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اخباركشور
خطیب جمعه تهران:

در پرتو وحی
لزوم تفکر در جلوههای خلقت الهی
«از آیات او (خداوند) آفرینش آسمانها و زمین و تفاوت
زبانها و رنگهای شــما اســت؛ در این (جلوههای خلقت)
الروم22 -
نشانههایی است برای اهل علم».

به نام تو
که مادر دو جهانی
خدیجــه دختر خویلد یکــی از چهار زن برگزیده خداســت که در وقار و
متانت و حیا و نجابت ،ســرآمد زنان عرب بود .مالک کاروان تجارتی و ثروتمند
صالحــی که در کنار تجارت و بازرگانی ،به طهــارت مال و دارایی عنایتی ویژه
داشــت .او صاحب فضائل و ظرائف اخالقی بود و در عرب جاهلی آن زمان نیز
چون خورشیدی در میان زنان عفیف ،میدرخشید .خدیجه بانویی به تمام معنا
بود و شــرافت و اصل و نصب را به همراه داشــت .همین ویژگیها و برتریها
بود که او را شایسته همســری برگزیده برگزیدگان و مادریِ برترین زنان عالم
نمود .خدیجه که با مکارم اخالق آشــنا بود به تفاوت محمد صلی اهلل علیه وآله
با ســایرین آشنا بود و شــناخت که او سرچشمه محامد است و سرآمد خالیق.
محمد را که امین روزگار بود امین اموالش کرد و سررشــته امورش به او سپرد.
از آن پــس امیر کاروان خدیجه محمــد امین بود و کمکم امیر دل خدیجه نیز
محمد امین شــد .تا که دل به او سپرد و ثروت به او سپرد .خدیجه بانو ،بانوی
برگزیده محمد امین شــد و افتخاراتش به تکامل رســد و با اسالم آوردنش به
پیغمبر خاتم ،به کمال رسید.
خدیجه اولین بانوی مســلمان اســت که کماالتش نباید به همین جا ختم
شود .او قرار است خبرساز تاریخ شود و منحصر بهفردترین همسر و مادر گردد.
او قرار اســت نسل پاک پیامبران را تداوم بخشد و پر برکتترین نسل را مادری
کند .خدیجه که تکرار نامش غرورآفرین اســت و ایمانافزا ،باید ابدیت نســل
پیامبر خاتم را به ثمر رساند و مزد و سود تجارتش و سختیهای راه بعثت را از
خدایــش بگیرد .و فاطمه مزد صبر و اجر جهاد خدیجه بود که خدا در دامنش
گذاشت .حوریهای بهشتی که عصاره خوبیها و اسوه صبوریهاست .او نیز باید
چون مادرش اســتثنا و دردانه باشــد که از آن پدر و مادر گرامی جز این دختر
ارجمند نباید توقع داشت .و پیامبر اعظم که پدر امت است و خدیجهای که مادر
مؤمنان اســت باید نسلی پاک و شــجرهای طیبه را در دنیای ما خاکیان غرس
کنند تا ادامه انبیاء باشــد و تا ابد الگوی خوبان روزگار گردد و نمیشود فاطمه
را بیخدیجه شناخت.
فاطمه در چنین روزی در سال پنجم بعثت دیده جهان را روشن کرد و دور
گردون را به ثمر نشــاند و خدا کوثری به رسولش عطا نمود که دریای بیکران
فضائل است و آسمان پرستاره مکارم .فاطمه که طینتی فردوسی دارد و خلقتی
آســمانی ،منجی بندگان خداست از آتش و چون که خانه دنیا را چون آسمان
خلقت نورانی نمود ،زهرایش میخوانند .او ســتوده و ســفارش شده خداست و
فرشــتهای در زمین است که پیغمبر خدا بوی بهشت را از او میشنید .او شافع
امت اســت و رافع بال .الگوی زنان و مردان مؤمن است و سرور زنان عالمین .او
درخت طوبایی است که به گفته پدرش در خانه علی است و میوههایش ،سرور
جوانان بهشــتند .او کوثر اســت و خیر فراوان .او ترجمان آیات جمالی است و
خدای قرآن ،به یاد او آیهها فرو فرســتاده است .اگرچه در کتاب مبین ،ظاهری
از نام او نیامده ولی سررشته سرمشقهای قرآنی از خانه او و علی درآمده است.
گویــی این بانوی بهشــتی باید همچون خاطره خوش بــرای خلقت بماند
و انگار قرار نیســت که نشانی دقیق از او در دســت مردمان باشد .که حکایت
اجمالیاش کافی است .تا که کمکم قدر او را بدانند و بشناسند  .اگر بدانند  .او
راز سر به مهر هستی است .و چون اسرار قرآن ،برایمان دست نایافتنی  .خلقت
منحصر به فرد و بهشتی او ،زندگی کوتاه و پرثمرش ،شهادت جانکاه و استخوان
سوزش ،و حکایت کفن و دفن این مادر و داستان قبر بینشان او که ماتم مداوم
اســت و حزن بیپایان ،همگی به این معنی است که فقط فاطمه فاطمه است و
در میان مخلوقات خدا از این شاهکار خلقت تنها یکی کافی است و آنکه قدرش
شناخته نشــد ،چه لزومی دارد که قبرش شناخته شود .چه نیازی است که در
قرآن نام فاطمه باشــد .به جز واژه سربســته کوثر که خیر فراوان است چگونه
میشد به منزلت زهرا اشاره نمود؟
پدرش که در قرآن و ســایر کتب آسمانی ستوده است و رسول مکرم خدا،
مادرش که در قرآن مادر مؤمنین اســت ،نشان افتخار شوهرش را که میتوان
در صدهــا آیه قرآن دید و عطر فرزندانــش را میتوان در الیههای معانی قرآن
استشمام کرد و خانواده او که شجره طیبه است و اصل و ریشهاش ثابت است و
شاخ و برگش تا به بهشت سر کشیده است و بر داده ،چگونه باید در قرآن بیان
میشد که نشد؟ این درخت پرثمر رسول است که از خانه علی به عرش رسیده
است و این خانه اوست که محل عبور و مرور مالئکه است و خانه امید جبرائیل
و میکائیل .این خانه نشــان شده خداست و نشــانه فرشتگان برای آنکه ره گم
نکنند .آن نور که از زمین به آســمان کشیده میشود ،نور نماز فاطمه است که
عالم افشان است .و این همهمه روز و شب مالئک که در آسمان پیچیده ،مژده
استجابت دعاهای فاطمه در حق مردم است .او مادر عالمین است و اگرچه بهار،
تنهــا هیجــده بار روی ماهش را دید و از آن پس به خزانش ســپرد ولی تا ابد
بهارهایمــان بوی یاس میدهد که احمد عزیــزی گفت :یاس بوی حوض کوثر
میدهد  /عطر اخالق پیمبر میدهد.
فاطمه در دامن مهربان خدیجه بالید و عشق و ارادت ام المؤمنین به رسول
مهربانیها را دید و دریافت و در دوران ســخت مکه که کودکی خردسال بود و
وقتی سایه خدیجه از سر امت رفت و چراغ عمرش در خانه رسول خاموش شد،
این فاطمه بود که مراقبت از پدر و نبوت را بر عهده گرفت .دســتان مهربان و
کوچک فاطمه بود که نوازشگر روی ماه پیغمبر بود و عرق خستگی از جبینش
میزدود .این فاطمه بود که آلودگی جسارت مشرکین که بر عمامه و عبای پدر
مینشســت را میشســت .خار از پای پدر میکشید و آب گوارا به او میرساند.
دســتان مهربان او بود که از کودکی با دســتاس آزرده شده بود .برای پدر نان
میپخــت و برای پدر مادری میکرد .او مادر پــدر بود از بس که مهربان بود و
پیامبر ما قربان صدقهاش میرفت .فاطمه جان ،پدرت به قربانت .فاطمه را پاره
تن خود میدانســت و آزردگی او را آزار خود و خشنودیاش را مایه خوشحالی
خود.
فاطمه پا به پای پدر راه پر زحمت رســالت را پیمود و عاشقانه در خدمت
نبوتش بود .همانگونه که بعدا ً در خدمت امام خود بود .اص ًال گویی خدا فاطمه
را برای محافظت از نبوت و امامتش خلقت کرد .و گویی نبوت و امامت بیفاطمه،
ناتمام اســت .و خانه پیغمبر و علی علیه السالم بیفاطمه ،خانه امن نمیشود و
بیپاســدار اســت .فاطمه بر تمام عالم حق دارد که هم محافظ ختم المرسلین
است و هم مدافع امام المتقین و هم مادر امامان دین .حسن و حسین در دامن
او ســرور جوانان بهشت شدند و زینب و ام کلثوم در آغوش او معنی گرفتند .و
خــدا ایثار و صبر و فداکاری را با نام او معنا کرد .دوران خوش دنیا همان زمان
بود که فاطمه در دنیا بود .بعد از فاطمه دنیا مثل آسمان ابری در شب تار شد.
بینور و بیفروغ .و پر از ترس و دلهره .و حکایت فاطمه در خاطرات جهان مانده.
با واژگانی که چون مردمان پرسشگر به دنبال او میگردند .مثل مادر.
مادر کلمهای است که بیفاطمه مثل نقاشی بیرنگ است که اگرچه قشنگ
ولی بیعمق اســت و بیاحساس ،نیاز به توضیح دارد و زبان سخن ندارد و  ...و
کامل نیســت .مادر تنها برازنده اوست که مادر پدر بود و مادر فرزندان علی .و
برای امت هم مادری میکرد .قبل از آنکه برای خود و فرزندانش از خدا چیزی
بخواهد برای امت میخواست و به اسم برایشان دعا میکرد .پناه زنان امت بود
و دعاگوی مردانشــان .در آن مدت کم که بیحضور پدر زیســت ،چراغ هدایت
امت بود به ســوی امام و عهد غدیر .سینه صبور علی بود و شریک غصه او .اگر
چه خود آزرده تن شــده بود و رنجور و روز به روز آب میشد ولی خانه به خانه
علی را میبرد تا که شــاید حقش را به او برســاند و چون پروانه به دور امامش
میگردید تا آن زمان که به مرادش رسید و در راه امامش جان سپرد .او مادری
اســت که هنوز دامن بلندش مهد تربیت فرزندان رشــیدی چون خمینی کبیر
اســت که او نیز در این روز به تقدیر و اقبال جهان آمد .سالم بر آن مادر و این
فرزند روزی که زاده شــدند و روزی که به آسمان رفتند و روزی که برانگیخته
خواهند شد.

حجتاالسالم والمسلمین
مسعود صدوق درگذشت

حجتاالسالم والمسلمین مسعود صدوق از اساتید سطح عالی
حوزه علمیه قم که به منظور شــرکت در سخنرانی به دعوت مردم
شیراز در حال سفر به این شهر بود ،در حوالی شهر آباده دچار سانحه
رانندگی شد و دار فانی را وداع گفت.
به گزارش رسا ،حجتاالسالم والمسلمین مسعود صدوق از اساتید سطح
عالی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی فرهنگســتان علوم اسالمی صبح
پنجشنبه بر اثر سانحه رانندگی در حوالی شهر آباده جان خود را از دست داد.
پیکر این اندیشمند و عالم فقید پس از نماز جمعه قم تشییع و در حرم
مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.

دیپلماتهای ما هم میگویند
آمریکا به تعهداتش عمل نمیکند

امام جمعه موقــت تهران با بیان اینکه برجام به
عنوان یک تجربه بیاعتمادی به آمریکا را ثابت کرد،
گفت :همین یک تجربه بس است و دیگر تجربه مجدد
نکنیم چرا که آمریکا ثابت کرد دشمن ما است .رهبری
فرمودند همچنین دیپلماتهای ما میگویند آمریکا به
تعهدات خود عمل نمیکند.
بــه گزارش فارس ،آیتاهلل محمدعلی موحدی کرمانی
در خطبههای نماز جمعه تهران با اشــاره به قرار داشتن در
آستانه سال جدید ،اظهارداشت :باید یک محاسبهای کنیم
که در یکسال گذشته چه کردهایم و چقدر ارتقا داشتهایم.
مســاله نیکوکاری و به یاد ضعفا بودن از مسائل مهم شب
عید نوروز است.
وی با بیان اینکه برجام به عنوان یک تجربه بیاعتمادی
به آمریکا را ثابت کرد ،گفت :همین یک تجربه بس اســت
و دیگــر تجربه مجدد نکنیــم چرا که آمریــکا ثابت کرد
دشمن ما است .رهبری فرمودند همچنین دیپلماتهای ما
میگویند آمریکا به تعهدات خود عمل نمیکند.
آیتاهلل موحدی کرمانی تصریح کرد :قرار بود بعد از 6
ماه تمام تحریمها برداشته میشود ،نه تنها برداشته نشد بلکه
تحریمهای دیگری به بهانههای امنیتی اضافه شــد .آمریکا
میگوید بیایید در مسائل منطقه گفتوگو کنیم عجیب است
کســی که به حرف و تعهدات و وعدههایش پایبند نیست،
چطور میشود با آن گفتوگو کرد.
امام جمعه موقت تهران گفت :مساله اقتصاد مقاومتی از
مسائل مهم کشور است ،انتظار میرود به آن در بُعد اقدام و
فعلی
عمل بیشتر توجه شود ،رهبری فرمودهاند ادامه وضع ِ
تولیــد داخلی یعنی بیکاری و این دیگــر ربطی به آمریکا
ندارد .مسئوالن برای این بیکاری خانمانسوز فکری کنند.
اثر سمینارها و جلسات برای رفع مشکالت مردم چیست؟
نکند تنها حرف باشد و عملکرد هیچ ،مشکالت معیشت مردم
دغدغه عمیق رهبری و مجلس خبرگان است.
وی پیرامون دولتمردان و مردم ،خاطرنشان کرد :یکی از
عوامل وحدت دولت و مردم ،محبتِ فیمابین است .ارتباط
مردم باید با دولتمردان ســهل و آسان گردد ،مبادا بین آنها
مانعی باشــد تا نتوانند مشکالتشان را مطرح کنند .زندگی
اشــرافی صاحبان قدرت آنها را از مردم جدا میکند و این
فاجعه است.
آیتاهلل موحدی کرمانی بیان داشت :گردانندگان نظام
باید زندگی در حد مســتضعفین داشته باشند بیایید همه
سادهزیستی را از رهبری یاد بگیریم.
امــام جمعه موقت تهران گفت :بــه تعبیر مقام معظم
رهبــری آمریکا میخواهد همه چیــز را بگیرد و هیچ چیز
ندهد .وزیر خارجه انگلیس با کارنامه سیاه حقوق بشریاش،
خود را ارتقادهنده حقوق بشر در جهان قلمداد میکند .زهی
بیشرمی و بیحیایی.
وی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه عربستان درباره
ایران ،اظهار داشت :این فرد ایران را حامی اصلی تروریسم در
جهان میخواند در حالی که کشورش در یمن سیل خون به
راه انداخته و کودککشی کار روزانه او است .قرآن میخوانند
اما خبری از عمل به قرآن نیست.
آیتاهلل موحدی کرمانی با بیان اینکه جواب این کشتارها
و خونهای ریخته شده در یمن را چگونه میخواهند بدهند،
گفــت :ما اگر عملی انجام میدهیــم ،ما حمایت از مظلوم
میکنیم قرآن هم میگوید حمایت از مظلومین بکنید.
امــام جمعه موقت تهران در ادامه با بیان اینکه ما باید
به اعتالی کشــورمان بیندیشیم ،افزود :مقام معظم رهبری
فرمودند که چهار چیز عناصر اقتدار در کشور است از جمله

میکنند .با اعمال جاهالنه چشــم یکدیگر را کور میکنند.
مسئوالن برای این حرکات جاهالنه کاری کنند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود پیرامون
فرهنگ دینی ،گفت :استفاده غلط از فضای مجازی باعث شده
اعضای خانواده از یکدیگر جدا شوند ،خانوادهها متالشی شوند
و آمار طالق رو به افزایش رود .فرهنگ دینی آسیب میبیند.
آیتاهلل موحدی کرمانی تأکید کرد :باید فضای مجازی
را پــر از معــارف دینی و بصیرت سیاســی کرد که در این
زمینه وظیفه نخبگان ســنگین است .هشدارهای الزم داده
شود تا از استفاده غلط که بنیانهای اخالقی کشور را از بین
میبرد ،پرهیز شود.

چند  10میلیارد از پولهای بلوکه شده
به دلیل تحریم دالر و ناجوانمردی آمریکا
به کشور منتقل نشده است

ایمــان و معرفت دینی ،قدرت علمی ،اقتصاد مقاوم و حفظ
عزت ملی.
وی تصریح کرد :ایرانی که در دوره پهلوی ذلیل آمریکا و
قدرتهای سلطهگر بود ،امروز به برکت عمل به همین چهار
عنصر ،به قدرت منطقه تبدیل شده است.
آیتاهلل موحدی کرمانی با ابراز تاسف از حوادث رخ داده
در چهارشنبه آخر سال گفت :نمیدانم تا چه زمانی باید شاهد
این صحنههای دلخراش باشیم .ما را ملتی رشید میشناسند
که تمام توطئههای دشمنان را خنثی و تمام نقشههای آنان
را نقش برآب کردیم و بینی استکبار را به خاک مالیدیم.
وی بیان داشت :دنیا در مقابل حوادث چهارشنب ه سوری

نسبت به ما چگونه قضاوت میکنند؟ دنیایی که ما را رشید
میخواند ،این صحنهها را که میبیند ،در رشــد ما شــک

امام جمعه قم:

اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی
آن طور که باید و شاید انجام نشد

قم -خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم با اشاره به پایان سال «اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل» ،گفت :در این حوزه آن
طور که باید و شاید اقدام و عمل صورت نگرفت و
نواقص زیادی به چشم میخورد.
حجتاالســام والمســلمین علیرضــا اعرافی در
خطبههای آخرین نمازجمعه قم در سال  95که با حضور
گسترده مردم انقالبی در مصالی قدس این شهر برگزار
شد ،افزود :رهبر معظم انقالب در جلسه اخیر خبرگان
از کاســتیها در اقدام و عمل در اجرای سیاســتهای
کلی اقتصاد مقاومتی اعــام نارضایتی کردند که باید
مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.
وی با اشاره به رکود در بخش صنعت و تولید کشور،
اظهار داشت :مسئولین کشور در حوزه صنعت ،تجارت
و اقتصاد باید با برنامهریزی دقیق ،مشکالت را از پیش
پــای اقتصاد کنار بزننــد و این مهم با همت بلند قابل
دسترس است.
رئيس جامعه المصطفی العالمیه پیشرفت بخشها و
صنایع دفاعی را قابل تقدیر و ارزنده دانست و گفت :این
مسئله نشان میدهد که در حوزههای دیگر هم میتوان
مشکالت را برطرف و از تنگناها عبور کرد.
خطیب جمعه قم در بخش دیگری از خطبههای نماز
سالروز تأسیس حوزه علمیه قم را مورد توجه قرار داد و با
بیان اینکه این ایام سالروز حمله وحشیانه رژیم طاغوت

به مدرسه فیضیه است ،اظهار داشت :حوزه علمیه همه
مشکالت را به جان خرید و ایستادگی کرد تا سرانجام
با تفضل الهی انقالب اسالمی به پیروزی رسید.
وی افزود :امروز هم حوزه ،انقالبیتر از گذشته همپا
با مراجع معظم تقلید و علما بر سر پیمان خود با انقالب
که پیمان الهی است ،ایستاده و عقب نخواهد نشست.
حجتاالســام والمســلمین اعرافــی در ادامه به
انواع و اقســام توطئههای مستکبرین و همپالگیهای
منطقهایشان علیه انقالب اســامی و محور مقاومت
اشــاره کرد و بیان داشت :امسال بیش از سالهای قبل
شاهد رفع مشــکالت و بهبود وضعیت محور مقاومت
هستیم و این ثمره مجاهدت با محوریت گفتمان انقالب
اسالمی است.
امام جمعــه قم همچنین ســالروز میالد حضرت
زهرا(س) و امام خمینی(ره) را به عموم محبین خاندان
رســالت و امامــت تبریک گفت و با بیــان اینکه نگاه
اسالم به جایگاه زن نگاهی مترقی و حقیقی و براساس
توانمندیهای زن استوار است ،تصریح کرد :مسیری که
امروز تمدن غرب مقابل زنان قرار داده است ،جز تباهی
آنان سرانجامی نخواهد داشت.
وی خاطرنشــان کــرد :همــه ما باید به شــکرانه
نعمتهای خداوند محرومین و مستمندان را یاری دهیم
و ستادهای نوروزی نیز در خدمت به مسافران به ویژه
زائران حضرت معصومه(س) کوشا باشند.

ت رئیسه احزاب اصالحطلب و اعتدالگرا:
در نشست انتخاباتی هیئ 

قطعیت ریزش آرای روحانی
معرفی چند کاندیدای اصالحطلب را ضروری کرده است

روسای احزاب اصالحطلبان و اعتدالگرایان در
نشست انتخاباتی خود با اشاره به قطعیت ریزش
آرای روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری بر
ضرورت معرفی چند کاندیدای اصالحطلب در کنار
وی تاکید کردند.
محمدجواد حقشناس رئیسجبهه اصالحطلبان در
این نشســت ،درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 96
گفت :ما درباره انتخابات بیانیه دادهایم و در آن بیانیه ضمن
تأکید بر تداوم حمایــت از آقای روحانی ،اعالم کردهایم
که در کنار آقای روحانی باید کاندیدا و یا کاندیداهایی از
جریان اصالحطلبی هم داشته باشیم.
حقشناس مدعی شد :دولت تدبیر و امید با حمایت
و پشتیبانی اصالحطلبان و اعتدالگرایان و حمایت مردمی

که اقبال به این دو جبهه داشــتند روی کار آمد و قطعاً
اگر حمایت این دو جبهه نبود امروز شــاهد شکلگیری
دولت تدبیر و امید نبودیم.
بر این اســاس ،پــس از حقشــناس ،ایرانی رئیس
کمیته سیاسی و انتخابات جبهه اعتدالگرایان خاطرنشان
کرد :ما به نحوی قبل از انتخابات  92تمامی جریانهای
اصالحطلب و اعتدالگرا را مدیریت کردیم و با تأکید آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،تمامی توان و کارکردهایمان را برای
رأیآوری آقای روحانی عملیاتی کردیم ،ولی متأســفانه
پس از انتخابات به این نتیجه رســیدیم که تیم پیرامون
آقای روحانی عالقهای به این مجموعهها نداشته و ندارد.
دبیــرکل حزب فرزندان ایران گفت :امروز با توجه به
بیتفاوتی دولتمردان و افراد پیرامونی دولت تدبیر و امید،

الریاض به نقل از وزارت حج و عمره سعودی:

عربستان و ایران در زمینه مراسم حج توافق کردند

روزنامه عربستانی الریاض اعالم کرد ،وزارت حج و
عمره عربستان و سازمان حج و زیارت ایران اقدامات
الزم برای مشارکت حجاج ایرانی در مراسم حج 1438
(ه ق) را مطابق با دیگر کشــورهای اسالمی به انجام
رساندند.
روزنامه الریاض چاپ عربســتان به نقل از بیانیه وزارت
حج و عمره عربســتان افزود :ســازمان حــج و زیارت ایران
خواستار حفظ کرامت حجاج ،تامین امنیت آنها و اجازه انجام
شــعائر دینی ،صدور ویزا برای حجاج ایرانی از داخل ایران و
نه از طریق کشور ثالث شده است.این روزنامه بدون اشاره به
جزئیات بیشتر توافق دو کشور عربستان و ایران نوشت :طرف
عربستانی متعهد شد که سالمت حجاج ایرانی تامین شود.

پیشتــر حمیــد محمدی سرپرســت ســازمان حج و
زیارت درباره شــروط ایران برای از سرگیری حج گفته بود:
برخــورداری از حمایتهای حقوقی و کنســولی برای زائران
ایرانــی ،رعایت ع ّزت و کرامت زائــران و اطمینان از امنیت
زائران که در کمال ســامت و آرامش مناســک حج را بجا
بیاورند؛ از شــروط اولیه و اساســی جمهوری اسالمی ایران
اســت».به گزارش ایرنا ،در حــال حاضر یک میلیون و ۶۰۰
هزار زائر ایرانی در نوبت ســفر حج تمتع هستند که براساس
اعالم وزارت حج عربســتان برای افزایش سهمیه کشورها با
توجه به پایان پروژه توسعه مسجدالحرام ،ایران درصورت به
نتیجه رسیدن مذاکرات ،درخواست اعزام  ۸۰هزار زائر برای
حج تمتع  ۹۶را مطرح خواهد کرد.

سازمان حج و زیارت اعالم کرد

اعزام بیش از  ۸۵هزار زائر ایرانی در سال ۹۶

ســازمان حج و زیارت در اطالعیهای اعالم کرد:
شرایط الزم برای تشرف بیش از  ۸۵هزار نفر از حجاج
جمهوری اسالمی ایران در حج سال  ۱۳۹۶مهیا شده
است.
به گزارش فارس ،سازمان حج و زیارت در خصوص حج
تمتع سال  1396اطالعیهای صادر کرد.
در این اطالعیه آمده اســت :به اطالع ملت شریف ایران
اســامی میرساند ،متعاقب مذاکرات حج سال آتی با وزارت
حج عربســتان و با اطمینان از تامیــن انتظارات مورد نظر و
با عنایت به تاکیدات رهبر معظم انقالب ،مســئولین محترم
نظام جمهوری اســامی ایران و مردم شــهیدپرور و بزرگوار
ایران اسالمی ،در خصوص تحقق حجی عزتمندانه مبتنی بر

امنیت ،عزت و کرامت حجاج عزیز کشــورمان و فراهم شدن
بســتر ارائه خدمات مرتبط در حوزههای کنسولی ،پزشکی و
سایر خدمات مورد نیاز ،با استعانت از خداوند متعال شرایط
الزم برای تشــرف بیش از  85هــزار نفر از حجاج جمهوری
اسالمی ایران در حج ســال  1396مهیا شده است .در این
اطالعیه تاکید شده اســت :جزئیات مذاکرات در موضوعات
مختلــف از جملــه موضوع شــهدای منا و شــهدای حادثه
مسجدالحرام و نتایج مرتبط در اولین نشست خبری تشریح
خواهد شد.
همچنین برنامههای سازمان حج و زیارت برای فراخوان
و ثبت نــام متقاضیان حائز اولویــت در اطالعیههای بعدی
اطالع رسانی خواهد شد.

آیــا حمایت مجدد از روحانی میتواند نقطه امیدی برای
همافزایی و بهکارگیری نیروهای اصالحطلب و اعتدالگرا
باشد؟
ایرانــی گفت :به قول یکی از بزرگان اگر انتخابات به
دور دوم کشیده شود قطعاً رأی روحانی ریزش میکند و
اگر قرار اســت روحانی به دور دوم برود بهتر است با یک
اصالحطلب باشد.
در ادامه ،آذربــاد دبیرکل حزب ترقی با بیان اینکه
مخالفیــن ما درباره برجام میتواننــد در مناظرات علیه
روحانــی بهره بگیرند و حتــی نقاط مثبت و قوت وی را
به چالش بکشــانند تصریح کرد :با تمهیداتی که از سوی
رقبای روحانی به عمل آمده اعتقاد دارم که اصالحطلبان
هم حداقل دو کاندیدا در کنار روحانی معرفی کنند.
عباس حسینمردی از حزب پیشگامان توسعه نیز با
اشــاره به صحبتهای ایرانی گفت :چه قبل از انتخابات
و چه در هنگام انتخابات  92و با توصیه آقای هاشــمی
رفســنجانی تمام توان و نیروهای خودمان را با تیم آقای
روحانی هماهنگ کردیم و انتظار داشتیم که در دستگاه
اجرایی حداقل از افراد متخصص و باتجربه ما نه فقط برای
ســهمخواهی ،بلکه برای ساماندهی و تنظیم امور دولت
استفاده شود که متأسفانه اینگونه نشد و این بیتوجهیها
به مرو ر گریبان دولتی که مدعی تدبیر و امید بود را گرفته
و در بسیاری از حوزهها کاستیهای زیادی را شاهدیم.
به گزارش فارس ،سپس عارف در سخنانی گفت :امروز
بحثهای جدی در عملکرد دولت وجود دارد و من بارها به
رئیسجمهور گفتم که هنوز  65درصد از فرمانداران شما
از اردوگاه دولت قبلی و مخالفان هســتند و دست دولت
خیلی باز نیست و نیروهای خوبی داریم که از آنها استفاده
نشده و این رویکرد درستی نبوده است.
عارف گفــت :در الیحه بودجه گرچه گامهای خوبی
برداشته شده ولی معیشت مردم در آن دیده نمیشود و
احســاس عمومی این نیست که دولت مدعی است برای
 700هزار نفر ایجاد شغل شده است.
عارف با تکرار ادعاهای بیپایه و اساس سابق مبنی بر
این که برجام سایه جنگ و تحریمها را برداشته است گفت:
علیرغم مخالفتها به نظر من باید با حضور روحانی در دور
بعدی انتخابات ریاست جمهوری برای شوراهای اسالمی و
مجلس آینده نیز برنامهریزی کنیم .عدهای میگویند نباید
کاندیدایی از اصالحات در مقابل روحانی بیاوریم و گروهی
اعتقاد دارند که به هر دلیلی اگر روحانی رأی نیاورد و اتفاق
دیگری بیفتد باید در کنار روحانی کاندیدای دیگری باشد
و درنهایت به نفع روحانی کنار رود.

به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم غالمرضا مصباحیمقدم
از اســاتید دانشــگاه امام صادق(ع) در ســخنرانی پیش از
خطبههای نمازجمعه تهران نســبت به سیاستهای دولت
در زمینه اجرای سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی انتقاد
کــرد و با بیان اینکه بار مدیریت اجرای اقتصاد مقاومتی بر
دوش دولت اســت ،اظهار داشت :معتقدیم که بهتر از اینها
باید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در آینده پیاده شود.
وی نســبت به خامفروشی سنگهای تزئینی به برخی
کشورهای اروپایی ،گفت :کشورهای آلمان و ایتالیا و برخی
دیگر کشــورها ســنگهای تزئینی را به صورت خام از ما
میخرند و پس از فرآوری به دیگر کشورها و از جمله کشور
خودمان صادر میکنند و سوال اینجاست که آیا ما خودمان
نمیتوانیم با بهرهوری این کار را انجام دهیم و برای کشــور
ارزش افزوده داشته باشیم؟
حجتاالســام مصباحیمقدم با اشاره به سخنان رهبر
معظم انقالب اسالمی در ابتدای سال جاری در حرم مطهر
امام رضا(ع) پیرامون اقتصاد مقاومتی و توجه به سیاستهای
آن از ســوی ارکان دولت و دیگر دســتگاهها ،ابراز داشت:
معظمله خواهان این شــدند که دولت در پایان ســال 95
گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی ارائه کند تا معلوم شــود اقداماتی در سال
 95انجام شده یا خیر.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس نهم با بیان
اینکه پیدا کردن مزیتهای نسبی اقتصادی در حوزه اقتصاد
مقاومتی نقشه راه را مشخص و تکلیف را برای مردم معلوم
میکرد ،بیان داشــت :دولت باید به دستگاهها و مردم طی
سال جاری اعالم میکرد تا بدانند در برابر تدابیر اندیشیده
شده در حوزه اقتصاد مقاومتی چه کارهایی باید انجام دهند؛
دولت باید بگوید که نسبت به توجه به تولید چه کار کرده؟
آیا حرف منتقدان را شنیدهاند؟
وی با تاکید بر اینکه واردات خارجی نباید قدرت تولید
داخلــی را تضعیف کند ،تأکید کرد :اینکه ما همه چیز را از
خارج وارد کنیم درســت نیست ،بلکه باید به تولید داخلی
نیز توجه شود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت :تاکنون  2هواپیما
خریداری شــده وارد کشور شــده ،البته ما هم میدانیم
که اگر حمل و نقل هوایی به روز شــود ،برای مســافران
اطمینانبخش است و اشکالی ندارد ،اما بهتر است دولت
همزمان تولید داخلی هواپیما را نیز ســاماندهی کند؛ آیا
آنهایی که میتوانند موشــک بسازند که از فناوری بسیار
باالیی برخوردار است ،نمیتوانند موتور هواپیما و قطعات
ظریف مورد نیاز آن را تهیه کنند؟ یقینا میتوانند این کار
را انجام بدهند.
حجتاالسالم مصباحیمقدم با طرح این سوال که چرا
از صنایع هوا و فضا حمایت نمیشــود تا پول خرید هواپیما
را سرمایهگذاری کنیم و به عنوان مثال به جای ورود 200
هواپیما  400هواپیما خودمان تهیه کنیم ،اظهار داشت :رهبر
معظم انقالب نسبت به بدعهدی و بدجنسی آمریکاییها در
قبال بازگشت پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور
انتقاد کرده بودند ،دولت بگوید که آیا این امر رهبری در به
کارگیری این پولها در ارتقاء سطح تولید محقق شده یا خیر؟
وی گفت :متاســفانه طبق اطالعــی که دارم چند 10
میلیارد از پولهای بلوکه شده هم به دلیل اینکه به صورت
دالر بوده و دالر نیز تحریم اســت ،امکان انتقالش به داخل
وجود نداشته و آمریکا نیز در این مسئله ناجوانمردی کرده
و مطالبات دالری ما در خارج از کشور همچنان بلوکه است
و امکان انتقال آن وجود ندارد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) ابراز داشت :خوشبختانه در
دوران ســالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی نخبگان ما
از طریق مهندسی معکوس توانستهاند مشابه تکنولوژیها و
فناوریهای خارجی را تولید کنند؛ به عنوان مثال در تولید
نیروگاه ،ایران در کل جهان پس از آمریکا و آلمان حرف اول
را میزند .شرکت مپنا به عنوان مثال تولیدکننده مولدهای
برق با جنرال موتور آمریکا و زیمنس آلمان رقابت میکند.
حجتاالســام مصباحیمقــدم یکی از نقــاط قوت
سرمایهگذاری در سالهای اخیر را در زمینه نیروگاهسازی
و پتروشیمی دانست و تصریح کرد :سوال این است که چرا
وزارت صنعــت اجازه میدهد که برای ســاخت نیروگاه با
خارجیها قرارداد منعقد شود آیا این اقتصاد مقاومتی است؟
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس نهم نسبت
به اتکاء روزافزون بودجههای ســاالنه کشور به نفت انتقاد
کرد و گفت :طبق برآوردها در ســال  25 ،94درصد ،سال
 31 ،95درصد و در بودجه ســال  96نیز  35درصد بودجه
به نفت متکی بوده که آیا این یک روند کاهشی برای اتکاء
به نفت است؟
وی بانکها را دچار مشکالت جدی دانست و تصریح کرد:
اصالح نظام بانکی در کشور در دستور کار دولت قرار نگرفته
و هنوز الیحه آن از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در مجلس بسیج را یکی
از ظرفیتها در تحقق سیاستهایی اقتصاد مقاومتی عنوان
کرد و گفت :بســیج میتواند خدمــت بزرگی را به اقتصاد
مقاومتی بکند ،دولت توجه بیشــتری باید به این ظرفیت
بسیج داشته باشد.
حجتاالسالم مصباحیمقدم با بیان اینکه معنای اقتصاد
مقاومتی این نیست که روابط اقتصادی خود را با دنیا تعطیل
و اقتصاد بسته ایجاد کنیم ،اظهار داشت :ما با روابط اقتصادی
با دیگر کشــورها به خصوص کشورهای همسایه موافقیم و
باید در این راستا تالش کنیم.
وی  80درصد اقتصاد کشور را وابسته به داخل و کمتر از
 20درصد آن را مربوط به خارج و صادرات و واردات دانست
و تاکید کرد :اهتمام دولت باید بیش از جذب سرمایهگذاری
خارجی توجه به اقتصاد داخلی باشد.

هدیه به خوانندگان
رهبر معظم انقالب :نوروز ،روز اول سال هجری شمسی است،
روز نو ،روز اول بهار ،اول رویش و جوشش طبیعت و اول شروع
زیباییها در عالم است ،این را برای خودتان هم اول بالندگی و
جوشش قرار دهید.

اخبار ادبی و هنری
بدرقه ابدی ترانهسرای «ایران»
برگزار شد

مراسم تشــییع پیکر خالق ترانههای به یادماندنی ،مرحوم افشین یداللهی
با حضور جمعی از مردم و هنرمندان روز گذشته در تاالر وحدت برگزار شد.
در این مراســم بنابر وصیت یداللهی ،پرچم مقدس کشورمان ،زینتبخش
تابوت وی شد.
هاشــمی وزیر بهداشــت و مرادخانی معــاون هنری وزیر ارشــاد ازجمله
مسئوالن حاضر در مراسم تشییع پیکر یداللهی بودند.
پیکر این شاعر پس از تشییع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک
سپرده شد.مرحوم افشین یداللهی چهارشنبه گذشته در اثر سانحه رانندگی به
دیار باقی شتافت.

استقبال گسترده از فیلمی
درباره منافقین

فیلم «ماجرای نیمروز» با روایت وقایع سیاســی ســال  1360و ترورهای
سازمان منافقین با استقبال گسترده روبرو شد.
به گزارش خبرنگار کیهان« ،ماجرای نیمروز» که عنوان بهترین فیلم ســی
و پنجمین جشــنواره فیلم فجر را کسب کرد ،از روز چهارشنبه  25اسفند روی
پرده سینماها رفت.
این فیلم به کارگردانی محمدحســین مهدویان ،در نخســتین روز نمایش
خود به فروش حدود  100میلیون تومان دســت یافت و تاکنون بیش از 200
میلیون فروش داشــته اســت.این فیلم عالوه بر بازخوانی مستندگونه بخشی از
کارنامه منافقین ،به مسئله «نفوذ» به عنوان موضوع فرعی میپردازد.

یک قرن سکوت ،تمدید شد

در پی اســتقبال از مســابقه کارتون و کاریکاتور «یک قرن سکوت» مهلت
شرکت در این مسابقه تمدید شد.
به گزارش خبرنگار کیهان ،فراخوان مســابقه «یک قرن سکوت» با موضوع
قحطی بزرگ تحمیلی اســتعمار انگلیس علیه ایران ،آذر ماه سال جاری منتشر
شد .این مســابقه به مناسبت یکصدمین ســالگرد هولوکاست ایران که توسط
دولت انگلستان انجام شد و مرگ و میر بیش از  9میلیون نفر از مردم کشورمان
را در پی داشت برگزار میشــود .همزمان با کلید خوردن این مسابقه نیز فیلم
«یتیمخانه ایران» با همین موضوع اکران شده بود.
به همین مناســبت ،آخرین مهلت ارسال آثار تا  ۱۷فروردین ۱۳۹۶تمدید
شد .این مسابقه توسط واحد تجسمی حوزه هنری انقالب اسالمی فارس برگزار
میشود و نشانی ارسال آثار به آن  yekgharnsokoot@gmail.comاست.

یک جامعهشناس مطرح کرد

تازه به دوران رسیدهها
برای اسکار ذوق میکنند!

یک جامعهشــناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،ذوقزدگی ناشی از
کسب جایزه اسکار را نوعی «تازه به دوران رسیدگی فرهنگی» توصیف کرد.
ناصر فکوهی در گفــت وگو با فرارو گفت :از عالقهمندان ســینمای اصغر
فرهادی نیســتم و آن را بخشی از بدنه ســینمای ایران میدانم که خود را در
طبقهبندی «اجتماعی» قرار میدهد؛ از لحاظ سبک نیز معتقدم فرهادی دائما
خود را در فیلمهایش تکرار میکنــد و نوعی روایت هیچکاکی دارد که محیط
اجتماعیاش را یک «طبقه متوســط مفروض شــهری» گرفتــه و درباره آن با
دیدگاهی اگزوتیک داستانپردازی رومانتیک میکند.
وی افزود :شخصا فکر میکنم واکنش بهتر آقای فرهادی بعد از عمل ترامپ
مبنی بر ممنوعیت ورود به این کشــور ،آن بود که فیلم خود را از رقابت بیرون
میآورد و نه آنکه وارد بازی رقابت میان هالیوود و کاخ سفید بشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد :اما آنچه از این هم برای من جالبتوجهتر بود
اینکه بســیاری از «ملیگرایان» از اینکه نام ایران به «افتخار» رسید و «آبروی
ما خریده شــد» سخن میگویند و البته نمیدانیم در گفتمان ملیگرایی راست
جدیــد چطور میتوان برنده شــدن یک جایزه در یک سیســتم غیر ایرانی که
نماینده نظامی است که ایران در صد سال اخیر بارها از آن ضربه خورده و امروز
هم هنوز کشور ما را تهدید میکند ،را برای کشور «افتخار» به حساب آورد.
فکوهی تصریح کرد :آنچه ما با این جایزه کردیم ،به نظرم گویای نوعی تازه
به دوران رسیدگی فرهنگی بود که به شدت با بازیهای سیاسی از هر دو جهت
نیز پیوند خورده بود.

انتشار شماره جدید کیهان فرهنگی

سیصد و شصت و ســومین شماره
کیهــان فرهنگی ویژه اســفند به همراه
موضوعــات متنوع فرهنگی -سیاســی
دربــاره «انقــاب اســامی و مقولــه
انتخابات»« ،جایگاه ریاســت جمهوری
در نظام والیت فقیه»« ،جهانی شــدن
و هویــت فرهنگی جوانــان» چاپ و در
اختیار عالقهمندان قرار گرفت.
«لزوم شــناخت ســرمایه فرهنگی
و حفظ آن» عنوان طلیعه این شــماره
کیهان فرهنگی اســت که مدیر مسئول
در آن گفتــه اســت :باید ایــن ثروت و
سرمایه فرهنگی را شناخت و از آن حفاظت کرد .مرزبانان و متولیان فرهنگی باید
مراقب باشند کسانی با ابزار قلم و بیان و تصویر ،گنجینهها و سرمایههای فرهنگی
ملت را تخریب و نابود نسازند؛ نیروهای جبهه فرهنگی را به گونهای آرایش دینی،
انقالبی دهند که بدهکاران انقالب طلبکار نشوند و عرصه را برای جوالن دادن خود
آماده نپندارند .از نفوذیها در عرصه فرهنگی خلع ید کنند و نگذارند چون موریانه
به جان انقالب و ریشههای آن بیفتند و از درون آن را بپوسانند.
«انقالب اســامی ،نظامســازی و مقوله انتخابات» عنوان یکی از مقاالت است
که حجتاالســام والمسلمین سید محسن شــفیعی چنین نوشته است :این که
امــام تغییر زمانبنــدی انجام هیچ انتخاباتی را نپذیرفت و خود برای شــرکت در
انتخابات مثل یک عبادت در اولین ســاعات رأیگیری پای صندوق میآمد ،عادی
نبود .این حرکات ،امامانه و براســاس حکمت بود .حتی در سالهای دفاع مقدس
و ایام موشــکباران شــهرها فرمود؛ انتخابات در موعد مقرر و زمان قانونی برگزار
شود و مســئوالن برگزاری انتخابات صندوقهای رأی را ببرند در پناهگاهها و رأی
مردم را بگیرند«.نگاهی تحلیلی بر جایگاه ریاســت جمهوری در نظام والیت فقیه»
عنوان مطلب دیگری است که روحاله فرهودی به نگارش درآورده که در بخشی از
آن نوشــته است :والیت فقیه ،مبناییترین ،مهمترین موضوع مطرح در حوزه امور
اجتماعی و سیاســی جامعه امروز ماســت؛ به طور کلی ،هر یک از مکاتب بشری،
بــرای مدیریت کالن اجتماع و بــه تعبیر دیگر ،اداره جامعــه و حکومت بر مردم
پیشــنهادی دارند که آن را در قالب یک «مدل سیاسی و حکومتی» که مبتنی بر
فلسفه سیاسی آن مکتب است ،ارائه میدهند .قائالن به نظریه والیت فقیه نیز آن
را «مدل حکومتی اســام» و اصلیترین جزء سیستم سیاسی دین در عصر غیبت
امام معصوم(ع) میدانند.
«مبارزات حضرت فاطمه زهرا(س) در مقابله با انحرافات سیاسی و اجتماعی»
عنوان دیگر مطالب این شــماره کیهان فرهنگی اســت که دکتر سردار اصالنی در
بخشــی از آن نوشته اســت :حضرت زهرا(س) حدود  90روز بعد از رحلت پیامبر
اکرم در قید حیات بود .در کمتر از یک هفته بعد از رحلت پدر گرامیاش حوادثی
بر جامعه نوپای اســامی گذشت که قبل از آن غیرقابل تصور بود .ماجرای سقیفه،
حوادث متعاقب آن و بصیرت و بینش ناب دختر پیامبر اسالم به دلیل برخورداری
از تربیت نبوی و غیرت علوی ،موجب شــد که ایشــان پرچــم مبارزه را به دوش
کشــد و تا حدودی نیز موفق گردد .ولی به دلیل عاطفه شدید و احساسات پاک و
توفندهاش به تدریج پژمرده شد.
همچنیــن در این شــماره میخوانیم« :پیروزی؛ زمینهســاز امتحانی بزرگ»
ســخنانی از حضرت آیتاهلل مصباح یزدی« ،سید مرتضی علمالهدی و نوآوریهای
مدرسی شــیعه» از عبدالحسین توکلی طرقی« ،جهانی شــدن و هویت فرهنگی
جوانان» به قلم دکتر صالح درآینده« ،کربن نشــان بیداری دیگرباره انســان غربی
اســت» از آیتاهلل علیاکبر رشــاد« ،تمدن نوین اســامی و چالش منافع ملی و
مصالح امت» نوشته دکتر امیر محسن عرفانی« ،گل عفاف» از استاد جواد محدثی،
«رازهای دهه شصت گشوده میشود»؟ از رمضانعلی ابراهیمزاده گرجی و...

