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••مشرق نیوز خبرداد :ریچارد نفیو معمار
تحریم های ایران در دولت باراک اوباما ،با
اشاره به شرایط برجام گفت :من فکر می
کنم فشار تحریم هایی که بر ایران در سال
 ۲۰۱۹اعمال خواهد شد -احتماال همراه
با شکست  -SPVباعث خواهد شد رهبران
ایران به طور جدی از برجام خارج شوند یا
اهمیت چندانی برای آن قائل نشوند.
••مشرق نوشت :آخــونــدی وزیــر سابق
راه با انتشار عکسی در کانال تلگرامی
خــود دربــــاره استعفای وزیـــر بهداشت
نوشت:حسن جان خدا قوت.
••جــمــاران نوشت :سجاد پوراحسان،
دانشجویی که در حادثه دانشگاه آزاد به
دیدار حق شتافت ،سه روز قبل از فوتش
با پس انــدازی که داشــت ،بدهی یکی از
زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد استان
تهران را پرداخته و او را آزاد کرده بود.
••آفتاب نیوز خبرداد :عبدالرضا فرجی
راد مدیرکل شـــورای راهــبــردی روابــط
خارجی در ارزیــابــی خــود از تاخیر اروپــا
برای ارائــه ساز و کار مالی ( )SPVاظهار
کرد :ایران هنوز موضوع  FATFو  CFTرا
انجام نداده و ...این موضوع شاید بتوان
گفت تا حدی بهانهای شده برای اروپاییها
که ساز و کار مالی را به تاخیر بیندازند ،اگر
قرار است اصالحاتی روی این انجام شود و
به آنها اعالم کنیم بهتر است هر چه زودتر
این کار صورت گیرد تا این بهانه از آ نها
گرفته شود.
••تابناک مدعی شــد  :مؤسسه عالی
«آموزش و پژوهش ،مدیریت و برنامه ریزی»
مجموعهای است وابسته به نهاد ریاست
جمهوری و به نوعی میتوان از آن به اتاق
فکر دولت یاد کرد .عملکرد این مؤسسه
در سال  ۹۷با وظایف در نظر گرفته شده
در قانون بودجه این سال فاصله بسیاری
دارد؛ امــا بــاز هم بودجه ایــن مؤسسه در
الیحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون
بودجه امسال  ۳۰درصد رشد کرده است.
••آریــا نوشت :محمد حسین خوشوقت
فرزند ارشد مرحوم آیت ا ...عزیز خوشوقت
می گوید :یک روز به پدرگفتم :من تصورم
این است که آقای احمدی نژاد بوی بنی
صدر گرفته است .پدر سری تکان دادند
و لبخندی زدند و فرمودند :بابا جان! بنی
صدر هر چه بود الت نبود و رعایت ادب را
می کرد ....وی ما را فریب داد.

دستاوردهای انقالب را دست کم نگیرید

در جشنانتشار۲۰هزارمینشمارهروزنامهخراسان ازخانوادهشهدای«خراسان»تجلیلو«خراساننامه»و«دخلوخرج»خراسانرونماییشد
● ●هادیمحمدی/محمدشرکتاول
جشن انتشار بیست هزارمین شماره روزنامه خراسان پس از 110سال قدمت و بیش از 70سال
انتشارمداوم،درحالیپنجشنبهگذشتهدرمشهدمقدسبرگزارشدکهخانوادهبزرگموسسه
فرهنگیهنریخراسان،مهمانانویژهایداشتند؛ازپدرومادرسهشهیددفاعمقدسومدافع
حرمموسسهتامحمدجوادظریفوزیرخارجهکشورمانونیزبسیاریازدستاندرکارانموسسه
کهطیسالهایاخیربهجرگهبازنشستگانپیوستهبودند.جلسهایکهگرچهیکیازمهمانان
ویژهاشمحمدجوادظریفبودامادرهمینجلسهصمیمینیزنقدهایظریفوگاهحتیصریحی

درباره برجام مطرح شد .ظریف البته در سخنرانی  20دقیقه ای خود به جایگاه رسانه در قدرت
افزاییکشورهاپرداختودربخشمفصلیازصحبتهایخود،ضمنبرشمردندستاوردهاییاز
انقالباسالمی ازجمله«استقالل،اتکایبهداخلودرونزابودنامنیتایران»ایندستاوردهارا
نتیجهخونشهداوایستادگیمردمدانستوبامخاطبقراردادنجوانانایرانیگفت«:دوستان
جوان من ،این دستاورد بزرگ را دست کم نگیرید .این دستاورد خون شهدای ما ...و نیز مردم
ماستکهگولنخوردندونشانیرااشتباهنگرفتند».گزارشخبریاینمراسمرامیخوانید.

▪تصورابرقدرتیوقدرقدرتیازبینرفتهاست

به گزارش خراسان،دکتر محمد جواد ظریف که
پنج شنبه گذشته در مراسم بزرگداشت انتشار
بیست هزارمین شماره روزنامه خراسان در مشهد
سخن می گفت ،ضمن تشکر از مسئوالن موسسه
وزین و با سابقه خراسان ،به بیان تحوالت صورت
گرفته در حوزه رسانه در جهان پرداخت و گفت:
امروز دنیایی نیست که یک گروه برای بقیه تصمیم
بگیرند ،امروز در دنیایی زندگی می کنیم که تصور
ابرقدرتی رنگ باخته حتی تصور قدر قدرتی هم
رنگ باخته و کسی نمی تواند ادعا کند می تواند
مقدرات دنیا را به هم بزند .وی در ادامه به مثالی
پرداخت و اظهار کرد :حدود مهرماه  95بود که
وزیــران خارجه دو کشور آمریکا و روسیه در ژنو
تصمیم گرفتند در سوریه آتش بس بشود اما یک
هفته بعد آتش بس شکست خورد و بعد الوروف
با ایران و ترکیه همکاری کرد و روند آستانه شکل
گرفت که تنش ها را کاهش داده است.
▪پایانانحصارقدرت

ظریف با بیان این که دنیای امروز متکثر شده و دیگر
در قدرت و دارندگان قدرت انحصاری وجود ندارد ،
خاطرنشانکرد:اینبدینمعناستکههمدارندگان
قدرت دیگر انحصاری نیستند و هم ابزار رسیدن به
قدرت انحصاری نیست و شما نیازی ندارید که دنیا
رادردوقطبببینید،قطبیدگیدردنیاپایانیافتهو
حتیدنیایچندقطبینیزنداریموبهایندلیلاست
کهقدرتدردنیادراختیارهمگانقرارگرفتهاست،
اینتحولمبارکیبودهکهیکانسانقدرتپیداکند.
وی افزود :یک روز برای این که قدرت داشته باشی
باید قایق های توپ دار فراوانی می داشتی ،یک روز
برای قدرت باید اقتصاد بسیار بزرگی می داشتی
و یک روز باید امپراتوری رسانه ای می داشتی اما
امروز تمامی این ابزارهای قدرت به شکلی متکثر
شده اند .یک شرکت چند ملیتی می تواند به اندازه
چندیندولتاثراقتصادیداشتهباشد،یکسازمان
تروریستی مثل داعش می تواند برای دنیا امنیت
زداییکندواینیعنیقدرتنظامیازانحصاردولت
هاوقدرترسانهایازدسترسانههایبزرگخارج
شدهویکخبرنگارمیتوانددرخانهخودخبریتهیه
کندوباعثشودتحولیدردنیابهوجودبیاید.حتی
میشودخبرنگارنبودوبایکتوئیتاثرگذارشد.
▪رسانه،توانمقاومتدربرابرتجاوزراچندبرابر
میکند

وی تصریح کرد  :بدون شک مقاومت برای شکست
دادن تجاوز ضروری است و نمی توانید تجاوز را با
رسانهمتوقفکنید؛ولییکزمانیاستکهمقاومت
میکنیدامادردنیاتنهاهستیدوفشاریکهبهمتجاوز
وارد می شود بسیار کمتر از زمانی است که گروهی
نیز همراهی کنند ،بــرای همین است که به رغم
مقاومت بسیار قوی و تاریخی مردم لبنان در برابر
رژیم صهیونیستی جنگ لبنان  33روز طول می
کشدچونرسانههایعربیواردحمایتازحزبا...
لبناننشدنداماجنگغزه 22روزطولکشیدچون
همه ابزارهای رسانه ای وارد شدند و فشار مقاومت
را چند برابر کردند  .وی تاکید کرد :اصل ضرورت
داشتن مقاومت و توان نظامی واقعیت و غیر قابل
حذف است اما ابزار دیگر همچون اجماع سازی ،
ایجاد احساسات جهانی و نفرت از تجاوز باعث می
شودبهمقاومتکمککندوقدرتعظیمیبسازد.
▪میتوانازیکتیترعزتملیوازیکتیترذلت
ملیساخت

ظریف با بیان این که تک تک خبرنگاران قدرت
دارند  ،افزود :آن ها فردا می توانند همین صحبت
من را به دو شکل تیتر کنند؛ یک تیتر این که ظریف
گفت :مقاومت مهم نیست و رسانه مهم است و یک
تیتر هم همین منظور من .هر دو هم قابل استخراج
از سخنان من است  .این جا قدرت رسانه هاست.
شما می توانید یک حرف را به عامل عزت ملی و
همان حرف را به ذلت ملی تبدیل کنید  .این را هم
می دانید که متاسفانه اکثر مردم تیتر صفحه اول
را می خوانند  .من که اهل کلیک هستم و صبح
که می آیم صفحه اول همه روزنامه ها را دارم ،
آن چیزی که ذهنم را می سازد همان صفحه اول

است و آن تیتر را هم شما انتخاب کردید.
▪ایرانی باید بتواند هشتگی را در فضای مجازی
به هشتگ برتر تبدیل کند

وزیر امور خارجه تاکید کرد  :این قدرت هرچقدر
نهادینه شود به نفع کشور ماست ،برای این که
اعتقاد دارم حتی جاهایی که با ما زاویه دارند و از
دو طرف افراط می کنند ،در روز مبادا پای کشور
و ایــران می ایستند  .بنابراین تقویت کردن این
صدا و این که ایرانی بتواند دیدگاه و نظر خودش
را در سطح جهانی منعکس کند ،این که ایرانی
بتواند در توئیتر «ترند» ایجاد کند و هشتگی را
در فضای مجازی به هشتگ برتر تبدیل کند مهم
است .این فرصت را به یک شهروند ایرانی بدهیم
زیرا در نهایت برای کشور و نظام یک فرصت و نه
یک تهدید است  .به خاطر این که مبنای قدرت ما
همین مردم هستند .
▪هیچ کس نمی تواند به ایــران بگوید اگر من
یک هفته از شما حمایت نکنم شما عربی صحبت
میکنید

ویهمچنینتصریحکرد«:درآستانهچهلمینسالگرد
انقالباسالمیایرانمنیکحرفرابهعنوانکسی
که40سالکارسیاستخارجیکردهعرضمیکنم
کهبزرگترینافتخارجمهوریاسالمیایناستکه
کسینمیتواندبهایرانبگویداگرمنیکهفتهازشما
حمایتنکنمشماعربیصحبتمیکنید؛اینافتخار
کمینیست.حتینمیتواندبگویدروسیوانگلیسی
وچینیصحبتمیکنید».اینجملهظریفدرکنایهبه
جملهایاستکهچندیقبللیندسیگراهامسناتور
آمریکاییخطاببهبنسلمانولیعهدسعودیگفته
بود«:اگربهخاطرآمریکانبود،درعربستانسعودی
ظرف یک هفته مجبور میشدند فارسی صحبت
کنند ».ظریف همچنین با بیان این که «من با تمام
وجوداینحرفرامیزنمچراکهقبلازانقالبرادیده
وتجربهکردهام»افزود«:استقاللایراندستاوردکمی
نیست،اتکایمابهداخلدستاوردکمینیست،درون
زابودنامنیتمادستاوردکمینیست».ظریفبابیان
اینکهبررسیکنیدوببینیدکدامیکازکشورهای
اطراف ما و حتی اروپایی می توانند این گزاره ها را
تکرارکنندتصریحکرد:امنیتایراندرونزاستوما
برایامنیتماننیازیبهخارجینداریم،اقتصادماو
پیشرفتصنعتیمادرونزاست،اعتبارماومشروعیت
ما درون زاست؛ هیچ کس و هیچ کشوری نمی تواند
چنین گزاره و حرفی را تکرار کند .وی گفت :ممکن
است برخی کشورها خیابان ها و ساختمان های
قشنگی داشته باشند و خدمات هتل عالی داشته
باشندامااینخدماتهتلظرفیکهفتههمانطور
کهآقایترامپبهدرستیگفتهبودمیتواندتماموبه
ناامنیمطلق،عقبماندگیمطلقوجنگودرگیری
تبدیلشود.

▪رعایت حقوق مردم یک ضرورت امنیت ملی
است

وی اظهار کرد :این درحالی است که ما با توکل به
خداوزیرسایهائمهاطهاروعلیبنموسیالرضا(ع)
واعتمادبهمردم 40،سالاستدرشرایطیهستیم
کهخواستهاندمارانابودکننداماکماکانمیگویند
قدرت اول منطقه هستیم .این کم چیزی نیست .
دوستان جوان من ،این دستاورد بزرگ رادست کم
نگیرید.ایندستاوردخونشهدایماست؛شهدایی

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

نماز جمعه «ویترین» است!

عکس ها  :میثم دهقانی

...

انعکاس
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ظریف خطاب به جوانان ایرانی

تازههای مطبوعات
••شهروند -نتایج چندین پیمایش و
نظرسنجی نشان میدهد که درصد باالیی
از شهروندان تهرانی از این شهر رضایت
ندارند و بهمهاجرت از آن فکر میکنند.
••کیهان -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی با
انتقاد از سخنان وزیر امورخارجه نوشت:
آقــای ظریف در حالی مدعیاند هدف
برجام اقتصادی نبوده که پاسخ نمیدهند
اگر هدف برجام اقتصادی و برداشته شدن
تحریمهای ظالمانه نبود پس چرا دو سال
و نیم پــای میز مذاکره با غــرب رفتند وبا
پذیرش تعهدات و محدودیتهای سنگین
و همچنین اجرای پیشدستانه و یک جانبه
آن عمال صنعت هستهای کشور را تعطیل
کردند؟
••اطالعات -محمدعلی فیاض بخش در
یادداشتی در قالب پیشنهاد به خطبای
نمازجمعه نــوشــت :قــاعــدت ـ ًا مخاطبان
مؤمن از شنیدن طعن و تعریض و کنایه
به افــراد غایب در نماز و آگندن خصومت
بیشتر در دل ،با تهییجات و هیجا نهای
کــاذب ،رضایت قلبی نخواهند داشــت .
علیاالصول انتظار نمازگزاران از امامان
جمعه ،بیشتر ارشــادهــای مهربانانه و
دلــســوزانــه بــر ملت و دولــت خــواهــد بــود،
تــا تعیین خ ـطمــش ـیهــای اقــتــصــادی و
سیاسی و دیپلماتیک کــه ایــن امــور نیز
صاحبمنصبان خودش را دارد.
••ایــــران -ای ــن روزنــامــه خــطــاب رئیس
جمهور به مجلس در جلسه چهارشنبه
هیئت دولــت را با عنوان «رئیس جمهور
مسئول بــودجــه اســت» تــیــتــر یــک کــرد و
ذیــل آن نــوشــت:در بررسی بودجه به دو
اصــل  ۵۲و  ۱۲۶قــانــون اســاســی توجه
کنید.
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آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

که قبل از انقالب اسالمی با رژیم منحوس پهلوی
مبارزه کردند ،شهدایی که بعد از انقالب مقابل
تجاوز ایستادند ،شهدایی که برای پیشرفت علمی
کشور در صحنه هسته ای ایستادند و نیز مردم ما که
گول نخوردند و نشانی را اشتباه نگرفتند .ظریف
با بیان این که ما به این مردم باید بها دهیم و اختیار
داشته باشند افزود :رعایت حقوق این مردم برای ما
یک وظیفه اخالقی نیست بلکه یک ضرورت امنیت
ملیاستچونماهیچچیزیجزاینمردمنداریم.
ویتصریحکرد:اگرازانقالبیکهدرحوزهارتباطات
و رسانه رخ داده خوب استفاده کنیم یکی از عواملی
خواهد بود که باعث می شود انقالب اسالمی و
جمهوری اسالمی پربارتر و با موفقیت و نشاط و
سربلندیبیشتروارددومینچلهعمرخودشود.

گفت :این روزنامه در رتبه بندی روزنامه های کشور
درگروهاول،ردهسومرابهخوداختصاصدادهاست.
تیراژ سوم کشور را دارد و طبق آخرین نظرسنجی
های صــورت گرفته ،هر  2.4نفر از مــردم مشهد،
یک نفر مخاطب این روزنامه است و از هر چهار نفر
مشهدی،یکنفرخودرامخاطبمستمر«خراسان»
میداند،آنهمزمانیکهتصورمیشوددورانافول
روزنامههاونشریاتمکتوباست.احدیانباتاکیدبر
این که این مجموعه سعی کرده در گذر زمان خود را
تغییردهدومخاطبانامروزیراهمجذبخودکند،
افزود :این مجموعه مستقل به همراه روزنامه های
«خراسان جنوبی»« ،خراسان شمالی»« ،سیستان
و بلوچستان» و هفته نامه های متعدد که مجموعه
رسانههایمکتوبگستردهایراتشکیلمیدهند
بهبنگاهرسانهایتبدیلشدهاست.همچنینپساز
افزایشکاربریفضایمجازی،بهاینعرصهنیزوارد
شدوفراگیرترینرسانهفضایمجازیایرانباهفت
میلیونکاربررادراختیاردارد.مجموعه«خراسان»
به این نتیجه رسیده است که باید فعالیت اقتصادی
خود را با فرهنگ پیوند دهد به گونه ای که استقالل
اقتصادی داشته باشد و بتواند بی طرف باشد ،یا به
وقتشازفردیدفاعودروقتدیگرعملکرداورانقد
کند.مدیرعاملموسسهفرهنگیهنریخراساندر
تشریح توسعه های ساختاری صورت گرفته در این
موسسه نیز گفت :توسعه های ساختاری در زمینه
ایجاد «مرکز آموزش»« ،دفتر پژوهش»« ،انتشارات»
ودیگرمجموعهها،توانستهبهایجاداینبنگاهرسانه
ایقویوموثرکمککند.

▪ظریف:بههندوعراقسفرمیکنم

ظریفهمچنیندرگفتوگویاختصاصیباآخرین
خبر ،از سفرش به هند و عراق در هفته های آینده
خبردادوگفت(:هفتهجاری)بههمراههیئتبزرگ
اقتصادی،سفریبههندخواهمداشتونشانگرآن
است که بخش خصوصی ما کماکان در حوزه روابط
خارجیبسیارفعالاست.
▪احدیان:مردم،مهمترینبرگبرنده«خراسان»

دکتر محمد سعید احــدیــان ،مدیرعامل موسسه
فرهنگیهنریخراساننیزدراینمراسمبابیاناین
کهروزنامه«خراسان»مولودسالهایمتمادیماندن
و درست ماندن است ،افزود :مهم ترین برگ برنده
اینمجموعهمردمهستند.چون«خراسان»مردمی
است،ماندهورشدکردهوکسینمیتواندبهآنلطمه
بزندوبههمیندلیلخودمانراامانتدارومتعهدمردم
و این حمایت مردمی را افتخار خودمان می دانیم و
سعیمیکنیماینموسسهرابهگونهایپیشببریمتا
همچنانمردمیباقیبماندوفرزندانماانتشارصد
هزارمینشمارهاینروزنامهراجشنبگیرند.

وی اظهار کرد :زمانی که اولین شماره های نشریه
«خراسان»دردوراناستبدادصغیرمنتشرمیشدو
افرادیمانندملکالشعرایبهاردرآنقلممیزدند،
فکر نمی کردند که بعدها روزنامه ای به این نام در
سال  1328تاسیس شود و در زمان انتشار بیست
هزارمین شماره آن به موسسه ای فرهنگی هنری
تبدیلشدهباشد،بنگاهیرسانهایکهبدوناغراق
منحصر به فرد و بی نظیر در بین بنگاه های رسانه
ای کشور است.مدیرمسئول روزنامه خراسان در
تشریح دلیل این موضوع نیز گفت :روزنامه هایی در
کشوروجوددارندکهدارایقدمتتاریخیهستند،
روزنامه های مختلفی که تیراژشان کمی بیشتر از
ماستومجموعههایرسانهایکهدرفضایمجازی
نیزفعالیتدارند،اماهیچبنگاهرسانهاینداریمکه
اینمجموعههارایکجا،دورهمودراوجخودداشته
باشد.وی با تصریح بر این که روزنامه خراسان طبق
نظرسنجیهابیطرفومستقلمحسوبمیشود،

▪تجلیل از خانواده شهدای روزنامه خراسان

گفتنیاستدراینمراسمبهدستوزیرامورخارجه
ایرانازمادرشهیدامانی،خبرنگارشهیدخراساندر
خراسانشمالیکهدردفاعمقدسبهشهادترسید،
خواهر شهید سید محمود سیدی ،عضو خانواده
خراسان که او نیز در دوره دفاع مقدس به شهادت
رسیده است و پدر شهید مدافع حرم ،جواد جهانی،
کارمندموسسهخراسانتقدیربهعملآمد.
دردیگربرنامههایاینمراسم،تمبربیستهزارمین
شماره روزنامه خراسان به دست وزیر امور خارجه
ممهور شد و از شماره نخست روزنامه خراسان که
مربوط به  27اسفند  1287اســت و متن کامل
آن فردا در صفحه  12روزنامه منتشر خواهد شد،
همچنین اولین شماره ضمیمه «دخــل و خرج»
روزنامه خراسان رونمایی شد .هفته نامه «دخل و
خرج» از امروز هر هفته شنبه ها منتشر می شود و در
حوزه سبک زندگی اقتصادی و ...به ارائه محتوای
کاربردی برای مخاطبان می پردازد.همچنین در
ادامهبرنامههاازجلدنخستکتاب«خراساننامه»به
قلم«جوادنوائیانرودسری»،تاریخپژوهوروزنامهنگار
عضو گــروه تاریخ و اندیشه روزنــامــه خراسان نیز
رونماییشد.
«خراسان نامه» ،تاریخچه ای متفاوت از روزنامه
خراسان است ،تاریخچه ای که رد این روزنامه را
در دل تاریخ از سال  1287خورشیدی پی می
گیرد و افزون بر اطالعاتی درباره چرایی و چگونگی
تولد این روزنامه ،گذری بر تاریخ مطبوعات مشهد
نیز دارد .در جلد نخست این کتاب پس از بررسی
سابقه فعالیت روزنامه خراسان عصر مشروطه ،به
تحوالت و اقداماتی پرداخته می شود که منجر به
چاپ دوباره این جریده در سال  1328شده است.
بررسی نخستین های روزنامه دوره جدید ،اعم از
آگهیها ،مصاحبه و ...از دیگر بخش های این جلد
از کتاب است .همچنین دو گزارش مفصل تاریخی
از روزنامه خراسان در سالهای  1328و  1329و
یک مصاحبه مهم با شهید نواب صفوی که در سال
 1332گرفته شده ،تشکیل دهنده فصل انتهایی
جلدنخستکتاب«خراساننامه»است.

رسول خدا با عرضه پیام الهی برای هدایت
انسان و سعادت جامعه در ابعاد گوناگون،
دس ــت بــه مــعــمــاری جــامــعــه اســامــی زد؛
جامعه ای که از جهات مختلف زمینه ساز
رشد و تعالی انسان باشد و با هدف گرفتن
"توحید" در جنبه فردی و "عدالت" از لحاظ
اجتماعی بتواند تحقق اهـــداف الهی را
تضمین کند .جامعه اسالمی خصوصیات
مختلفی دارد که مهم ترین و برجسته ترین
آن ها عدالت و برابری است و مــردم مانند
دندانههایشانهباهمبرابرویکسانهستند.
بر همین اســاس رهبران و مدیران در این
جامعه با بقیه شهروندان تفاوتی ندارند و
هنگامی که با هم هستند هیچ نشانه ظاهری
از تفاخر و تبختر نباید آنــان را از دیگران
متمایز کند ،چنان که در صدر اســام اگر
کسی به مدینه می آمد و به مسجد پیامبر
وارد می شد و پیامبر را نمی شناخت ،نمی
توانست از ظاهر افــراد تشخیص دهــد که
ک ــدام شــان رس ــول خــدا هستند و بــا نگاه
جست وجوگر در حلقه افــرادی که گرد هم
نشسته بودند می پرسید :أیکم محمد؟
ایــن عبارت درخشان و تکان دهنده یکی
از برجسته ترین نقاط افتخارآمیز تاریخ
اســــام اســـت و نــشــان مــی دهـــد کــه نــوع
نشستن ،ظاهر لباس و قیافه ،برخورد و رفتار
یا حالت جمع و محفل هیچ کــدام تمایز و
تفاوتی بــرای رســول خدا از دیگران ایجاد
نمی کرده تا جایی که شخص تازه وارد باید
می پرسیده که "کــدام تان محمد اســت"؟
نماز جمعه ویترین و جلوه ظاهری جامعه
اســامــی اســت و بــایــد آبـــروی ایــن جامعه
و نمایشگر مسیر و مسار آن باشد و قبل از
ساختن در و دیوار یا رسیدن به نقش و نگار
نمازجمعهبایدروححاکمبرآنرادرستکرد.
امـــام راحـــل در پــیــام بــســیــار کــوتــاه خــود
بـــرای ســاخــت مــصــای تــهــران جمله ای
تــاریــخــی دارنـــــد ":إن شـــــاءا ...در کنار
ساختن مصالی تهران در ساختن بینش
کفرستیزی مسلمانان مــوفــق باشید"
یعنی در و دیــوار و گچ و سیمان را همه می
توانند بسازند ،آجر و سنگ می تواند مسجد
باشد یا قمارخانه! آن چه مهم است بینش
کفرستیزی و توحید خــواهــی و عدالت
طلبی است که به راحتی ساخته نمی شود.
یکی از نخستین قــدم ها ایــن اســت که در
نماز جمعه دیگر خبری از اشرافیت و فاصله
طبقاتی و تمایز و تفاخر و جدا کردن شریف
و ضعیف و فــرادســت و فــرودســت نباشد.
اقـــدام شایسته امــام جمعه جدید تهران
در جمع کــردن میله هــای حفاظتی نماز
جمعه شاید نشانه ای هر چند کوچک برای
کوششیبزرگباشددرزمینهساختنبینش
کفرستیزی!

...
اخبار

باید جایگاه اشرار در پاکستان با
موشک زده شود
ایلنا  -حسینعلی شــهــریــاری نماینده
زاهدان با اشاره به مرزبانان ربوده شده در
مرز میرجاوه با بیان این که جایگاه اشرار آن
سوی مرزها مشخص است و باید آنها را با
موشک بزنند افزود :من این موضوع را هزار
بار گفتهام و از تریبون مجلس هم گفتهام
یعنی همان کــاری که در کردستان عراق
کردند اما این کار را نمیکنند.

نداجا :ناوهای ایرانی به
اقیانوس اطلس می روند
ایــران  -جانشین فرمانده نیروی دریایی
ارتش کشورمان اعالم کرد که ناوگروه ارتش
اوایل سال  98در یک سفر پنج ماهه وارد
اقیانوس اطلس خواهد شد .امیر دریادار
تورج حسنی مقدم با بیان این که برای این
سفر ناوگروه ایــران ،کره زمین را دور می
زند ،افزود :یکی از اعضای ناوگروه ایرانی
ناوشکن بالگردبر سهند خواهد بود.

