس از 
کاندیدای خاص تکذیب شد

روابط عمومی سـپاه ناحیه سـرخس با صدور بیانیه ای رسمی، 
شـایعه حمایت سپاه و بسـیج از کاندیدایی خاص در شهرستان 
سـرخس را تکذیـب کرد.  در بخشـی از ایـن بیانیه آمده اسـت: 
ضمـن دعـوت از حضـور گسـترده مـردم شـریف شهرسـتان 
سـرخس به پای صنـدوق های رأی خاطرنشـان مـی گردد که 
در آسـتانه انتخابات، متاسـفانه شـاهد بروز برخـی بی اخالقی 
هـا، تخریـب هـا و سـوء اسـتفاده از نام سـپاه و بسـیج از سـوی 
برخـی اشـخاص در شهرسـتان می باشـیم که حقیقـت اعمال 
آنهـا آب به آسـیاب دشـمن ریختن اسـت. لذا تأکیـد می گردد 
سـپاه پاسـداران و بسـیج شهرسـتان سـرخس از هیچ نامزدی 
حمایـت نمی کنـد و هیچ یـک از نامزدهـای محترم حق سـوء 
اسـتفاده از موقعیـت سـپاه و بسـیج شهرسـتان را ندارنـد و 
شـایعات مبنی بر حمایت سـپاه و بسـیج از کاندیداهای محترم 

را بـه شـدت تکذیب و طبـق قانـون پیگیری خواهد شـد.

کشف محموله قرص های قاچاق در سبزوار
فرمانـده انتظامـی سـبزوار گفـت: در اجـرای طـرح مبـارزه بـا 
کاالی قاچـاق و ارز، مامـوران پلیـس آگاهـی ایـن فرماندهـی 
هنـگام کنتـرل خودروهـای عبوری بـه یک دسـتگاه کامیونت 
مشـکوک شـدند. سـرهنگ   هاشـمی افـزود: مامـوران پـس از 
متوقـف  کردن خـودرو در بازرسـی دقیق آن 2میلیـون و 8۰۰ 
عـدد قـرص غیـر مجـاز قاچـاق را شـامل قرص هـای توان افزا، 
چاق کننـده، ترامادول، 6۴رول سـفره و ۱2کیسـه 25کیلویی 
پودر نارگیل قاچاق کشـف کردند. وی با اشـاره بـه اینکه ارزش 
کاالهای کشـف  شـده 2میلیارد ریال برآورد شـده است، گفت: 
در  ایـن  زمینه دو نفر متخلف دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونده 

به مقـام قضایـی معرفی شـدند.

دشمن به دنبال تشکیل مجلسی مانند 
مجلس ششم است

مسـئول نمایندگی ولی فقیه سـپاه حمزه سـید الشـهدا گفت: 
ضـد فرهنگـی تریـن مجلـس انقـالب، مجلس ششـم بـود که 
در آن ۱27 نماینـده بـه رهبـری مـی گفتنـد کـه جـام ظهـر 
را بنوشـد و امـروز دشـمن بـه دنبـال تشـکیل مجلسـی مانند 
مجلـس ششـم اسـت. حجـت االسـالم مهـدی عابدی بـا بیان 
برخـی از ویژگـی های نماینده مـردم از جمله کارآمدی، سـاده 
زیسـتی، والیت مـداری، بیان داشـت: نماینده بایـد خودش را 
وامـدار مـردم بداند نـه احـزاب. مسـئول دفتـر نمایندگی ولی 
فقیـه در سـپاه حمـزه سـید الشـهدای مشـهد بـا بیـان اینکـه 
ضرورت فعلی کشـور انتخابات هفتم اسـفند اسـت، تاکید کرد: 
حفـظ نظام نیـز از اوجـب واجبات اسـت و مقدمه حفـظ نظام، 
تشـکیل مجلسـی قـوی اسـت. وی ضمـن تاکیـد بر حضـور پر 
شـور در انتخابـات پیـش رو اظهار داشـت: مـا با جهـان و مردم 
جهـان مشـکلی نداریم فقط بـا برخی از دولت های اسـتکباری 
از جملـه آمریکا مشـکل داریـم. دولت ما زحمت خود را کشـید 

امـا دشـمن بدعهد اسـت.

تحجر و اسالم آمریکایی دو لبه 
یک قیچی است

آیـت اهلل صدیقی در مراسـم رونمایی پوسـتر همایـش تحجر و 
اسـالم آمریکایی کـه در فرهنـگ سـرای انتظار مشـهد برگزار 
شـد اظهار کرد: تحجر و اسـالم آمریکایی هـردو لبه یک قیچی 
بـوده و نتیجـه توطئـه و نفـوذ هسـتند. خطیـب جمعـه موقت 
تهـران گفـت: در قـرآن کریم صحبت از صراط مسـتقیم شـده 
اسـت و بالفاصلـه در مقابـل آن از ضالین و مغضوبین سـخن به 
میـان آمـده و ضالین در زمـان ما همیـن دو گـروه متحجران و 
اسـالم گرایان آمریکایی هسـتند که هدفشـان زانو زدن اسالم 
در برابـر قـدرت های بیگانه و ایجاد اسـالم بی قیـد و بی بندوبار 
و اسـالم سـازش کارانـه اسـت. وی افزود: صـراط مسـتقیم نیز 
روحانیـت تربیت شـده اسـالمی عینی هسـتند همـان افرادی 
کـه بـه معنـای واقعـی کلمـه اسـالم شناسـند و در راه خدمت 
بـه مـردم تالش مـی کننـد و نمونه روحانیـت واقعی و وارسـته 
امـام خمینی )ره( و پس از ایشـان رهبر معظـم انقالب حضرت 
خامنـه ای هسـتند. وی ادامـه داد: ایشـان با تمام سـختی ها و 
فشـارهایی که بر کشـور وارد شـد در برابـر قدرت هـای ظالم با 
تمـام قوا ایسـتادگی کردند و در مقابل کسـانی را مـی بینیم که 
اگرچـه در زمـان امام خمینـی)ره( به نظـر می رسـید روحانی 

واقعـی و حـق طلب باشـند امـا امروز اهل سـازش شـده اند

محمد جواد ســپهری راد - رای دادن بر اساس لیست 
به انــدازه دوران برگزاری انتخابات در جمهوری اســالمی 
عمر دارد، در شهرهای بزرگ در همه این سالها مسئله رای 
دادن بر مبنای لیست موضوعیت داشته و تقریبا در تمامی 
انتخابات این ســالها طیف ها و گروه های سیاسی اقدام به 
ارائه لیست کرده اند، اما مهمترین مهر تایید بر رای دادن بر 
مبنای لیست مربوط به سخنان رهبر معظم انقالب در روز 
اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری اسالمی در سال 
92 بود که همزمان با انتخابات شورای شهر برگزار می شد، 
ایشان در آن تاریخ تلویحا رای دادن لیستی و اعتماد به لیست 
های ارائه شده از سوی گروه های مرجع را تایید کردند و این 
اولین تایید رسمی لیست ها در تاریخ جمهوری اسالمی بود.

پس از آن، امسال و با نزدیک شدن به انتخابات رهبر انقالب 
بار دیگر به مضووع لیســت ها اشاره کردند و بر موضوع  حق 
الناس در لیســت های انتخاباتی چه در بســتن لیست ها و 
چه در رای دادن مردم به آن لیســت ها تاکید داشتند، این 
اولین برای بود که در جمهوری اسالمی عالی ترین مقام به 
لیست ها اصالت دادند و بر آن تاکید کردند. تا اینجای پازل 
از دید ما ناظران بیرونی تحلیلی ســاده داشت و آن اصالت 
دادن به لیست ها یا تاکید رهبری بر وجه مثبت احزاب بود، 
اما با جلوتر رفتن فضا مشخص شد که سخنان رهبر انقالب 
دارای وجــوه امنیتی خاصی بوده و ایشــان نقاطی را رصد 

کرده و دیده اند که دیگران متوجــه آن نبوده اند، با نزدیک 
شدن به فضای انتخابات مشــخص شد که دشمن طراحی 
علمی پیچیده ای برای این دوره از انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری به عنوان اولویت اول و مجلس شــورای اسالمی به 
عنوان اولویت دوم داشته است. با باز شدن این کدها بودکه 
مشخص شد دلیل جیغ های بنفش آقای هاشمی رفسنجانی 
برای رد صالحیت حســن خمینی چه بوده است و چرا پس 
از این اتفاق آنطور سخنرانی کرد و آنطور گفت. حقیقت آن 
است که دشمن بر اساس محاسبات خود برآورد کرده بود که 
می تواند مجلس خبرگان رهبری را در دست بگیرد اما اشتباه 
استراتژیک بی بی سی و درک درست و به موقع رهبر انقالب 
و واضح بازی کردن ایشان و روکردن دست آنها در این پازل 
باعث شد موضوع لو برود و آنتی تز این جریان شکل بگیرد و 
افکار عمومی نیز نسبت به آن هوشیار شود، همین موضوع 
است که باردیگر هاشمی را ناراحت کرده و در واکنش به لو 
رفتن طرح به جای ابراز برائت از لیست انگلیسی، فرار رو به 
جلو را ترجیح داد و تالش کرد که که کلیت اقدام انگلیسی 

خواندن لیست را زیر سوال ببرد.
جریان انگلیســی در انتخابات پیش رو ســه دستورالعمل 
جدی داشته است، اول آنکه تالش کرده در بین جریان های 
ارزشی و دلداده به انقالب اختالف کند و مانع از رسیدن آنها 
به لیست های واحد شــود، دوم آنکه بازگشت فتنه و فتنه 

گران را به عرصه قدرت طبیعی و عادی ســازی کند و سوم 
آنکه از ورود برخی از عناصر بسیار مهم و شاخص به مجلسین 
جلوگیری کند. در توضیح مورد اول باید گفت متاســفانه 
برخی جریان های اصولگرا در این دوره از مجلس در تعدادی 
از شهرستان های مهم و اثرگذار به جای همراهی و همدلی 
اقدام به ایجاد انشقاق در جریان اصولگرایی کردند و با ارائه 
لیست های مجزا باعث ایجاد افتراق شدند، شاید تمامی این 
جریانات علی الظاهر برای خود استدالالتی نیز داشته و دارند 
اما به هر ترتیب برآیند کنونی کار آنها تقویت جبهه معارض 
است. از سوی دیگر جریان فتنه آمریکا-صهیونیستی سال 
88 در برخی از شعب رای از برخی از لیست ها حمایت کرده 
اســت که این موضوع نیز به خودی خود حاوی نکات بسیار 
مهمی است، حکایت حمایت عناصر داخلی از سوی بیگانگان 
همان حکایت تحصن در ســفارت انگلیس است و ننگ آن 
کمتر نیســت، اما متاسفانه برخی از این کاندیداها که مورد 
تایید برخی از سران فتنه قرار گرفته اند و یا امضای آنها را پای 
لیست هایی که خود عضو آنها هستند دارند، حاضر به اعالم 
برائت از جریان و خط دشمن نیستند چرا که فکر می کنند 

این نوع تفکر نیز در جامعه ایرانی طرفدار دارد.
در پایان باید به دو نکته اساســی توجه کــرد اول اینکه در 
شرایط کنونی لزوم رای دادن لیستی بسیار با اهمیت است 
چرا که جریان معارض در تالش است با رای دادن لیستی تا 

حد ممکن از ظرفیت خود برای حضور در انتخابات استفاده 
کند و هر رای که در صندوق انداخته نشــود فرصتی برای 
حضور عناصر وحدت شــکن خواهد بــود و نکته دوم اعالم 
برائت افرادی اســت که در لیســت های انتخاباتی جریان 
فتنه معرفی شده اند، متاسفانه برخی از این افراد سیاسانه 
اســتدالل می کنند که ما درخواستی برای عضویت در این 
ائتالف ها نداشته ایم به همین دلی حاضر نیستیم که نفیا و 
اثباتا در مورد آن حرف بزنیم، نمی دانیم که این آقایان مردم 
را چه فرض کرده  اند اما اگر واضــح بگویند که برای دو رای 
بیشــتر حاضرند زیر امضای دو فتنه گر باشــند برای مردم 
قابل قبول تر است تا این سیاست یکی به نعل و یکی به میخ 
کنونی، اما مردم در این ســوی صندوق حجتی برای تایید 
این افراد ندارند و اگر این افراد که قبل از انتخابات این گونه 
رفتار می کنند به مجلس راه بیابند حتماً رفتار خطرناک تری 

از خود بروز خواهند داد.
نکته دیگر آنکه نباید به وحدت شکنان رای داد چون وحدت 
شکنان حداقل فهم سیاسی مبنی بر نیازها و ضرورت های 
سیاسی کشور و منطقه را نادیده گرفتند و حتما در مجلس 
نیز چنیــن خواهند کرد، این افراد همچنین با عدم وفای به 
عهد و برخالف امضای قبلی خود حاضر به تفاهم با جریانات 
اصولگرا نشدند و مســئولیت جریان شکست وحدت با این 

افراد است.

لزوم هوشیاری مردم در شرایط حساس کنونی

لیست های انگلیسی، لیست های انقالبی

... که شکافهای سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه 
آشــکار دولت ایاالت متحده آمریکا )به عنوان قدرتی که در 
برابر خود مانعی نمــی بیند( برای تغییر نقشــه ژئوپولتیک 
منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر 

این برنامه است.«  
با چنین مقدمه ای که نشان می دهد رعب و وحشت حمله ی 
احتمالی آمریکا به ایران اصالح طلبان را فراگرفته بود  از رهبر 
انقالب می خواهند که »اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه 
کیان نظام و مهمتر از آن، استقالل و تمامیت ارضی کشور در 
مخاطره قرار گیرد باید نوشــیده شود و بی تردید این برخورد 
خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه 

می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.« 
  هفتم- مورخ 1381 ه.ش)2003 م(

هم زمان با تالش وقیحانه مجلس ششم برای تحمیل جام زهر 
تسلیم شــدن در مقابل آمریکا، دولت خاتمی نیز در نامه ای 
محرمانه به کاخ سفید، که بعدها معروف به نامه سال 2۰۰3 
میالدی شد، به آمریکایی ها تعهد داد که در ازاي »خروج نام 
ایران از محور شــرارت« و »فروش قطعات هواپیما به ایران« 
از ســوي امریکا، فعالیت هاي هسته اي خود را شفاف کند و از 

خلع سالح حماس و حزب اهلل حمایت کند. 
نخســتین بار 25 سپتامبر ســال 2۰۰6 )5 مهر 85( بود که 
شــبکه چهار رادیو بي.بي.سي از ارســال نامه دولت خاتمي 
خبر داد. در گزارش رادیو بي.بي.ســي به زمینه هاي ارسال 
این نامه نیز اشــاره شــده بود. »آوریــل 2۰۰3 میالدي، در 
شرایطي که تانک هاي امریکایي در خیابان هاي بغداد حرکت 
مي کردند، این نگراني در تهران شــدت مي گرفت که شــاید 
پس از عراق نوبت ایران باشد.« صادق خرازی که از طراحان 
این نامه به کاخ سفید بوده است بعدها بیان کرد که» ما براي 
اعتمادسازي اقدام به نگارش این نامه کردیم...در سال 2۰۰3 
دیوار بي اعتمادي بلندي میان ایران و امریکا وجود داشــت و 
هــر لحظه ممکن بود امریــکا به ما حمله کنــد)!(. به همین 
خاطر به پیشنهاد من دولت هشتم نامه اي به امریکا نوشت و 
همراهي اش با برخي سیاست هاي خاورمیانه اي امریکا مثل 
سازش در فلسطین و لزوم تبدیل حزب اهلل لبنان به یک حزب 
سیاسي و شفاف ســازي فعالیت هاي هسته اي ایران را اعالم 
کرد ... اما دیوار بي اعتمادي میان ایران و امریکا به قدري بلند 

بود که امریکایي ها حتي نامه را بررسي نکردند.«  
  هشتم- مورخ 13۹2

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در سخنرانی جنجالی در 
دانشگاه تهران ضمن مهم دانستن قدرت مردم، توان دفاعی 
کشور را زیر سئوال می برد. ظریف می گوید» غربی ها از چهار 
تا تانک و موشک ما نمی ترسند بلکه از مردم ایران می ترسند. 
آیا شما فکر می کنید که آمریکا نمی تواند سیستم دفاعی ما را 
از کار بیندازد؟ واقعا شــما فکر می کنید که آمریکا از سیستم 

نظامی ما می ترسد. « 
بعد از این اظهارنظرات بود که رهبر انقالب بدون نام بردن از 
ظریف فرمودند» یک وقتی یکی از مسئولین کشور درباره ی 
مسائل نظامی یک نظری داده بود که خب مطابق واقع نبود؛ 
بنــده گفتم یک »تور نظامی« برای مســئولین کشــور قرار 
بدهیــد؛ بیایند یک خرده ای در محیطهــای نظامی گردش 
کنند، حقایقی را، واقعّیاتی را ببینند، معلوماتشــان نسبت به 

موجودِی نظامی کشور باال برود.« 
  نهم- مورخ 13۹4

در آسـتانه انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی و خبـرگان 
رهبـری رهبـر انقـالب هشـداری تـکان دهنـده نسـبت بـه 
ترکیـب مجلـس آینـده دادنـد. »اگـر مجلس مرعـوب غرب 
باشـد، مرعـوب آمریـکا باشـد، دنبـال حاکمّیـت جریـان 

اشـرافی گری باشـد، ریل گـذاری او در ایـن جهتهـا خواهـد 
بـود؛ کشـور را بدبخـت خواهنـد کـرد.« 

ن حسین ها و  ه سلطا ز شا کیبی ا گر تر مجلسی که ا
فتحعلی شاه ها و محمد رضا شاه باشد جز بدبختی برای کشور 
عوایدی نخواهند داشت و کار جمهوری اسالمی تمام خواهد 

شد؛ انذاری که رهبر انقالب بارها داده اند که:
»اگر آن روز که شاه سلطان حسین در مقابل افغانها با این 
بهانه که اگر تسلیم نشویم و دروازه اصفهان را در مقابل 
هجوم آنها باز نکنیم، ممکن است عّده ای کشته شوند، بر 
مردان غیوری که در اصفهاِن آن روز بودند - چه انسانهای 
غیرتمند سپاهی و چه مردم عاّدی - تکیه میکرد و میگفت 
من در مقابل دشمن تسلیم نمیشوم، قطعاً عّده کمتری از 
ملت ایران، از مردم اصفهان و از مردمی که در حمله افغانها از 
دست رفتند، کشته میشدند و ملت ایران آن ذلّت و ننگ را هم 
تحّمل نمیکرد.« ؛»اما شاه سلطان حسین ضعیف بود. اگر 
جمهوری اسالمی دچار شاه سلطان حسین ها بشود، دچار 
مدیران و مسئوالنی بشود که جرأت و جسارت ندارند؛ در خود 
احساس قدرت نمیکنند، در مردم خودشان احساس توانائی 
و قدرت نمیکنند، کار جمهوری اسالمی تمام خواهد بود.« 

ادامه یادداشت - صفحه یک

تبعات امضای فتنه گران پای لیست انتخاباتی؛
نه نامزدان مجلس خبرگان رهبری استان به لیست انگلیسی ائتالف اصالح طلبان

بـه گزارش»جـوان«، در روزهـای گذشـته  تبلیغاتـی در 
فضـای مجازی و میدانی سـطح اسـتان خراسـان رضوی 
دسـت بـه دسـت مـی شـد کـه در آن تصویـر 6 نفـر از 
نامـزدان انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـری در حـوزه 
خراسـان رضـوی کـه مـورد  حمایـت ائتـالف فراگیـر 
اصالح طلبـان و حامیان دولت خراسـان رضوی هسـتند 

منتشـر شـده اسـت.
 عکسـی کـه پـای آن را برخی سـران فتنه سـال 88 امضا 
کـرده انـد و تاکنـون بـا واکنـش ۴ تـن از ایـن 6 کاندیدا 

مواجه شـده اسـت.
در اولیـن اقـدام حجت االسـالم علـی قربانی طـی بیانیه 
ای، انتصـاب خـود بـه ایـن لیسـت را بـه صورت رسـمی 
تکذیـب کرد.آیـت اهلل حسـن عالمـی نیـز در گفت وگو با 
تسـنیم اظهـار داشـت: مسـیر ما همـواره از جریـان فتنه 
جـدا بـوده و ایـن مسـئله بـه عنـوان خـط قرمـز مجلس 

خبـرگان به شـمار می آیـد.
 ایـن نامـزد انتخابات مجلـس خبرگان رهبری خراسـان 
رضـوی عنـوان کـرد: از ابتـدای انقـالب تاکنون دشـمن 

در تـالش بـوده تـا شـیرینی حماسـه های ملـی را بـرای 
هموطنـان تلـخ کند کـه این موضـوع با هوشـیاری مردم 
ایـران در کنـار سیاسـت های رهبـری فرزانـه و بصیـر 

خنثی شـده اسـت.
 آیـت  اهلل عالمـی با اشـاره به انتشـار لیسـت اخیر توسـط 
ائتـالف اصـالح طلبـان تصریـح کـرد: در تنظیـم ایـن 
لیسـت هیـچ هماهنگـی بـا بنـده صـورت نگرفته اسـت.

حجت االسـالم حسینی خراسـانی نیز در پاسـخ به سؤال 
خبرگـزاری رسـا پیرامون آنکه آیا لیسـت ائتـالف فراگیر 
اصالح طلبـان خراسـان رضـوی در مجلـس خبـرگان 
رهبـری را تأیید و امضا کرده اسـت؟ گفت: لیسـت مزبور 
و قـرار گرفتـن نام مـن در آن را امضـا نکرده ام امـا اجماالً 
آن را شـنیده و برخی از دوسـتان نیز لیسـت منتشر شده 
در فضاهـای مجـازی و اینترنتـی را بـه مـن نشـان دادند 

ولـی خودم به طـور دقیـق در جریـان نبوده و نیسـتم.
 دفتـر حجـت االسـالم عبـد خدایـی نیـز گرچـه بـه 
صـورت دوپهلـو و غیرصریـح در اطالعیـه ای اعـالم کرد 
کـه  قرارگرفتـن حضـرت آیـت اهلل دکترعبدخدایـی در 

لیسـتهای مختلـف انتخاباتـی بـه معنای تاییـد مواضع و 
یـا کاندیداهای معرفی شـده آنـان برای مجلس شـورای 

اسـالمی توسـط معظـم لـه نمی باشـد.
بـه نظـر می رسـد این اقـدام شـیطنت آمیز که مشـخص 
نیسـت از سـوی چـه کسـانی و بـرای چـه هدفـی انجـام 
شـده اسـت تبعات سـنگینی برای ائتالف اصـالح طلبان 

و حامیـان دولـت در خراسـان رضـوی خواهد داشـت.
مـردم انقالبـی و والیتمـدار خراسـان رضـوی همـواره از 
سـران فتنـه برائـت جسـته و تنهـا راه نجـات از دسیسـه 
هـای اسـتکبار و پیشـرفت و توسـعه کشـور را تکیـه بـر 
دامـان والیـت فقیـه و رهبـر معظـم انقالب اسـالمی می 

داننـد.
قابل ذکر اسـت ائتـالف فراگیر اصـالح طلبـان و حامیان 
دولـت خراسـان رضـوی در لیسـتی کـه در ذیـل آن 
امضـای سـران فتنه درج شـده اسـت، از آقایان هاشـمی 
شـاهرودی، مدنـی، حسـینی خراسـانی، عبدخدایـی، 
عالمـی و قربانـی بـه عنـوان کاندیداهـای مـورد حمایت 

خـود نـام بـرده اند.



به گزارش»جوان«، مستند »تنها میان طالبان« اولین مستندی 
است که تصویری جدید از طالبان افغانستان را به نمایش گذاشته 
است؛ تصویری عاری از خشونت و کشتار از جنبشی که 2۰ سال 
است در افغانستان به دنبال به دست گرفتن قدرت است. مستندی 
که نه تنها توانست جایزه بین المللی شهید آوینی را در نهمین 
دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت از آن خود کند، بلکه در 
ششمین دوره جشنواره عمار هم مورد توجه قرار گرفت؛ از این 
رو خبرگزاری »نسیم« با محسن اسالم زاده، تنها مستندسازی 
که در ۱۰ سال اخیر توانست به طالبان نزدیک شده و مستندی را 
به شکل مستقیم با درباره آنها بسازد، درباره عقاید، شرایط مناطق 
تحت سیطره طالبان، ساختار این جنبش و .... به گفتگو نشسته 

است. در ادامه بخش های منتخب این گفتگو می آید
 مستند »تنها میان طالبان« زاویه دیگری از طالبان را 
نشان می دهد که خودتان نیز به این مسئله چند بار اشاره 
کرده اید و در حقیقت شما با ساخت این اثر به نوعی در 
برابر امپراطوری رسانه ای جهانی و داخلی قرار گرفته اید 
و به نوعی تابوها را شکستید، این مسئله باعث وحشت 

شما نشده است؟
به نکته دقیقی اشاره کردید؛ چرا که می دانستم که وقتی این 
مستند رسانه ای شود طبعات  زیادی را به همراه دارد، شاید عده 
ای از این فرم کار و نگاه نو اثر خوششان بیاید ولی قطعا مخالفین 
نیز خواهد داشت و به ما برای این نوع نشان دادن طالبان حمله 
خواهند کرد. ولی واقعیت مسئله این است است که مقام معظم 
رهبری به ما فرمودند که جنگ امروز، جنگ رسانه ای است و 
امپراطور رسانه ای که حاکم بر جهان است همه مسائل را تعریف 
می کند. امپراطوری رسانه ای حتی جایگاه رسانه های داخلی 
را هم تعریف کرده و  مشخص می کند که مثال جهان چگونه باید 
ایران را بشناسد و یا ایران چگونه باید پاکستان را بشناسد و .... و 
دلیل این مسائل تعریف های امپراطوری از همه مسائل دنیا است.

 ما در لیبی راننده سلفی داشتیم که االن در سوریه و عراق برای 
ثواب شیعه کشی -می جنگد و این مسئله را که فردی زندگی 
اش را راها کند و برود در کشور دیگری بجنگد، امپراطور رسانه 
ای تعریف کرده است. از سوی دیگر تمام راه هایی که می توان از 
طریق آنها خبرنگار و مستندساز به برخی از کشورها فرستاد تا 
واقعیت ها رابه تصویر بکشند از سوی امپراطوری رسانه ای بسته 
شده است و دلیل این سخت گیری از سوی امپراطوری تا کسی 
یمن، لیبی و مصر نرود این است که امپراطوری رسانه ای نمی 
خواهد ما یک روایت جداگانه از مسئله داشته باشیم و ارتباط ولو 

ارتباط فرهنگی میان ملت ها شکل بگیرد.

 رسانه های ما نیز تنها بازتابی از آنچه امپراطوری رسانه 
ای تعیین می کنند، هستند؟

بله؛ چرا که راحت ترین کار ترجمه خبر است و در بسیاری از 
موارد هم می بینیم که مشکل ما، مشکل ترجمه است؛ در حالی 
که ما در این موارد حداقل باید تحلیل داشته باشیم و از سوی 
دیگر به کشورهایی که می توانیم سفر کنیم و روایت جدیدی 

داشته باشیم.
مشکل اصلی کشور افغانستان تنها طالبان  است؟

اختالف میان اقوام مختلف افغانستانی بسیار زیاد است و همین 
مسئله راحت تر صحبت کردن با آنها و به تبع کشور افغانستان 
را سخت تر کرده است. متاسفانه وقتی فضای کشوری تبدیل به 
جنگ داخلی می شود اتفاقات ظالمانه زیادی وجود خواهد داشت 
و در مستند »تنها میان طالبان« می خواهم به این مسئله بپردازم 
که چرا هنوز طالبان می تواند در افغانستان سربازگیری کند و دو 
دهه است که نیروهای خود را تجمیع کرده و حضور پررنگی در 
افغانستان دارند و حتی در قلب کابل و مقر سازمان ملل و وزارت 
دفاع افغانستان را مورد حمله قرار می دهند و این مسائل نشان 

دهنده نفوذ و طرفداری از طالبان در افغانستان است.
 طالبان ترور کور نجام نمی دهد؟

نمی توان این مسئله را به طور قطعی کرد و من نیز تحلیلگر مسائل 
سیاسی نیستم. ولی خود طالبان معتقد است که ترورها را کنترل 
می کند و حتی برای این مسئله شورا و کمیسیون دارند. ولی 
قطعا در برخی موارد نیروهای خودسر طالبان دست به ترورهای 
کور می زنند. عالوه بر آن طالبان به خاطر اینکه به دنبال حکومت 
کردن در افغانستان است، سعی می کند کمتر ناراضی داشته 
باشد و این مسئله دلیلی است که بتوان گفت شاید یکسری از 
اتفاقات در افغانستان کار نیروهای خودسر باشد و یا نیروهایی 
که با قصد خاصی دست به ترور می زنند.  ما نیازمند این هستیم 
که جنبش و حرکت طالبان را که در افغانستان حضور دارند و در 
25۰ کیلومتری مشهد قرار دارد را به خوبی بشناسیم و بدانیم 
که آیا آنها هم تکفیری هستند و اصال خط فکری آنها چیست و 

این مسائل برای ما مهم است.
عنوان کردید که برخی اتفاقات از سوی نیروهای خودسر 
طالبان رخ می دهد، مگر طالبان نمی تواند اینگونه نیروها 

را کنترل کند؟
متاسفانه جنبش های جهادی که در منطقه حضور دارند، اغلب 
در تور سرویس های اطالعاتی کشورهای دیگر میفتند و بعضا می 
بینیم در رده های باالی جنبش های جهادی نیروهای اطالعاتی 
حضور پررنگی دارند. به طور مثال یکی از نیروهای اطالعاتی 

آمریکایی یا انگلیسی در گروه الزرقاوی حضور داشت که بعد از 
کشته شدن الزرقاوی به کشورش بازگشت و ریشه های خود را به 
صورت یکجا تراشید و این مسائل نشان می دهند که متاسفانه در 
همه جنبش ها این مشکل وجود دارد؛ با این حال ما باید نگاه واقع 
بینانه داشته باشیم. حتی چندی پیش سیدحسن نصراهلل اعالم 
کرد که پیاده نظام جنبش های جهادی اصال برای پول کار نمی 

کنند و نسبت به این مسئله به همگان انزار داد.
کامال مشخص است که مستند »تنها میان طالبان« تنها 
در حال نشان دادن واقعیت ها است، ولی عده ای می 
گویند  این مستند طرفدار طالبان است، خودتان چه 

نظری دارید؟
نمی توانم به خاطر اینکه به من برچسب زده نشود، دیده هایم را 
انکار کنم و بر اساس دیده هایی برخی دیگر قضاوت کنم و حتی 
دیده های خودم را انکار کنم. 8۰ تا 9۰ درصد این مستند بر اساس 
روند سفرم بوده است و تدوینگر و نویسنده تمام تالش خود را 
کرده اند که حس و حال سفرم را به خوبی روایت کنند و از متن 
های عجیب و غریب و تدوین های پیچیده جلوگیری کردند، البته 
شاید این کار به نوعی خودزنی هم باشد، ولی نویسنده و تدوینگر 

تالش کردند که فیلم به درستی روایت شود.
 االن چند درصد از خاک افغانستان در اختیار طالبان 

است؟
خودشان مدعی هستند که بخش قابل توجهی از افغانستان را در 
اختیار دارند. در گذشته طالبان تنها در مناطق جنوبی و شرقی 
بود ولی االن طالبان در شمال افغانستان یکسری شهرستان 
در اختیار دارند و در غرب افغانستان هم برخی فرمانداری ها را 
در اختیار دارند و در مرکز و قلب کابل هم عملیات می کنند و 
همه این مسائل نشان می دهد که طالبان جریان جدی ای در 

افغانستان است.
ندازه    طالبان در مناطق تحت سیطره خود تا چه ا

محبوبیت دارد؟
من مناطق پشتون نشین رفتم و در این مناطق قطعا طرفداران 
طالبان زیاد است،چرا که در غیر این صورت طالبان نمی توانند 

ادامه حیات دهند.
لبان پاکستان شیعه های پاراچنار را شهید می  طا
کنند،ولی طالبان افغانستان اینگونه نیستند، چرا میان 

دو گروه از طالبان این تفاوت وجود دارد؟
کسی که فضای افغانستان را به خوبی بشناسد، می داند که رگه 

های تکفیری در افغانستان بسیار کمرنگ است.
طالبان وقتی مزاری را تصرف می کند دست به تخریب 

این قبور نمی زند؟
خیر.

شیعه کش هم نیستند؟
نمی توانیم بگوییم که طالبان افراد را به خاطر شیعه بودن کشته 
است؛ چرا که شیعیان قندهار می گفتند در 5 سال حکومت 

طالبان اشهدان علی ولی اهلل از مساجدمان پخش می شد.
شنیده ام روبه روی خانه مالعمر مسجد شیعه ای وجود 
دارد و از همان مسجد صدای اشهدان علی ولی اهلل پخش 

می شد. درست است؟
این مسجد روبه روی منزل مالعمر نیست، ولی صدای اذان 
شیعیان از خانه مالعمر شنیده می شد. در قندهار زمان اذان 

صبح ۱۰ تا ۱5 مسجد اذان خودشان را می خوانند.
ساعت اذان شیعیان با اهل سنت متفاوت است، مشکلی 

در این زمینه وجود نداشت؟
در مستند »تنها میان طالبان« نشان داده ایم که شیعیان به زمان 
اذان سنی ها نماز می خوانند و به ما نیز سفارش شده است که با 
اهل سنت نماز جماعت بخوانیم، حتی وقتی مکه می رویم با اذان 

مکه به اقامه نماز می پردازیم.
تصوری که از طالبان در ذهن ها وجود دارد، مخالفت آنها 
با فیلمبرداری است؛ ولی شما توانستید با دوربین وارد 

طالبان شوید، چطور این اتفاق افتاد؟
آنچه که من دیده ام، اینگونه نیست؛ حتی در برخی سکانس ها 
دوربین را به طالبان داده ام و آنها از من فیلم گرفته ام شاید طالبان 
االن به این نتیجه رسیده که دوربین و رسانه تا چه اندازه می تواند 

به آنها کمک کند.
 ایران می تواند در مناطق تحت سیطره طالبان کار 

فرهنگی انجام دهد؟
نمی دانم، در آن مناطق تنها تراکتورهای شرکت تراکتورسازی 
را دیده ام و می خواستم مطلبی بنویسم با عنوان صدور انقالب 
با تراکتور؛ چرا که وقتی به ونزوئال هم سفر کردم متوجه شدم 
که بچه های شرکت تراکتور بیشتر از بخش های فرهنگی در 
آنجا کار فرهنگی کرده اند و تراکتور ایران در مناطق مختلف 

دنیا وجود دارد.
در مستند »تنها میان طالبان« سکانس های خشونت 

وجود داشته است که اقدام به حذف آن کرده باشید؟
خیر. اصال این مستند به گونه ای دیگر ساخته شده است. حتی 
در زمان فیلمبرداری طالبان به من گفت که به مکانی حمله می 
کند و من نیز از آن حمله فیلمبرداری کنم تا فیلم جذاب شود که 

به شدت با این مسئله مخالفت کردم.

به گزارش»جوان« به نقل از فارس، غالمعلی حداد عادل 
سخنگوی ائتالف اصولگرایان در توضیح پاسخی که به 
سوال یکی از خبرنگاران در نشست خبری امروز خود 
در خبرگزاری مهر درباره فهرست های انتخاباتی این 
ائتالف در شهر مشهد داده بود، اظهار داشت: فهرست 
ائتالف اصولگرایان مشهد به تایید شورای مرکزی ائتالف 

اصولگرایان رسیده است.

نی در گفتگو با »مشهد پیام«  کا ا همچنین علیرضا ز
پیرامون اظهارات اخیر بادامچیان در خصوص لیست 
ائتالف اصولگرایان مشهد برای انتخابات مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای مرکزی 
ائتالف سراسری اصولگرایان لیستهای حوزه انتخابیه 
سراسر کشور طرح و بررسی شد و لیست مشهد به اتفاق 

آراء به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در این جلسه دکتر باهنر به عنوان نماینده 
جبهه پیروان حضور داشتند، افزود: لیست اخیر منتشر 
شده مشهد کامال صحت دارد وجای هیچگونه ابهام در آن 
وجود ندارد.  گفتنی است اسداهلل بادامچیان عضو حزب 
موتلفه روز گذشته در گفت و گو با یکی از رسانه ها، با تاکید 
بر اینکه شورای ائتالف سراسری اصولگرایان در استان 
خراسان رضوی در حوزه انتخابیه مشهد و همچنین قم 

لیستی را منتشر نکرده است، اظهار کرد: طبق نظری که در 
کارگروه شورای ائتالف داشتیم برنامه ما این بود تا درباره 
مشهد اظهارنظر نکنیم.  برپایه این خبر حجت االسالم 
محمدحسین دکتر حسین زاده بحرینی، حجت االسالم 
پژمانفر، دکتر رضا شیران، دکتر امیرحسین قاضی زاده و 
جواد کریمی اعضای فهرست ائتالف اصولگرایان در حوزه 

انتخابیه مشهد و کالت را تشکیل می دهند.

چهار شنبه 5  اسفند 13۹4    15 جمادی االول 1437
انفجار تانکر سـوخت شهرک 

صنعتی طرق مشـهد را به لرزه 
انداخت

شـامگاه دوشـنبه در حالـی کـه کارگـران یـک واحـد 
جوشـکاری سـعی داشـتند یـک دسـتگاه تانکـر حمـل 
سـوخت را در شـهرک صنعتـی طـرق ترمیم کنند بـه دلیل 
وجـود انباشـت گاز و مواد اشـتعالزا درون این تانکـر ناگهان 
بـا انفجـاری  مهیـب روبـرو شـدند. شـدت انفجـار در ایـن 
حادثـه بـه حـدی بود کـه بـه گفتـه شـاهدان عینـی کارگر 
فـرزکار ایـن کارگاه بـه باالی پشـت بـام پرتاب شـد. انفجار 
ایـن تاکـر سـوخت همچنیـن موجـب تخریـب و شکسـتن 
شیشـه هـای منـازل و واحـد هـای تجـاری مجاور شـد و به 
سـه دسـتگاه خودروی سواری متوقف شـده در محل حادثه 
آسـیب رسـاند. مدیر عامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات 
ایمنـی شـهرداری مشـهد در تشـریح جزئیـات ایـن حادثه 
بیـان کـرد: بـه گفتـه شـاهدان ماجـرا تانکر حامل سـوخت 
بعـد از تخلیـه بار بـه دلیل نقص فنـی به کارگاه جوشـکاری 
خودروهای سـنگین در شـهرک صنعتی طـرق مراجعه کرد 
کـه در حیـن عملیـات فـرز کاری ایـن تانکـر منفجر شـد.     

مصرف 70 درصد آ ب 
روستاهای استان توسط 30 

مشترکان درصد 
مدیرعامـل آب و فاضالب روسـتایی خراسـان رضوی گفت: 
7۰ درصـد از آب تولیدی برای نواحی روسـتایی این اسـتان 
توسـط 3۰ درصـد مشـترکان مصـرف مـی شـود. دانشـگر 
شـمار روسـتاهای خراسـان رضـوی را بیـش از 2۴۰۰ فقره 
عنـوان و اظهـار کـرد: تداوم خشکسـالی هـا، شـرایط منابع 
آبـی اسـتان را بـه حالـت فـوق بحرانـی رسـانده و وضعیـت 
منابـع آبـی روز بـه روز بدتر می شـود وی از تشـکیل کمیته 
مدیریت بحران در شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان 
خبـر داد و گفـت: در سـه مـاه گذشـته تمامـی منابـع آبـی 
اسـتان شناسـایی وبـرای اسـتفاده مناسـب از آن برنامـه 
ریـزی الزم انجام شـده اسـت. وی بـا بیان اینکـه 7۰ درصد 
مشـترکان روسـتایی اسـتان الگـوی مصـرف را رعایـت می 
کننـد، گفـت: الگـوی سـرانه مصرف بـرای هر مشـترک در 
مـاه ۱5 مترمعکـب اسـت که بـه ازای هـر نفـر در روز ۱۴۰ 

لیتـر و بـرای هـر خانـوار 6۰۰ لیتر آب اسـت.

چهارهزار فضای پارک خودرو 
ایجاد می شود

مدیـر عامـل شـرکت ترافیـک هوشـمند الیـت در نشسـت 
خبـری بـا رسـانه هـا از ایجـاد چهـار هـزار فضـای پـارک 
در مشـهد خبـر داد و بـه بسـیاری از ابهامـات در ذهـن 
شـهروندان و رانندگان پاسـخ داد. سـید حسـین هاشم زاده 
ظهـر دوشـنبه در نشسـت خبـری کـه در شـرکت ترافیـک 
هوشـمند الیـت برگـزار شـد گفـت: شـرکت الیـت در حال 
سـاخت۴هزار فضای پارک برای شـهروندان بـوده و آخرین 
مراحـل سـاخت را سـپری مـی کننـد. وی گفت:ابتـدای 
شـروع فعالیت شـرکت الیـت با مشـکل عـدم پرداخت پول 
بـرای پـارک با مـردم مواجه شـد زیـرا مـردم  بر ایـن باورند 
کـه پـروژه الیت تنهـا برای کسـب در آمـد به وجـود آمده و 
هـدف شـهرداری برای ایجـاد در آمدی نو  اسـت اما در واقع 
پـروژه الیـت بـرای امنیـت اتومبیـل، ایجاد فضـای پارک، و 
ایجـاد فضایی ازاد در معابر به وجود آمده اسـت. وی گفت:با 
توجـه بـه قوانینی که توسـط معـاون رییـس جمهـور برای 
پـارک هـای کوتاه مدت ایجاد شـد توقـف های کمتـر ازنیم 
سـاعت رایـگان بوده و هـدف از اجرا این طرح تشـویق مردم 

بـرای توقـف کوتـاه بوده اسـت.

دولت نگاه لیبرالیسـتی را در 
جامعـه ترویج می کند

حجـت االسـالم مجیـد فاطمـی ارفـع در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار مهـر اظهـار کـرد: متاسـفانه در حـال حاضـر 
دولـت نـگاه لیبرالیسـتی بـه مسـائل مختلـف دارد و بـا 
چنیـن شـرایطی چگونـه مـی توانیـم از جوانـان بخواهیـم 
تـا نـگاه دینـی داشـته باشـند و دولتـی کـه بخواهد بـا نگاه 
لیبرالیسـتی کار فرهنگـی داشـته باشـد بـدون شـک ایـن 
نـگاه نیز از سـوی مـردم ایـن جامعه نیـز حمایت می شـود.

هر سـفر روحانی در تور 
اروپایـی، هر ایرانی را ۲٫۵ میلیون 

تومان بدهکار کرد
معـاون پژوهشـی خبرگـزاری فـارس در مشـهد گفـت: هر 
سـفری که آقـای روحانـی در تـور اروپایی خود انجـام داد، 
هـر ایرانـی را 2٫5 میلیون تومـان بدهکار کـرد، پول قرضی 
بـه ایـران می دهنـد تـا هواپیمـا بخرند، خـط اعتبـاری که 
برای شـرکت زیـان ده همـا دادند. یاسـر جبرائیلـی یادآور 
شـد: بالیی که بـر سـر آرژانتین آمـد و از طریق اسـتقراض 
کشـور در بحـران فـرو رفـت می خواهند بر سـر مـا بیاورند، 
بالیـی که بر سـر کشـورهای جنوب شـرق آسـیا آمـد. وی 
بـا بیان اینکـه باید جلـوی روند اسـتقراض دولـت و قربانی 
کـردن تولیـد داخلـی در برابـر تولیـدات خارجـی گرفتـه 
شـود، بیـان داشـت: متأسـف شـدم کـه جرثقیل هـای 
بندرهـا را شـرکت داخلـی می توانـد تولیـد کنـد امـا وزیـر 
صنعـت می گویـد مـا قائـل بـه رقابـت آزاد هسـتیم و ایـن 
جرثقیل هـا را بـه یـک شـرکت آلمانـی واگـذار می کنـد. 
جبرائیلـی افـزود: یـک شـرکت نفتـی داخلی گفته کشـور 
دارد واگـذار می شـود؛ آقایـان می گوینـد بایـد تعرفه هـا 
را پاییـن بیاوریـم تـا صنایـع داخلـی بـا خارجـی رقابـت 
ین گونـه پیشـرفت حاصـل  کنـد تـا پیشـرفت کنیـم، ا
نمی شـود. معاون پژوهشـی خبرگزاری فـارس عنوان کرد: 
سـرمایه داران خارجی به صنایع شـما حتی قـدرت فعالیت 
هـم نمی دهنـد، قـدرت تبلیـغ خارجـی اجـازه خودنمایی 
کاالی داخلـی را نمی دهـد، مـا نمی گوییـم با دنبـال تعامل 
نداشـته باشـیم، آقـا فرمودنـد اقتصـاد مقاومتـی اقتصـاد 

درون زا و برون گـرا.
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روایت مستندساز مشهدی از 15 روز زندگی با طالبان

باید خط فکری طالبان را که در 250 کیلومتری 
مشهد قرار دارند، به خوبی بشناسیم

حداد عادل:
فهرست ائتالف اصولگرایان مشهد به تأیید شورای مرکزی ائتالف رسید
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سعید سلمانی

مجتبی غریب نواز

عبدا... گنجی

شماره پیامک:66۰۰۰۰۰۴8

مداحان مشـهد  لیستی مورد 
تأییـد متدینین ارائه می دهند

احمـد واعظـی در گفت وگو بـا خبرنگار فارس در مشـهد درباره 
انتشـار مطلبـی به نقـل از وی در حمایـت از یکـی از نامزدهای 
انتخابـات مجلـس اظهـار کـرد: متاسـفانه، انتشـار ایـن مطلب 
یـک حرکـت کامـال غیراخالقی بـوده و بنـده هیـچ گاه حمایت 
شـخصی انجـام نـداده ام. وی ادامـه داد: از ابتـدا برنامـه مـا 
مداحـان مشـهد بـر ایـن مبنـا بـود کـه پـس از یـک تحقیـق 
گسـترده، لیسـتی جامع ارائـه دهیم که مـورد تأییـد متدینین 

و نیروهـای ارزشـی و انقالبـی باشـد.
پیش بینی حضور 7 میلیون مسافر نوروزی 

در خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد خدمات 
سفر استان با پیش بینی ورود هفت میلیون زائر و گردشگر در ایام 
نوروز به استان اظهار کرد:  جهت گیری تمام دستگاه های خدمت 
رسان استان در این ایام باید در جهت پذیرایی هر چه مطلوب تر از 
زائران و مسافران نوروزی بوده تا موجب رضایتمندی آن ها شود. 
رییس ستاد خدمات سفر خراسان رضوی در خصوص فعالیت های 
فرهنگی برای زائران نیز ضمن تاکید بر غنا بخشیدن به این گونه 
فعالیت ها، خواستار متمرکز شدن اقدامات فرهنگی دستگاه ها شد 
و افزود: اگر چه هدف اصلی از سفر به مشهد مقدس زیارت مرقد مطهر 
حضرت رضا)ع( است ولی باید به سایر ظرفیت های گردشگری و 
فرهنگی استان نیز به موازات آن توجه، و نسبت به معرفی آنها به 

زائران و مسافران به فراخور اقدام شود.
هنرمند مشهدی کار سختی  در طراحی 

المان های نوروزی پیش رو دارد
وحیـد جلیلـی معاون فرهنگی شـهرداری مشـهد اظهـار کرد: 
چـون تجربه و سـابقه کار در حوزه سـاخت المان هـای نوروزی 
در مشـهد وجـود دارد، هـر سـال توقـع  شـهروندان افزایـش 
می یابـد و کارهـای جدیـد بیشـتری را می طلبنـد، بـه همیـن 
دلیـل هنرمنـد مشـهدی کار سـختی  در طراحـی المان هـای 
نـوروزی پیـش رو دارد. وی بـا تاکیـد بـر اینکه ایده هـای خوب 
ارائه شـده نسبت به سال گذشـته کم نداشـتیم، افزود: موضوع 
سـاخت المان های نوروزی در مشـهد از ۱۰ سـال پیش شـروع 
شـده اسـت و بعدها بسیاری از شـهرداری های کشـور فراخوان 
المان های نوروزی را منتشـر کردند.معاون فرهنگی و اجتماعی 
شـهرداری مشهد کار سـایر شهرها را در حوزه سـاخت المان ها 
آسـان تر دانسـت و ادامه داد: شـهروندان سایر شـهرها با سابقه 
۱۰ سـاله در حـوزه المان ها بـه المان های تازه نـگاه نمی کنند و 
هـر چیزی بـرای آن ها جدید اسـت، امـا این موضوع در مشـهد 
متفـاوت اسـت.جلیلی تصریح کرد: طی سـال ها شـاید بیش از 
یک هـزار ایده به شـکل المان شـهری در مشـهد مطـرح و ارائه 
شـده باشـد و اگـر هنرمند مشـهدی می خواهـد نـوآوری کند 
بایـد یک هـزار و یکمیـن ایـده را مطرح کنـد.وی خاطرنشـان 
کـرد: اگـر همیـن کار در شـهر اصفهـان، اراک و ... انجام شـود، 
کاری بـه مراتب آسـانتر پیش روی هنرمند بـوده چون مخاطب 

یک هـزار المـان قبلـی را ندیده اسـت.
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در حاشیه

حامد زمانی خواننده جوان کشورمان پس از سخنان اخیر آیت اهلل علم الهدی درباره عرصه 
موسیقی و هنر با انتشار عکس زیر در اینستاگرام خود نوشت:

همیشه توی حرکتها و جنبش های فرهنگی موثر معاصر، این روحانیت بوده که پرچمدار و 
جلودار بوده؛ جلوداری از جنس تعامل با مردم

 بدون شک یکی از مهمترین این مسئله که متاسفانه کمتر بهش توجه شده تعامِل بیشتر با 
روحانیت و حوزه های علمیه بوده.

علیرغم اینکه تو این سالها خیلی ها خواستند به شکاف بین هنر و هنرمند با روحانیت دامن 
بزنند، اما دغدغه و شجاعت علمایی مثل آیت اهلل علم الهدی به تاسی از امام)ره( و رهبر انقالب 
در بازتعریف هنر اصیل و متعهد و مشخص کردن مرز اون با ابتذال قابل ستایش و تامله و 
مطمئنا پیشقدم شدن امثال ایشون و سایر علما می تونه دلگرمی و انرژی دوباره ای رو بر پیکره 
هنر متعهد و مبارز تزریق کنه و همچنین گره گشای بسیاری از سوء تفاهم ها، رخوت ها، 
فترت ها و قفلی محکم برای بستن دهان یاوه گوهایی باشه که همواره اسالم و انقالب رو در 

مقابل هنر قرار میدن...

در آسـتانه انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی و مجلـس خبـرگان رهبـری 
در هفتـم اسـفندماه ۱39۴، دفتـر اسـتفتائات مقـام معظم رهبری بـه برخی 
اسـتفتائات پیرامـون انتخابـات، مطابـق بـا فتـاوای حضـرت  آیت اهلل العظمی 

خامنـه ای پاسـخ داده اسـت.
 

1-  آیا شـرکت در انتخابـات جمهوری اسـالمی ایران شـرعا واجب 
اسـت و عدم شـرکت حرام اسـت؟

ج( شـرکت درانتخابـات نظـام جمهـوری اسـالمی برای افـراد واجد شـرایط، 
یـک وظیفـه شـرعی، اسـالمی و الهی اسـت.

2- آیـا شـرکت در انتخابات جمهوری اسـالمی ایـران واجب عینی 
اسـت یا کفایی؟

ج( واجب عینی است.
3- بـا توجه به ایـن که زن جهـت شـرکت در انتخابات می بایسـت 
از منـزل خارج شـود آیا واجب اسـت از شـوهر اجازه بگیـرد ؟ و اگر 
شـوهر به همسـرش اجازه شـرکت در انتخابات را ندهد یـا رضایت 

نداشـته باشـد تکلیف زن چیست؟
ج( شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.

4- حکـم رأی دادن سـفید و بـی نـام چیسـت ؟ در صـورت عـدم 
شـناخت و تحقیـق ، یـا تحقیـق کافـی و عدم وصـول بـه نتیجه و 

تحّیـر در انتخـاب اصلـح چطـور؟
ج( در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسالمی باشد، حرام 

است.
5- در صورتـی که به شـخصی رأی داده شـود و بعداً ایشـان آن طور 
کـه باید بـه احکام اسـالمی عمـل نکند و موجـب نارضایتـی گردد 
، آیـا فـرد رأی دهنـده ، در محضـر خداونـد متعال مسـئول خواهد 

بـود یـا خیر ؟
ج( اگر بر طبق موازین شرعی عمل کرده است، مسؤول نخواهد بود.

6- در ایام انتخابات جهت شـناخت کاندیدای مناسـب، می بایسـت 
نواقـص و عیـوب و امتیـازات آنها را در گذشـته و حـال تفحص کرد 
تا فـرد الیق را پیـدا نمود، آیـا صحبت کردن پشـت سـر کاندیداها 

بـرای انتخاب فـرد اصلح،   جایز اسـت؟ مالک چیسـت؟
ج( در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.

7-  بـا توجـه بـه نزدیکـی زمـان انتخابـات آیـا دعـوت بسـیج از 
کاندیداهـا بـرای تبییـن مواضـع خـود در مسـجد اشـکال دارد ؟

ج( باید بر طبق قوانین و مقررات  نظام اسالمی عمل شود.
8-حکـم شـرکت یـا عـدم شـرکت در انتخابـات سـایر کشـورها 
چیسـت؟ آیا در این حکم فرقی بین کشـور اسـالمی و غیر اسـالمی 
و انتخابات رسـمی کشـوری و انتخابـات غیر رسـمی کوچک وجود 

دارد یـا خیـر؟ اگر فـرق دارد، حکـم هر کدام چیسـت؟
ج( بـه طـور کلـی شـرکت در انتخاباتـی کـه موجـب جلوگیـری از فسـاد و یـا  
فسـاد بیشـتر شـده و یـا شـرکت نکـردن موجـب تضعیف اسـالم و مسـلمین 

شـود، واجـب اسـت.

مطابق با فتاوای حضرت  آیت اهلل العظمی خامنه ای منتشر شد

احکام ویژه ایام انتخابات
05138580795-8


