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رئيس جمهور در سفر به سيستان و بلوچستان:

راه نجات،وحدت و پيروي از اخالق محمدي است
اگر عربستان از بمباران يمن نتيجه نگرفت
تقصير اي ران نيست

بهدنبال فاصله با جهان عرب
نيستيم

حقآبه هيرمند و هامون
بايد تامين شود

اسالم از سيستان و بلوچستان
به شبه قاره هند رفت

مي خواستند با تروريسم
جلوي پيشرفت منطقه را بگيرند

انتقال سفارت آمريكا به قدس

خودکشي
ترامپ و نتانياهو

»

دکتر حامد حاجيحيدري

از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
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قضيه :زلزله کرمان ،با شدتي نزديک به زلزله بم ،خوشبختانه تلفاتي
نداشت و مطابق اعالم سرپرست اورژانس کشور« ،مهمترين دغدغه،
احتمال سرمازدگي در شب در مناطقي است که مردم از ترس خارج
از منزل حضور دارند» .خب؛ خدا رو شکر که مهمترين دغدغه همين
است که البته بايد با کمک همه ما مرتفع شود .زلزله غرب کشور هم در
مقايسه با دو زلزله شديد قبلي يعني بم و رودبار ،تلفات بسيار کمتري
داشت .ولي ،در چند روز پس از زلزله مهيب غرب کشور ،هر نوع خبر
منفي در تلگرام منتشر ميشد ،صرفنظر از اين که درست باشد يا
نادرست .آواري از خصومتها و بدگوييها در گرفت که خبرهاي خوب
زير اين خصومتها و بدگوييها و سياسيکاريها گم و له شد .اين
که موکبهاي اربعين با دستور مقام معظم رهبري به خستگي "نه"
گفتند ،و به مناطق زلزله زده رفتند و بساط خود را آن جا پهن کردند،
اين که هر شب از پايگاههاي بسيج محله ما کمکها به سمت مناطق
زلزله زده روان بود ،اين که شمار تلفات اين زلزله در مقايسه با دو زلزله
مهيب قبلي در بم و رودبار بسيار کمتر بود ،همه اينها جاي شکر و
خرسندي داشت ،اما اهالي تلگرام ترجيح دادند از سياهيها و مصائب
راستين و دروغين سخن بگويند و بنويسند و بر طبل دشمنيها بکوبند،
بدون آن که انديشه کنند که اگر روزي اين سياهيپراکنيها سر باز
کند ،ممکن است موجب درگيريها و منازعات اجتماعي دامنهدار و
مهارناپذير شود که دود بيحاصلاش به چشم همه ما برود .شايد هم
برخي از آنها که اين منفيبافيها را شارژ ميکنند ،همين را بخواهند.
حتماً همين را ميخواهند.
کاوش اول در قضيه :در متن همهگير تلگرام ،عالقهمندي به قضاوتهاي
چشمي ،يک گام عقب نشسته ،و جاي خود را به قضاوتهاي شنيداري
داده است .زماني به کنايه ميگفتند که عقل عوام به چشمشان است،
ولي امروز به همان چشم هم دريغ ميخوريم ،وقتي در صحنه شبکه،
عقل افراد به گوششان است .فعاالن شبکه از اقشار متوسط شهري،
سه پله نزولي را تجربه کردهاند :عقل به چشم ،و از چشم به گوش.
داشتن يک اجتماع درست و درمان ،مستلزم آن است که از قضاوتهاي
سطحي بر اساس شنيدهها پرهيز شود؛ حتي از قضاوت با مبناي عينيتها
نيز پرهيز گردد؛ بايد بر مبناي عقلها و حکمتها که از انبوهي عينيت
به ضميمه اصول تحليل استنتاج ميشوند ،يک قضاوت ساخت که
تصميم را بر جاي بايسته خود بگذارد .اعضاي يک اجتماع صحيح و
سالم و درست و درمان ،با تمرکز بر هويتها ،اعمال ،زيباييها ،شاديها،
رنجها ،تعاملها ،و قدري هم عينيتها ،ميکوشند تا به سهولت ،مرزهاي
حرمت انساني را زير پا نگذارند .در اين ديدگاه ،حريمها و «به رسميت
شناختن» حريم در چارچوب يک سنت آزموده اهميت محوري پيدا
ميکند .آن چه اهميت دارد اين است که شرکاي زندگي اجتماعي،
چگونه بايد خود و ديگران را و مسيرهاي حرکت را تعريف کنند ،تا
نه تنها مزاحمتي براي يکديگر فراهم نياورند ،بلکه از آن بيش ،در
چارچوب يک همکاري ثمربخش و منصفانه ،زيست ممتاز انساني
را که همان زيست توأم با همافزايي اجتماعي است ،رقم بزنند .اين،
آن چيزي است که امروز ضرورت دارد تا مصلحان اجتماعي براي آن
طراحي مناسب ارائه دهند.
زاويه ديد دوم به قضيه :براي مدتهاي مديد ،که برنامه توسعه ما بر
مبناي رقابتهاي سوسيال و ليبرال ،توسط روشنفکران ترسيم ميشد،
همه چيز بر فرض رقابت بيرحمانه گرگها عليه يکديگر بنا شده بود.
فرض روشنفکر به تبعيت از بنيانگذاران فکر مدرن همين بود که
اجتماع انساني چيزي وراي جنگ همه گرگها عليه يکديگر نيست؛
بنابراين رقابت همه عليه همه ،يا انتظام بخشيدن به رقابت همه عليه
همه ،کليد فهم اجتماع تصور ميشد و ميشود.
ادامه در صفحه3

قانون بانكداري بدون ربا
كه ما نوشتيم ،هرگز پياده نشد
شافعي  :از رفتار دولت نگ رانيم
فاينانس ما را بدهكارتر مي كند
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اردوغان :

مسلمانان در اروپا تا 2025
سه برابر مي شوند

در سايت رسالت بخوانيد

WWW.RESALAT-NEWS.COM

بخش سياسي خارجي :گويا دونالد ترامپ رئيس جمهور
جنجالي اياالت متحده آمريکا قصد دارد حماقت ديگري را در نظام
بين الملل مرتکب شود .در حالي که ترامپ به شدت از شکست داعش
در سوريه و عراق ناراضي به نظر مي رسد ،قصد دارد براي حمايت
از رژيم نامشروع و منفور صهيونيستي ،قدس را به عنوان پايتحت
اين رژيم اعالم کند .اين در حالياست که همه دنيا در مقابل اين
اقدام احتمالي ترامپ متحد ايستاده است .يک مقام دولت آمريکا
مدعي شده است که دونالد ترامپ روز چهارشنبه جاري احتماال
قدس را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت خواهد شناخت؛
موضوعي که ممکن است موجي از انتفادات فلسطيني و بينالمللي
را به همراه داشته باشد.چنانچه خبرگزاري ايسنا گزارش داده است،
اين مسئول عاليرتبه در دولت دونالد ترامپ ،رئيسجمهوري آمريکا
به رويترز گفت ،ترامپ روز چهارشنبه سخنراني را ايراد ميکند
که احتماال طي آن قدس را پايتخت اسرائيل معرفي کند.اين در
حالي است که سخنگوي شوراي امنيت ملي در کاخ سفيد اعالم
کرد :ما چيزي براي گفتن نداريم.مسئوالن آمريکايي اشاره کرد ه
بودند ،به رغم اينکه ترامپ اعالم قدس را به عنوان پايتخت قدس
بررسي ميکند اما اينکه انتقال سفارت از تل آويو به قدس باز هم
به تعويق بيفتد ،وجود دارد.مسئوالن ديگر در کاخ سفيد همچنين
احتمال دادند ،ترامپ سياستي مانند قبليها را درخصوص تعويق
 6ماهه آن اتخاذ کند.اين مسئوالن افزودند ،از بين راه حلهايي
که جاي بحث دارد اين است که ترامپ به معاونانش دستور دهد
از طرحي که طوالني شده خارج شوند تا نشان دهد که نهايتا
مسئله انتقال سفارت را اجرايي ميکند.
ادامه در صفحه 9

مسير کاهش درگيريهاي اجتماعي

توتونچيان :

تعهدي درباره تحريم
ايران به آمريكا ندادهايم

سازمان ملل :اعالم پايتختي قدس توسط تل آويو
نامشروع و غير قانوني است

» سرمقاله
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آيت اهلل كاظم صديقي :

عشق به اهل بيت
پايه رسيدن به سعادت است
(ع)

حجت االسالم بصيري  :مسجدداري كمتر از كشورداري نيست
هيئتها مشكالت مردم محله را حل كنند

رمزگشايي از حمايت واشنگتن و رياض از تفکر وهابي
اوضاع پيچيده در کاتالونيا
اتحاد ايرانيان عليه واشنگتن و رياض
آي تاهلل فاضللنکراني:

غرب به بهانه تساوي مرد و زن در صدد ريشهکن کردن بنيان خانواده است
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت :غرب به بهانه تساوي مرد و زن
در صدد ريشهکن کردن بنيان خانواده است.به گزارش خبرگزاري فارس از قم،
آيتاهلل محمدجواد فاضللنکراني در ديدار اساتيد و طالب حوزه علميه خواهران
استان زنجان با بيان اينکه خواهران حوزوي بايد از مدافعان اصل احکام ديني
باشند ،گفت :بانوان طلبه بايد بر احکام فقهي به ويژه احکام زنان بايد کامال مسلط
بوده و جزئيات آن را بدانند.وي افزود :طالب خواهر بايد تاحدودي با مباني و
ريشه هاي احکام آشنا باشند ،يکي از مسائل اين است که آيا زن مي تواند مجتهد
باشد يا خير؟ مجتهد شدن براي زن مانعي ندارد و فتواي براي خود او معتبر
است و ديگر نمي تواند تقليد کند اما مشهور قريب به اتفاق مي گويند زن نمي
تواند مرجع تقليد شود.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين که
مرجع عنوان زعامت دين را دارد ،اظهار داشت :زعيم بر اساس آنچه که خداوند
متعال در باب امامت قرار داده استشمام مي شود که مذاق شريعت اين است
که زن در اين مرحله وارد نشود اما اين مسئله به معناي نقيص زن نيست بلکه
خداوند مسئوليت را از دوش او برداشته است.وي ادامه داد :زعامت و مرجعيت
مسئوليتي بسيار خطير است که خداوند اين مسئوليت را از زن برداشته است؛
در زمينه حجاب نيز قرآن مسئله چادر را مطرح کرده است اما استکبار در
برنامه اي وسيع براي مقابله با حجاب و چادر مسائلي را به ويژه در فضاي مجازي

مطرح مي کند که خواهران طلبه در اين زمينه مي توانند نقش ويژه اي ايفا کنند.
فاضل لنکراني با بيان اين که با افراد بد حجاب و بي حجاب بايد با منطق صحبت
شود ،ابراز داشت :بايد به چنين افرادي تفهيم کرد ،بسياري از افراد نمي دانند که
مسئله چادر در قرآن بيان شده است ،اگر خود انسان باور به مسئله نداشته باشد
نمي تواند ديگران را جذب کند از اين رو خواهران طلبه بايد چادر حجاب را
باور داشته باشند و مسئله را براي ديگران تببين کنند.وي عنوان کرد :برخي
مي گويند چادر و حجاب بر خالف آزادي است اما مسئله برعکس به شمار مي
رود چرا که زن به وسيله حجاب خود را از هزاران مشکل آزاد کرده و با بي حجابي
خود را در ورطه هزاران مشکل قرار مي دهد ،اين چگونه آزادي است؟رئيس
مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) خاطرنشان کرد :حجاب مصونيت و امنيت است ،آيا
امروز خانم هاي با حجاب اهميت دارند يا افرادي که بي حجاب هستند ،کسي
که حجاب دارد در اهميت است ،آزادي در فرض امنيت معنا دارد.وي اضافه
کرد :در همه احکام اسالمي درباره زنان بايد اعتقاد الزم وجود داشته و مسئله
کامال براي خواهران طلبه روشن باشد تا بتوانند مسائل را تبيين کنند ،البته باب
اجتهاد باز است اما انسان نمي تواند با صريح قرآن مخالفت کند ،قرآن شهادت
يک زن در برخي موارد را کافي نمي داند و اگر اين مسئله نيز درست بررسي
شود در واقع خداوند اين مسئوليت را از دوش زنان برداشته چرا که اداي شهادت

واجب است.فاضل لنکراني با بيان اين که جهاد بر زنان واجب نيست اما زنان بايد
مجاهد پرور باشند ،گفت :اين عدم وجوب کرامت زن است نه اين که تنقيص
باشد ،زن بايد مردان مجاهد تربيت کرده و از آن ها حمايت کند ،بايد در عين
اين که ضوابط فقهي و شرعي را رعايت مي کنيم آنچه که حقوق زنان است را
ناديده نگريم.وي افزود :مشکل اين است که انسان گاهي اوقات از يک زاويه به
مسائل نگاه مي کند ،اسالم نسبت به اختالط زن و مرد بسيار حساس است اما
متأسفانه امروز در مجموعه هاي دولتي و نهادها و در خانواده ها به آن توجه
نمي شود ،اگر مسئوليت زن مستلزم اين باشد که با هزار مرد صحبت کند
اشکال پيدا مي کند مگر اين که ضوابط رعايت شود.عضو جامعه مدرسين حوزه
علميه قم با بيان اينکه امروزه در فضاي مجازي تهاجمات بسياري به اسالم
مي شود ،اظهار داشت :دعواي غرب با اسالم در زمينه مباحث زنان تنها بحث
حجاب نيست ،غربي ها دنبال ريشه کن کردن بنيان خانواده هستند و به بهانه
تساوي مرد و زن مي خواهند بنيان خانواده ها را از بين ببرند.وي ادامه داد :غرب
مي خواهد زن را از ماهيت اصلي خود خارج کند که اين که اين مسئله در غرب ديده
مي شود و دنبال بي بند و باري هستند ،کساني که در فضاي مجازي به اسم
آزادي براي زن ها نفي حجاب را مطرح مي کنند دنبال بي بند و باري و ضد
اخالق هستند و اال نسبت به زن و حقوق آن دلسوزي ندارند.

ماتيس :تسليح کردهاي سوري را
متوقف ميکنيم

در مراحل پاياني قرار دارد ،انتظار ميرود توجه واشنگتن از تسليح
نيروهاي کرد سوري ،بر حفظ مناطق (آزاد شده) متمرکز شود.
وي ادامه داد« :ي پ گ» واحد رزمي حزب کردي دموکراتيک
سوريه ،مسلح است حالآنکه با توقف حمالت ائتالف ،مسلما ديگر
نيازي به تسليح آنها نيست ،بلکه نيازمند امنيت و پليس وابسته به
نيروهاي محلي هستيم که عدم بازگشت داعش را تضمين کنند.
وي در پاسخ به اينکه آيا آمريکا در نهايت روند تسليح ي پ گ را
متوقف ميکند ،گفت :بله ما دقيقا در مسيري گام برميداريم که
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا اعالم کرده است.گفتني است
ترامپ هفته گذشته در تماس تلفني با «رجب طيب اردوغان»

همتاي ترکيهاي ،قول داد روند تسليح کردهاي سوريه را متوقف
کند.اين درحالي است که «اريک پاهون» سخنگوي پنتاگون نيز
پيشتر در مصاحبه با خبرگزاري «آناتولي» اعالم کرد :مسلماً هر
سالحي که متحد ما يعني ترکيه را تهديد کند ،جم ع آوري
ي کنيم.با اينحال ،وي درباره جزئيات فهرست سالح هاي آمريکايي
م
ارسال شده براي کردهاي سوريه و نيز آمار دقيق آنها توضيحي
نداد.اريک پاهون درباره بازپسگيري تجهيزاتي مانند بولدوزرها،
خودروهاي زرهي هاموي ،مينها و دستگا ه هاي انفجاري نيز گفت
به دليل اينکه اين تجهيزات ،جنگي نبوده و براي مبارزه به کار
نمي روند ،پس گرفته نخواهند شد.

وزير دفاع آمريکا ميگويد کشورش تسليح کردهاي سوري را
متوقف ميکند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز« ،جيمز
ماتيس» گفت :با توجه به شکست داعش و در راستاي برآورده کردن
خواست ترکيه ،واشنگتن تسليح کردهاي سوري را متوقف کرده و
در عوض بر حفظ مناطق آزاد شده ،متمرکز خواهد شد.وزير دفاع
آمريکا ميگويد با توجه ب ه اينکه عمليات عليه داعش در سوريه

آگهي استعالم ارزيابي کيفي مشاوران
نوبت اول
شهرداري قم به استناد آييننامه خريد خدمات مشاوره مصوب  ،1388/10/01از مهندسان مشاوري که داراي صالحيت
"حداقل پايه  3انفورماتيک در رسته انتقال اطالعات  ،رشته امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات" يا "پايه  3مشاور
در گروه ارتباطات و فناوري اطالعات در تخصص طرحهاي جامع ارتباطات و فناوري اطالعات" از سازمان مديريت
و برنامهريزي کشور مي باشند جهت ارزيابي کيفي پروژه طراحي و پيادهسازي سيستم مديريت امنيت اطالعات
( )ISMSدعوت به عمل مي آورد.
جهت دريافت اسناد وجهي اخذ نميگردد.
مهلت دريافت اسناد :از روز پنجشنبه مورخ  96/09/16لغايت ساعت  23روز چهارشنبه مورخ 96/09/22
مهلت تحويل اسناد :از روز پنجشنبه مورخ  96/09/23لغايت ساعت  13روز پنجشنبه مورخ 96/09/30
جهت پاسخگويي به سؤاالت تخصصي با اداره کل فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري قم با شماره 025-37704389
تماس حاصل فرماييد  .
محل دريافت الکترونيکي اسناد :مراجعه به سامانه مناقصهگران شهرداري قم به نشاني  . peyman.qom.irشرکتها
مي بايست ابتدا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمايند .شماره تماس اداره پيمانها 025-36104335  :
محل تسليم اسناد :قم – بلوار امام موسي صدر –شهرداري مركزي – طبقه ششم – اداره کل حراست و امور
محرمانه
آگهي نوبت اول :روز يکشنبه مورخ 96/09/12
اداره کل روابط عمومي
آگهي نوبت دوم :روز سهشنبه مورخ 96/09/14

و بينالملل شهرداري قم WWW.QOM.IR

اخبار برگزيده »

فرار روحاني از پاسخگويي در روز دانشجو

دبير سياسي جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان ميگويد
دولت براي فرار از پاسخگويي ،مراسم روز دانشجو را مهندسي شده برگزار ميکند.
به گزارش تسنيم ،اميد پاليزبان درباره عدم اجازه به نمايندگان تمام تشکلهاي
دانشجويي در برنامه روز دانشجو که قرار است در دانشگاه سيستان و بلوچستان
برگزار شود ،اظهار داشت :از بين اين تشکلهاي دانشجويي تنها انجمن اسالمي
پيرو خط امام اجازه صحبت در حضور رئيس جمهور را پيدا کرده است .اين تشکل
همسو با دولت بوده و به همين دليل نماينده آن از سوي مسئولين امر اجازه
يافته است تا در مراسم روز دانشجو در حضور رئيس جمهور به نمايندگي از ساير
تشکلها به ايراد سخنراني به پردازد .وي ادامه داد :ما مراتب اعتراض خودمان نسبت
به اين کار را به گوش مسئولين دانشگاه رسانديم ولي در پاسخ به ما گفته شد:
«در اين برنامه چيزي دست ما نيست .رئيس جمهور سفري به استان سيستان و
بلوچستان داشته که اين برنامه هم در آن سفر قرار گرفته است .ايشان برنامه سفر
خود را مشخص کرد ه و اين برنامه قابل تغيير نيست ».پاليزبان عنوان کرد :از اين
اقدام رئيس جمهور اين گونه برداشت ميشود که ايشان براي فرار از پاسخگويي،
مراسم روز دانشجوي امسال را در دانشگاههاي تهران برگزار نکرد ه و در دانشگاه
سيستان و بلوچستان هم بسيار مهندسي شده حضور مييابد.
***

فخيم زاده :پشيمانم

مهدي فخيم زاده با انتشار پستي در صفحه اينستاگرامش از عملکرد خود در زمان
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ،ابراز پشيماني کرد .باشگاه خبرنگاران
نوشت :در زمان دوازدهمين دوره رياست جمهوري ،هريک از افراد به تبليغ کانديداي
محبوب خود ميپردازند .در اين ارتباط مهدي فخيم زاده پستي در صفحه اينستاگرامش
منتشر کرد و به اين نکته اشاره کرد که در اين دوره به حسن روحاني رأي داده
اما االن پشيمان است .او در صفحه اش نوشت« :انتخابات رياست جمهوري مشهد
همراه با بر خي سينماگران ،مثل کيومرث پور احمد ،ابوالحسن داوودي ،سعيد
سهيلي و ...به مشهد رفته بوديم تا در مراسم سخنراني آقاي روحاني حضور داشته
باشيم و براي ايشان تبليغ کنيم .راستش را بخواهيد اآلن پشيمانم».
***

دولت ريشه مشکالت را نميشناسد

روزنامه اصالحطلب «جهان صنعت» اخيرا در گزارشي با عنوان «يأس هواداران؛
رشد فقر و بيکاري» نوشت :با گذشت  ۱۰۰روز از روي کارآمدن دولت دوازدهم اين
ضعف در عملکرد دولت وجود دارد که ريشه مشکالت در جامعه ايران را نميتواند
پيدا کند و درک درستي از شناسايي و ارائه راه حل براي آنها ندارد .بنابراين به
نظر ميرسد ،ترديد درباره تشخيص ريشههاي مشکالت در ايران سبب شده است
سياستهايي دنبال شود که سنخيتي با وضعيت کنوني جامعه ندارد .در واقع دولت
به جاي اينکه رکود تورمي را بررسي کند ،اين بحث را تنها در تورم خالصه کرده
و روي آن مانور ميدهد.
***

توقف خريد آب سنگين ايران

مقامات کاخ سفيد به يک رسانه آمريکايي خبر دادند که خريد آب سنگين از
ايران که از دوران رياست جمهوري اوباما و بر اساس برجام آغاز شده بود متوقف
مي شود .به گزارش پايگاه خبري واشنگتن فري بيکن ،خريد مواد اتمي از ايران
از دوران اوباما آغاز شده بود .اوباما اين کار را در آن زمان آغاز کرد تا تضمين
کند که ايران به توافق اتمي پايبند بماند .دولت اوباما در سال  2016اعالم کرد
که هشت ميليون دالر براي خريد آب سنگين از ايران اختصاص داده است .اين
موضوع سبب ايجاد بحث هايي در کنگره آمريکا شد .اين گزارش مي افزايد :بر
اساس توافق اتمي محدوديت هايي براي ايران در ارتباط با اين محصول اتمي
در نظر گرفته شده است .مقامات ارشد دولت ترامپ به نشريه فري بيکن اعالم
کردند که دولت آمريکا بيش از اين از ايران آب سنگين خريداري نخواهد کرد.
برخي کارشناسان ،اين اقدام دولت آمريکا را تالشي براي قطع کردن دسترسي
ايران به منابع مالي آمريکا ميدانند.
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