مقام معظم رهبري:

جهانگیري:

انتظار از حوزه علمیه قم براي
حل ابهامها و مشکالت دیني

زمان افزایش اعتماد به نظام
و آینده ایران است

پایگاه اطالعرســاني مقــام معظم رهبــري :حضرت
آیــتاﷲ خامنــهاي ،مقــام معظم رهبــري ،در دیدار
مســئوالن دفتر تبلیغات اسالمي ،یک وظیفه مهم این
دفتر را پاســخ به ســؤالها و نیازهاي فکري جوانان،
دانشجویان و گروههاي اثرگذار فرهنگي...

گروه سیاست :معاون اول رئیسجمهوري روز گذشته
در اختتامیه دهمین جشنواره بینالمللي فارابي گفت:
»نهادهاي حاکمیتي امروز مســئولیت مهمي بر عهده
دارند؛ پیشنیاز انجام وظیفه مســئولیت همه نهادها
این است که در چارچوب قانون عمل کنند...

صفحه ۲

صفحه ۳
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همتی در مخالفت با پرداخت مالیات از درآمدهای بانک مرکزی عنوان کرد

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

مالیات
نمیدهیم

سیدحسن نصراﷲ:

روسها کانال انتقال
پیام آمریکا به ایران
صفحه ۱۵

ﻣﻘﺎوﻣﺖﺑﺨﺘﯿﺎر
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

از ذم تا مدح بازرگان

راز سایتهاي موشکي عربستان

جایگاه بازرگان در اندیشه مخالفان دیروز و موافقان امروز

نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی  ۲,۴۰۰میلیارد تومان منفی است

صفحه ۶
کیروش :خواسته قلبی من پیروزی ایران است

کدام ایرانی بهترین
بازیکن جام است؟
صفحه ۱۴

برای بررسی بیشــتر منجر شد .محمد حسینی ،نماینده
مجلس ،دراینباره به »شرق« توضیح داد :بانک مرکزی
به موجب بند شــش طرح یکفوریتــی اصالح قانون
بودجه امســال و با توجــه به نرخ تســعیر ارز باید در
مجمــوع ۱۵هزارمیلیاردتومان بابت مالیات درآمدهای
ارزی و ســود سهام ویژه شــرکتها پرداخت میکرده،
اما تاکنون که  ۱۰ماه از ســال میگذرد ،یک ریال هم به
ادامه در صفحه ۴
خزانه واریز نکرده است.

شرق :روز گذشــته صحن علنی مجلس شاهد اختالف
میــان نمایندگان مجلس و رئیس بانک مرکزی بر ســر
اخذ مالیات از این نهاد بود؛ عبدالناصر همتی با اشــاره
به شــرایط اقتصادی ،موافق اخذ مالیات از درآمدهای
ارزی بانک مرکزی نیست و مجلســیها معتقدند ،این
درآمد قابــل دریافت اســت ،همیــن اختالفنظر هم
در نهایت به برگشــت بنــد مربوط به اخــذ مالیات از
درآمدهای ارزی بانک مرکزی به کمیســیون تخصصی

عذرخواهي ناشر
از ابراهیم گلستان

احمد میدري :

ﺣﻮاﺷﻰ »ﻣﺴﯿﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و«...

شاه گفت فساد اداري
مرا از پا درآورد

صفحه ۸

کافکا مقلدان را پشت
در گذاشت
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮاﻧﯽ
صفحه ۸

مالقات با ملک فهد
بازدید از تبعیدگاه رضاشاه
از ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪر
صفحه ۱۵

صفحه ۲

صفحه ۱۳

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

چه باید کرد؟

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب در روزﮔﺎر ﺑﻬﺮام ﮔﻮر

ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽﻃﺒﺎ

ادامه در صفحه ۱۳

وقتي ســخن از شاهنامه ،این اثر ســترگ فرهنگ و ادب
ایرانزمین و این حماسه عظیم جهاني ميشود که برترین
ویژگي آن ســتودن خرد و ستایش مردانگي است ،همه
نگاهها به چنــد ماجراي بزرگ و دریادماندني مانند مرگ
ســیاوش ،نبرد رستم و سهراب ،نبرد رســتم و اسفندیار
معطوف ميشــود و اگر دوستداران ســخن فردوسي از

ادامه در صفحه ۶

اﻧﺎﷲ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن

ﺑﺮادران ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻠﮏﻣﺪﻧﻰ
درﮔﺬﺷﺖ واﻟﺪه ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﻰﮔﻮﯾﯿﻢ و در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮد آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﮐﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  97/11/8از ﺳﺎﻋﺖ 14ﺗﺎ 15:30در
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮك ﻏﺮب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻓﺎﺿﻞﻣﯿﺒﺪى -ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ

ارتبـاطبا روزنـامهشـرق
SHARGHLINE
@ SHARGHDAILY.IR

www.sharghdaily.ir

باالخره چشممان به منشور »به
ســوي بهار« روشن شد .بيهیچ
معطلي و مقدمه باید گفت یک
مشت کلمات زیبا و دلفریب از
کساني که هشت سال همهگونه
ناروایي به کشــور تحمیل کردهاند ،در این منشور
دیده ميشود و صد البته کلمات قويتر ،زیباتر و با
پشتوانه قانوني در قانون اساسي ما وجود دارد که
این انشــای دلفریبانه در مقابل آنها به قول شیخ
شیراز شــبه در جوهریان است .ظاهرا عوامفریبي
پایانــي ندارد؛ نه در عمق و نه در وســعت و صد
البته این نوع اظهارنظرها در دیگران هم کموبیش
دیده ميشــود و هریــک هم از یــک رنگولعاب
خــاص برخوردار اســت؛ امــا هیچکــدام از این
اظهارنظرها نميگوید چه کنیم تا بار مشــکل این
کشــور به مقصد برســد .ظاهرا مسائل کشور مثل
گوشــت قربانياي اســت که هرکس از یک طرف
آن را ميکشــد .گروهي که مشــتاق اقتصاد آزاد
هستند و ظاهرا مارک نئولیبرالي دارند ،در اشتیاق
خود به این مباني صحبت ميکنند و گروه دیگري
که ظاهــرا دولتگرا هســتند ،به منــش و عقاید
آنان حمله ميکنند .گروهي قســمخورده سیاسي
ضددولت هســتند و از هر وســیلهاي براي حمله
به دولــت اســتفاده ميکنند و به قیمــت ازدیاد
مشکالت کشور درصدد ساقطکردن دولت هستند.
ایــن گروه درصدد قطع ارتباطــات کامل بانکي و
مالي و دیپلماتیک ایران و دیگر کشورها هستند ،به
امیــد آنکه دولت روحاني اظهار عجز کند .دولت
هم در عین آنکه آمریکا برجام را نفي کرده و نوعا
شــرکتهاي اروپایي ،کرهاي و ژاپني و دیگران از
ترس آمریــکا تصریحا و تلویحا بــه اقدام آمریکا
لبیــک گفتهانــد و به عین ميبیننــد که صادرات
نفت  ۴۰درصد ســابق شــده ،باز هــم بودجهاي
عــادي و البته با پیشخــوري آینده مينویســد
و مجلــس هم اگر پیشخــوري را زیاد نکند ،کم
نميکنــد .در همیــن حــال در تریبونهــا دائما
ميگویند دولت معیشــت مردم را بهبود بخشــد
و از همه اینها برجســتهتر عالمي دیني اظهارنظر
ميکند که وظیفه و هــدف اصلي انقالب مبارزه
با فقر و محرومیت نبوده اســت .جدا از ســخنان
امام خمیني )س( ،ســخن پیامبر روشن است که
هرگاه فقر وارد شــود ،کفر همراه آن ميآید.همه
داد سخن سر ميدهند؛ اما هیچکس نميگوید در
شــرایط فعلي چه باید کرد که کشور از این گردنه
صعب به سالمت عبور کند.

ﻣﻬﺪي اﻓﺸﺎر

مردمان اهل دل باشــند ،به عاشقانههاي شاهنامه نظیر
بیــژن و منیژه ،زال و رودابه ،رســتم و تهمینه و کتایون و
گشتاســب نیز سري ميزنند؛ اما بســیاري از داستانها و
روایات شاهنامه مغفول واقع ميشود؛ روایاتي که توصیه
به اعتدال ،خرد و خردگرایــي و تأکید بر عقالنیت دارند.
یکــي از رخدادهایي که الاقل این قلــم تاکنون در جایي
ندیده که به آن پرداخته شده باشد ،ماجراي تحریم شراب
توســط بهرام گور اســت .بهرام گور برخالف چهرههاي
اسطورهاي مانند رســتم ،اســفندیار ،بیژن ،گیو و گودرز،
از چهرههاي تاریخي شــاهنامه اســت .او فرزند یزدگرد
اثیم یا یزدگرد گناهکار اســت که درباریان وي ،از بسیاري

تندخویيها و خشــونتهایش تصمیــم گرفتند بهرام،
جانشــین او را از دربار پدر دور نگاه دارند تا خلق و خوي
زشت پدر به پسر سرایت نکند و سرانجام پس از تحقیق
و پژوهش بسیار که بهرام را به چه کسي بسپارند تا تحت
تربیت خویش پرورش دهد ،ســرانجام وي را به یمن نزد
پدر و پسري یمني به نامهاي نعمان و منذر ميفرستند و
او را چــون فرزند خویش ميپرورند و در تربیتش مردانه
ميکوشــند و او را مردي دلیر و ســتایشبرانگیز پرورش
ميدهنــد .با این حال یزدگرد بنا بر خوي نازیبایش ،هرگز
به فرزند خویش به مهر ننگریست و به لطف رفتار نکرد
و یک بار زماني که او را ســاعتها در محضر خویش سر

پا نگه داشته بود و بهرام از شدت خستگي چشم بر هم
نهاده بود ،بر او خشم گرفت و روانه زندانش کرد.
چنان بد که یک روز در بزمگاه  /همي بود بر پاي در پیش
شاه /چو شد تیره شب ،رأي خواب آمدش/هم از ایستادن
شــتاب آمدش/پدر چون بدیدش به هم بر دو چشم /به
تندي یکي بانگ بر زد به خشم /به دژخیم فرمود کین را
ببر/کزین پس نبیند کاله و کمر
و بهــرام در حصر خانگــي بماند تا آنکه از ســوي
امپراتور روم شــخصي به نام تینوش کــه براي گزاردن
بــاج و خراج روم به ایران آمده بود ،وســاطت کرد و به
خواهش تینوش ،بهرام آزاد شد.

ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺠﻠﺴﯽ
ناگهان در رســانههاي جهان
عکسهــاي فضایــي ســایت
موشکي عربستان منتشر شد که
شامل ســکوهاي پرتاب ،انبارها،
کارگاههاي ساختوساز موشک
و سوخت خشک و ســایتهاي مسکوني پرسنلي
است که در چنین سایت بزرگي مشغول کار هستند.
این عکسها در ســال  ۲۰۱۸برداشته شده و ظاهرا
هنگامي منتشــر شــده که آنالیز یا تجزیهوتحلیل و
نتیجهگیري حرفهاي روي آن انجام شــده اســت.
به گزارش رسانهها ،ســابقه کار به سالهاي ۲۰۱۱
و  ۲۰۱۲بازميگردد؛ یعني به پیش از رويکارآمدن
ملک سلمان و محمدبنســلمان ماجراجو .جالب
اینکــه ولیعهد جوان و وزیر خارجه برکنارشــده او
با همدستي اســرائیل ،تبلیغات گســتردهاي علیه
برنامههاي دفاعي موشکي ایران به راه انداختهاند!
ترامپ قبال عربســتان را به گاوي شــیرده تشــبیه
کرده بــود و بهدنبال آن ،ســفر جنجالي ترامپ به
عربســتان پیش آمد و در این سفر با تفاهمنامهاي
 ۴۰۰میلیــارددالري دوشــیدن از گاو را آغــاز کرد.
ترامپــي که بــه اســتناد حمله تیم عربســتاني به
برجهاي تجارت جهاني و تشکیل طالبان و داعش
و راهانــدازي جنگ داخلــي ویرانگر در ســوریه و
عراق ،آن کشــور را بهدرســتي حامي تروریسم در
خاورمیانــه و جهــان نامیده بود ،پــس از امضاي
تفاهمنامه  ۴۰۰میلیارددالري در عربســتان و رقص
شمشــیر و چرخاندن گــوي بلورین ،بــه تبعیت از
محمدبنســلمان و عادل الجبیر سابق )!( ناگهان
ایران را مسئول راهاندازي تروریسم وهابي طالباني
و داعشــي اعالم کرد! رئیسجمهور آمریکا خوش
و خرم به واشــنگتن بازگشــت و خطونشــانهاي
خود علیــه ایران را به اجرا درآورد.اکنون با لورفتن
موشــکهاي بالستیک عربستان که ظاهرا نیمي به
ســمت ایران و نیمي به سمت اسرائیل نشانهگیري
شــده و نوع آن را هــم چیني تشــخیص دادهاند،
پرسش این است که چنین برنامه محرمانهاي تا چه
اندازه با مداخله مستقیم چین اجرا شده است و تا
چه اندازه با همکاري پاکســتان ،شریک استراتژیک
چین که ضمنا مجــذوب و نیازمند به بازار و ثروت
عربستان هم هست .پاکستاني که زماني الف ارادت
به ایران ميزد و از ســالها پیش در تحریم بانکي
ایران پیشقدم شــد ،خط لوله گاز )خط دوســتي(
را اجرا نکــرد و درصدد جایگزیني پــروژه پرهزینه
خط لوله گاز ترکمنســتان -افغانستان -پاکستان و
احتماال تا هند برآمد .پاکستاني که بندر بینالمللي
گــوادر را با همــکاري چین در کنار مــرز ایران برپا
کرد و حملههاي تروریســتي به مرزداران ایراني در
بلوچستان از خاک آن کشور انجام شده است.
ادامه در صفحه ۴

ﺑﺮادران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﮑﻮﻫﻰ
ﻣﺼﯿﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن
را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ .از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﺮﻣﻈﺎﻫﺮى -ﻣﻬﺪى رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﭘﺮوﯾﺰ  -ﺑﺮﻧﺎرد ﻋﺰراﺋﯿﻠﯿﺎن
ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ و رﺿﺎ اﺑﺮى

اﻧﺎﷲ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻧﻮروزى ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻰﺗﺎن را ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ و از
درﮔﺎه اﯾﺰد ﻣﻨﺎن ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﺮت و ﺑﺮاى ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻰ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﻰ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  97 /11/09اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﯿﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  8/30ﺗﺎ  11ﺻﺒﺢ
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮدﺣﺴﯿﻨﻰ ،ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﻣﻬﯿﻤﻨﻰ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻼﯾﻰ ،ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺗﻬﺮاﻧﻰ
اﺣﻤﺪ ﺗﻮاﻫﻦ،ﺣﺠﺖاﷲ ﻣﯿﺮزاﯾﻰ،ﺟﻤﺎل ﺑﺎﻓﺮاﻧﻰ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ، ،ﻣﻬﺪى رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن ،ﺟﻮاد رﺿﻮى
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﻰ ،ﺣﺴﻦ ﻓﺎﯾﻀﻰ

همراهان امروز
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