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رسول خدا(ص) می فرمایند:
الدنْيا َو ا ْآل ِخ َر ِة َم َع ا ْل َج ْه ِل.
الدنْيا َو ا ْآل ِخ َر ِة َم َع ال ِع ْل ِم َو َش ُّر ُّ
َخ ْي ُر ُّ
خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی.
(بحاراالنوار ،جلد  ،1ص )204
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تازههای مطبوعات
••جوان  -برنامه پایش یکشنبه شب ،در سؤال نظرسنجی
خودازمردمپرسید:آیاموافقهستیدبامحتکراندرشرایط
تحریم ،مانند خائنان در زمان جنگ برخورد شود؟ در پایان
این نظرسنجی بیش از  95درصد از مردم اعالم کردند که
باید با محتکران در زمان تحریم مانند خائنان زمان جنگ
برخورد شود.
••ایران – وزیر کشور در گفت و گو با این روزنامه درباره
جلسات سلطنتطلبان و منافقین در داخل کشور گفت:
گزار شهای وزارت اطالعات و سپاه نشان میدهد در
داخل ارتباطاتی برقرار کردهاند .از میان افرادی هم که
بازداشت شدهاند ،کسانی اعتراف کردند« :از طریق آن
ها هدایت شدیم یا آموزشهای فضای مجازی دیدیم و به
ما قول دادهاند در آینده شما را مسلح میکنیم ».اما این
تال شها بدان معنا نبود که بتوانند هر وقت اراده کنند،
کاری انجام دهند .منافقان در این دو سه سال نتوانستند
به اندازه انگشتان دست هم نیرو جذب کنند.
••فرهیختگان – این روزنامه در گزارشی با عنوان «طرح
جامع مالیاتی  ۱۸سال است خاک میخورد» نوشت :با
اجرای کامل طرح جامع مالیاتی درآمد مالیاتی کشور تا
 2.5برابر افزایش خواهد یافت و اجرای این طرح برای
همیشه نان دالالن و کالهبرداران را آجر خواهد کرد.
••صبح نو  -ح ــدود ۴۰درصـــد از کــودکــان زبالهگرد
بیسواد مطلق هستند۳۷ .درصد ترک تحصیل کردهاند،
۲۱درصد یک تا دو کالس درس خوانده و تنها آن هایی در
حال تحصیل بودند که یا ایرانی بودند یا افغانستانیهایی
که به همراه خانوادههای شان زندگی میکردند و بیشتر
کودکان زبالهگرد رویای تحصیل داشتند ۵۲ .درصد در
 ۴۸درصد در خانههای شان
مراکز زباله میخوابیدند ،
که خانههای آ نها نیز کوهی از زباله است ۵۹ .درصد
این کودکان هنگام جمعآوری زباله همراه دارنــد۴۰ ،
درصد تنها عضو خانوادههایشان هستند که زبالهگردی
میکنند ،برخی از این کودکان تا  ۲۰ساعت کار میکنند،
اما میانگین کار این کودکان  5تا  10ساعت است.
••آرمــان – محمود صادقی پس از انتشار خبر بازداشت
نادرفتور هچی تهدید کرد که بخشی از اسناد مربوط به فساد
در بانک سرمایه ،مرتبط با آقای امامی{داماد وزیر صنعت}،
را منتشر میکند .او در صفحه توئیترش چهار تصویر را
منتشر کرده که از آن چنین بر میآید :بانک سرمایه از چند
شرکت که گویا به گــروه امامی -هاشمی تعلق داشتند،
چندصدمیلیاردتومان طلب داشته و در ازای این مطالبات،
امالکی در لواسان ،خیابان فرشته و خیابان زاگرس از آن ها
گرفته که قیمت واقعی شان بسیار کمتر از قیمتی بوده که
بانک سرمایه براساس آن ها بدهی امامی -هاشمی را صاف
کرده .مثال ارزش یک ملک در خیابان لواسان در حالی که
۲۶میلیاردتومان قیمت داشته۹۶،میلیاردتومان محاسبه
شدهوارزشملکدیگریدرحالیکه۷۲میلیاردتومانبوده،
بیشاز۲۰۵میلیاردتومانحسابشدهاست.
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انعکاس
••رجانیوز نوشت :ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیته
تحقیق و تفحص مــدیــران دو تابعیتیگفت«:دراين
تفحص پی برديم يکی از مسئوالن مهم مملکتی تابعيت
اسکاتلندی يا همان انگليسی دارد و به اسم تحصیل ،سال
هاست تابعیت دارد .تأسف میخورم با اين پست و مقام
باال و در حد تراز مملکتی ،امروز در مظان تابعيت اسکاتلند
هستند .در ميان فرزندان و خانواده وزرا نيز توانستيم
دوتابعيتی کشف کنيم».وی افزود:چهار هزار آقا زاده در
انگلستان مشغول به تحصیل هستند.
••اعتماد آنالین نوشت :صادق زیبا کالم فعال سیاسی
ل توجهی از رأیدهندگان که در
اصالحطلب گفت :کسر قاب 
انتخابات آینده پای صندوق رأی میروند همان  ۱۶میلیونی
هستند که در کشور و در انتخابات ریاست جمهوری دوره
دوازدهــم به آقای رئیسی رأی دادنــد.وی گفت :اگر فضای
موجود ادامه پیدا کند و تا انتخابات مجلس یازدهم تغییر و
تحول خاصی به وجود نیاید ،بالیی که بر سر اصولگرایان در
سال  ۹۴آمد این بار بر سر اصالحطلبان خواهد آمد.
••پارسینه مدعی شد  :حسینی ،لیدر گروه ضد انقالب
ری استارت توسط «اف.بـــی.آی» آمریکا به اتهام ترور
شیمیایی منصور اسانلو ،یکی از فعاالن ضدانقالب دستگیر
شد .بنابراین گزارش برخی از منابع خبری مدعی شده اند
که حسینی در یکی از فرودگاههای آمریکا در حالی که قصد
ترک این کشور را داشته  ،دستگیر شده است.
••جهان نیوز نوشت  :در پی انتشار تصویری در برخی
شبکههای اجتماعی دربــاره ممانعت از انتقال وسایل
شخصی فرهاد رهبر رئیس سابق دانشگاه آزاد توسط
وی به بیرون از دانشگاه ،روابــط عمومی دانشگاه طی
اطالعیه ای این خبر را تکذیب کرد .فرهاد رهبر هم اکنون
از مسئوالن و عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی
است و یک جریان مشکوک که از جابه جایی بدون حاشیه
و اخالقی دو مدیر انقالبی ناراحت است ،در تالش است با
سوژه سازی و حاشیه پردازی دروغین توجه افکار عمومی
را به خود جلب کند.
••رجا نیوز مدعی شد :روحانی دراقدامی سوال برانگیز
برای درگذشت ضیاءالدین دری کارگردان مجموعههای
تلویزیونی کاله پهلوی و کیف انگلیسی پیام تسلیت نداد.
بامراجعه به آرشیو اخبار پایگاه اطــاع رسانی ریاست
جــمــهــوری مشخص شــد کــه روح ــان ــی حــتــی بــه ابــوی
استاندارگیالنورئیسجمهورایتالیاپیامتسلیتدادهاست!
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انتصاب فرمانده جدید نیروی دریایی و معاون هماهنگ کننده سپاه
حضرتآیتا...خامنهایفرماندهمعظمکلقوادراحکام
جداگانهای دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری را به سمت
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و دریادار پاسدار علی فدوی را بهعنوان معاون هماهنگ
کنند ه سپاه منصوب کردند.
بــه گ ــزارش پایگاه اطــا عرســانــی دفتر حفظ و نشر
آثار رهبر انقالب متن احکام فرمانده کل قوا به این
شرح است« :بسم اهلل الرحمن الرحیم .دریادار پاسدار
علیرضا تنگسیری .بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه
و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده ،شما را به

سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی منصوب میکنم .بهر هگیری از کارکنان
متدین و انقالبی ،ارتقای آموزش و مهارتها و تجهیزات
و امکانات دریایی و اشــراف اطالعاتی تــوأم با رشد
روزافــزون توان و آمادگیهای رزمی ،تعالی معنوی و
بصیرتی ،توجه به نیازهای معیشتی با رویکرد ساخت
نیروی دریایی متحرک و رو به رشد تراز انقالب اسالمی،
در تعامل اثربخش و همافزا با خانواده بــزرگ سپاه
و بسیج و بخشهای ذ یربــط لشکری و کشوری در
امور دریایی مورد انتظار است .از تالشها و خدمات

ماس :اروپا برای دور زدن سیستم های پرداخت آمریکا ،کانال های مالی ایجاد کند
پیشنهاد وزیر خارجه آلمان مبنی بر تأسیس یک کانال جدید
پرداخت بین ایــران و اروپــا بعد از شــروع دور جدید تحریم
آمریکا ،واکنش های گسترده ای در آمریکا ایجاد کرد تا جایی
که موجب شد صدراعظم آلمان این مسئله را یک یادداشت
شخصی و هماهنگ نشده بداند .هایکو ماس وزیر خارجه
آلمان ،طی یادداشتی در روزنامه آلمانی هاندلزبالت ،ضمن
دفاع از برجام ،پیشنهاد کرد اروپا برای دور زدن سیستمهای
پرداخت آمریکا ،کانا لهای مالی خاص خودش را ایجاد
کند به شکلی که یک صندوق پولی اروپایی و یک سامانه
انتقال بین المللی مانند سوئیفت تاسیس کند .به گزارش
فارس ،ماس در این یادداشت نوشت« :ما اروپاییها ،صریح ًا
به آمریکاییها گفتهایم که متوقف کردن توافق هستهای
با ایــران ،یک اشتباه خواهد بــود .در این میان ،نخستین
تحریمهای آمریکا بازگشتهاند».با وجود این آنگال مرکل،
صدر اعظم آلمان ،به پیشنهاد ماس واکنش سردی نشان داد
و عم ً
ال آن را رد کرد .صدراعظم آلمان یک روز بعد از پیشنهاد
وزیر خارجه اش گفت« :درباره موضوع نظامهای پرداخت
مالی مستقل ،ما در تعامل با ایران مشکالتی داریم .بیشک،
می دانیم که درخصوص تامین مالی تروریستها ،سوئیفت
بسیار مهم است ».به گزارش تسنیم ،مرکل درباره یادداشت
وزیر امور خارجه اش گفت :این یک مقاله هماهنگ شده
نبوده بلکه اظهارات و نظر شخصی هایکو ماس بوده است.
وی افزود :حفظ همکاری مناسب با ایاالت متحده در مسائل

امنیتی بسیار مهم است.موضع مرکل از آن جهت مهم است
که بدانیم پیشنهاد ماس در آمریکا جنجال زیادی به پا کرده
است .شبکه فاکس نیوز ،رسانه محبوب دونالد ترامپ ،در
گزارشی این پیشنهاد ماس را "ضد سامی" (ضدیهود) دانست
و دولت آلمان را متهم کرد که به قولش مبنی بر مبارزه با
یهودستیزی خیانت کرده است .اظهارات هایکو ماس ،خشم
خاخام آبراهام کوپر دستیار رئیس سازمان حقوق بشر مرکز
سیمون وایسنتال آمریکا و برخی محافل تندرو در این کشور
را برانگیخت.همزمان با این تحوالت  16سناتور آمریکایی در
نامهای به «استیون منوشین» ،وزیر خزانهداری کشورشان از
وی خواستهاند «تمامی اقدامات الزم» را برای قطع ارتباط
ایران با سوئیفت انجام دهد .این نامه به ابتکار «تد کروز»،
نماینده ایالت تگزاس تهیه شده است.

سوئیفتسامانهایاروپایی،نهآمریکایی
«سوئیفت» واژهای است که از کنار هم قرار گرفتن حرف اول عبارت «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» در زبان
انگلیسی ایجاد شده است .این مجموعه بین المللی اساس ًا یک نهاد اروپایی است که آمریکا به طور کامل نمی تواند فرایند
آن را مختل کند .به گزارش فارس ،هرچند اعضای هیئت مدیره این نهاد را مدیران بانکهای آمریکایی تشکیل میدهند
اما مقر اصلی این شبکه که تراکنشهای مالی جهانی را تسهیل میکند در بلژیک قرار دارد و به همین دلیل این نهاد به
صورت مستقیم تحت قوانین آمریکا نیست و اثر گذاری آمریکایی ها بر آن مانند تاثیر آن ها در مدیریت مبادالت دالری
نیست .سامانه سوئیفت قب ً
ال یک بار در سال  ۲۰۱۲تسلیم فشارهای آمریکا روی اروپا شد و با ایران قطع ارتباط کرد .این
وضعیت ،تا زمان حصول توافق هستهای «برجام» میان ایران و کشورهای  ۵+۱ادامه داشت و در شرایط کنونی به لحاظ
سیاسی اروپا مایل به قطع ارتباط ایران با سوئیفت نیست .اکنون اظهارات هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نشان می دهد
که اگر چه آمریکا نمی تواند در سوئیفت دخالت مستقیم کند ،اما اروپا قصد دارد به عنوان یک راهکار جایگزین ،یک کانال
جداگانه را نیز در نظر بگیرد.

هادی محمدی –جلسه استماع برای رسیدگی به
شکایت ایران در پرونده نقض تعهدات آمریکا این
هفته از دوشنبه پنجم شهریور تا پنج شنبه هشتم
شهریور  97در مقر دیوان بین المللی دادگستری
در الهــه بــرگــزار خــواهــد شــد.بــه گ ــزارش پایگاه
اطالع رسانی وزارت امور خارجه ،در فکت شید
منتشرشده این وزارتخانه آمده است« :موضوع
شکایت اِعمال مجدد تحریم های اقتصادی توسط
ایــاالت متحده طی تصمیم  18اردیبهشت 97
رئیس جمهور آمریکا و تشدید تحریم هاست ضمن
این که موضوع این شکایت ارتباطی به نقض برجام
نداشته ،بلکه به دلیل آن است که این تحریم ها
مغایر با عهدنامه  1334میان دو کشور و ناقض
مفاد این معاهده صورت گرفته است .نقض برجام
توسط آمریکا به دلیل خروج این کشور از آن و اعمال
مجدد تحریم ها توسط طرف های باقیمانده برجام
طی سازوکار کمیسیون مشترک در حال پیگیری
اســت».گــزارش وزارت خارجه حاکی اســت ،هم
اکنون دیوان در حال رسیدگی به درخواست قرار
موقت است و پس از جلسات استماع قرار موقت که
این هفته در الهه برگزار می شود ،در فاصله کمتر
از یک ماه دیوان قرار موقت خود را صادر می کند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،انتظار
می رود تصمیم گیری و صدور حکم موقت دادگاه
الهــه دربــاره ایــن درخــواســت تهران دو مــاه طول
بکشد و شاید حکم نهایی این پرونده تا چند سال
آینده صادر نشود .همچنین به گزارش خانه ملت،
ظریف وزیر امور خارجه گفت :ما معتقدیم جمهوری
اسالمی از موضع بسیار قوی برخوردار است ،البته
آمریکاییها ممکن است چنین موضوعاتی را در
دیــوان الهــه مبنی بر درخــواســت مذاکره مجدد
مطرح کنند ،اما این حرکت کامال تبلیغاتی است.

کارآمدی ستاد سپاه با بهر هگیری از توانمند یها و
قابلیتهای نخبگی سپاه در نیل به پیشرفت و کسب
آمادگیهای همهجانبه در پاسداری از انقالب اسالمی
و حفظ دستاوردهای آن در تعاملی سازنده و همافزا با
ستاد کل و سایر سازمانهای نیروهای مسلح و لحاظ
تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است .از تالشها
و خدمات سردار سرتیپ پاسدار جمالالدین آبرومند
در طول دوره مسئولیت تشکر میکنم .سعادت همگان
خواهانم.سیدعلی خامنهای .اول
را از خداوند متعال
ّ
شهریورماه »۱۳۹۷

سازمان ملل :تحریم های آمریکا
غیرعادالنه و علیه مردم ایران است

 3کشور اروپایی با آسمان ایران قهر کردند ،آلمان و اتریش ماندند

فرا خبر

دادگاه الهه دوشنبه به شکایت ایران
از آمریکا رسیدگی می کند

بدون موضوع

خالصانه دریــادار پاسدار علی فــدوی در طول دوره
مسئولیت تشکر و قدردانی میکنم .سعادت همگان
سیدعلی خامنهای .اول
را از خداوند متعال خواهانمّ .
شهریورماه »۱۳۹۷
همچنین متن انتصاب معاون جدید هماهنگکننده
سپاه نیز به شرح زیر است« :بسم اهلل الرحمن الرحیم.
دریادار پاسدار علی فدوی .بنا به پیشنهاد فرمانده کل
سپاه و نظر به تجارب ارزنده و شایستگی ،شما را به سمت
معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی
منصوب میکنم .ارتقای ظرفیتهای کارشناسی و
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ادریــس جــزایــری گزارشگر ویــژه ســازمــان ملل در
امــور حقوق بشر تحریمهای آمریکا علیه ایــران را
نامشروع ،نامناسب و غیرعادالنه دانست و تأکید
کرد :تحریمهای بینالمللی باید قالب قانونی داشته
و نباید به حقوق قانونی افراد جامعه تجاوز کند .وی
تأکید کرد که در اعمال دوبــاره تحریمهای آمریکا
علیه ایران در موضوع برجام ،هیچ کدام از این موارد
رعایت نشده است .به گزارش ایسنا ،گزارشگر ویژه
سازمان ملل همچنین مدعی شد :تحریمهای آمریکا
در حال افزایش فشار اقتصادی علیه مــردم ایران
است و به کاهش توانایی خرید میلیونها نفر در ایران
منجر شده و کاالهای وارداتی را بسیار گران کرده
است .ادریس جزایری با اشاره به این که تحریم ها
ممکناستکاررابرایایراندرزمینهتأمیننیازهای
انسانی خود سخت کند ،افزود :من از سازمان ملل
به صــورت رسمی درخواست میکنم که با تأکید
مؤکد خود بر تعهد حفاظت از روند ورود کاالهای
کشاورزی ،غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی به ایران از
طریق برداشتن گامهای محکم در راستای اطمینان
دادن به بانکها ،مؤسسات مالی و شرکتها هر
چه سریع تر شرایط پرداخت و واردات این کاالها به
ایران را فراهم کند.در واکنش به این اظهارات یک
مقام وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد گفت:
هدف از این تحریمها «لطمه زدن به مــردم ایران
نیست ».این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش
شود ،ضمن طرح ادعاها و اتهامات همیشگی علیه
کشورمان ،بدون اشاره به فشارهای آمریکا به مردم
ایران ،مدعی شد :آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده
است! وی البته به اقدامات رئیس جمهور آمریکا علیه
مردم ایران مانند لغو قانون روادید یا اهانت های مکرر
و مستقیم به مردم ایران اشاره ای نکرد .همچنین
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد
هدف از تحریمهای آمریکا ایجاد فشار بر نظام ایران
و تغییر رفتار جمهوری اسالمی و نه تغییر رژیم این
کشور است .وی بار دیگر با اعالم سیاست صفر کردن
صادراتنفتایران،گفت:اروپاییهانیزهمانندتمام
صاحبان کسب و کارهای اروپایی به این مسئله واقف

شوند که داد و ستد با ایران و آمریکا جمع نمی شود.
به ادعای جان بولتون هدف این دور از تحریم های
ضدایرانی بازگشت وضعیت به سال  2015است
و در این راستا آمریکا فقط دو مورد معافیت تحریمی
صادر کرده است .بولتون البته اشاره ای به کم و کیف
این معافیت ها نکرده است .به تازگی هندوستان هم
بار دیگر تأکید کرد که تحت هیچ نوع فشاری رابطه
تجاری با ایران را خاتمه نمیدهد.این تحوالت در
حالی است که برخی از ایرالین های معتبر خارجی
از جمله ایرالین های متعلق به کشورهای فرانسه،
انگلیس و هلند اعــام کردند از اواســط سپتامبر
پروازهایمستقیمخودبهتهرانرابهدالیلاقتصادی
متوقف خواهند کرد« .بریتیش ایرویز» و «ایرفرانس»
که به ترتیب خطوط هوایی انگلیس و فرانسه را
تشکیل می دهند ،اواخــر هفته گذشته در بیانیه
های پی در پی و جداگانه ای بدون اشاره به مسئله
تحریم ها ،تصریح کردند که پرواز های خود را به دلیل
«اقتصادی نبودن این پروازها» از ایران حذف خواهند
کرد .بر اساس گزارش بیبیسی ،خطوط هوایی
کیالام هلند نیز پروازها به ایران را متوقف خواهد
کــرد .خــروج این شرکتهای هواپیمایی از ایران
انتقاد خبرگزاری فارس را برانگیخت؛ به شکلی که
این رسانه در گزارشی نوشت :این اقدام در شرایطی
صورت میگیرد که دولتهای اروپایی مدعی تداوم
پایبندی به توافق هستهای با ایران هستند .بعیدی
نژاد سفیر کشورمان در لندن هم در واکنش به خروج
هواپیمایی انگلیس از ایــران ،این موضوع را مایه
تأسف دانست .همزمان نتانیاهو نخست وزیر رژیم
صهیونیستی در یک کنفرانس خبری با نخستوزیر
لیتوانی از این اقدام شرکت های اروپایی استقبال
کرد و گفت :بقیه خطوط هوایی اروپایی هم باید
همین کار را بکنند .با این حال اتریش و شرکت لوفت
هانزای آلمان  ،اعالم کردند پروازهای شان به تهران
کماکان ادامه خواهد داشت .در عین حال شرکت
هانوها توتال پتروچمیکال کره جنوبی با هدف یافتن
جایگزینی برای نفت ایران ،خرید میعانات از آمریکا و
استرالیا را افزایش داده است.

محمدرضازائری

political@khorasannews.com

تفاوت اساسی وظیفه ما در دوران
غیبت با دوران ظهور!
می گویند در قرآن همه چیز هست که فرموده «و الرطب
و الیابس إال فی کتاب مبین» و درســت می گویند ،اما
فراموش می کنند که فقط امام معصوم می تواند آن رطب و
یابس را از کتاب خدا دریابد.
می گویند دین می تواند انسان را به سعادت برساند و
دنیا و آخرتش را با هم آباد کند و راست می گویند ،اما از
یاد میبرند که دین وقتی می تواند چنین کند که امامش
آمده باشد.
حواسشان نیست که اگر قرار بود این کار را ما انجام بدهیم
پس دیگر چرا در انتظار ظهور به سر می بریم؟این حرف ها
یعنی اساسا متوجه تفاوت ماهوی دوران غیبت با دوران
ظهور امام معصوم نیستیم .ما که سهل است ،بزرگ تر از
ما هم نمی تواند چنین معجزه ای بکند و اگر می توانستیم
چرا تاکنون نکرده ایم؟ مشکل همین است که بی خود و
بی جهت ادعاهای بزرگ کردیم و الف های گنده زدیم و
توقع مردم را باال بردیم!
حاال مردم حق دارند که دردمندانه سؤال داشته باشند
و گله مندانه بپرسند و ناامیدانه اعتراض کنند زیــرا ما
خودمان به غلط مدعی شدیم که متصدی امر دین و متولی
اداره دینی مسائل جامعه ایم!
دوران غیبت دوران اضــطــرار و تحیر و ســرگــردانــی و
بالتکلیفی بشر است و برای همین گفته اند که«فارجعوا
الی رواة حدیثنا» یعنی در این دوران سخت و طاقت فرسای
بی کسی و تنهایی و ندبه خوانی و گریه و زاری انتظار برای
این که بالتکلیف نمانید و باالخره بتوانید راه به جایی ببرید
و کارتان را یک جوری راه بیندازید دور و بر فقیهان باشید تا
سؤالتان بی جواب نماند!
نه این که دیگر احساس بی نیازی به معصوم بکنید و انتظار
برایتان بشود نوعی تعارف و شعار و مراسم تشریفاتی برای
سرودخواندن و ذکر گفتن!دوران غیبت اصال دوره کار
استقاللی با استناد به دین نیست که نتیجه ای جز بدنامی
دین به خاطر ناکامی های ما نخواهد داشت ،مدیریت دین
در جامعه فقط مال دوران ظهور است.
در دوران غیبـت مـا مدیریـت متدینـان و مؤمنـان را بـر
جامعه داریـم و طبیعتا از تجربه های بشـری هم اسـتفاده
مـی کنیـم و هیـچ کـدام از کارهایمـان را هـم بـه حسـاب
دیـن نمی گذاریـم! درغیـر این صـورت نتیجـه اش همین
مـی شـود کـه بـه نـام دیـن خـراب کاری مـی کنیـم و باعث
بدنامـی دیـن مـی شـویم ،اگـر سـلطان فلان و خلیفـه
بهمـان یـا پرزیدنـت ایکـس و کینـگ وای بـود مـی گفتنـد
مـرگ بر شـاه!
ما انسان هستیم مثل همه انسان ها که کشورها و جامعه
های شان را اداره می کنند ،ولی ایرانی هستیم و مسلمان
و به اقتضای دین و فرهنگ دینی مان از آموزه های دینی
متأثر هستیم و به اندازه توان و فهم مان سعی می کنیم از
دریافت های دینی در کارهای مان بهره بگیریم ،اما این
که همه شیوه ها و روشهای مان را به اسم دین تمام کنیم،
صحیح نیست!





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

اشکهایغیرتخواهرانمنصوریانوسفردرصفگازوکوپن!
سفر در صف گاز و کوپن!

پهلوونی یک قهرمان

اشکغیرتخواهرانمنصوریان

تصاویری از جاده های منتهی
بهشمالکشوردستبهدست
شد که ترافیک سنگین باعث
شده بود خانواده ها در خودرو
2.3 M
به استراحت بپردازند یا وسط جاده ،میان ترافیک اتراق کرده و تفریح کنند!
کاربرانشبکههایاجتماعیواکنشهایمتفاوتیبهاینتصاویرنشاندادند.
مثالکاربرینوشتهبود«:مادیگهبهاینترافیکهاعادتکردیم،ماروازترافیک
نترسونید!»کاربردیگرینوشتهبود«:وقتیمردمهیچسرگرمیندارنهرروز
تعطیلی که از راه میرسه راه میفتن میرن شمال ،حتی اگه ترافیک باشه!»
کاربر دیگری هم نوشت« :االن که فکر میکنم میبینم ما قدیما همش انگار
سفربودیمبسکهتوصفوامیستادیمالبتهاالنمهفتهاییکیدوبارمیریمتو
صفگازکهانگاررفتیمسفر»

انتشار ویدئویی از کشتی
حسن یــزدانــی ،ملی پوش
کشتی فــرنــگــی بــا رقیبی
مــبــتــا بــه س ــن ــدروم داون
4.1 M
بازتاب های زیــادی در فضای مجازی به دنبال
داشــت .برخی از کاربران شبکه های اجتماعی
با مقایسه عمل مردانه یزدانی با ویدئویی که در
آن یک شهروند به کودک سندروم داونی سیلی
محکمی می زنــد ،نوشته انــد« :یکی میشه اون
نامردی که بچه مبتال به سندروم داون رو کتک میزنه و یکی میشه حسن
یزدانی » .کاربر دیگری نوشت« :پهلوونی همه رو خاک کردن نیست باید
خودت خاکی باشی و اال بزن بهادر بودن باعث پهلوونی نمیشه»

خــواهــران ووشــوکــار تیم ملی
کشورمان در پی از دست دادن
مدالطالیمسابقاتقهرمانی
اشک
جاکارتا اشک ریختند و
2.6 M
خیلی ها را در آوردنــد.کــاربــری نوشت« :همین که
شهامت داشت و ننداخت تقصیر داوری خودش جای
تحسین داره»« ،تا همین جا شم تو پیروزی ،قهرمانی
چونسرنوشتتوعوضکردی»«،اگهمسئوالنمملکت
هم مثل تو از کوچک ترین اشتباهشون این جوری
ناراحت و سرخورده میشدند االن ما تو مملکت مشکلی نداشتیم» .کاربر
دیگریهمباانتقادنوشت«:وقتیبهجایتمرینهمشتوتلویزیونمیچرخن
بایدماینطوریبشه»

با نهایت تاسف و تاثردرگذشت

مرحوم مغفور محمد جاللی

(کارمند بازنشسته شرکت برق) را به اطالع عموم می رسانیم.
مراسم خاکسپاری امروز شنبه 97.6.3ساعت 9:30از حرم مطهر به سمت منزل ابدیشان
در بهشت امام علی(ع) و مجالس ترحیم یک شنبه و دوشنبه بعدازظهر ساعت  16:30الی  18:30در مسجد نقویه
واقع در خیابان احمدآباد نبش عارف برگزار می گردد.

از طرف خانواده های جاللی و زنگویی و فرح پور بیدگلی
CMYK

