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حضرت فاطمه زهرا(س) می فرمایند:
أهب َط ا ...ع ّز ّ
أفض َل َمص َل َح ِته.
أصع َد إلی ا...
وجل له َ
خالص َ
َ
َمن َ
عباد ِت ِه َ
هر کس عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد ،خداوند عز و جل بهترین چیزی را که به صالح اوست ،برایش فرو فرستد.
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تازههای مطبوعات
••اعتماد -حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
در نقد اظهارات اخیر معاون وزیر که خط فقر ملی را درآمد
کمتر از ٧٠٠هزار تومان برای خانوار در طول ماه اعالم کرد
گفت :این رقم حتی خط بقا را هم نشان نمیدهد .او گفت:
رقم اعالم شده توسط معاون وزیر کار ،مقامات دولتی را به
اشتباه میاندازد.اگر فردی کمتر از ٧٠٠هزار تومان در ماه
درآمد داشته باشد ،با گرسنگی روبهرو میشود.
••شهروند – این روزنامه در گزارشی باعنوان «نتیجه؛
هــیــچ» بــا اشـــاره بــه نتایج بــررس ـیهــای کــارگــروههــای
تشکیلشده پــس از پــاســکــو و مــیــزان عملی شــدن
پیشنهادهای آن ها به نقل از رئیس کمیسیون معماری
و شهرسازی شــورای شهر تهران نوشت :راهکارهای
گزارشها در حد کاغذ و کتاب و مکتوبات باقیماندهاند
همچنین رجبی ،عضو کمیته ملی پالسکوگفت :ما در آن
گزارش پیشنهادهایی در حوزههای مختلف داشتیم که به
نظرم اتفاق چندانی در این زمینه رخ نداده است.
••اعتماد – جعفرزاده ایمنآبادی ،نایبرئیس فراکسیون
مستقلینوالییمعتقداست:تیمدولت،تیمشادابینیست
و رئیسجمهور باوجود شخصیت قدرتمندی که دارد،
نتوانسته است فضایی دوستانه میان کابینهاش ایجاد
کند .او معتقد است دولت باید بقچه غم را کنار بگذارد.
او گفت :دولــت بــرای خــروج از این وضعیت رخوتآمیز
برنامهای ندارد.
••شرق – اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان ایران
در مجلس پیگیر وضعیت حضور دوباره سپنتا نیکنام در
شورای شهر یزد است .او میگوید :نه خودم از ایران میروم
و نه پیشنهاد میکنم هیچ زرتشتی از ایران برود اما نسل
جوان با برخی تبعیضها رفتهرفته ناامید میشوند .این ها
سرمایههای ایران هستند و نباید بروند.
••وطن امروز -این روزنامه در گزارشی به آسیبشناسی
زندگیهای «تکنفره» از نگاه جامعهشناسان پرداخت و
نوشت:پدیدهنوظهورخانوار«تکنفره»درسالهایاخیردر
کشورافزایشیافتهاست،چنانکهآمارخانوارهایتکنفره
به نسبت کل خانوارهای کشور در سال  2.5 ،۸۵درصد
بوده که این عدد در سال  ۹۵به  5.8درصد رسیده است که
 4.66درصد از کل خانوارهای «تکنفره»« ،زنسرپرست»
هستند و این وضعیت به عنوان یک آسیب تلقی میشود.
••اعتماد  -علی تاجرنیا فعال اصالح طلب معتقد است
برخی وزیران از چیدمان کابینه دوازدهم راضی نیستند و
به همین دلیل انگیزه خود را برای ادامه همکاری در دولت
از دست دادهاند.

...

انعکاس
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تیلرسون :با اروپا درباره بررسی برخی از موضوعات
توافق هسته ای دیدگاه مشترک داریم

تکذیب ادعای فرانسه درباره مذاکرات موشکی

عراقچی :درباره مسائل موشکی نه مذاکره کرده ایم ،نه می کنیم و نه خواهیم کرد

▪عراقچی :درباره مسائل موشکی نه مذاکره کرده ایم ،نه می کنیم
و نه خواهیم کرد

در همین حال سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه
در گفتوگویی رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ما
تاکنون با فرانسه یا کشور دیگری درباره برنامه موشکی مذاکراتی
داشتهایم ،گفت :ما با هیچ کشوری درباره مسائل موشکی خود
نه مذاکره کردهایم ،نه میکنیم و نه خواهیم کرد .عراقچی تصریح
کرد :درباره موضوعات منطقهای هم ما با هیچ کشوری مذاکرهای
نخواهیم داشت اما اگر مذاکره به معنای گفت وگو و رایزنی باشد
مقوله ای دیگر است .معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت  :معموال
کلمه مذاکره در محاوره اشتباه میشود .اگر مذاکره به معنای یک
مذاکره جدی برای رسیدن به یک نتیجه است قطعا این موضوع را
با هیچ شخص یا کشوری نداشتهایم و در برنامه خود هم نخواهیم
داشت .عراقچی افزود :اما اگر منظور از مذاکره همین رایزنیهای
معمول سیاسی باشد که کشورها در مالقات با یکدیگر مسائل
مــورد عالقه یا د لنگرانیها یشان را مطرح میکنند ،ایــرادی
نــدارد .ما تاکنون رایزنیهایی را با کشورهای مختلف در همه
زمینهها داشتهایم و کار وزارت امور خارجه همین رایزنیها و گفت

وگوهاست .معاون سیاسی وزیر امور خارجه اظهار کرد :در موضوع
موشکی مذاکره ای به این صورت که دو طرف بنشینند و درباره یک
موضوع به توافق و جمع بندی برسند ،با هیچ کشوری نداشته ایم و
نخواهیم داشت.
▪قاسمی :دستور کار سفر لودریان هنوز تنظیم و نهایی نشده
است

به گزارش خراسان ،سخنگوی وزارت خارجه نیز روز گذشته در
نشست خبری خود گفت و گو با طرف های فرانسوی درباره موشک
های بالستیک را تکذیب کرد و گفت :ما مذاکراتی در زمینه مسائل
موشکی نداشتهایم .همان طور که پیش از این گفتهایم درباره مسائل
دفاعی و موشکی مان مذاکرهای با هیچ کس نداریم این خط قرمز
ماست و موضع مان در این زمینه مشخص است .قاسمی همچنین با
بیان این که سفر وزیر امور خارجه فرانسه در دستور کار است ولی
دستور کار این سفر هنوز تنظیم نشده است و نهایی نیست ،افزود:
ما صحبت های زیادی با طرف فرانسوی در جریان این سفر خواهیم
داشت و دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف از جمله منطقه
بیان میکنیم و دیدگاههای آنها را نیز میشنویم.
▪اروپایی ها به دنبال تشکیل یک کارگروه برای تغییر برجام

بهگزارشایسنارکستیلرسونوزیرخارجهآمریکادیروزپسازدیدار
با ترزا می نخستوزیر انگلیس ،مارک سدویل مشاور امنیت ملی و
بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور اعالم کرد که طرفها توافق
کردند یک کارگروه را شامل کارشناسان برای اصالح نواقص برجام
تشکیل دهند .به گفته تیلرسون قرار است اعضای این کارگروه در
اوایل هفته آینده برای بحث درباره چگونگی اصالح نواقص برجام از
طریق دست یابی به یک توافق مکمل دیدار کند .بنا بر گزارش ایسنا
بوریس جانسون وزیر خارجه اعالم کرده که «انگلیس متعهد است تا
هر آن چه را میتواند در همکاری با شرکای خود برای ایجاد تغییرات
انجام دهد اما این مهم است که باید بنیاد توافق هستهای ایران دست
نخورده باقی بماند».

در واکنش به انتقادات تلویزیونی از برجام

▪روایت عراقچی از تصمیم احتمالی اروپا برای برجام

همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا که برای همراه کردن لندن و پاریس و ایجاد تغییر در
برجامانجاممیشود،معاونسیاسیوزارتامورخارجهتأکیدکرددربارهواکنشاروپابهشروط
ضدبرجامیترامپهنوزجمعبندیمشخصیدراروپاوجودندارد.عراقچیرئیسستاداجرای
برجام ،ضمن بیان این مطلب اضافه کرد :برخی از اروپایی ها این ایده را دارند و فکر میکنند
که اگر امتیازاتی به ترامپ در موضوعات غیربرجامی بدهند ،میتوانند او را در برجام نگه دارند
که این یک سیاست کامال غلط است و حتم ًا نتیجه معکوس خواهد داشت و ما این را به صراحت
به اروپا گفتهایم.
به گزارش ایرنا ،سید عباس عراقچی که با یک برنامه رادیویی گفت و گو می کرد ،در توضیح
بیشتر افزود :از سال گذشته رئیسجمهور آمریکا برای از بین بردن برجام یا اصالحش ،در قدم
اولخواستندشرایطرابرایایرانسختکنندتاایرانخودشازبرجامخارجشود.درقدمبعدی
تالش کردند اروپاییان را راضی کنند که از برجام خارج شوند و بعد توپ را در زمین کنگره آمریکا
انداختند که موفق نبودند .در طول یک سال گذشته کشورهای اروپایی مدافع برجام و در کنار
جمهوری اسالمی ایران و در مقابله با آمریکا بودند.
▪این میزان اختالف امروز میان اروپا و آمریکا بیسابقه بوده است

عراقچی با بیان این که این میزان اختالف میان اروپا و آمریکا بیسابقه بوده است ،خاطرنشان
کرد :ترامپ در شورای امنیت ایران را تحت فشار قرار داد .هم در بحث موشکی و هم آشوبهای
اخیر که مجدد نافرجام ماند .عراقچی از مشورتهای نزدیک با اروپا طی یک سال گذشته خبر
و ادامه داد :ما نمیگوییم اروپا بین آمریکا و ایران ،ایران را انتخاب میکند ،ما درباره موضوع
برجام صحبت میکنیم .اروپاییان میدانند که اگر برجام را کنار بگذارند اعتبار خود را در
جامعه بینالملل از بین میبرند .معاون سیاسی وزیر امور خارجه در پایان تصریح کرد :قطعا
در چهار ماه آینده چالشهای جدیدتری خواهیم داشت.
▪والیتی :اروپایی ها امروز در خصوص برجام تقسیم نقش کردهاند

در اظهارنظری دیگر والیتی عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام در گفت و گویی تصریح کرد:
اروپایی ها امروز در خصوص برجام تقسیم نقش کردهاند یعنی از برجام دفاع میکنند ولی باز
به بهانههای دیگر تحریمهای بانکی اعمال میکنند تا قدرت دفاعی و منطقهای ما را بگیرند.

پیشنهاد تشکیل مجمع گفت وگوی منطقه ای
و ایجاد شبکه های امنیتی

قاسمی :نگران نیستیم  ،بهترین قاضی مردم هستند
هادی محمدی – سخنگوی وزارت امورخارجه در
پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بیانیه اخیر وزارت
خارجه در یکی از برنامههای تلویزیونی وهمچنین
گاههای مختلفی که درباره این موضوع مطرح شده
اســت ،تصریح کــرد :جامعه ما جامعه بــازی است،
نظرات مختلف مطرح میشود و این افکار عمومی
است که در نهایت قضاوت میکند .وی با بیان اینکه
«ما نگاه مردم و حاکمیت را درباره سیاست خارجی
میبینیم و طبق آن عمل میکنیم» ،افزود :ممکن
است این عملکرد منتقدانی داشته باشد .ما از این
موضوع نگران نیستیم.
البته به برخی از سخنان نادرستی که در این زمینه
مطرح میشود واکنش نشان میدهیم .برخی از
این سخنان با چارچوب موازین نظام سازگاری
نــدارد و ما بر اساس منافع و مصالح ملی ناچاریم
در مقاطعی در مقابل این سخنان موضع بگیریم و
شفافسازی کنیم.
گرفتن موضع نباید به ناراحتی بیش از حد برخی
از دوستان و گالیههای آنها منجر شود .اگر آنها
میتوانند مسائل خــود را مطرح کنند ،وزارت
خارجه نیز حق دارد که دیدگا ههای خود را بیان
کند .قاضی نهایی این موضوع مــردم هستند و
آ نها قضاوت میکنند که کدام بیان به واقعیت
نزدیکتر است.

سفر اروپایی رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به اروپا از روز گذشته آغاز شده است .او
روز گذشته پس از دیدار با همتای انگلیسی خود مدعی دیدگاه مشترک آمریکا و سه کشور
اروپایی بر سر برجام شد .به گزارش مهر رکس تیلرسون دیروز مدعی شد شاهد پیشرفت
هایی در حمایت اروپا از مجازات های جدید علیه ایران است که باعث می شود واشنگتن از
توافق هسته ای خارج نشود .تیلرسون دراین باره گفته است« :فکر می کنم دیدگاه مشترکی
در میان تروئیکای اروپایی (کشورهای انگلیس ،آلمان و فرانسه) مبنی بر لزوم بررسی
برخی از موضوعات توافق هسته ای یا بعضی از رفتارهای ایران وجود دارد ».او همچنین
با نخست وزیر انگلیس دیدار کرد .به گزارش فارس نخستوزیر انگلیس در این دیدار بر
تعهد کشورش بر پایبندی به توافق هستهای تأکید کرده است .رادیو اروپای آزاد هم دراین
باره نوشت :یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته محور گفتوگوها در
لندن و پاریس «کاهش اختالفات» میان آمریکا و اروپا بر سر برجام و «یافتن راههای بیشتر
برای مقابله با عملکرد تهران در منطقه» است .خبرگزاری «رویترز» روز یک شنبه به نقل
از منابع دیپلماتیک آمریکایی و اروپایی مدعی شد که اروپا برای راضی کردن «دونالد
ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به حفظ برجام به دنبال فشار به ایران در زمینه برنامه موشکی
و فعالیتهای منطقهای است.

ظریف در یادداشتی در فایننشال تایمز با دعوت همسایگان ایران مطرح کرد

عکس:عباس پور

••اعتماد آنالین نوشت  :عبدا ...ناصری ،عضو بنیاد
باران و فعال سیاسی اصالح طلب تحرکات اخیر عزت ا...
ضرغامی ،رئیس پیشین سازمان صداوسیما را انتخاباتی
دانست و گفت :او ماموریتی از ســوی جریان اصولگرا
یا نهادی دیگر بــرای گفت وگو با اصــاح طلبان نــدارد و
خودش این ماموریت را برای خود تعریف کرده است.او
در تحلیل صبحانههای ضرغامی با چهره های سیاسی
گفت« :ضرغامی این ماموریت را خودش با هدف انتخاباتی
تعریف کرده است .این انتخابات می تواند انتخابات مجلس
یازدهم یا انتخابات ریاست جمهوری  1400باشد .اما
به هر حال ایشان از سوی نهاد یا جریانی برای این کار
ماموریت نگرفته است».
••عصرایران نوشت  :آیت ا ...مقتدایی نایب رئیس جامعه
مدرسین در واکنش به انتشار فیلمی از جلسه خبرگان
رهبری تأکید کــرد :یک خیانتی بــوده است که مطلب
محرمانه را منتشر کرده اند و این موضوع باید پیگیری
شود .به هیچ وجه موافق این کار نیستم .اگر جلساتی
باشد که این گونه موارد در آن باشد موافق نیستم .باید
جلساتی پخش شوند که قابل پخش باشد .اما این گونه
مطالب محرمانه باید محرمانه باقی بماند و این محرمانگی
همیشگی است و تاریخ هم نــدارد .چون این مطالب را
نمیشود به طور علنی بــرای کسانی که خودشان این
روحیه را دارند مطرح کرد.
••مشرق خبرداد :یکی از خبرنگاران از دادن پاکتهای
پول (حاوی تراول  50هزار تومانی) به خبرنگاران توسط
سفارت چین ،پس از نشست خبری سفیر این کشور در
تهران درباره کشتی سانچی خبر داد.او در توئیتر نوشت
که برخی خبرنگاران و عکاسان پاکتها را برگرداندند.
برخی منابع نیز مدعی شدند  :ایــن رویــه سفارت چین
است و مبلغی را به عنوان هزینه رفت و آمد می دهند .البته
خبرنگاران نیز در گرفتن یا نگرفتن آن آزاد هستند.
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توسط سخنگو و معاون سیاسی وزارت خارجه انجام شد

در حالی که وزیر خارجه آمریکا به اروپا سفر کرده است و قصد دیدار
با مقامات فرانسه را دارد ،وزیر خارجه فرانسه مدعی شد که گفت و
گوهایی را در زمینه مسائل موشکی و منطقه ای با ایران آغاز کرده
است و در سفر پیش رو به تهران این موضوعات را پی خواهد گرفت.
ادعایی که پس از چند ساعت هم از سوی سخنگو و هم معاون سیاسی
وزارت خارجه کشورمان تکذیب شد .براساس گزارش رسانه ها ،ژان
ایولودریانوزیرخارجهفرانسهکهکشورشدرجریانمذاکراتهسته
ای به «پلیس بد» مذاکرات که نقش امتیازگیری از ایران را برعهده
داشت معروف شده بود  ،در گفت و گو با روزنامه فیگارو گفت :ما
گفتوگوهایی را با ایران درباره مسائل مربوط به برنامه موشکهای
بالستیک و پرسشهای مربوط به مسائل منطقهای آغاز کردهایم .وی
همچنینافزودروز ۱۴اسفند،برایگفتوگودربارهمسائلمربوطبه
منطقه ،برنامه موشکی و توافق هسته ای به تهران سفر میکند .پیش
از این وزیر خارجه فرانسه قرار بود که مرداد و نیمه دی به ایران سفر
کند که این سفر با دوبار تعویق به اسفند موکول شد .روز گذشته وزیر
خارجه فرانسه همچنین در حاشیه نشست وزیران خارجه اروپایی در
بروکسلگفت«:ماهمچناناینفرصتراداریمکهبراهمیتپایبندی
ایران به قطعنامه 2231تاکید داشته باشیم .قطعنامه ای که قابلیت
دست یابی به موشک بالستیک را محدود میکند و ایران به آن احترام
نمیگذارد ».وی همچنین گفت که درباره تالشهای ایران برای
ایجاد بیثباتی در لبنان ،یمن،سوریه و منطقه نگرانی وجود دارد.
العربیه با انتشار اظهارات لودریان نوشت :فرانسه ایران را به نقض
قطعنامه 2231شورای امنیت سازمان ملل متحد ،متهم کرد.
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▪مسائل مطرح شده در برنامه ثریا منافی امنیت
ملی بود

به گزارش خراسان بهرام قاسمی در نشست خبری
هفتگی خــود با رسانه ها که  75دقیقه به طول
انجامید درباره پاسخ اخیر این وزارتخانه به اظهارات
مطرح شده ،گفت :بحث پاسخ گویی به این برنامه
تلویزیونی از موضع برجام نبوده بلکه آن چه در برنامه
مذکور مطرح شده است با منافع ملی و مسائل کشور
در مقطع کنونی مغایرت داشت و وزارت خارجه به
خاطر امنیت ملی و مصالح ملی کشور تصمیم گرفت
درباره آن چه در این برنامه مطرح شده شفافسازی
کند و در این زمینه پاسخی را منتشر کرد .وی ادامه
داد :هدف وزارت خارجه از این پاسخ ،برنامه مذکور
یا گوینده آن برنامه نبوده است و آن چه اهمیت
داشــت بحث محتوایی بــود که در ایــن برنامه در
خصوص برجام مطرح شد.

«ایـــران پیشنهاد میکند که یک مجمع گفتوگوی
منطقهای در خلیج فارس شکل گیرد ».این پیشنهادی
است که وزیر خارجه کشورمان برای چندمین بار طی
یک سال گذشته و البته این بار در یک روزنامه انگلیسی
مطرح کرده است .ظریف در این یادداشت ایده «امنیت
برای همه از طریق ایجاد شبکه های امنیتی» را مطرح
و به طور غیرمستقیم خطاب به کشورهای عربی به ویژه
عربستان نوشته است« :دعوت دیرپای ما برای گفتوگو
همچنانبرجایخودباقیاستومامنتظرروزیهستیم
که همسایگان مان این دعوت را بپذیرند و متحدان آن ها
را در اروپا و غرب آن تشویق کنند ».به گزارش ایسنا محمد
جوادظریفکهمقالهایدرروزنامهفایننشالتایمزنوشته
تأکید کرده است «برای گذار از آشفتگی به سوی ثبات،
بایداولازهمهبهسویگفتوگوودیگرتدابیراعتمادساز
برویم.درغربآسیا،درتمامسطوحباکاستیدرگفتوگو
مواجه هستیم».وزیر خارجه با بیان این که ایده ایجاد
امنیت برای یک گروه خاص ،به خصوص در منطقهای
مانند مناطق حاشیه خلیجفارس ،ایدهای مرده است،
نوشت« :دوران گرد هم آمدن کشورهای یک منطقه با
هدف ایجاد امنیت اختصاصی برای خود و محروم کردن
دیگران از آن گذشته و حاال دوران ایجاد شبکههای
امنیتی است ».وی ایده ایجاد شبکه های امنیتی را روش
عملیدانستهوتصریحکردهاست:اینیکمسئلهآرمانی
نیست .این تنها راه واقعگرایانه بر خالف چرخه نادرست
تکیه بر قوای فرامنطقهای ،ائتالفهای استثناگرایانه و
توهم خرید امنیت با دالرهای نفتی یا تملقگویی است.
به نوشته ظریف در غرب آسیا دو مفهوم کلی وجود دارد
که میتواند پارادایم در حال ظهور در این منطقه را شکل

بدهد؛ یکی ایــده ایجاد منطقهای قوی و دیگری ایده
شبکهسازیامنیتی.نتیجهاعمالایندوایدهآناستکه
کشورهای کوچک و بزرگ  -و حتی آن کشورهایی که در
طول تاریخ ،رقیب هم بودهاند  -به ایجاد ثبات در منطقه
کمک میکنند.
▪اتهام های سعودی به ایران یک روز قبل از پیشنهاد
ظریف

پیشنهاد ظریف در حالی است که گویا کشورهای عربی
چندان گوش شنوایی بــرای آن ندارند چرا که وزیــران
خارجه ســازمــان همکاری اسالمی روز یک شنبه در
نشستی فو قالعاده در شهر جــده عربستان اتهامات
ضدایرانی خود را تکرار کردند .در چند بخش این بیانیه
ایران به موشک پراکنی به عربستان متهم و ادعا شده،
موشک های یمنی استفاده شده توسط انصارا ...ایرانی
است! در بخش دیگر این بیانیه از آن چه «دخالتهای
ایراندربرخیکشورهایمنطقهوحمایتازگروهکهای
تروریستی» توصیف شده ،انتقاد شده است.

...

بدون موضوع
علی شاملو

political@khorasannews.com

تاملی در «انعکاس اجتماعی
قرآن های مطال»
ساختن قرآن های عجیب و غریب در مملکت ما سابقهای
طوالنی دارد .از قرآن های عظیم چند تنی گرفته ،تا قرآن
های نوشته شده بر دانه برنج ،قرآن های مطالی گوناگون
در ابعاد مختلف تا این مورد اخیر که هم کشتی است ،هم
چندمتری و هم طالیی و به روایت سازنده آن آب طالکاری
شده .
حکایت ما و قرآن ،قصه آن فردی است که برای بیماریش
سراغ پزشک میرود و بعد نسخه اورا قاب می گیرد و جلد
می کند و با خط طالیی و خوش می نویسد و ...غافل از این
که این نسخه برای «عمل کردن» و «مداوا شدن» است،
نه تزیین و مجسمه سازی و . ...قرآن را باید برای درمان
بیماری های فردی و اجتماعیمان بهکار بگیریم ،نه این
که از آن بستری بسازیم برای هنرنمایی و احیانا خودنمایی
و تفاخر.
متعجبم از کسانی که در مراسم رونمایی چنین قرآن هایی
حاضر میشوند و توجه نمیکنند که حجیت دادن به این
امور ،باعث به حاشیه رفتن معارف حقیقی قرآن خواهد
شد .بگذریم از این که قشر مستضعف جامعه که بخشی
از هزینه این اثر زندگی آن ها را متحول خواهد کرد ،چه
نگاهی درباره دین و علمای دین پیدا خواهند کرد.
در برابر انتقادها ،گفته شده که این قرآن با هزینه شخصی
ساخته شده است یا این که بعد از فروش ،درآمد آن صرف
فقرا می شود و  . ...در پاسخ به این دفاع ها باید گفت:
عزیزان! مشکل اصال این ها نیست .مشکل در بازنمایی
اجتماعی و رسانهای چنین تولیداتی است .پیشوایان
حقیقی اسالم ،رسیدگی به محرومان و ایتام را سرلوحه
برنامههای اجتماعی خود قرار دادهاند و عدالت را برترین
فضیلت اجتماعی برشمردهاند و زراندوزی و دنیاطلبی را
باالترین انحراف ها دانستهاند.
حــال ایــن که در اذهــان جامعه ،قــرآن را به طالکاری و
مجسمه سازی و مناسکسازی های بیپایه گره بزنیم ،آیا
جفا به اسالم نیست؟ یک شهروند جامعه میتواند پولش
را خرج نوشتن قــرآن یا دیــوان حافظ یاهر متن دیگری
روی بدنه کشتی مطال کند .تا این جا ،کارش اگر مصداق
اسراف نباشد ایرادی نیست .ایراد این جاست که برای
چنین حرکتی ،تبلیغات و رونمایی و موج رسانهای ایجاد
و مصداق خدمت به قرآن و ترویج آن قلمداد می شود .بعد
ناراحتیم از این که حضور قرآن در زندگی ما محصور شده
است به قرآن های آن چنانی سفره عقد و قرائت های آن
چنانی در مجلس ختم...
خــدا حفظ کند اســتــاد مــا ،حــضــرت «حــجــت االســام
والمسلمین نظافت» را .بارها از ایشان شنید هام که در
وقف و انفاق و پول خرج کردن در راه دین هم باید عقل را به
کار گرفت .موقوفات متعددی را میبینیم که فقط زمین آن
صدها میلیون تومان قیمت دارد اما در سال فقط  10روز
مراسم در آن برگزار می شود و در بقیه ایام هیچ استفاده ای
ندارند .در حالی که با تدبیر و مشورت ،میشد از همان فضا
طوری استفاده کرد که در تمام ایام سال و در تمام ساعات
روز ،استفاده بهینه مذهبی و آموزشی و فرهنگی و ورزشی
داشته باشند.
حال این قرآن های عریض و طویل و مطال و موزهای که دیگر
واقعا نوبر است .عالوه بر کمفایده بودن و اسراف منابع،
مــروج تجمل و تشریفات هم هست و کارهای ترویجی
حقیقی را هم تحتالشعاع قرار میدهد .در این چند روز
واکنش های منفی زیادی به ساخت این قرآن ابراز شد.
امیدوارم این واکنش ها آن قدر شدید باشد که در آینده،
دیگر کسی رغبتی به خبرسازی و تبلیغات دربــاره این
موضوعات نداشته باشد.

...
خبر

جانشین سردار سلیمانی:

جنگندههای رژیم صهیونیستی
در آسمان یمن پرواز میکنند
تسنیم -جانشین فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران
گفت :حضور جنگند ههای
رژیم صهیونیستی در آسمان
یمن با مشخصات معلوم چه
معنایی میتواند داشته باشد؟
این نشان از ذلت رهبران کشور
سعودی است که آبــرو ی مردم خودشان را هم برد هاند.
سردار قاآنی با اشاره به طرح جدید اسرائیلیها در منطقه
افزود :آن ها میگویند ما از سه محور با تهدیدات مواجهیم
از شمال با ایران ،سوریه و حزبا ،...از جنوب با فلسطین
و یک منطقه هم در صحرای سینا که طرح انحرافی است.
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