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ای حضور آسمان در جان خاک            
یا حسین بن علی(ع) ،روحی فداک

...

یادداشت روز
محسن زنگنه

info@khorasannews.com

اقتصاد پاک ،جامعه پاک
طلوع خورشــید دهم محرم سال  61هجری،
آغازماندگارترینثانیههایتاریخبشریتاست.
ثانیه هایی کــه با تابش اشــعه های خورشــید
گرم عراق آغاز شــد و با غــروب آن پایــان یافت
اما همین  12ســاعت زمان کافی بود تا مسیر
تاریخراتغییردهدوآبستنعظیمترینحوادث
عمر بشر شود.عاشــورا ،در زمان محدود نمی
شود و لحظاتش ،وســعتی به عمر عالم خاکی
دارد« .کل یــوم عاشــورا» و محــور و قطــب این
زمان گرانسنگ ،شخصیتی بی بدیل و امامی
معصومهمچونوجودمبارکاباعبدا...است.
کســی که حق مطلق اســت« .والحــق معکم و
فیکم و منکــم» و در دیگر ســوی ،جبهه باطل.
سرسپردگانزروسیموتشنگانقدرتومقام.
دنیاپرستانحریصوفریبخوردگانواسیران
نفس .شیطان صفتانی که مردانگی و مروت و
اخالق را قی کرده اند .نه از علم و حکمت بهره
ای جســته و نه حتی به تاریخ و پیشینه خویش
وفــادار مانده اند.عاشــورا و کربــا فقط زمین
رزم نیســت بلکــه آوردگاه اندیشــیدن اســت.
امام پیــش از آن که ،شمشــیر از نیام برکشــد،
ایشانرابهدرنگوتفکرواندیشهبرمیخواند:
«...حــال رأی خود و همدســتان خــود را روی
هم گرد آوریــد! و مجتمع ًا فکــر کنید و تصمیم
بگیرید...آن گاه پس از این تفکر ،بدون شتاب
بدونهیچ ُمهلتی
زدگی،برمنحملهورشویدو ِ
کار مرا تمام کنید!.»...امام در این روز حساس
که ثانیه هایش ،به وســعت قرن هاست ،بارها
زبان به سخن می گشاید و حقایق نابی را بیان
میکند.قطعااماممیداندکهعاشورامحصور
بهزمانوکربالمحدودبهاینجمعیتچندهزار
نفرینیستپسبایدکالمیبگویدکهجاودانه
باشــد و آیندگان را چــراغ راه.امــام در یکی از
مقاطع عاشورا که بنا به گفته مورخان ،به زمان
شــهادتش نزدیک تر بود ،با هلهلــه و هیاهوی
کوفیان مواجه شد .فریاد می زدند و بر طبل ها
می کوفتند تا سخن امام به گوش شان نرسد.
«وی َل ُکم َمــا َع َل ُ
یکــم أن ت ِ
َنص ُتوا
امــام فریــاد زدَ :
ســم ُعوا َقو ِلی» وای بر شما! چرا ساکت
إ َل َّی َف َت َ
نمیشــوید که حرفهای مرا گوش کنید؟! نه
این که حرف امام را شنیدند و رای به بطالنش
دادند بلکــه حتی تاب شــنیدن ســخن حق را
نیز نداشتند .جامعه کوفی ،چنان به انحطاط
رسیدهبودکهحتیحاضربهشنیدنوتاملهم
نبود .ترجیح می داد تا تفکر و اندیشــه خویش
را بر اســاس شــایعات و اباطیل ترویج شــده از
ســوی جبهه باطل بنا سازد .زر و ســیم و وعده
های مادی دنیوی در کنار سفسطه بازی های
فلســفی خواص کوفه و شــام ،راه را بر شنیدن
منطقاستواروحکیمانهاماممسدودکردهبود.
علتچهبود؟
امام(ع) چون اصرار کوفیان را بر هلهله و جار و
جنجالمیبیند،درسخنیحکیمانه،علتاین
رفتار را چنین بیان می کندِ « :إن ََّما َأ ْد ُع ُ
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ت َْس َم ُعون؛ همانا من شما را به راه کمال دعوت
میکنم .پس کســی که از من اطاعــت کند از

سعادتمندانوکسیکهازمننافرمانیکنداز
هالک شدگان است .همه شما از سفارش من
سرپیچیمیکنیدوکالممراگوشنمیدهید
زیرا شــکمهای شــما از حرام انباشــته شــده و
قلبهایشما ُمهرخوردهاست.وایبرشماآیا
ساکت نمی شوید و به من گوش نمیدهید؟»
(بحاراالنوار،ج،45ص)8
امام علیه السالم تحصیل مال حرام و باطل را
منشــأ تمکین نکردن جامعه از امر حکیم می
داند .دو نکته دقیق در ایــن جمله امام نهفته
اســت .اول آن که یک اقتصاد و نظام معیشت
ناپــاک نه تنهــا باعث خــروج جامعه از مســیر
حق می شــود بلکه اصوال این جامعه ظرفیت
و حوصله شــنیدن حــرف حق را هــم نخواهد
داشــت .جامعــه ای که نظــام اقتصــادی آن،
ناصواب باشــد و از حلیــت و پاکــی برخوردار
نباشدبهتدریجبرفرهنگ،رفتاروسبکفکری
و زندگی افراد جامعه اثر می گذارد و ایشان را
از حق بیزار و در برابر آن ناشــکیب می سازد.
افراد این جامعه ،به سان اهالی قبیله ای می
شوند که منافع مادی و زر و سیم و سکه و پول،
تمام دنیایشان می شــود و رسیدن به مطامع
بیشتر ،هر عملی را برایشــان مباح می سازد.
پس اقتصاد پــاک ،زمینــه پذیرش حــق را در
جامعه هموارتر می ســازد و جامعه را در برابر
تهاجمات فرهنگی و شبیخون های عقیدتی
مصون تر می ســازد .اهتمام و توجه به کسب
مال حالل ،در هر رسته و صنفی و در هر مقام
و مرتبه ای ،شرط الزم برای تحقق حق است.
نکته دیگر ،اسباب تحصیل مال حرام در یک
جامعه چیست؟ چه چیزی باعث شده بود که
جمعیت مســلمان کوفــه که فاصلــه چندانی
با حکومــت پیامبــر(ص) و امیرالمومنین(ع)
نداشتند ،دچار چنین آسیبی شوند که حتی
از شنیدن سخن امام طفره روند؟
یــک دلیل بنــا بــه فرموده هــای امام ،دســت
درازی به ناحق در بیت المال مســلمین بود.
فســاد و رانت جویــی و قبیله گرایــی ،موجب
شــده بود تــا عــده ای بــر بیــت المال تســلط
یابنــد و از آن برای پیشــبرد اهداف سیاســی
خود بهره برند .شــیوخ و ســران قبایــل کوفه
کــه در جبهه مقابل امــام صف آرایــی کردند،
کســانی بودند که دست شــان تا آرنج در بیت
المال مســلمین بود و جیب هایشــان از سکه
و دینارهــای بیت المال لبالب بــود.و عده ای
دیگر نیز کسانی بودند که کمتر سر در خزانه
بیت المال داشتند اما تحصیل مال را به بهای
معامالت ربوی یا غش در معامله ،کم فروشی
یا تدلیــس در تولیــد ،دروغ و فریــب و خالصه
زیر پا گذاشــتن هر حکم اخالقی ،بر خود روا
می داشــتند.جامعه ای که خــواص و عوام آن
بر تحصیل مــال حالل اهتمــام نورزند و نظام
اقتصادی آن ،مبتنی بر حالل بنا نشده باشد،
گریزان از حق می شــود و آن می شــود که در
کربال شــد.اقتصاد ،در جامعه اسالمی هدف
نیســت اما شــرطی الزم برای تحقق اهداف،
سعادت ،کمال دنیوی و اخروی انسان است.
اقتصاد پــاک ،جامعه پــاک را رقــم خواهد زد
و سیاســت حاکــم وحاکمــان ایــن جامعه نیز
پاک خواهد بود.عاشــورا فرصت خوبی است
تا همه ما اعــم از مدیران ،کارگــزاران  ،قانون
گــذاران  ،ناظران و صیانت کننــدگان از بیت
المال یا تولید کننــدگان ،بازرگانان ،اصناف
و کارمنــدان و کارگران ،اصحــاب قلم و فکر و
حتی دانشجویان و دانش آموزان و زنان ،همه
و همــه ،اندکی درنگ و در اقتصاد و معیشــت
خویشوزیردستانورعیتخویشتاملکنیم
و رفتار و اخالق اقتصادی خویش را در مســیر
رضایت امام خویش قرار دهیم.

تشییع مهمانان عاشورایی در مشهد
میرزاده -در آســتانه فرارسیدن سالروز شهادت ســرور و ساالر شهیدان
حضرت امام حسین (ع) ،مسجد بناهای مشهد واقع در خیابان خسروی
(شهید دیالمه) بار دیگر رنگ شهادت گرفت و عطر خوش شهادت ،فضای
آن را معطر کرد .به رسم روزهای دفاع از وطن ،بار دیگر این مسجد ،مبدا
تشییع شــهدا شــد و پیکر مطهر  ۹شــهید گمنام دفاع مقدس و دو شهید
مدافع حرم ،از این مســجد و بر فراز دســتان مردم قدرشناس و والیتمدار
مشهد ،تا جوار حرم مطهر رضوی تشییع شد.
به گزارش «خراسان» در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا که عصر دیروز و
با حضور آیت ا ...علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی و امام
جمعه مشهد ،استاندار خراسان رضوی ،فرماندار و شهردار مشهد ،جمع
زیادی از فرماندهان نظامی و انتظامی ،مدیران اســتانی ،خانواده معظم
شهدا ،ایثارگران و جانبازان و جمع زیادی از اقشار مختلف مردم والیتمدار
مشهد برگزار شد ،پیکر مطهر شهدا با شــکوه فراوان تا حرم مطهر رضوی
تشــییع شــد و مردم عزادار حســینی ،با فرزندان شــجاع و غیرتمندی که
رفتند و جان خود را بر سر دفاع از آرمان ها و خاک این مرز و بوم گذاشتند،
تجدید پیمان کردند.

بازگشت تاریخی پرسپولیس
و حذف تلخ استقالل
تیم فوتبال پرســپولیس با برتری ســه بر یک مقابل الدحیل قطــر و در حالی
که بازی رفت را یک بر صفر واگذار کرده بود در بازگشتی تاریخی در حضور
پرشور هوادارانش در ورزشــگاه آزادی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان
آسیا صعود کرد.
نماینده کشــورمان در ورزشــگاه آزادی ،الدحیل قطر را که در  35بازی در
لیگ قطر و آســیا نباخته بود ،شکســت داد .این در حالی است که آبی های
پایتخت که بازی رفت را در تهران ســه بر یک واگذار کرده بودند با اشــتباه
روزبه چشمی وبا اخراج او  10نفره شدند و در برابر تیم السد قطر به نتیجه
مساوی رسیدند.

سقف نرخ بلیت پروازهای اربعین مشخص شد

مشهد -نجف -مشهد2میلیون و800
هزار تومان!

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ،از تعیین سقف نرخ بلیت پروازهای
اربعین خبر داد که بر این اســاس ،ســقف نرخ بلیت پرواز مشــهد-نجف-
مشــهد دو میلیون و  800هزار تومان تعیین شــده است.مقصود اسعدی
ســامانی روز گذشــته در گفتوگو با خراسان با اشــاره به برگزاری جلسه
هماهنگی پروازهای اربعین طی دیروز (دوشنبه) افزود :برای جلوگیری
از سوءاستفاده برخی واسطهگران از افزایش تقاضای سفر عتبات در ایام
اربعین ،مقرر شد سقف نرخ بلیت پرواز تهران ـ نجف ـ تهران و تهران ـ بغداد
ـ تهران دو میلیون و  ۲۰۰هزار تومان تعیین شد.دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی اضافه کرد :همچنین سقف قیمت بلیت پروازهای مشهد ـ نجف
ـ مشهد و مشهد ـ بغداد ـ مشهد دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان تعیین شد.به
گفته وی ،قیمت بلیت عتبات برای پروازهای اربعین در دیگر شهرها هم دو
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان به صورت رفت و برگشت است.اسعدی سامانی
افزود :همچنین نرخ بلیت یک طرفه تهران  -نجف و برعکس یک میلیون
و  ۱۰۰هزار تومان و یکطرفه مشهد – نجف و برعکس یک میلیون و ۴۰۰
هزار تومان تعیین شد.

نوائیان  -سالم بر زمزم حیات بخشی که از کربال می جوشد .سالم بر موسم عاشورا؛ سالم بر غزلهای عاشقانه حسینی؛ سالم بر سجاده های مرطوب از گریه؛ سالم بر زخمهای قلب محزون و داغدار زینب .یا اباعبدا...
(ع)! آن کدام خیال نازک بینی است که حرکت عاشقانه و سترگ تو را از سر درک و درد ،به کمال فهم کند؟ موالی من! راه تو ،راه شور و شعور است و َح َر َمت ،قبلهگاه اهل آگاهی و محبت .ای خون خدا! کدام چشم است
که مرثیه ات را بشنود و خونابه غم مظلومیت و غربت انسان را از دیده فرو نریزد؟ ای حسین(ع)! ما بزم نشینان کوفی نیستیم؛ جانمان فدایت! پیشه ما عهدشکنی و رسم ما ،بیوفایی نیست؛ نگاهمان کن!

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••شرکت های تولیدی شاید در مرحله اول از افزایش
نجومی قیمت کاالهایشان بسیار خوشحال باشند اما
با کاهش قــدرت خرید مــردم مجبور خواهند شد هم
تولیدات خود را کاهش دهند و به تبع آن هم تعدیل
نیرو کنند.
•• اگر ما دوران جنگ ایران و عراق را با تمام مشکالتش
پیروزمندانه پشت سر گذاشتیم علتش این بود که در
آن زمان ایمان ها قوی بود ،مردم حالل و حرام را در
باالترین سطح رعایت می کردند روحیه ایثار داشتند،
مردم یکدل و هم سطح بودند ،فاصله طبقاتی کم بود
و مفسد اقتصادی و رانت و رانت بازی کم بود و ضعف
ایمان در کار نبود .مقایسه کنید با زمان حال.
••جای تاسف بسیار دارد چرا باید بعضی از خانم ها در
شب های ماه عزای حسینی(ع) با این وضع پوشش و
آرایش ناهنجار در خیابان ها ظاهر شوند؟!
••کاش مسئوالن نرخ ویــزای عراق را در ایام اربعین،
دولتی حساب کنند تا طبقه کارگر بتوانند در این اوضاع
اقتصادی از این سفر معنوی استفاده کنند.
••دو سال پیش سازمان بهزیستی و یکی از وزارتخانه ها
کارتی به نام آفتاب به مددجویان تحویل دادند که سالی
چند بار به مبلغ صد هزار تومان شارژ می شود که با آن
مایحتاج زندگی را می توان خرید .از آن روز تا به امروز
فقط یک بار شارژ شده .چرا این قشر ضعیف را مسخره
می کنید؟ لطفا پیگیری کنید.
•• آقای روحانی به گفته شما که جنگ اقتصادی کشته
و مجروح دارد فقط تیر و ترکش این جنگ قشر ضعیف
و متوسط جامعه را از پای در می آورد نه ثروتمندان و
مرفهان بی درد را .شما به مردم وعده برجام و توافق
هسته ای را دادیــد که این جنگ اتفاق نیفتد وگرنه
حاصل پنج سال امید مردم برای چه بود؟
••چرا در مشهد نمی شه مهریه رو به اجــرا گذاشت؟
چهار ساله همسر بنده رفته دنبال خوش گذرانی و منو
بالتکلیف گذاشته .تنها راه به اجرا گذاشتن مهریه بود
که اونم دیگه ممکن نیست .تکلیف من و امثال من که
حقشون ضایع شده و از بهترین ساالی عمرشون چیزی
نفهمیدن چیه؟
••رفتم موسسه کاسپین (الــزهــرای سابق) از بــرج 4
میگن برید برج دیگه بیایید تا حسابتان مشخص شود
االن برج  6رفتم میگن اگه می خواهید هفته ای 200
هزار بیایید بردارید .آخه باید چه کار کرد با این گرانی!
••وقتی کره جنوبی که چندین سال قبل آن ها برای
کارگری و رانندگی به ایران می آمدند تمام قد با تحریم
ایــران همراهی کــرده ،بیایید برای ایرانی بودنمان و
عظمت ایران و ایرانی تمام کاالهای کره ای را تحریم
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کنیم و از خرید هر جنس کره ای به شدت دوری کنیم.
مردم همت کنید که اصالت ایرانی بودنمان را این چشم
بادامی ها زیر سوال بردند.
••تو را به خدا یکی پیدا نمی شود در این کشور به این
بزرگی نظارتی به بازار داشته باشد؟! از وقتی که پوشک
گران شده من بچه ام را با کهنه می بندم از بس که گریه
می کنه دل هر آدمی رو به درد میاره.
••برادر عزیزی که گفتی مسئوالن در جواب مردم می
گویند همین که هست ،ان شــاءا ...دور بعدی ریاست
جمهوری در خدمت شان هستیم.
••با این نمک نشناسی کره آیا االن وقتش نشده که دولت
جلوی کاالهای کره رو بگیره تا شاید ملت به فکر خرید
کاالی ایرانی باشند .به خدا خونم به جوش آمد با این
آمار فروش کاالهای کره در ایران.
••مدیرکل محترم بیمه سالمت می فرمایند مطالبات
مراکز درمانی تا پایان خرداد را پرداخت کرده اند! این
در حالی است که  9ماه از مطالبات سال  96پرداخت
نشده و هیچ گونه اطالع رسانی هم درباره آن نمی شود!
اسم این گونه پاسخ دهی به خدمات دهندگان را چه
باید گذاشت؟!
••بی زحمت پیگیری کنید چرا طرح همسان سازی
حقوق بازنشستگان اجرا نمی شود؟! با حقوق 400
هــزار تومان با این گرانی و چند تا بچه بــزرگ چه کار
کنیم؟
••جناب آقــای حجت االســام حسن روحــانــی رئیس
جمهور ایران ،لوازم خانگی در کشور و دولت امیدتان
که ناامیدمان کرده  350درصد افزایش داشته .واقعا
متوجه اوضاع هستید؟! به خدا که تیم اقتصادی شما
به جای استعفا باید خودکشی کند .مملکت اگر تیم
اقتصادی نداشت قیمت ها پایین تر از این بود.
••رب گوجه  3500تومانی شــده  15هــزار تومان
پراید  22تومانی شده  35تومان خانه اجاره ای 250
تومانی یک میلیون و  200هزار تومان شده ولی حقوق
کارمندان  6درصد باال رفت!
••لطفا همیشه و به ویــژه در این ایــام هــوای نوجوانان
و جوانان را در هیئت ها ،تکایا ،حسینیه ها و مساجد
بیشتر داشته باشیم و بازیگوشی های ذاتی این عزیزان
را تحمل و مدیریت کنیم و با ترش رویی و تندی و تلخی
باعث دفع آن ها نشویم!
••ما که به رئیس جمهور دسترسی نداریم و کسی هم
حرف مردم عادی را نمی شنود و حاضر به شنیدن حرف
عموم مردم هم نیست .پس حرفمان را به شما می زنیم
تا شاید با چاپ و انعکاس آن کمی از آالم مردم کم شود.
حرف هایی که رئیس جمهور در این مقال می گوید و
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برای یاری کردن دولت استمداد می طلبد با عملکرد
و موضع هایی که دولت برخالف منافع ملت می گیرد
کامال متضاد است ،این را بچه من که تازه می خواهد
به مدرسه برود هم می فهمد .نمی دانم چرا مسئوالن
و دولتیان این گونه عمل می کنند و جور دیگری حرف
می زنند!
•• آقای علیزاده شیرمادر حاللت درد و بالی تو به جان
خائنان و وطن فروشان داخلی و خارجی.
••حواستون باشه زیر لوستر اتاق نخوابید .دیشب لوستر
از سقف بی دلیل کنده شد افتاد روی بالش پسرم خدا
رحم کرد هنوز نیومده بود بخوابه!
••برادر نخر ،آقا نخر ،سرور نخر ،عزیز نخر ،خواهر نخر!
این تنها راه مقابله است تا اجناس ارزان شود .شما را
التماس می کنم نخرید .خواهش می کنم به پای شما
می افتم نخرید.
••همراهی تمام قد کره جنوبی با تحریم های آمریکا
علیه ایران! مقامات ایرانی با چه فکر و اندیشه ای گمان
کرده اند که کشوری مثل کره که با آمریکا مــراودات
گسترده سیاسی و  ...دارد طرف ایران را خواهد گرفت؟
آیا با واردات از کره که برای تامین نیازهاست می توان
حمایت کره از ایران را انتظار داشت؟ ما و کشورهای
همسایه مسلمان نتوانسته ایم روابط حسنه و محکمی
ایجاد کنیم چطور از کشوری که با آمریکا مانور مشترک
برگزار می کند انتظار همراهی تمام قد داریم؟!
••یــادش به خیر! قبال اگر گوشت گوسفند گــران بود
دلخوش به گوشت گاو و گوساله بودیم حاال که شده
 66هزار تومان به چی دلخوش باشیم؟ علی برکت ا...
••پوشک بزرگ سال امروز از بولوار مصلی خریدم 70
هزار تومان درحالی که قیمت روی آن  50هزار تومان
ثبت شده .تلفن تعزیرات هم جواب نمی دهد .چرا؟
••بزرگ ترین خطای این دولت دادن دالر با نرخ پایین
به عده ای است که آن ها کاالهای اساسی وارد کنند که
متاسفانه به جیب چند نفر رفت!
••شهر کرج مرکز استان البرز فرودگاه بین المللی دارد
اما شهر مذهبی قم همچنان بدون فرودگاه است چرا؟
•• آقای سردار قالیباف مدیریت دولت ضعیف نیست
خیلی قوی و توانمند است ولی در جهت  4درصدی؟ به
قامت دالر بنگرید ،توانمندی از این بهتر؟
••گویا مدیران پیر بازنشسته نمی خواهند از حقوق
نجومی و چند صد میلیونی چشم پوشی کنند و درصدد
دور زدن مصوبه شورای نگهبان هستند!
•• جناب روحانی اگه همین جور ادامه بدی ریشه فقر را
نابود می کنی! تو به وعده خویش عمل کردی و ریشه فقر
و فقیر رو با هم کندی!

شورای عالی فضای مجازی مقرر کرد

ارائه مهلت برای رفع اشکال ،پیش از
فیلتر سایت های اشتغال آفرین

ایسنا -در جلســه شــورای عالی فضای مجازی که با حضور رئیس جمهور
تشکیل شد ،موضوع فیلتر شدن  180سایت فعال در حوزه گردشگری که
به تازگی از سوی قوه قضاییه اعمال شده است ،به بحث گذاشته و مقرر شد
به منظور صیانت از اشــتغال ،چنان چه قوه قضاییه از این پس در برخورد یا
اعمال فیلتر سایتهای متخلف تشخیص داد که این فضا مربوط به کسب و
کار است و افرادی در آنها شاغل هســتند ،ابتدا به موارد تخلف رسیدگی
کند و مهلتی برای رفع اشکاالت آن ها در نظر بگیرد تا اگر اشکاالت برطرف
نشد ،اقدامات قانونی از جمله فیلتر شدن اعمال شود.
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