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درمکتب امام

حق را باید گرفت
حق را باید گرفت و انتظار آنکه جهانخواران ما را یاری کنند بی حاصل است. 

امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و میدان نربد است. روز نشاط عاشقان 

خداست. روز جشن و رسور عارفان الهی است. امروز روز نغمه رسایی فرشتگان در 

ستایش انسان های مجاهد ماست.
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نسخه ارگان رسمی دولت برای جنازه توافق؛
روح برجام را باید درمان کرد!

صفحه10
یکشنبه1۶مهر1۳۹۶

1۷محرم1۴۳۹-شماره۲1۷۴0

سرویس سیاسی - 
روزنامه رســمی دولت »ایران« در یادداشــتی با عنوان »اروپا علیه تک روی ترامپ« تاکید کرد: تا آنجا که به ایران 
مربوط می شــود، ایران به نص توافق هســته ای طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند بوده اما آمریکا و ایران، 
هریک، دیگری را به نقض »روح برجام« متهم می کنند واین نکته باید در دستور کار بین المللی قرار گرفته و با حضور 

بقیه اعضای گروه 1+5 مورد ارزیابی و درمان قرار گیرد.
نویسنده در ادامه کوشیده است نشان دهد اروپا ، چین و روسیه نمی خواهند دنباله روی ترامپ و آمریکا باشند و 
به برجام پایبند هستند ولی » اما این نخواستن ها تا کجا می تواند در قبال آمریکا مقاومت کند، آینده روشن می کند.«

روی دیگر سخن »ارگان رسمی دولت« که ایران و آمریکا هر کدام دیگری را به نقض روح برجام متهم می کنند پس 
باید این موضوع در دستور کار بین المللی قرار گیرد آن است که برجام بار دیگر مورد مذاکره مجدد قرار گیرد و کیست 
که نداند مذاکره مجدد امتیاز مجدد در مقابل وعده های مجددی که جامه عمل به خود نخواهد پوشید را در پی خواهد 
داشت و آیا در صورت مذاکره مجدد درباره روح بیمار برجام امتیازهای فراوانی که داده شده است به جیب ملت ایران 

برخواهد گشت؟! سؤالی که روزنامه دولت بدان پاسخی نمی دهد!

دولت رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد 
غالمعلی جعفرزاده  ایمن آبادی نماینده در گفت و گویی با روزنامه آرمان اظهار داشــت :»وزرای پیشنهادی دولت به 
صورت جدی به نمایندگان قول دادند که در مرتفع کردن مشــکالت منطقه ای و دغدغه های نمایندگان کمک کنند و 
تعامل مناسبی با مجلس داشته باشند. با این وجود وزرا از فردایی که از مجلس رأی اعتماد گرفتند دیگر قول های خود 
را فراموش کردند و راهی دیگری در پیش گرفتند. شــرایط به شــکلی است که دیگر حتی جواب تلفن های نمایندگان 

را نیز نمی دهند«.
جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت: »بنده با مشاهده فضای مجلس می توانم به صراحت عنوان کنم هر وزیری که 
در مجلس استیضاح شود رأی خواهد آورد و هیچ وزیری از استیضاح نمایندگان جان سالم به در نخواهد برد. وضعیت 

سه و یا چهار وزیر بسیار خطرناک و لب مرز است و هر لحظه احتمال استیضاح آنها وجود دارد«.
وی افزود:»رویکرد دولت پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس به صورتی شــکل گرفته که کار آقای روحانی برای 
معرفی دو وزیر باقیمانده دولت بسیار سخت شده است و نمایندگان به دنبال این هستند که به دو وزیر باقیمانده یعنی 

وزرای نیرو و علوم به راحتی رأی اعتماد ندهند و دولت را موظف به انجام برخی مسائل کنند«.
گفتنی است در جریان رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم، سکوت نمایندگان مجلس در بررسی برنامه های وزرای 
پیشنهادی- به صورتی که برخالف وظیفه نمایندگی، نیازی ندیدند نه در موافقت و نه در مخالفت از برنامه های وزرای 
پیشنهادی سخن بگویند- و حتی موافق صحبت کردن برخی نمایندگان که در مخالفت با کابینه ثبت نام کرده بودند تا 

اندازه ای عجیب بود که روزنامه های زنجیره ای حامی دولت نیز به آن پرداخته و معترض شدند.
در همان برهه کارشناســان تاکید کردند وزرایی که امروز از بهارســتان راهی پاستور می شوند در چهار سال آینده 
عهده دار اداره کشــور خواهند بود و شایسته نیست مجلسی ها در اعتماد به آنان دچار تساهل شوند چرا که ناکارآمدی 

فردای دولت دوازدهم در عمل به وعده ها، به پای مجلس نیز نوشته خواهد شد.

مدعیان اصالحات و برخورد قبیله ای با موضوع فساد
بررسی کارنامه مدعیان اصالحات نشان می دهد که این جریان مصداق اتّم قبیله گرایی در ایران است.

براســاس رفتار قبیله ای مدعیان اصالحات، اگر فســاد از جناح مقابل باشــد، با جنجال رســانه ای به ابزاری برای 
بهره برداری های سیاسی و انتخاباتی برای حذف رقیب بدل می شود ولی اگر متعلق به جناح خودی باشد، سرپوش بر آن 

گذاشته می شود و حتی به رسم تعصبات قبیله ای و عشیره ای مجرم مورد حمایت نیز قرار می گیرد.
روز گذشته،مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری 
بازداشــت شد. وی بنیانگذار و موسس بانک گردشگری بوده است. شرکت سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري 
ایران مشــهور به ســمگا نیز که بخشی از حوزه تحت مدیریت جهانگیری است، که تیرماه 1388 با سرمایه 20 میلیارد 

تومانی به ثبت رسیده، ظرف مدت کوتاهي توانسته شش شرکت اقماري بزرگ تأسیس کند.
روزنامه آفتاب یزد با اشاره به این موضوع در گزارشی نوشت:»پس از دستگیری حسین فریدون برادر رئیس جمهور، 

این بار نوبت مهدی جهانگیری برادر معاون اول شد«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »دلیل بازداشت برادر معاون اول به طور کامل مشخص نشده اما این رویداد 
تبدیل به حربه ای شده است از سوی مخالفان دولت، برای تخریب اسحاق جهانگیری که از اردیبهشت ماه سال جاری 

زمزمه های کاندیداتوری اش برای انتخابات 1400 شنیده شده است«.
ربط دادن احتمال کاندیداتوری اسحاق جهانگیری در سال 1400 به دستگیری برادرش در سال 96 از سوی این روزنامه 
زنجیره ای و سانسور کارنامه مهدی جهانگیری مصداقی دیگر از رفتار قبیله ای مدعیان اصالحات با موضوع فساد است.

قلمفرسایی روزنامه زنجیره ای در دفاع از متهمانی با پرونده سیاه!
روزنامه زنجیره ای بهار در گزارش تیتر یک خود احکام قضایی علیه هفت نفر از محکومان حزب منحله مشارکت در 
فتنه 88 را استمرار برخورد با »منتقدان« طی چهار دهه گذشته تعبیر کرد و نوشت: »همه در پشت  تریبون ها از اهمیت 
نقد و جایگاه ویژه منتقد می گویند، همه خود را نقدپذیر نشــان می دهند و مشــوق منتقدان و همه از پاسداشت آزادی 
سخن می گویند با یک »اما!« همه می گویند نقد خوب است و منتقد شایسته تقدیر و توجه »اما« به شرط آنکه نقدش 

سازنده باشد و همین »نقد سازنده« آغازگر توجیه برای وضع انواع محدودیت ها برای منتقدان است.«
رونامه بهار در ادامه این گزارش نوشت: »چند روز پیش بود که احکام هفت نفر از چهره های ارشد جریان اصالح طلبی 
کشور صادر شد. احکامی که شامل حبس و ممنوعیت از فعالیت سیاسی و... می شد. جدا از آنکه با جست وجو در کارنامه 
فعالیت های سیاسی این هفت نفر لکه سیاهی که نشانگر فعالیتی علیه نظام سیاسی مستقر باشد یافت نمی شود و هدفی 
جز »اجرای بدون تنازل قانون اساسی« را دنبال نمی کردند به بهانه این حکم قضایی تازه صادر شده این پرسش پیش 

روی ما قرار دارد که تا ِکی و کجا قرار است این شیوه مواجهه با منتقدان را ادامه دهیم«
روزنامه زنجیره ای بهار در حالی از عملکرد سالم و در جهت منافع ملی اعضای حزب منحله مشارکت سخن می گوید 
که اعضای این تشــکل منحل شده در فتنه 88 نقش فعالی داشــته اند، فتنه ای که هدف اصلی آن براندازی جمهوری 
اسالمی به بهانه انتخابات بود، کافی است به عملکرد و پرونده افرادی که روزنامه بهار علیه احکام قضایی مرتبط با آنها 
قلم فرســایی شده اســت نگاهی گذرا بیندازیم، دستگیری در فتنه 88 به دلیل حضور فعال در آن به خوبی در پرونده 

این افراد قابل مشاهده است. 

گفتمان سازی برای اصالح طلبان دردی از مردم را درمان نمی کند!
روزنامه زنجیره ای شــرق در یادداشــتی به موضوع گفتمان سازی و مانیفست نویسی برای اصالح طلبان پرداخت و 

نوشت »این کار دردی از مردم را درمان نمی کند«
ســردبیر شــرق در این یادداشت به دو مصاحبه از شــخصیت های اصالح طلب در هفته گذشته پرداخته است که 
»مصاحبه شونده اول پاشنه  آشیل اصالح طلبی را اصالح طلبان کاذب و دروغین می داند که همچون موریانه در حال استحاله 
و پوک کردن جریان و گفتمان اصالح طلبان هســتند و ]مصاحبه شــونده دوم[ بر سه محور اساسی پافشاری کرده بود: 
1- نوسازی گفتمان یعنی به روزکردن آن، 2- برنامه ریزی برای حل بحران های مردم و 3- انسجام تشکیالتی و هشداری 
با چاشنی آینده هراسی به این مضمون که جایگزین دولت اعتدال، دولت اصالحات نیست؛ بلکه دولت پایداری است.«

نویسنده در پایان نتیجه گرفته است »در شرایطي که سیاست داخلي را مسائل خاورمیانه، تحوالت سوریه، عراق و 
غیاب داعش، همه پرسی کردستان و لغو برجام از سوی ترامپ تحت الشعاع قرار داده، سخن از گفتمان سازي و نوشتن 
مانیفست براي اصالح طلبان اگر مفید به فایده هم باشد، دردي از مردم دوا نمي کند؛ بیشتر به کار اصالح طلبان حزبي و 
ماندگاري در قدرت مي خورد و براي تئوریسین هاي آن شأن و منزلت نظریه پردازان دولت و قدرت را رقم مي زند. اگرچه 

اینها مذموم نیست؛ اما درست در تضاد با سیاست به  مثابه سیاست است.«

گام آخر بزک کنندگان برجام؛ هر اتفاقی بیفتد ما برنده ایم!
روزنامه زنجیره ای اعتماد در گزارشی به تبعات سیاسی سنگ اندازی ترامپ به برجام پرداخته و نوشت: »هر اتفاقی 

بیفتد ما برنده ایم!«
در این گزارش با اشــاره به اینکه »اصالح طلبان سیاســت خود را بر دفاع از مواضع تامین کننده منافع ملی کشــور 
ادامه خواهند داد« آمده است: عدم تائید پایبندی تهران به توافق هسته ای اعتماد جهانی به آمریکا را زیر سؤال می برد.

در گزارش اعتماد همچنین آمده اســت »این مسئله که آمریکایی ها می خواهند زیر برجام بزنند نشان می دهد که 
آمریکایی ها از این قرارداد دچار زیان شده اند«

روزنامه زنجیره ای اعتماد همچنین در گزارش خود آورده است »ایران به خوبی در طول زمان اجرای برجام توانست 
میان آمریکا و اروپا تمایز و در برخی موارد شکافی معنادار ایجاد کند«.

پس از توافق هسته ای موسوم به برجام قرار بود بنا به وعده های فراوان مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور در همان 
روزهای نخست همه تحریم ها برداشته شود ولی نه تنها این گونه نشد بلکه متعاقب اجرای همه تعهدات از سوی ایران در 
دولت گذشته و کنونی آمریکا نه تنها تحریم ها برداشته نشد بلکه هر روز تحریمی جدید به تحریم های سابق افزوده گردید!
با این وجود مدعیان اصالحات در روزنامه های زنجیره ای به بزک کردن برجام پرداخته و هر روز از دســتاوردهای 
خیالی توافق هسته ای برای مردم ایران گزارش دادند ولی دریغ از اینکه بگویند آیا این دستاوردهای کذایی بر روی سفره 
مردم قابل مشاهده هست یا نه؟! آمد و رفت هیئت های خارجی نیز در این روزنامه ها پوشش یافت ولی بار دیگر سخنی 
از این گفته نشد که این رفت و آمدها چه فایده ای داشته است جز چند هواپیمای کاغذی و غیرکاغذی که همه چیز به 

آن محدود ماند و هر وقت زنجیره ای ها می خواهند از برجام سخن بگویند بدان استناد می کنند و حرفی دیگر ندارند.
در رابطه با زیان آمریکا از برجام نیز واقعیت چیز دیگری اســت که مدعیان اصالحات خود می دانند، دولت کنونی 
آمریکا می بیند که ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده اســت و از ســوی دیگر با نقض برجام از سوی آمریکا نیز بر 
ادامه روند زیان بار کنونی اصرار دارد، با این شرایط به دنبال مذاکره مجدد و افزودن تعهدات دیگری است که آن تعهدات 

نیز از سوی ایران اجرایی شود و آمریکا همچنان مانند سابق متعهد به انجام هیچ کاری نباشد! 
نکته دیگر اینکه مدعیان اصالحات و حامیان برجام خود در رابطه با تضاد اروپا و آمریکا در روزهای گذشته اذعان 
کرده اند که اروپا جز ســخنان شــیرینی که به مذاق ایران خوش آید در برابر آمریکا کاری نمی کند و اصوال کاری نیز از 

دستش بر نمی آید که انجام دهد و دل بستن به مقابله اروپا با آمریکا بر سر ایران توهمی بیش نیست.
و نکته پایانی اینکه هر کس با این اتفاقات و ســابقه برجام را بزک کند جاهل نیســت بلکه خائن اســت، آنان مزد 
خود را می گیرند و کاری به آن ندارند که تحریم ها برداشته می شود یا نه، آنان به اذعان روزنامه زنجیره ای اعتماد »در 

هر حال برنده اند«.

آمریکا با سناریوی فریبکارانه تحریم، مذاکره و   خدعه توانست مؤلفه 
قدرت هسته ای جمهوری اسالمی ایران را به شدت محدود کرده و آن 
را تحت کنترل درآورد. با این سناریو بیش از ده تن اورانیوم غنی شده 
که حاصل ده ســال تالش مجاهدانه شهیدان و جهادگران عرصه علم 
و فناوری کشور بود به خارج از کشور حمل شد، کلیه سانتریفیوژهای 
غنی سازی دژ مستحکم فردو از حرکت بازایستاد، غنی سازی 20 درصد 
که آمریکا را از بی نیازی هسته ای ایران به وحشت انداخته بود متوقف 
گردید، راکتور آب ســنگین اراک با 86 درصد پیشــرفت فنی پس از 
بتن ریزی در نقطه صفر قرارداد بازطراحی رسید و دست یابی به 190هزار 
سو غنی سازی به آینده ای دور دست و مبهم موکول شد )12500 سو 
بعد از 13 ســال( علی رغم این همه نه اینکه تحریم ها لغو نشــد بلکه 
تحریم های جدید نیز بر جمهوری اسالمی تحمیل گردید. تهدیدها نه 
اینکه به تکریم تبدیل نشــد بلکه به بدترین و ســخیف ترین شکل آن 
ادامه پیدا کرد. اکنون در حالی که برجام دومین سال اجرایش را پشت 
سرمی گذارد، شیطان بزرگ برجام خطرناک تر دیگری را در سرمی پروراند 

که موجودیت نظام اسالمی را هدف قرار داده است.
براین اساس برجام نه اینکه گره ای از مشکالت کشور نگشوده بلکه 
خود به مشــکلی برای کشور و عاملی برای توطئه دشمن تبدیل شده 
است. اگر آنان که به شیطان بزرگ اعتماد کردند و علی رغم  تاکیدات 

رهبری معظم انقالب مبنی بر متناظر بودن اجرائیات، به طور یک جانبه 
همه امتیازات هسته ای را یکجا به کام آمریکا نمی ریختند و یا برابر بند 2 
شروط 9گانه مقام معظم رهبری که در آن بر ماده 3 قانون اقدام متقابل 
و متناسب مجلس شورای اسالمی تاکید شده بود، با اولین نقض عهد 
آمریکا که درست روز بعد از اجرای برجام اتفاق افتاد، برجام را متوقف 
و جمهوری اســالمی ایران فعالیت های  هسته ای خود را برای رسیدن 
به 190000 سو از سر می گرفت یقینا شاهد زیاده خواهی ها و وضعیت 

اسفبار کنونی برجام نبودیم.
به خاطر می آورم در کمیســیون ویژه بررســی برجــام به آقای 
عراقچی عرض کردم شــما که همه امتیــازات را یکجا پیش پرداخت 
کرده اید و دست خودتان را خالی نموده اید چه تضمینی وجود دارد که 
فردا آمریکایی ها به تعهداتشــان عمل کنند؟!  ایشان با صراحت عنوان 
کردند اگر آنها به تعهداتشان عمل نکنند آبرو و پرستیژشان در جهان 
زیر سؤال می رود و آنها دست به این کار نخواهند زد و ما برای محکم 
کاری برجام را به تأیید شــورای امنیت رسانده ایم تا جلو تخلف آنها ]

ولی در حقیقت تخلف جمهوری اســالمی ایران[ گرفته شــود! به این 
ترتیب تیم مذاکره کننده آبروی )نداشــته( آمریکا را به عنوان تضمین 
اجرای تعهدات آمریکا پذیرفت! ولی آنها با حذف واژه اعتماد از قاموس 
مذاکرات جز با پیش پرداخت یکجای تمامی تعهدات جمهوری اسالمی 

ایران راضی به معامله نشدند!
و ایــن در حالی بود که مقــام معظم رهبری بارها تأکید فرموده  
بودند که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و از پشت شمشیر خیانت 
بلند می کنند. نتیجه این خوش خیالی سیاســی این شــد که آمریکا 
که به تمامی خواســته های هسته ای خود دســت یافت. اینک برای 
طرح خواسته های اصلی خود که توقف فعالیت های موشکی و قدرت 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران است بازی برجامی جدیدی به راه 
انداخته است که در آن اروپا به عنوان مدافع برجام و آمریکا به عنوان 
مخالف آن هدف مشــترکی را علیه جمهوری اسالمی ایران تعقیب 
می کنند. اعالم صریح ســران کشورهای فرانســه، انگلیس و آلمان 
دررابطه با توقف فعالیت های موشکی و منطقه ای گواه این همدستی 
فریبکارانه بین آمریکا و اروپا که در آن اروپا به عنوان پلیس خوب در 
کنار آمریکا نقش آفرینی می کند. اینان بدانند که این بار عدم مذاکره 
بر ســر خواسته های آنها موضع واحد همه ملت سلحشور ایران است 
و ایران قدرتمند اسالمی دیگر هرگز اجازه نخواهد داد که بوی تعفن 
مذاکره با آمریکا از پشت میز خدعه به مشام ملت ایران برسد و ملت 
هوشمند و شجاع ایران نیز دیگر هرگز زیر بار مذاکره مجدد با آمریکا 

و غرب نخواهد رفت.
* رئیس کمیته هسته ای مجلس نهم

بازی برجامی جدید آمریکا و اروپا
ابراهیم کارخانه ای*

نگاه

لزوموسعتاندیشهانسان
بهاندازهابدیت

عزیزان دانشــگاهي سؤاالتي دارند که محور اصلي این سؤاالت این است که 
این مهندسي فرهنگي و فکري که ما دانشجویان را طوري تربیت کنیم که اینها 
با ایراِن امروز و ایراِن فردا و ایراِن پس فردا هماهنگ باشند، این راهش چیست؟ 
و چگونه مســائل تربیتي را مطرح کنیم که بار حقوقي و اخالقي را به آســاني 
بکشد؛ یعني آن اســتاد باید طوري تعلیم بدهد که رخشي بسازد که بار رستم 
را بِکشــد؛ چون سنگینِي رستم را فقط همان رخش مي ِکشد، سنگیني مطالب 
را یک بیان مســتدّل عقلِي علمي معناً با لفظي شــیوا لفظاً که رخشي باشد آن 

معنا را به دوش بِکشد.
ضرورت انسان شناسي

 قسمت مهّم این مسائل به انسان شناسي مربوط است، تا ما انسان را چطور 
بشناسیم؛ اگر ما خودمان را درست شناختیم، این معارف را هم درست مي شناسیم 
و به دنبالش هم مي رویم و اگر خود را درســت نشناختیم، اینها براي ما یک بار 
زایدي است. آیه سوره مبارکه »مائده« مي فرماید سر جایتان باشید:یَا أَیَُّها الَِّذیَن 
آَمُنوا َعلَْیُکْم أَنُْفَسُکْم؛)1(. )َعلَْیُکْم( اسم فعل است. َ)نُْفَسُکْم( منصوب است به این 
»الزموا« که از همین )َعلَْیُکْم( در مي آید؛ یعني سر جاي خود باشید و هیچ تکانی 
نخورید. اینکه می گوید سر جاي خود باشید، جاي ما در این عالَم کجاست؟ آیا ما 
مثل یک میوه هستیم، مثل یک درخت هستیم که بعد از یک مدت مي پوسیم و 
از بین مي رویم یا مثل آن پرنده ایم که از قفس و از پوست بیرون مي آییم؟ آنچه 
غرب به دنبال آن است همین است که انسان مثل یک میوه است، مثل یک حیوان 
است که بعد از مدتي مي پوسد و بعد خبري نیست چه بد چه خوب. از پوسیده 
کســي سؤال نمي کند که تلخ بودي یا شیرین، این سیب و گالبِي خوش طعم را 
بعد از پوســیدن کسي پاداش نمي دهد، آن میوه حنظل تلخ را بعد از پوسیدن 
کســي شالق نمي زند. اینکه انسان مي میرد؛ یعني مي پوسد؟ همین که در چاله 
مي رود یعني تمام شد؟ یا وقتي مي میرد از پوست به در مي آید؟ تنها کسانی که 

زیر آسمان به این سؤال جواب دادند انبیا بودند، مخصوصاً قرآن کریم.
انسان؛ میراننده مرگ

 قرآن آمده به ما بفهماند که انسان مرگ را مي میراند نه بمیرد. بدترین دشمن 
ما مرِگ ماست، ما اگر از هر چیزي مي ترسیم براي این است که مي ترسیم بمیریم، 
اگر از انفجار، از گلوله، از سیل، از غّده هاي بدخیم سرطان مي ترسیم؛ براي اینکه 
مي ترسیم بمیریم. دین آمده گفته شما مرگ را مي میرانید نه بمیرید، شما مرگ 
را مي پوسانید نه بپوسید، شما ابدي هستید که هستید که هستید:ُکُلّ نَْفٍس َذائَِقهًْ 
الَْمْوِت؛ )2( قرآن نگفت »کّل نفس یذوقها الموت«، هر کسي را مرگ مي چشد، بلکه 
گفت هر کسي مرگ را مي چشد. هر ذائقي مذوق خودش را هضم مي کند. اآلن 
یک لیوان شربت، آب یا یک استکان چاي که به شما دادند شما نوشیدید، شما 
آن را هضم کردید یا او شما را؟ هر ذائقي مذوق خود را هضم مي کند. پیام قرآن 
این است که انسان مرگ را مي میراند. زیر این آسمان این حرف را آیا غیر از انبیا 
کسي آمد بگوید که انسان مرگ را مي میراند، انسان از بین نمي رود، ابدي هست 

یا نه. اّول و آخر و وسط همه حرف ها همین است که ما خودمان را بشناسیم.
 در سوره مبارکه »مائده« فرمود آقایان! خودتان را بشناسید، شما مثل یک 
میوه نیستید، مثل یک چوب نیستید، مثل آهن نیستید که بعد از چند سال زنگ 

بزند بپوسد، هیچ چیزی نیستید، شما هستید که هستید که هستید.
لزوم ابدی اندیشیدن

اگر ما هستیم، یک حرف هاي ابدي، کاالي ابدي و فکر ابدي مي خواهد. جناب 
فخرالدین رازي مشــغول مطالعه بود و یک مقدار به  اشــتباهش پي برد. آن عارف 
معروف عصرش یک نامه برایش نوشت که جناب فخرالدین رازي ممکن است بعد 
از مدتي پي به اشــتباه کنوني ببري، اما علمي تهیه کــن که این علم، علم دوران 
مهدکودک نباشــد؛ ما یک علمي داریم بــراي دوران مهدکودک، بعد علمي داریم 
براي دبســتان، بعد دبیرستان، بعد دانشگاه، این علوم فرق مي کند. فرمود این علم 
مهندســي و طب و کشاورزي و دامداري براي این تن است. ما مادامي که زنده ایم 
مهندسي مي خواهیم، طب مي خواهیم، کشاورزي و دامداري مي خواهیم که تأمین 
بشــود. بعد از مرگ کسي نزد شما نمی آید بگوید که من مریضم، شما مرا معالجه 
کن یا براي من خانه بساز یا دامداری مرا تقویت کن! همه این علوم براي مهدکودک 
است، ما به عالَم ابد مي رسیم. حاال آنجا نه خود ما مریض مي شویم، نه اگر طبیب 
بودیم کسي به سراغ ما مي آید، نه خودمان محتاج به خانه ایم چون )ُغَرٌف َمْبِنَیّة()3( 
آماده است، نه کسي خانه مي خواهد ما برایش بسازیم، مهندسي رخت برمي بندد، 
طّب رخت برمي بندد، کشــاورزي و دامداري رخت برمي بندد، همه این ِحَرف براي 
مهدکودک است. از این علوم تجربي پایین تر دیگر علمي نداریم؛ علمي که با چشم 
و گوش و حّس کار مي کند. از این علم باالتر یک تجریدي متوســط اســت به نام 
ریاضي که باالتر از فیزیک و شیمي و اینهاست. از ریاضي باالتر علم کالم است که 
تجریدي اســت و نه تجربي، از علم کالم باالتر علم فلسفه است که تجریدِي تام تر 
اســت، از فلسفه باالتر علم عرفان نظري است که از او دقیق تر و قوي تر است، یک 
علم شهودي هم هست که در جاي دیگر است. اینها راه هایي است که به ما گفتند 
به سراغ اینها بروید. آنگاه اگر کسي در این مسیر افتاد، نه بیراهه مي رود نه راه کسي 
را مي بند، نه فخر مي کند که من اینقدر بلدم. هر روز خاضعتر، خاشــعتر، ســجده 
شکرش بیشتر که تو اینها را به ما یاد دادي. ما تا چه وقت مهدکودکي بیندیشیم؟ 
فرمود شما هستید که هستید و ابدي هستید. حاال سخن از ده میلیارد سال و صد 
میلیارد سال نیست، ما نه متزّمن)زمانمند( هستیم نه متمّکن )مکاندار(. االن اگر از 
ما سؤال بکنند دو دوتا چهار تا چند سالش است؟ می گوییم این نه زمانمند است، 
نه مکاندار، چون این یک شيء مجّرد است و شيء مجّرد نه زمان دارد نه مکان؛ ما 
این طور هستیم، حداقل ما این است. پس کاري باید انجام دهیم که نپوسد؛ درسي 
بخوانیم که نپوسد؛ علمي یاد بگیریم که نپوسد، آن وقت نه راه کسي را مي بندیم و 
در قیامت هم همه شهدا از ما حق شناسي مي کنند، امام هم از ما حق شناسي مي کند 

که دستور و راه او را رفتیم. این شهدا از ما چه مي خواهند، همین را مي خواهند.
 فرمود: )َعلَْیُکْم أَنُْفَسُکْم(، چرا خودتان را گم کردید؟ چقدر این بیان نوراني 
علي بن ابیطالب شــیرین اســت که فرمود: من تعّجب مي کنم مردم، خودکار، 
دســتمال، تسبیح دستشان و این چاقوي جیبشــان را گم مي کنند، بعد اعالم 
مي کنند که ما چاقو گم کردیم، ســاعت گم کردیم؛ولی خودشان را گم کردند 
نرفتند نزد کســی بگویند که آقا من خودم گم شــدم، من را پیدا کن سرجایم 
بنشینم: »َعِجْبُت لَِمْن یَْنُشُد َضالََّتُه َو َقْد أََضَلّ نَْفَسُه َفاَل یَْطُلُبَها«)4( این ساعتش را 
گم مي کند، داد مي زند و به همه هم مي گوید من ساعتم را گم کردم، پیدا کنید! 
خودش را گم کرده نمي رود بگوید آقا من کجا هستم مرا ببر سر جایم؛ این تعجب 
علي بن ابیطالب است: »َعِجْبُت لَِمن«. »اِنشاد ضالّه«؛ یعني کسي بگوید من فالن 
چیز را گم کردم شــما پیدا کردید به من بدهید. فرمود اینها براي خودشــان به 
اندازه دستمال جیبشان، تسبیح دستشان و انگشتر دستشان ارزش قائل نیستند.

بازده ابدی علوم دنیوی
 قهراً ما بایدعلمي یاد بگیریم که ابدي باشیم. این علوم درست است که ابدي 
نیســتند، ولي بازده ابدي مي تواند داشته باشد؛ یعني همین طبیب بعد از مرگ 
مطب ندارد؛ اما آن کاري که کرده در کنار ابدیّت او هست. همین کشاورز بعد از 
مرگ، کشاورزي و دامداري و اینها ندارد؛ اما آن خدماتي که به جامعه کرده است 
محصولش براي ابد مي داند:»إَِذا َماَت ابُْن آَدَم انَْقَطَع َعَمُله «.)5(پس ما مي توانیم با 

همین کشاروزي ابدي باشیم، با همین دامداري ابدي باشیم.
بنابراین آ ن مهندسي فکري، اّولین راهش شناخت انسان است و طوري هم 

مي شود او را تربیت کرد که نه بیراهه برود، نه راه دیگري را ببندد.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس 
اخالق در دیدار با جمعی از دانشجویان و طالب، قم؛ 96/6/23 

خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 
مرکز اطالع رسانی اسرا  
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1. مائده، 105.

2. آل عمران، 185؛ انبیاء، 35؛ عنکبوت، 57.
3. زمر، 20.

4. غرر الحکم و دررالکلم، ص460.
5. جامع األخبار)للشعیري(، ص105.

مراسم صبحگاه مشترک یگان های مختلف 
نیروی انتظامی به مناسبت هفته ناجا در ستاد 

مرکزی این نیرو برگزار شد.
به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی در این 
مراسم گفت: شعار امســال هفته ناجا »پلیس برای 
امنیت و امنیت برای همه مردم« است و من امیدوارم 
که نیروی انتظامی در عمل به مأموریت های خود به 

توفیقاتی بیش از گذشته دست پیدا کند.
ســردار حسین  اشــتری با تاکید بر اینکه امروز 
باالترین نعمت برای هر کشــور نعمت امنیت است، 
تصریــح کرد: امنیت باثبات و مثال زدنی در کشــور 
ما وجود دارد و شــما اگر اوضــاع منطقه و تالطم و 
تنش های اطراف ما را ببینید، متوجه می شــوید که 
ایــن امنیت که به برکت خون شــهدا، هدایت های 
مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم به دست آمده، 
چه ارزشی دارد و ما امیدواریم بتوانیم این امنیت را 

ارتقاء دهیم.
اشتری با بیان اینکه ناجا براساس قانون و تدابیر 
فرمانده معظم کل قوا با تمام توان برای نظم، امنیت 
و آرامش تالش کرده و حافظ آن اســت، افزود: گواه 
اقدامات نیروی انتظامی در این زمینه شهدای عزیزی 
هستند که همچون دوران دفاع مقدس، هر ماه برای 
تامین امنیت و در مبارزه با متجاوزین مرزی و افراد 

قانون گریز جان خود را تقدیم انقالب می کنند.
وی با بیان اینکــه ناجا در طول بیش از 8500 
کیلومتر از مرزهای کشــورمان حضــور دارد، گفت: 

همکاران من در سراسر کشــور از پایانه های مرزی 
گرفته تا شهرها و روستاها و پایانه های مسافربری و 
نقاط صعب العبور حضور دارند و آماده اند تا با هرگونه 
با اشــاره به  بی قانونی برخورد کنند.سردار اشــتری 
ماموریت های مختلف ناجا ادامه داد: پلیس در فضای 
مجازی نیز حضور چشمگیری دارد و ماموریت های 
گسترده ای انجام داده اســت. همکاران من همواره 
تالش می کنند از آسیب ها و تهدیدات جلوگیری کنند 
و خوشبختانه در بسیاری از شاخص ها پیشرفت خوبی 
داشته ایم که البته در برخی از این موارد تا رسیدن به 
نقطه مطلوب فاصله داریم و در این زمینه باید سهم 

تمام دستگاه ها مشخص شود.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه امیدواریم 
با ورود تجهیزات جدید بــه مجموعه ناجا و ارتقای 
آموزش ها مشــکالت را حل کنیم، گفت: امیدواریم 

تمام مســئوالن نیز همت کرده و نیروی انتظامی را 
در تأمین نظم و امنیت یاری کنند.

وی بــا بیــان اینکه در مبارزه بــا ورود کاالی 
قاچــاق اقدامات خوبی صورت گرفته اســت، ادامه 
داد: در بحث مبارزه با موادمخدر از باندهای مافیایی 
گرفته تا خرده فروشان و پاکسازی معتادان متجاهر 
نیز اقداماتی را انجام دادیم، برخوردناجا در برخورد 
معتــادان متجاهر جمع آوری آنان اســت و هر چه 
امکانات به ما داده شــود، نسبت به جمع آوری آنان 

اقدام خواهیم کرد.
فرمانده ناجا با بیان اینکه قرارگاه مبارزه با سرقت 
با جدیت اقدامات خــود را انجام می دهد، افزود: در 
همین راســتا با اقدامات انجام شــده در سرقت های 
به عنف و ســرقت های بزرگ کاهش چند درصدی 
داشــته ایم و البته سرقت های خردمان افزایش یافته 

که در این خصوص اقداماتی نیز باید انجام شود.
اشتری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به 
حوزه راهنمایی و رانندگی گفت: خوشــبختانه طبق 
آمارهای ما طی یک سال گذشته علی رغم افزایش یک 
و نیم میلیونی تعداد خودروهای سفری و همچنین 
یک میلیونی تعداد گواهینامه ها، تعداد جانباختگان 

حوادث رانندگی کاهش یافته است.
وی با  اشــاره به اینکه عالوه بر عامل انسانی، دو 
عامل خودروی با کیفیت و راه ها نیز در بروز تصادفات 
موثر اســت، تأکید کرد: در بحث کیفیت خودروها، 
سازندگان خودروها باید دقت کنند که خودرویی با 
کیفیت دست مردم بدهند. در مورد جاده ها نیز باید 
نقاط حادثه خیز از ســوی مسئوالن مربوطه برطرف 
شــود؛ البته اقداماتی انجام شــده اما تمام این نقاط 

باید رفع شود.

سردار  اشتری در صبحگاه مشترک یگان های ناجا: 

امنیت كشور ما در تالطم منطقه مثال زدنی است

اتمی  انرژی  بین  المللــی  آژانس  مدیرکل 
درخصــوص احتمال بازدید این ســازمان از 
سایت های نظامی ایران گفت که در صورت نیاز، 
دنبال بازدید از این سایت ها می رویم و مکان های 

نظامی و غیرنظامی با هم فرق ندارد.
»یوکیا آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مصاحبه با روزنامه آمریکایی »لس آنجلس 
تایمز« درخصوص بازدید آژانس از سایت های نظامی 
ایران گفت: وقتی نیاز به بازدید را تشــخیص دهیم، 
به دنبال دسترســی به این مکان هــا می رویم. بین 
مکان های نظامی و غیرنظامی برای ما تفاوتی وجود 
ندارد اما درباره جزئیات مکان هایی که به آنجا می رویم، 

حرف نمی زنیم.
توانایی موشکی ایران

»محمد جــواد ظریف« وزیر امــور خارجه در 
مصاحبه با شــبکه »الجزیره« گفت: درصورت نقض 
برجام از ســوی آمریکا ایران آماده است از این توافق 
خارج شود.ظریف همچنین در مصاحبه ای تأکید کرد 
که تهران در چارچوب توافق هسته ای هیچ بندی برای 

محدود کردن توافق دفاعی اش را نپذیرفته است.
وی افزود: موشک های بالستیک ایران برای حمل 
سالح های هسته ای ساخته نشده اند. علت اینکه ما آنها را 
آزمایش می کنیم باال بردن دقت آنها است. اگر موشکی 

برای حمل سالح هسته ای ساخته شده باشد نیازی به 
دقــت وجود ندارد. در آن صــورت فقط برد مورد نیاز 
است، چون این موشک ها بازداری الزم را ایجاد می کنند.

چراغ سبز اروپا
یک رسانه آمریکایی جزئیاتی از دیدار و رایزنی 
سفیران کشورهای تروئیکای اروپایی در واشنگتن با 
نمایندگان کنگره آمریکا اعالم کرد.سفیران کشورهای 
انگلیس، آلمان و فرانســه در واشــنگتن، چند روز 
پیــش با نماینــدگان کنگره آمریکا دیــدار کرده و 
استدالل های خود درباره توافق هسته ای ایران و گروه 
1+5 را با آنها در میان گذاشتند. وبگاه شبکه خبری 
»سی بی اس نیوز« با ارائه جزئیات بیشتر از این دیدار 
نوشــته نمایندگان تروئیکای اروپایی دست کم با30 
نماینده سنا دیدار کرده و گفتند که »سوءتفاهم های 
فراوانی« درباره برجام در کنگره آمریکا جریان دارد.

 به نوشته این رســانه آمریکایی، دیپلمات های 
ارشد کشــورهای اروپایی همچنین تأکید کردند با 
آنکه اروپا خواستار حفظ توافق برجام است تمایل دارد 
افزایش نظارت بر ســایت های هسته ای ایران توسط 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد بررسی قرار دهد. 
آنها همچنین خاطرنشان کردند که هیچ بخشی از 
برجام مانع بازرسی از سایت های نظامی ایران نیست. 
دیپلمات های اروپایی به ســناتورها یادآوری کردند 

که ایران تا کنون هیچ یک از درخواست های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی را رد نکرده است. 

سی بی اس نیوز نوشته سفیران کشورهای اروپایی 
بعد از این رایزنی ها متوجه شده اند که سناتورها تمایل 
اندکی به بر هم زدن توافق هســته ای دارند. وزیران 
خارجه، دفاع و رئیس  ستاد مشترک نیروهای مسلح 
در روزهای گذشته به کنگره گفته اند ماندن در برجام 

در راستای منافع امنیت ملی آمریکا است.
راهبرد جدید ترامپ

»سارا سندرز« سخنگوی کاخ سفید در نشست 
خبری ضمن تکرار ادعاها علیه ایران گفت که دونالد 
ترامــپ، با راهبرد جدیدی که به زودی اعالم خواهد 

کرد، »رفتارهای بد ایران« را پاسخ خواهد داد.
سندرز مدعی شــد: »ترامپ، تنها یک قطعه از 
رفتارهــای بد ایران را در نظر نمی گیرد، بلکه تمامی 
رفتارهای بد این کشور را در نظر می گیرد.« وی در 
اظهارنظری گستاخانه مدعی شد: تنها توافق هسته ای 
جزو رفتارهای بد ایران نیست، آزمایش های موشکی، 
بی ثبات  کردن منطقه، حامی شــماره یک تروریسم 
دولتی بودن، حمالت سایبری، داشتن برنامه هسته ای 
غیرقانونی ]جزو رفتارهای بد ایران محسوب می شوند.[

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت: ترامپ در 
نظر دارد راهبردی برای مقابله با تمامی این رفتارها 

و نه فقط یکی از آنها را طراحی کند. این چیزی است 
که تیم او بر آن تمرکز دارد و چیزی اســت که او در 

روزهای آینده از آن رونمایی خواهد کرد.
افشای جزئیات قرارداد بوئینگ

دو نماینده کنگره آمریکا خواستار افشای جزئیات 
قرارداد بوئینگ و ایران ایر شدند. 

»پیتر روســکام«، عضو جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان آمریکا و »تام کاتن«، عضو جمهوری خواه 
مجلس سنا در نامه ای به دادستان کل کشورشان بر 
ضرورت افشای مفاد این قرارداد تأکید کردند. این دو 
قانونگذار آمریکایی در این نامه با بیان ادعاهای بی پایه 
خواسته اند با افشای جزئیات این قرارداد، دارایی های 
ایران به خانواده های دو فردی که اصطالحاً »قربانیان 

تروریسم ایران« خوانده شده اند پرداخت شود.   
یک دادگاه فدرال در شــهر »شیکاگو« پیش از 
این از »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا خواسته 
بود درباره این موضوع که آیا شرکت بوئینگ بایستی 
جزئیات توافق خود با ایران را افشا کند، اعالم نظر کند.

به گزارش فارس، ایران در حال حاضر در آمریکا 
دارایی های قابل دســترس نــدارد، اما پس از توافق 
هسته ای با گروه 1+5 قراردادهایی به ارزش چندین 
میلیــارد دالر با بوئینگ بــرای خرید هواپیما از این 

شرکت امضا کرده است.

آمانو:

در صورت نیاز دنبال بازدید از سایت های نظامی ایران می رویم

در پی انتشار برخی شایعات واهی در فضای 
مجازی و نســبت دادن این ادعاهای کذب به 
مسئوالن عالی دستگاه قضا، مرکز حفاظت و 
اطالعات کل قوه قضائیه با انتشار بیانیه ای ضمن 
رد شایعات و نامه های مجعول، ناشیانه و کذب 
منتسب به این مرکز تاکید کرد: دست و پا زدن 
ضد انقــالب فراری و فتنه گران مأیوس گویای 

شدت استیصال آنان است.
در بخشــی از ایــن بیانیه آمده اســت: یکی 

از شــگردهای رژیم های ســلطه و دشمنان نظام 
جمهوری اســالمی از بدو تاســیس تاکنون دامن 
زدن به شــایعات از طریق تبلیغات وســیع، انجام 
عملیات روانی در سطحی گسترده و تخریب چهره 
نظام اسالمی و مسئوالن عالی رتبه نظام با هدایت 
سرویس های جاسوسی بیگانه بوده است. با توسعه 
فضای مجازی، دشــمنان قسم خورده نظام که در 
جریان فتنه، سیلی محکمی از حضور مردم متدین، 
ایستادگی نهادهای امنیتی و قاطعیت قوه قضائیه 

خورده اند، تالش می کنند با گســترش شــایعات 
بی اساس و انتشار اخبار سراسر کذب و نسبت دادن 
مطالــب واهی به نیروهای امنیتی، اعتماد عمومی 

را مخدوش سازند.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: شایعات و 
نامه های مجعول ناشیانه و کذب منتسب به حفاظت 
و اطالعــات قوه قضائیه در طــول هفته های اخیر از 
جملــه به اصطالح دو نامه اخیراالنتشــار در همین 
راســتا صورت پذیرفته اســت و خود گویای شدت 

خشم معاندان از دستگاه قضایی، مسئولین عالی آن 
و این مرکز می باشد.

بــه گزارش میزان، در این بیانیه همچنین آمده 
است: اسناد ادعایی مذکور، صددرصد کذب و واهی 
اســت و عالئم کذب بودن آن از همان ظاهر نامه ها 
هم هویدا است. این گونه دست و پا زدن ضد انقالب 
فراری و فتنه گران مأیوس، گویای شدت استیصال آنان 
است و ما مطمئنیم مردم بصیر و فهیم کشورمان راه 

را بر این گونه توطئه ها خواهند بست.

سفیر عراق در تهران گفت که قوانین دست 
و پا گیر و کهنه عامل اصلی پایین بودن حجم 

تجاری بین 2 کشور ایران و عراق است.
به گزارش ایرنا، راجح صابر عبود الموسوی دیروز 
در نشســت با تجار و صادرکننــدگان مازندران در 
سالن اجتماعات اتاق بازرگانی در ساری افزود: جنگ 
داخلی در عراق و برخی مشکالت امنیتی باعث شده 

تا فرصتی برای تدوین قوانین جدید فراهم نشود.
وی بیان داشــت: امیدواریــم در آینده نزدیک 
با برقراری امنیت کامل در کشــورمان، زمینه برای 
تصویب قوانیــن جدید و تســهیل روابط اقتصادی 

دوجانبه فراهم شود.
وی اضافــه کرد: البته، برخی در داخل عراق که 
ممکن اســت مسئولیتی نیز داشــته باشند، مخالف 
ارتباط گسترده ما با جمهوری اسالمی ایران هستند، 
ولی در مناصب باالی کشورهای ایران و عراق عالقه 
زیادی برای گســترش روابط وجود دارد و این روابط 

امروز در حد باالیی برقرار است.
سفیر عراق در تهران با انتقاد از پایین بودن میزان 
صادرات غیرنفتی ایران به عراق گفت که در ســال 
گذشته ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق افزون 
بر 6 میلیارد دالر بود که با توجه به ســطح مناسبات 
خوب سیاســی و روابط حســنه دوجانبه این میزان 

صادرات پایین است.
وی اضافه کرد: نیاز کشور عراق به کاالهای ایرانی 
با توجه به مشکالت اقتصادی و ضعف زیرساختی بیش 
از این اســت و باید تجار و صادرکنندگان ایران برای 

ورود بیشتر به عراق تالش کنند.
به گفته وی حجم صــادرات کاالهای غیرنفتی 
ایران به عراق می تواند چندین برابر میزان فعلی باشد 
و مسئوالن 2 کشور به خصوص تجار باید تالش کنند 

این روابط گسترش یابد.
الموسوی درمورد نوسان تعرفه گمرکی در عراق 
و تبعیــض دریافت این تعرفه ها گفت که براســاس 
قوانینی که در زمان رژیم بعث تصویب شــد، تعرفه 
گمرکی برای کاالهای کشورهای عربی به عراق صفر 
تعیین شده است و این قوانین کهنه در فرصت آینده 
بازنگری می شود.سفیر عراق در تهران اظهار داشت: 
ما برای مناسبات تجاری با ایران به دلیل مشترکات 
دوجانبه و حمایت این کشور از ما در روزهای سخت 
جنگ و ناامنی احترام ویژه قایل هســتیم و خواهان 

گسترش این روابط هستیم.
الموسوی اظهار داشــت: باید با برداشتن موانع 
قانونی زمینه را برای گسترش روابط دو جانبه بیشتر 
گام برداریم و مطالبات مردم دو کشور نیز تحقق یابد.

ســفیر عــراق در تهران گفت کــه اولویت اول 
مسئوالن رده باالی بغداد برای تامین نیازمندی های 
عراق، تامین این مایحتاج از جمهوری اسالمی ایران 
است و تاکنون نیز در این راه گام های خوبی برداشته 
شد.الموسوی افزود: امروز مرجعیت بزرگ 2 کشور نیز 
خواهان گسترش روابط بین ایران و عراق هستند و ما 
باید برای تحقق مطالبات مرجعیت 2 کشور از جمله 
رهبر معظم انقالب اسالمی و مرجع بزرگ شیعه در 

عراق تالش کنیم.

آئین سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان 
علی بن  عزاداران حضرت ســلطان  با حضور 
آن  ملکوتی  بــارگاه  در  دیروز  محمدباقر)ع( 

حضرت در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.
به گزارش ایرنا، هزاران نفر از عاشقان و دلباختگان 
خاندان عصمت و طهارت)ع( بر اساس رسمی دیرین با 
عزاداری در این آئین اشک ماتم ریختند و پس از قرائت 

قرآن کریم، مداحی و سینه زنی کردند.
حجت االسالم ناصر رفیعی، استاد حوزه و دانشگاه 
در ســخنانی بر پیام اصلی آیین قالیشویان در جهت 
مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم  اشاره کرد و با  اشاره به 
برکت های حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر)ع( 
و حضور خیل زائران در اردهال کاشــان افزود: رهبر 
معظم انقالب همواره توجه به امامزادگان به ویژه شهید 
اردهال را مورد تاکید قرار دادند و حتی خود ایشــان 
نیز سال گذشته به این آستان مقدس مشرف شدند.
وی با  اشــاره به وجود هشــت هزار امامزاده در 
نقاط مختلف کشور بیان کرد: این امامزادگان واالمقام 
روحیه ظلم ســتیزی داشتند و حمایت از مظلوم در 

خون علوی آنها نهفته بود.
بر اســاس اسناد، شــهادت فرزند حضرت امام 
محمدباقر)ع( در روز 27 جمادی الثانی ســال 116 
هجــری قمری مصادف با ماه مهر حدود 55 ســال 
پس از واقعه کربال رخ داده و از این رو آیین ســنتی 
مذهبی قالیشویان فین کاشان ساالنه در دومین جمعه 
مهر ماه در مشهد اردهال محل شهادت این امامزاده 

بزرگوار برگزار می شود.
حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر)ع( برادر 

حضرت امام صادق)ع( در ســال 113 هجری قمری 
با دعوت مردم فین برای ترویج دین اســالم از سوی 
پدرشان به ایران ماموریت یافت که پس از سه سال 
تالش ســرانجام در جنگی نابرابر به همراه جمعی از 

یارانش در خطه اردهال کاشان شهید شد. 
مراسم قالیشویان نیز به یاد آن واقعه هرساله در 
مشــهد اردهال برگزار می شود، در این آیین هزاران 
نفر از چوب به دســتان فین کاشان قالی مقدس را 
به عنوان نمادی از پیکر مثله شــده فرزند امام پنجم 
)ع( از خادمین امامزاده ســلطان علی بن امام محمد 
باقر)ع( تحویل گرفته و بر دوش خود حسین حسین 

گویان به طرف چشمه آبی می برند. 
عزاداران )چوب به دستان فینی( با پاشیدن آب 
و شستن قالی بصورت نمادین آن را در پناه چوب ها 
روی دست گرفته و با ندای یاحسین به سمت مرقد 
باز می گردانند و قالی مقدس را دوباره تحویل آستان 

مقدس می دهند. 
آئین سنتی مذهبی قالیشویان به عنوان میراث 
جهانی ناملموس ایران به ثبت یونســکو رســیده و 
تنها آئینی اســت که بر اساس تاریخ هجری شمسی 

برگزار می شود.
همچنین همزمان با برگزاری این آئین ســنتی 
مذهبی، همایش میراث جهانی قالیشویان و توسعه 
گردشــگری فرهنگی، آئینی و مذهبی در مشــهد 

اردهال برگزار شد.
پرده خوانی، پخش فیلم مســتند قالیشــویان، 
رونمایی از کتاب کارآفرینی برتر و تقدیر از کارآفرینان 

برتر از دیگر برنامه های این همایش بود.

سفیر عراق در ایران:برگزاری آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال كاشان

قوانین دست و پا گیر علت پایین بودن مبادالت تجاری بین ایران و عراق است

بیانیه مرکز حفاظت و اطالعات کل قوه قضائیه در پی انتشار شایعات اخیر

دست و پا زدن ضد انقالب فراری و فتنه گران مأیوس
گویای شدت استیصال آنان است


