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نقطه وحدت میان اهل ســنت و شــیعه »محبت اهل بیت« است10اندشیه
سپهرغرب، گروه اندیشه:     آخوند امان دردی یزدانی امام جمعه اهل سنت مسجدالنبی بجنورد، اظهار کرد: امام رضا )ع( جزو عالمان بزرگ دینی است که به دنبال تبلیغات دینی و مبارزه در راه حق بود و در این مسیر تمام توان خود را گذاشت.

آخوند یزدانی یادآور شد: حرکت در مسیر آموزه های خاندان پاک و مقدس اهل بیت )ع( و پیامبر )ص( همیشه راهگشا بوده است و وجود مبارک امام رضا )ع( نیز مانند سایر ائمه و خاندان پاک رسول خدا )ص( مایه افتخار و عزت برای ایران اسالمی است.
وی با تاکید بر اینکه امام رضا )ع( نقش ویژه ای در رفع شبهات دینی داشته است، خاطرنشان کرد: در زمان امام رضا )ع( شبهات دینی زیادی توسط برخی سودجویان مطرح شده بود که اگر سعی و تالش امام رضا )ع( نبود، امروزه شاهد انحرافاتی در اسالم بودیم.
ایشان نقطه وحدت میان اهل سنت و شیعه را محبت اهل بیت دانست و اظهار کرد: همه ساله تعداد زیادی از اهل سنت به زیارت امام رضا )ع( مشرف می شوند و امیدواریم با نابودی ویروس کرونا در آینده نزدیک توفیق زیارت دوباره امام مهربانی ها را پیدا نمائیم.

نباید  هیأت  اینکه  بیان  با  رسانه  حوزه  کارشناس  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
دیگر  رسانه های  و  است  اصیل  رسانه  یک  هیأت  گفت:  باشد،  رسانه  برای  ابزاری 
بهره مند  هیئت  تقویت  و  انعکاس  برای  رسانه  از  باید  باشندما  هیأت  مکمل  باید 

. یم شو
و  محــوری  هیأت هــای  مدیــران  همایــش  ســیزدهمین  در  حســینی  بشــیر  ســید 
برگزیده کشــور کــه به همت جامعه ایمانی مشــعر در قم برگزار شــد، اظهار کرد: ما 
مدعــی حکومتــی بــرای مســتضعفان جهان هســتیم اما به بخشــی از مســتضعفان 
جهــان دسترســی نداریــم درحالی کــه رژیــم صهیونیســتی برای مــردم بســیاری از کشــورهای جهان 
شعارســازی هم کرده و خود را جدیدترین و بروزترین کشــور و حتی امدادگر مســتضعفان معرفی 

است. کرده 
وی بــا بیان اینکه رســانه منحصر به فرد، مقتدر و جذاب شــیعه ســه ویژگــی دارد، اضافه کرد: هیأت 
یک رســانه اســت که هویت ما به آن تعلق دارد، رســانه ای عقلی منطقی، حبی معرفتی و یدی جوارحی 

است.
 در این رسانه سخنران، خوراک معنوی و بصیرت مداح، نشاط و احساس و ساختار هیأت، به مخاطب 

مسؤولیت می دهد.
این کارشــناس حوزه رســانه به تقسیم بندی رسانه ها از نظر مخاطب پرداخت و خاطرنشان کرد: هیأت 
یک رســانه فوق فعال اســت که مخاطب در آن کنش های مختلف دارد و به جایی می رســد که برپاکننده 

هیأت هم می شود.
وی با بیان اینکه هیأت نباید اســباب و ابزاری برای رســانه باشــد، ادامه داد: هیأت یک رســانه اصیل و 
بی بدیل اســت و رســانه های دیگر باید مکمل هیأت باشــند نه متعارض و پارازیت هیأت، ما باید از رســانه 
برای انعکاس و تقویت هیأت بهره مند شویم و شرایط را به صورتی فراهم کنیم که مخاطبان از دور همراه 
هیأت شــوند اما نباید اصول هیأت زیر ســوال رود و مخاطب حضوری هیأت در مراسم هیأت به احساس 

الزم نرسد.
حسینی با تاکید بر اینکه هیأت باید مشکل گشایی کند، گفت: هیأت باید در دل ملت حضور یابد و الزم 
نیست که فقط مردم به هیأت مراجعه کنند، مداح می تواند بدون هیچ مناسبتی در میان مردم قرار گیرد 

و مدح و ذکر اهل بیت را داشته باشد.
وی از تأثیر رسانه در دنیای امروز یاد کرد و گفت: ما به رسانه نیاز داریم و بدون رسانه نمی توانیم هیأت 

و مکتب مان را معرفی کنیم.
را نمــاد نظــم و قانون منــدی دانســت و اظهــار کــرد: هیأتی هــا در موضــوع  حســینی هیــأت 
رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی بیشــتر از همه رعایت کردنــد اما تهمت های بســیاری به آن ها 

شد. زده 

یک  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
دانشگاه  استاد  و  شناس  جامعه 
از امر به معروف و نهی از منکر به 
و  مترقی  دینی  آموزه  یک  عنوان 
معروف  گفت:  و  کرد  یاد  فرافقهی 
از  که  است  ارزش هایی  دین  در 
و  می شود  استخراج  دین  متن 
منکر  و  معروف  مالک  دین،  بنیادین  ارزش های 

است.
حســن محدثــی گیلوایــی در نشســت نقــد و 
بررسی مسائل امر به معروف و نهی از منکر گفت: 
یکــی از آموزه هــای مهم برای جامعه اســالمی امر 
به معروف و نهی از منکر اســت. پروژه تالیف کتاب 
تخریب قلمــرو دینی در اواخر دولت اصالحات آغاز 
شد. از طرف مجلس وقت فشار زیادی روی دولت 
بــود که الیحه امر به معروف و نهی از منکر را ارائه 
کننــد. بــر این اســاس دولت وقت از ســه گــروه از 
پژوهشگران خواست که به این موضوع بپردازند؛ 
گــروه فقهــا، حقوقدانان و جامعه شناســان ســه 
گروهــی بودنــد کــه مکلــف بــه تحقیــق روی ایــن 

موضوع شدند.
وی افــزود: معاونت حقوقی ریاســت جمهوری 
این پروژه را دنبال می کرد و بنا شــد که بر اســاس 
نتایــج تحقیقــات الیحــه ای تنظیــم و بــه مجلس 
ارســال شــود. متاسفانه وقت ما بســیار کم بود و 
این پروژه به زمان خیلی بیشــتری نیاز داشت. یکی 
از بهترین کتابهایی که درباره امر به معروف و نهی 
از منکر نوشــته شــده کار مایکل کوک است. او 15 
سال روی این پروژه کار کرد در طول این زمان سه 
زبان عربی، فارســی و ترکــی را یاد گرفت و روی امر 
به معروف و نهی از منکر تمرکز کرد. متاســفانه ما 
ایــن حمایــت و فرصــت را نداشــتیم و در حالی که 
امر بــه معروف و نهی از منکر یکــی از موضوعاتی 
بــود کــه مــن عالقــه منــد بــودم روی آن کار کنم. 
امیدوارم که این موضوع در ســتاد امر به معروف 
مورد توجه قرار بگیرد و یک پژوهشی در این حوزه 

تعریف شود.

 مصادیق امر به معروف مشخص شود
پژوهــش  یــک  گفــت:  شــناس  جامعــه  ایــن 
ســنگینی الزم اســت تــا معلوم شــود کــه پیامبر و 
صحابــه چه رویکردی نســبت به امر بــه معروف و 
نهــی از منکر داشــته انــد. باید تمــام مصادیق امر 
به معروف پیامبر و ائمه پیدا شــود تا وقتی درباره 
امــر به معــروف و نهی از منکر صحبــت می کنیم بر 
اســاس آن الگو حرکت کنیم. من هر چه جســتجو 
کردم تا امروز چنین اثری نیافتم و نمی دانم چرا از 
این موضوع غفلت شده است. باید بدانیم منطق 
و اصــول امر بــه معروف و نهــی از منکر در ســیره 

پیامبر، ائمه و صحابه به چه نحو بوده است.
وی ادامــه داد: مــا منابــع و فرصــت محدودی 
داشــتیم و نمی توانستیم این پروژه را دنبال کنیم 
و بیشــتر روی معنا و مفهوم امر به معروف و نهی 
از منکــر و لــوازم آن در میــراث اســالمی و مفهوم 
شناســی قرآنی فریضتین متمرکز شــدیم. سپس 
بر روی آســیب شناسی اجرای این فریضه در ایران 
پس از انقالب تمرکز کردیم. در آسیب شناسی هم 

نــگاه ما به این معطــوف بود که متصدیان امر به 
معــروف و نهــی از منکر چه گفته انــد. چون ما که 
از بیــرون نــگاه می کنیم به یک داوری می رســیم و 
خود کســانی که متولی کار هســتند، طبیعتا نگاه 
و داوری دیگــری دارنــد. معمــوال وقتــی از بیــرون 

بــه مســائل نــگاه و نقــد می کنیــم بــا اتهــام 
ســیاه نمایــی مواجه می شــویم. اساســا 

نــگاه تجربی به امور دینــی در میان ما 
پذیرفته نشــده اســت و هنــوز درک 

نظــام منــدی از لــزوم مطالعــات 
تجربــی دربــاره امــور دینــی در 

کشــور ما وجود نــدارد و این 
یک ضغف و نقص اساســی 

است.

را  تجربی  روش   
دینی  نگاه  خدمت  در 

به کار گیریم
ادامــه  محدثــی 
در  مــن  تجربــه  داد: 
سال هایی که در حوزه 
جامعــه شناســی دین 
کار کردم این اســت که 

ما بایــد روش تجربی را 
در خدمــت نــگاه دینــی 

در  بگیریــم. مثــال  کار  بــه 
مســیحی  دانشــگاه های 

صاحبنظرانــی  و  متفکــران 
دانشــمند  هــم  کــه  داریــم 

علوم تجربی و هم خداشناس 
اجمــال  بایــد  هــم  مــا  هســتند. 

دینــی را با مطالعات تجربی تفصیل 
بدهیــم و بررســی بیطرفانــه و دانــش 

پژوهانــه کنیــم و بتوانیــم از علــم تجربــی 
کمک بگیریم.

نویســنده کتــاب تخریــب قلمــرو دینــی افزود: 
نــگاه مــن در این کتاب ایــن بود که آمــوزه امر به 
معــروف و نهــی از منکــر را در ســه دهــه گذشــته 
چگونــه اجرا کردیــم و آثار این اجرا چــه بوده و در 
کجــا باید تجدیدنظــر کنیم. همچنین بــا توجه به 
اینکــه ما در جامعه مدرن زندگی می کنیم جامعه 
مــدرن چه ویژگی هایی دارد. طبعا جامعه امروز با 
جامعه قبیله ای عصر پیامبر تفاوت های فاحشــی 
دارد و اجــرای یــک آمــوزه در جامعــه ای قبیله ای 
لوازمــی غیر از اجــرای آن آمــوزه در جامعه مدرن 
دارد. بنابرایــن برای اجــرای آموزه بایــد ببینیم که 
در کجا زندگی می کنیم و در چه شــرایط اجتماعی 

قرار داریم.

آموزه  یک  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر   
فرافقهی است

وی تاکیــد کــرد: مــن در جامعــه شناســی این 
کار را کــرده ام و دربــاره ویژگی هــای جامعه مدرن 
تحقیق کــرده ام. جامعه ایران یــک جامعه متکثر 
است و برای اجرای آموزه های دینی در یک جامعه 
متکثر باید تمهیداتی اندیشید و جوانبی را در نظر 
گرفــت. در 10 اصل آخر کتــاب نتیجه این تحقیقات 

را آورده ام و برای فهم موضع کتاب همین اصول 
راهگشــا اســت. به نظر من امر بــه معروف و نهی 
از منکــر یک آموزه فرافقهی اســت و نباید آن را به 

فقه تقلیل داد.
محدثــی در پاســخ بــه این ســوال با اشــاره به 
اینکــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکر آمــوزه ای 
مترقــی اســت، اظهــار داشــت: فقه جزئــی از دین 
اســت نه تمام دین. هر دیــن یک جهان بینی دارد 
یک انســان شناســی ارائه می کند و بر اســاس آن 
انسان شناسی یک نظام اخالقی ارائه می کند و بر 
اســاس آن نظام اخالقی یک شیوه زندگی بدست 
می دهد که در گزینه اخیر با فقه مرتبط اســت. در 
واقع فقه شــیوه زندگی را قاعــده مند می کند. از 
این منظر دین وســیع تر از فقه اســت و بخشی از 
قرآن احکام شــرعی اســت. لذا فقه همــواره باید 
خود را با ســایر شئون هماهنگ کند و نمی تواند 

مســتقل از آنها حرکت کند. وقتی مــا امور را فقط 
فقهــی تلقی می کنیــم در واقع ابعــاد دیگر دین را 

نادیده گرفته ایم.
وی در واکنــش به این انتقاد که فقه پویا فاقد 
تاخــر فرهنگــی اســت و می تواند همــه حوزه های 
زندگی را تدبیر کند، گفت: از منظر جامعه شناسی 
وقتی مــا دربــاره پدیده ها صحبــت می کنیم فقط 
بــه امــر موجــود کار داریــم. لــذا جامعــه شــناس 
وقتــی راجع به دین صحبت می کند، در واقع دین 
موجــود را در نظــر دارد، یعنــی دینی که در بســتر 
جامعــه بــروز و ظهــور پیدا کــرده و مــا می توانیم 
ابعــاد آن را بررســی کینــم. فقــه مهمترین دانش 
عملــی در جهــان اســالم اســت و فقهــا بزرگتریــن 
نیروی فرهنگی در همه جوامع اســالمی هستند. 
لــذا مــا در ایــن نشســت دربــاره این فقــه صحبت 

می کنیم، نه فقه آرمانی که در کتابها هست.

این استاد دانشگاه افزود: وقتی من می گویم 
ایــن آمــوزه فرافقهی اســت نمــی خواهــم فقه را 
کوچک کنم، بلکه آموزه های دینی دامنه ای بزرگتر 
از فقــه دارند و مــا باید آموزه هــای قرآنی را جدی 
تر بگیریم. ظاهرا اینطور برداشــت شــده است که 
مــن می خواهــم فقه را نفی کنــم در حالی که 
حرف این است که باید آموزه های دینی را 

گسترده تر ببینیم.
وی در پاســخ بــه این ســوال که 
دیــن چیســت و معــروف و منکــر 
دینی بــه چه معناســت، گفت: 
به اعتقــاد من دین یک نظام 
فرهنگــی تــام اســت. نظام 
فرهنگــی تــام یــک نظــام 
بــه  کــه  اســت  فرهنگــی 
وجــودی  ســاحت  ســه 
انسان پاسخ می دهد. 
تــام  فرهنگــی  نظــام 
بــه نیازهــای این ســه 
انســان  از  ســاحت 
پاســخ می دهد؛ یعنی 
هم یک آگاهی نسبت 
بــه  انســان  خــود  بــه 
دســت دهد، هم کمک 
می کنــد که احساســات 
و عواطــف مــا بــروز پیدا 
کننــد و هــم اینکه شــیوه 
عمــل و زیســت و زندگــی را 
به ما می آمــوزد. دین در کنار 
اســطوره، ایدئولــوژی و عرفان 
ایــن کار را می کنــد. در تعریف من 
از دیــن مولفه اساســی دیــن تجربه 
امر قدســی اســت کــه در تجربــه دینی 
بنیانگــذار ظاهر می شــود و بعد پیروان به 
ایــن تجربه تاســی می کنند. این آمــوزه ای که 
از طرف خدا بــرای ما آمده برای مردم جامعه اجرا 
می شــود و برای اجــرای آن یک دانش تجربی الزم 

است.
محدثی افزود: اگر کســی در یکی از اتوبان های 
آلمان دنده عقب حرکت کند مورد سرزنش مردم 
قــرار می گیــرد. بــه نظر من ایــن امر بــه معروف و 
نهی از منکر است. اما در دین معروف ارزش هایی 
اســت که از متن دین اســتخراج می شــود و اصل 
ارزش هــای دینــی اســت. به نظــر مــن ارزش های 

بنیادین دین مالک معروف و منکر است.

 حجاب یک هنجار دینی است
این استاد دانشگاه درباره حجاب گفت: حجاب 
یک هنجار دینی مبتنی بر ارزش عفاف و پاکدامنی 
اســت و قــرار اســت کــه ایــن ارزش را در جامعــه 
محقــق کنــد. فــرض کنیــم حجــاب به عنــوان یک 
هنجار دینی باید در جامعه اجرا شــود و همزمان 
یــک ارزش دیگری به نام حفظ کرامت انســان باید 
در جامعه محقق شــود. حاال اگر کســی خواســت 
بــرود و زنی را در جامعه بــه خاطر حجابش نهی از 
منکر کند و با این نهی از منکر کرامت او را خدشــه 
دار کنــد وارد حــوزه اجرایــی و تجربی می شــویم. 

متاسفانه در ایران پس از انقالب امر به معروف و 
نهی از منکر به درستی اجرا نشده و این نحوه اجرا 
نیز خود ناشــی از یک نوع بینش دینی است که در 

همین کتاب آورده ام.
محدثــی در توضیــح اصــل دوم از کتاب تخریب 
قلمــرو دینــی مبنی بــر اینکــه اجیر نمــی تواند امر 
بــه معــروف و نهــی ازمنکــر را در جامعــه محقــق 
کنــد گفت: ماکس وبر در پاســخ به این ســوال که 
روحانی کیســت او را با پیامبر مقایســه می کند؛ در 
حالی که پیامبران برای فعالیت های دینی خود اجر 
نمــی گیرند اما روحانیون بــرای فعالیت های دینی 
مــزد می گیرنــد. فعالیت دینــی فعالیتی اســت که 
فرد بــا انگیزه های داوطلبانه بــرای تحقق مقاصد 
دیــن انجام می دهــد. هر کنش اجتماعــی اجزایی 
دارد که اولی پیشــران نیست و انگیزه است. گاهی 
کنش های ما فقط انگیزه دارد و فاقد نیت است و 
گاهی نیز بیشــتر نیتمندانه است و اغلب ترکیبی از 
این دو اســت. مولفه دوم کنش تصمیم و طراحی 
برای اجرا اســت. مولفه آخر هم نتایج عمل اســت 
که من آن را به دو نوع خواسته شده و ناخواسته 
تقســیم می کنم کــه نــوع دوم خود به دو دســته 
می شــود.  تقســیم  نیندیشــیدنی  و  اندیشــیدنی 
کنش دینی کنشــی اســت که انگیزه و نیت دینی و 
برای تحقق مقاصد دینی انجام می شود و کنشگر 
دینی انسانی است اهل اندیشه که به نتایج عمل 

فکر می کند.

 امر به معروف ونهی از منکر باید با انگیزه 
و نیت دینی باشد

وی افــزود: امــر به معــروف و نهــی از منکر یک 
کنــش دینی اســت، بنابرایــن باید با انگیــزه و نیت 
دینــی و بــرای تحقــق اهداف دینــی انجام شــود. 
وقتــی مــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــه 
مامــور دولــت می ســپاریم آرام آرام ممکن اســت 
انگیزه هــای غیردینــی جایگزین انگیزه هــای دینی 
شــود. حکومت می تواند شــرایط را برای تشــکیل 

سازمان های مرتبط تسهیل و قانونگذاری کند.

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
قیامت  در  که  رتبه بندی هایی 
معیار  می شود،  تعیین  برزخ  و 
دنیایی  زندگی  سبک  حقیقی 
بر  معنوی  مقام  چراکه  ماست؛ 
نیت ها  و  فکرها  و  کارها  اساس 

تعیین می شود.
هــر کــدام از مــا در روز قیامــت رتبــه ای داریم و 
در مرتبــه خودمان قرار می گیریم. امــا این رتبه ها 
در گــرو ســبک زندگــی، افــکار و منــش مــا در ایــن 
دنیــا اســت. در عین حــال رتبه بنــدی در عالم بعد 
از مــرگ یعنــی هــم در بــرزخ و هــم در قیامــت، بــا 
رتبه بندی هایــی کــه مــا در ایــن دنیا داریم، بســیار 
متفاوت اســت. ممکن اســت شخصی در این دنیا 
پول و ثروت زیادی داشــته باشد، اما در آن عالم از 
نظر درجه بســیار پایین تر از افــراد فقیر قرار بگیرد. 
یا ممکن اســت کسی در این دنیا تحصیالت باالیی 
داشــته باشــد امــا در قیامــت درجه و رتبــه خوبی 
نداشــته باشد. همچنین فردی در این عالم پست 
ریاســت داشته باشد ولی در عالم باقی در خدمت 

مرئوسان خود باشد.
همــه ایــن رتبه بندی هــا کــه در قیامــت و برزخ 
تعیین می شود، معیار حقیقی خود ماست. یعنی 
همــه چیز بر اســاس کارها و فکرهــا و نیت های ما 
تعیین می شود. برعکس این دنیا که ممکن است 
کســی از راه دزدی، برداشــتن ناحــق از بیت المال، 
کاله بــرداری، احتــکار، کم فروشــی یا گران فروشــی 
و هــر روش غلــط دیگــری صاحــب دارایــی و ثروت 
شــود و خیال کند که خوشــبخت شــده است. اما 
بدبخت ترین مردم همین افراد هســتند که فریب 

گناه خودشان را می خورند.

 در عالم قیامت چند عامل اساسی وجود 
دارد که رتبه هر کدام از ما را مشخص می کند.

1. سبک زندگی دینی: یکی از عوامل رتبه بندی 
در بــرزخ و قیامــت، کارهای خــوب و اعمال صالح 
اســت. آن طــور که امــام علــی نقی علیه الســالم 
دنیــا  در  مــردم  ســنجش  »معیــار  فرموده انــد: 
بــه  قیامــت  در  و  آن هاســت  دارایــی  و  مــال  بــه 
اعمالشــان.« هر قدر که ما کارهای خیر بیشــتری 
در دنیــا انجــام بدهیــم، در قیامــت رتبــه و درجه 
باالتری داریــم. در عین حال هر اندازه که گناهان 
مــا بیشــتر باشــد، رتبــه خــود را قیامــت پایین تــر 

آورده ایم.
از  دیگــر  یکــی  مــردم:  بــا  اخالقــی  خــوش   .2
معیارهای سنجش رتبه در قیامت برای ما، خوش 
اخالقــی اســت. همــان طــور کــه پیغمبــر اســالم 
صلــی اهلل علیــه و آلــه فرمودنــد: »در قیامــت در 
ترازوی اعمال شــخصی چیزی باالتر از حسن خلق 
قرار داده می شــود.« به این ترتیب خوش خویی و 
مدارا با مردم نه تنها ارزش ما را کم نمی کند، بلکه 

مالکی است که رتبه را در قیامت ارتقا می دهد.
نبــی مکرم اســالم در حدیث دیگــری هم درباره 
اهمیــت خوش اخالقــی و تأثیــر آن در رتبــه ابدی 
و پایــدار مــا فرموده انــد: »ســرلوحه نامــه اعمال 

مؤمن، اخالق خوب اوست.«
3. انــس با قرآن:در این میان، یک نکته بســیار 
مهــم وجود دارد کــه رتبه های مــا را در قیامت باال 
می برد و آن هم، میزان انس ما قرآن کریم اســت. 
متأســفانه ایــن روزهــا گاهــی دیــده می شــود که 
قــرآن در برخــی از خانه ها و جمع هــا مهجور واقع 
می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه اگر مــا بدانیم 
انــس با قــرآن تا چــه انــدازه موجب ارتقــای مقام 

معنــوی مــا خواهــد شــد، بیشــتر به تــالوت قرآن 
می پردازیم و در آیات آن تدبر و تأمل می کنیم و در 

زندگی دستورات قرآنی را به کار می گیریم.
در روایتــی از امام محمدباقر علیه الســالم نقل 
شده که فرمودند: »در روز قیامت قرآن در بهترین 
صورت وارد می شــود و به مؤمن می گوید بخوان 

و باال برو.«
بایــد دقــت داشــت که تــالوت و قرائت قــرآن از 
اهمیت باالیی برخوردار است و نباید نسبت به آن 

غفلــت کنیم. اما باید بدانیم که تالوت زمانی مؤثر 
واقع می شود که ما به دستورات قرآن عمل کنیم 

و آموزه های قرآنی را در زندگی به کار ببندیم.
آن طور که بــزرگان دینی می گویند، این مطلب 
که قرآن کریم به عنوان میزان و معیاری در قیامت 
عنوان شده اســت، به این دلیل است که قرآن در 
قلب و عمل انسان عینیت پیدا کرده باشد. در غیر 
ایــن صورت قرائت ظاهری و لفظی بدون اعتقاد و 

عمل این مقامات را در پی ندارد.

وف و منکر است زش های بنیادین دین مالک معر ار

حسن محدثی

وف و نهی از  امر به معر
منکر یک کنش دینی است، 
بنابراین باید با انگیزه و نیت 
دینی و برای تحقق اهداف 
دینی انجام شود.
وف و   وقتی ما امر به معر
نهی از منکر را به مامور دولت 
می سپاریم آرام آرام ممکن 
است انگیزه های غیردینی 
جایگزین انگیزه های دینی 
شود. حکومت می تواند 
شرایط را برای تشکیل 
سازمان های مرتبط تسهیل 
و قانونگذاری کند.

سه مالک اصلی بهشتی شدن

هیئت یک رسانه اصیل استرتبه ما در قیامت در گرو سبک زندگی دنیاست

بشیر حسینیمقام معنوی

همــه ایــن رتبه بندی ها کــه در قیامت و برزخ تعیین می شــود، معیار حقیقی خود ماســت. 
یعنــی همــه چیز بر اســاس کارهــا و فکرها و نیت های ما تعیین می شــود. برعکــس این دنیا 
کــه ممکــن اســت کســی از راه دزدی، برداشــتن ناحــق از بیت المــال، کاله بــرداری، احتکار، 
وت شــود و خیال  وش غلط دیگــری صاحب دارایی و ثر وشــی و هر ر وشــی یــا گران فر کم فر
کند که خوشــبخت شــده اســت. اما بدبخت ترین مردم همین افراد هســتند که فریب گناه 

خودشان را می خورند.
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11 اندشیه دولت اسالمی از گروه های جهادی در قانونگذاری و اجرا استفاده کند
سپهرغرب، گروه اندیشه: حجت االسالم خسروپناه اظهار کرد: ما در اسالم حرکت های جهادی و مردمی را در قالب هایی همانند هیأت داریم همان طور که قرآن می فرماید که ای اهل ایمان با مال و جان خود جهاد کنید.

وی افزود: تا به امروز گروه های جهادی با کمک های مردمی و گاهی هم با هزینه های شخصی خدمات عمومی را انجام می دادند، اما این مدل چند درصد می تواند از کشور محرومیت زدایی کند؟ این گروه ها با کمترین امکانات 10 یا 15 درصد خدمات عمومی 
دارند اما اگر دولت اســالمی به ویژه قوه مجریه انقالبی به میدان ورود و حکمرانی خود را با کمک گروه های جهادی دنبال کند نتیجه تغییر می کند. معاون علوم انســانی و هنر دانشــگاه آزاد تصریح کرد: گروه های جهادی در سیاســت گذاری و قانون گذاری هم باید 
مشارکت داشته باشند چراکه این ها در میدان هستند و می توانند درد جامعه را بشناسند در این صورت است که دولت در خدمت گروه  جهادی برای تعالی جامعه خواهد بود. وی با بیان اینکه توده مردم به صورت خودجوش عضو هیأت های مذهبی هستند، گفت: 

برنامه های هیأت، بسیار دقیق تدوین و اجرا می شود به همین علت است که ما در اجرای مراسم عزاداری بهترین رعایت شیوه نامه های بهداشتی را شاهد بودیم.

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
مرحوم آیت اهلل میرزاجواد ملکی 
المراقبات  کتاب  مؤلف  تبریزی 
و  ذی الحجه  ماه  خصوص  در 
ماه  این  در  نفسانی  مراقبت 

نکاتی را مطرح می کند.
پــر  ماهــی  اســت.  ذی الحجــه 
فضیلــت کــه دو عید مهــم و پر برکت اســالم در آن 
قــرار گرفته. قربــان و غدیر. مرحوم آیــت اهلل میرزا 
جوادآقــا ملکی تبریزی مؤلف کتــاب المراقبات در 
خصوص ماه ذی الحجه و مراقبت نفسانی در این 

ماه نکاتی را مطرح می کنند که تقدیم می شود.
از کارهای مهم اهل مراقبت شــناخت شــرافت 
و فضــل ایــن منــزل شــریف و شــناخت زمان های 
مذکــور و شــناخت فواید آن اســت. گرچــه درباره 
مــاه رمضان وارد شــده کــه بهترین ماه هاســت و 
روزهای آن بهترین روزها و ساعت های آن بهترین 
ســاعات اســت. ولی درباره بعضــی از روزهای این 
ماه فضایلی بیش از ماه رمضان وارد شــده است. 
جمــع بین اینها این اســت که بگوییم: ماه رمضان 
برتر از ســایر ماه هاســت بالــذات و روز غدیر از این 
جهــت فضیلت دارد کــه امر والیــت، کامل نمودن 
دیــن و تمــام کــردن نعمت هــا در ایــن روز اتفــاق 
افتــاده، یا بگوییــم روایات مــاه رمضان بــا روایات 
غدیــر تخصیص می خــورد. یا بگوییم: هــر کدام از 

آنها از یک جهت برتر هستند نه از تمام جهات.
خالصــه این ماه بســیار مهم بــوده و مراقبین 
در ایــن منــزل توقفگاه هایــی دارنــد که بــه حکم 
بندگــی و بجــا آوردن حــق مراقبــت واجب اســت 
ترتیــب  بدیــن  و  نشــده  آن  وارد  غفلــت  بــا  کــه 

احتــرام آن را حفــظ کنند. بلکه واجب اســت قبل 
از آمــدن ایــن مــاه مواظــب آن بــوده و از قبــل 
بــرای آن آمادگی پیــدا کنند. زیرا ایــن ماه محضر 
نیــکان و پــاکان و اهل قدس و انوار اســت. برای 
کســی کــه می خواهــد در محضــر ایــن بــزرگان و 
بزرگواران، حاضر شــود ســزاوار اســت مانند آنان 
لباس پوشــیده و به شــکل آنان در آیــد تا آنان از 

همنشــینی با او کراهت نداشته باشند.
آنان دارای نفس هــا و قلب های مهذب و پاک، 
و اخــالق نیکــو و اعمــال صالــح بــوده و عالمــان 
حکیــم،  عارفانــی  تقــوا،  بــا  نیکوکارانــی  بردبــار، 
نگهبانانــی پارســا، عبــادت کننــدگان شــب و روزه 
داران روز، ذکــر گوینــدگان متــوکل، مســلمانانی 
راضی، تســبیح کنندگان ثناگــوی، »ال اله اال اهلل« 
گویانــی »تکبیــر« گــوی و یکتاپرســتی راســتگو و 
مخلص می باشند. اگر از آنان هستی که گوارایت 
بــاد و خوشــا به حالــت و اگــر نیســتی بکوش که 
ماننــد آنان شــده و خصوصیات آنهــا را پیدا کنی. 
و اگــر نتوانســتی و بــرای اینکه تو را بــرای خدمت 
بپذیرنــد، به کرم آنان متوســل شــده و با خجالت 
و معــذرت خواهی خود را به جــای خدمتکاران و 

بندگان آنان قرار ده.
ولــی در عین حــال تا آنجــا کــه می توانی خود 
را شــبیه بــه آنان نمــوده و آمادگــی الزم و رغبت 
حضــور در این محضرهــای بزرگ و ایســتگاههای 
ممتــاز را بــا بــذل زندگــی و جانــت پیدا کــن. زیرا 
اینان اهل کرم و بخشــش بوده و کسی که با آنها 
معاملــه کند زیان ندیده، کســی که از آنان پیروی 
کند هالک نمی شــود، کسی که خود را میان آنان 
قــرار دهــد رســتگار گردیــده و کســی کــه بــا آنان 

همنشــینی کند عزیز خواهد شــد. خدای متعال 
آنان را با بزرگواری خود تربیت و نه تنها بر پیروان 
آنهــا ســخت نمی گیرد بلکــه آنان را دوســت دارد 
و در کتــاب خــود فرمــوده اســت: »بگــو: اگر خدا 
را دوســت داریــد از مــن تبعیت کنید تا خدا شــما 
را دوســت بــدارد.« اگــر کســی را به خــود نزدیک 
نماینــد خداوند نیز او را بــه خود نزدیک نموده و 
اگر کســی را گرامی بدارند خداوند نیز او را گرامی 

خواهد داشت.

 دهه اول ذی الحجه
یکی از این توقفگاه ها ده روز اول آن اســت. و 
منظور از ایــام معلومات در این آیه: )تا خدا را در 
روزهای معین یاد کنند.( نیز همین است. و )یاد( 
و )غفلــت( با هم ســازگاری ندارند. پــس بپرهیز از 
اینکــه در ایــن ماه دل خــود را به نجاســت آلوده 
نمایــی، بخصوص بــا نافرمانی. ذکــر کامل که در 
آیــه بــاال آمده این اســت کــه با عقــل، روح، دل و 
بــدن در ذکر خدا باشــی، زیرا هر کــدام از آنها ذکر 
مخصوصی دارند. این فرصت را غنیمت شمار که 
خداونــد بــه تو اجــازه ذکر خود را داده اســت. در 
عقــل خــود ایــن را از نعمت های بزرگــی بدان که 
عمــرت بــرای ادای شــکر آن کافی نبــوده، روحت 
را در مقــام حضــور حاضــر کن کــه گویــا حاضر در 
نشســتنگاه صدق نزد پادشــاه مقتدر می باشــد. 
بــا دل خود بــه بندگــی او و شــکر نعمت های بی 
بدنــت  اعضــای  تمــام  بــا  و  آور،  روی  او  منتهــای 
مشــغول انجــام عبــادات و طاعــات شــود. اگــر 
خــدا را اینگونــه ذکر کــردی، مژده بده کــه چنین 
ذکری، عالمت این است که خداوند تو را در تمام 

وجــودت و با تمام وجودت ذکر نموده و برای بار 
دوم بخاطــر پــاداش چنیــن ذکری، تــو را در تمام 
ایــن موارد ذکر خواهــد نمود زیرا خــدای متعال 

ذاکرین را دوباره ذکر می نماید.
دربــاره روایتی کــه پیرامون فضیلــت این روزها 
از پیامبــر روایــت شــده اســت بیندیــش، آنجــا که 
بهتــر  نــزد خــدا  روزهــا  از  فرمودنــد: )هیچکــدام 
نیســت.  قربــان  عیــد  روز  از  بیشــتر  پاداشــش  و 
شــخصی گفت: حتی جهاد در راه خدا؟ فرمودند: 
حتی جهاد در راه خدا مگر فردی که با جان و مال 
خــود به جهــاد رفته و همــه را در راه خدا بدهد.( 
و آنجــا که فرمودند: )روزهایــی که عمل صالح در 

آن محبوبتر باشــد نزد خدای عــز و جل از این ده 
روز - یعنــی ده روز ذی الحجه. گفتند: ای رســول 
خــدا! حتی جهاد در راه خدا فرمودند: حتی جهاد 
در راه خــدا مگــر فردی که با جــان و مالش در راه 
خــدا جهاد کرده و جان و مال خود را فدا نماید.(

این دو روایت بخصــوص روایت دومی را بنگر. 
آنچــه را خــدا بــزرگ می دانــد تو نیــز بــزرگ بدان. 
آمادگــی کامــل پیدا نمــوده و با تمامی نشــاط و 
شرق و دعا و توسل به نگهبانان امت، بخصوص 
ع  در شــب اول، وارد ایــن میــدان شــد. در تضــر
خــود بــه در کــرم آنــان بخواه کــه تــو را در قصد، 
حــزب، دعا، حمایت، والیت، شــفاعت و شــیعیان 

خــود وارد نمــوده، بــه درگاه خــدای متعال برای 
ترفیــق، قبــول، رضایــت او از تــو، تأییــد، اصالح و 
تمــام خیرهــای دینی و دنیــوی و اخرتی برای تو و 
خانواده ات، برادران دینی، همسایگان و کسانی 

ع نمایند. کــه حقی بگردن تو دارند، تضر

 میرزا  جواد تبریزی

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
استفاده  سیاسی  فقه  پژوهشگر 
منسوخ  را  هسته ای  سالح  از 
دانست و گفت: باید جوری عمل 
کرد که استفاده از این سالح علیه 
و  بیافتد  کارکرد  از  اساسا  کشور 
را  آن  از  استفاده  امکان  دشمن 

نداشته باشد.
ســید ســجاد ایزدهی، پژوهشــگر فقه سیاسی 
و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  سیاســت  گــروه  مدیــر  و 
اندیشــه اسالمی با مسعود دیانی درباره موضوع 
ســالح های کشــتار جمعــی و نگاه هــای فقهــی به 
آن گفتگــو کــرد. ایزدهــی در مقالــه ای بــا عنــوان 
»ممنوعیت استفاده از سالح های کشتار جمعی« 
در ســال 1392 بــه مســئله ممنوعیت ســالح های 
کشــتار جمعــی پرداختــه اســت. او را می تــوان از 
مخالفان ســاخت و اســتفاده از ســالح هســته ای 

دانست.
از حجــت  آغــاز گفت وگــو  در  دیانــی  مســعود 
االســالم ایزدهی خواســت برای بینندگان روشــن 
کند مسئله سالح های هسته ای ذیل چه شاخه ای 
از فقه می گنجد و آیا فقه شایســتگی رســیدگی به 

چنین مسئله ای را دارد؟

حجت االسالم ایزدهی در پاسخ به کارکرد دین 
و اینکه برای تمام شــئون زندگی است اشاره کرد 
و بــا بیان اینکــه طبعا فقه مســائل نوپدید زمانه 
را نیز بررســی می کند، گفت: مســائل مســتحدثه 
)مســائلی که در فقه اســالمی، حکم شرعی برای 

آنــان وجــود نداشــته و یــا مســائلی کــه حکــم 
شرعی داشته اند؛ اما به خاطر تغییر شرایط 

انتظــار  جدیــد  شــرعی  حکــم  جامعــه، 
را  خــودش  روش شناســی  مــی رود( 

می طلبــد. فقیــه در ایــن مــوارد یا 
بایــد نشــانه هایی از تراثــی از او 

ادلــه  یــا  بیابــد  گذشــته  در  را 
خاصــه ای را دربــاره موضوع 

اینکــه  یــا  بگیــرد  نظــر  در 
عمومات باشــد که به آن 

اســتناد کند تا در نهایت 
را  مســئله  یــک  بتوانــد 
کــه امــروز هســت و در 
پاســخ  نبوده  گذشــته 

بدهد.
ســالح  وی 
غیرمتعارف را ســالحی 
منطقــه  کــه  دانســت 

در  را  مشــخصی 
برنمی گیــرد و دامنــه اثر 

گســتره ای دارد و افراد را 
بــه غیرنظامــی و نظامــی 

بــه  و  نمی کنــد  تقســیم 
همــه مــردم آســیب می زنــد 

و در زمــان محدود نمی شــود 
آینــده  موجــودات  و  نســل ها  و 

را نیــز بــه نابــودی می کشــاند و در 
ادامــه این پرســش را طرح کــرد که آیا 

حــق داریم بــه حیوانات، محیط زیســت، 
نسل های آینده و.. آسیب بزنیم؟

برنامــه  مجــری  ایزدهــی،  حجت االســالم 
هیروشــیما  فاجعــه  تصــور  بــه  را  بیننــدگان  و 
فراخوانــد و گفت: اگر کســی چنیــن فاجعه ای را 
تصــور کند قهرا خواهــد پذیرفت که اســتفاده از 
چنیــن ســالحی غلط اســت. آیــا کســی می تواند 

متصــور شــود که انســان ابتــدا به ســاکن بیاید 
حــوزه  در  شــود؟  مرتکــب  را  جنایتــی  چنیــن  و 
اولــی  حکــم  عنــوان  بــه  افــراد  هــم  بین الملــل 
فرضشــان این اســت که در صورت عــدم تهدید 
حتمــا اســتفاده از ایــن ســالح مجــاز نیســت. او 
معتقــد بــود تبعات این ســالح ها بــه گونه ای 
اســت کــه امــکان اســتفاده از آن را از بین 

می برد.
اســتدالل  اینطــور  ادامــه  در  وی 
کــرد که ما چرا بایــد هزینه ای گزاف 
برای ســاخت چیزی صــرف کنیم 
کــه اوال ادلــه عقلــی داریــم بر 
حکــم  ثانیــا  و  نداشــتنش 
شــرعی حرمتش را داریم و 
ادامه داد: اگــر یک ابزاری 
مقدمــه منحصــره حرام 
باشد، یعنی به واسطه 
این ابزار فقط می توان 
عمل حــرام انجام داد، 
مجــاز  آن  از  اســتفاده 

نیست.
بــه  برنامــه  مجــری 
ایزدهــی  کــه  تصــوری 
دعــوت  را  بیننــدگان 
بــه آن کــرد گریــزی زد و 
گفت: اســتفاده از سالح 
احتمــاال  را  هســته ای 
همگــی محکــوم می کنیم. 
درگیــر  اگــر  روزی  فــردا  امــا 
جنگــی شــدیم و آن هــا یکی از 
شــهرهای ما را اینچنیــن زدند ما 
همچنان می نشــینیم و می گوییم 
حــرام اســت؟ او خطــاب بــه مهمــان 
برنامــه گفت آیــا این نگاه زیــادی خوش 

بینانه نیست؟
ســالح  مــورد  در  بــود  معتقــد  ایزدهــی 
هســته ای نبایــد مرتکــب ظلــم شــد و نظرش در 
مــورد حکــم حرمــت ســالح هســته ای را مطلــق 
دانســت و ســخنان خــود را اینطــور تکمیل کرد 
کــه او نیــز معتقــد اســت بایــد جوری عمــل کرد 

کــه اســتفاده از این ســالح علیه کشــور اساســا 
اســتفاده  امــکان  دشــمن  و  بیافتــد  کارکــرد  از 

باشد. نداشته 
اســتفاده  سیاســی  فلســفه  پژوهشــگر  ایــن 
از ســالح هســته ای را منســوخ دانســت و بیــان 
کــرد: االن ســالح هایی هســت که می تــوان دفتر 
فرماندهــی دشــمن را بــا دقــت زیــاد بــا آن زد. 
فــرض کنیــد دشــمن زن و فرزند شــما را کشــت 
آیا شــما نیــز با او چنین می کنید؟ اگر دشــمن ما 
مرتکب عمل قبیح شــد ما مجاز نیســتیم مقابله 
بــه مثــل کنیــم. ایــن کار را در طــول تاریــخ هــم 
نکردیــم. مبانی ما اجــازه نمی دهــد. منطقی در 
جهــان داریم که هدف وســیله را توجیه می کند. 

آیا واقعا چنین است؟
ســپس مرتضی احمــدی به عنوان کارشــناس 
روابــط بین الملــل روی خط تلفنی ســوره آمد و در 
مورد بازدارندگی و ســاخت سالح هسته ای نکاتی 
را در نقد مهمان برنامه ســوره مطرح کرد و گفت: 
اساســا در ادبیات روابط بین الملل پرســش اصلی 
این اســت که چگونه می توان به صلح نائل شــد؟ 
واقع گرایــان بمب اتــم را برای دســت یابی به صلح 
ضــروری می دانند.طبق نظر واقع گرایان شــوروی 
باید قدرتمند می ماند، اما فروپاشید. امریکا بمب 
اتــم دارد امــا بعــد از جنــگ دوم  جهانــی در اغلب 

جنگ ها شکست خورده  است.
ایزدهــی در ادامه بحــث از عدم امــکان تقیه و 
جایز نبودن آن در مورد ســالح های کشتار جمعی 
اشــاره کرد و گفــت: تقیه بر »انــکار« تکیه دارد اما 
ایران بارها صراحتا گفته  و بازرســان هم آمده اند و 
چیزی پیدا نکرده اند. تقیه در خونریزی و کشــتار را 

جایز نیست.
در بخش هــای پایانــی عســکرخانی روی آنتــن 
شــبکه چهــار آمــد و نقدهــای تنــدی بــه موضعی 
کــرد کــه معتقد بــود بــه انــدازه کافی به مســئله 
بازدارندگــی توجــه نــدارد. عســکرخانی روی آنتن 
زنده شــبکه چهار گفــت: در تعجبم کــه به ادبیات 
برنامــه  ایــن  بازدارندگــی و کنتــرل تســلیحات در 
توجهــی نمی شــود. امــروزه در دانشــگاه ها هیــچ 
واحــد درســی درمورد ســالح های کشــتار جمعی، 

بازدارندگی و کنترل تسلیحات نداریم.

سپهرغرب، گروه اندیشه: حجت االسالم محمد علی فیض آبادی، درباره ویژگی علمی 
امام باقر )ع( گفت: هنگام مطالعه تاریخ شیعی، پس از شهادت امام حسین )ع(، از تعداد 

یاران امام و علی الخصوص شیعیان واقعی کم شد.
وی افــزود: امــام ســجاد )ع( اغلب سخنانشــان را در قالب دعــا بیان کردنــد، اما دوران 
امــام باقر)ع( با نابــودی دوران بنی امیه همراه بود. امام باقر )ع( از فرصت به وجود آمده 
استفاده کردند و به تالیف کتاب های مذهبی پرداختند. حدود چهار هزار شاگرد پای درس 
ایشــان می نشســتند که حتی چهار تنشان از اهل ســنت بودند. شاگردان اهل سنت امام 

باقر )ع( شامل امام مالکی، امام حنفی، امام شافعی، امام حنبلی بود
این کارشناس مذهبی همچنان سخنی از امام باقر )ع( درباره رسیدن انسان به کمال واقعی بیان کرد 
و گفت: امام باقر )ع( ســه ویزگی را برای رســیدن به کمال واقعی بیان کرده اســت، اولین آن تفقه در دین 
اســت؛ یعنــی دیــن ما دارای طاهر و باطن اســت. ظاهر دین نمــاز و روزه و... و باطن دیــن عمقی فهمیدن 
باطــن آن اســت. مثــال برخی افراد نمــاز می خوانند، امــا دروغ هم می گویند. این نشــان دهنده این اســت 
کــه به عمق مســائل دین پی نبرده اند. اگر افراد به عمق دین پــی می بردند وقتی خداوند متعال در قرآن 

می فرمایــد کــه از اندوخته هایتان انفــاق کنید به حرف خدا گوش می دانند و دیگر دچار مشــکالت فراوان 
در جامعه نمی شدیم.

وی افــزود: دومیــن ویژگی، مدیریت اقتصادی اســت یعنی اگر فرد به تعادل در دخل و خرجش برســد، 
آنگاه بسیاری از مشکالتش حل می شود. سومین ویژگی نیز صبر بر مشکالت است، زیرا انسان همیشه در 

زندگی اش با معضالتی همراه است که نباید خودش را ببازد.

ممنوعیت استفاده از سالح  هسته ای تا چه زمانی است؟

سید سجاد ایزدهی

فیض آبادی

حجت االسالم ایزدهی، مجری 
برنامه و بینندگان را به تصور 
وشیما فراخواند و  فاجعه هیر

گفت: اگر کسی چنین فاجعه ای 
را تصور کند قهرا خواهد 

پذیرفت که استفاده از چنین 
سالحی غلط است. آیا کسی 

می تواند متصور شود که انسان 
ابتدا به ساکن بیاید و چنین 

جنایتی را مرتکب شود؟ در 
حوزه بین الملل هم افراد به 

عنوان حکم اولی...

فضیلت های ماه ذی الحجه در نگاهی به کتاب المراقبات؛

مــاه کامل کردن دین و اتمام نعمت ها

خالصه این ماه بسیار مهم 
ل  بوده و مراقبین در این منز
توقفگاه هایی دارند که به 
حکم بندگی و بجا آوردن 
حق مراقبت واجب است 
که با غفلت وارد آن نشده 
و بدین ترتیب احترام آن را 
حفظ کنند. بلکه واجب 
است قبل از آمدن این ماه 
مواظب آن بوده و از قبل 
برای آن آمادگی پیدا کنند. 
زیرا این ماه محضر نیکان ...

امام باقر )ع( راه رسیدن به کمال را 
در چه می دانست؟
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كه فرمود: از امام رضا عليه السالم روايت شده 
»احسن الظن باهلل، فان اهلل عّزوّجل يقول: انا عند ظن عبدي المؤمن بي 

ان خيرًا فخيرًا و ان شرًا فشرًا.«
نسبت به خداوند حسن ظن داشته باش، چه خداوند عّزجل مي فرمايد: من نزد 

گر بد باشد، بد هستم. گر نيك باشد، نيك و ا ُحسن ظن بنده مؤمنم هستم، ا

من ال یحضر الفقیه ج ۲، ص ۶۶
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ایران آماده است همین امروز 
توافق تبادل زندانیان با آمریکا 

و انگلیس را اجرایی کند
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
به  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بر  مبنی  آمریکایی  مقامات  اظهارات 
اینکه هنوز توافقی با ایران برای تبادل 
واکنش  است  نگرفته  صورت  زندانیان 

نشان داد.
بــه  پاســخ  در  خطیــب زاده  ســعید 
آخریــن اظهــارات مقامــات آمریکایی در توییتر نوشــت: 
"حیــرت آور" این اســت کــه ایــاالت متحده ایــن حقیقت 
ســاده را انــکار می کنــد کــه "یــک توافــق در خصــوص 
بازداشت شــدگان به دســت آمده اســت." حتی شــامل 

این که چگونه اعالم عمومی شود.
در وین ـ جدا از برجام ـ با ایاالت متحده و انگلیس در 
خصوص تبادل بشردوســتانه و آزادی 10 زندانی از همه 
طرف هــا توافق شــد. ایران آماده اســت همیــن "امروز" 

این توافق را اجرایی کند.
"ند پرایس" ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا پیش از 
این گفته بود که کشورش هنوز به هیچ توافقی با ایران 

در زمینه زندانی ها دست نیافته است.
وی افزود: ما آماده هستیم مذاکرات درباره زندانیان 
آمریکایی در ایران را ادامه دهیم و آزادی آنها یک اولویت 

برای ماست.
ویــن،  مذاکــرات  جریــان  در  مــا  گفــت:  پرایــس 
گفت وگوهای غیرمســتقیمی درباره موضــوع زندانی ها 
انجام دادیم و تأخیر در ازسرگیری این روند، کمک کننده 

نیست.

150 میلیون یورو نهاده دامی 
تحویل دولت شده اما ارز آن 

را نمی دهند
یک  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:حدود150میلیون  مسئول  مقام 
واردکنندگان  توسط  دامی  نهاده  یورو 
خرداد  اواخر  99تا  اسفند  اواخر  از 
امسال وقبل از تخصیص ارز در بازارگاه 
ارز  تحویل وزارت جهاد شده،اما تامین 

آن بالتکلیف مانده است.
محمــد مهــدی نهاونــدی 150 میلیــون یــورو نهــاده 
دامی تحویل دولت شــده امــا ارز آن را نمی دهندگفت: 
حدود 150 ملیون یورو نهاده دامی توسط واردکنندگان 
از اواخــر اســفند 99 تــا اواخــر خــرداد امســال و قبــل از 
تخصیــص ارز در بــازارگاه تحویل وزارت جهاد شــده، اما 

تأمین ارز آن بالتکلیف مانده است.
این مقام مسئول افزود: وزارت جهاد کشاورزی شرط 
معرفــی واردکننــدگان نهاده های دامی بــرای تخصیص 
ارز بــه بانــک مرکزی را ارائــه 90 درصدی کاال در ســامانه 
بازارگاه اعالم کرده بود اما به رغم اجرای این شرط هنوز 
ارز واردات بخــش قابــل توجهــی از نهاده هــای دامی به 

واردکنندگان تخصیص داده نشده است.
وی تصریــح کــرد: واردکننــدگان در جهــت همراهــی 
بــا دولــت و کمک به تــداوم روند تأمین نهــاده دامی در 
شــرایط خشکســالی اقــدام بــه عرضــه کاال و تحویل آن 
بــه دولت نمودند اما بعد از گذشــت بیــش از یک ماه از 
عرضــه کاال در ســامانه بــازارگاه برای تخصیــص ارز دچار 
بالتکلیفــی هســتند. مســاله قابــل توجه این اســت که 
باقــی مانده کاال هــم در بنادر و گمرکات در حال فاســد 
شــدن اســت اما متأســفانه هیــچ مرجعــی دربــاره بروز 

چنین شرایطی پاسخگو نیست.
عضو هیأت مدیره اتحادیــه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور ایران خاطرنشــان کرد: بدون تردید این نوع 
رفتارهــا نتیجه ای غیر از تشــدید معضالت موجود و بی 
اعتمــادی بیــش از پیش به دولــت نخواهد داشــت. به 
نظــر می رســد در روزهــای پایانی دولــت دوازدهم اندک 
انگیزه مدیران برای پاسخگویی به مشکالت و مطالبات 
مردم از میان رفته است لذا ما به عنوان تشکل قانونی 
مربوطــه از مجلــس و تیــم اقتصــادی دولــت منتخــب 
درخواســت داریم که هرچه ســریع تر با ورود به موضوع 

نسبت به رفع مشکالت موجود اقدام کنند.

ایران و جهان

خطیب زاده

محمدمهدی 
نهاوندی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  مسئول  مقام  یک  جهان: 
اینکه  بیان  با   ICT پژوهشگاه 
پیاده سازی  و  طراحی  فراخوان 
این  سایت  در  مریم«  »ابررایانه 
پژوهشگاه بارگذاری شد، گفت: 
نسبت  اعتبار  تامین  درصورت 

به اجرایی شدن این پروژه اقدام می شود.
دکتر احســان آریانیان اظهار کــرد: حوزه های 
کالن  مصنوعــی،  هــوش  قبیــل  از  کاربــردی 
داده ها، اینترنت اشیا و سیستم های محاسباتی 
و پردازشــی با کارآیی باال تأثیر بسیاری بر سرعت 
بخشــی بر رونــد نیازهای پــردازش فوق ســریع 

کشور دارند.
وی افــزود: پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری 
و  ارتباطــات  وزارت  از  نمایندگــی  بــه  اطالعــات 
بــا  همزمــان  دارد،  نظــر  در  اطالعــات  فنــاوری 
نظیــر  جدیــد  ابررایانه هــای  ســاخت  و  طراحــی 
»ابررایانــه مریم« با توان پردازشــی بســیار باالتر 
غ، نســبت بــه عملیاتی کــردن ظرفیت  از ســیمر

غ نیز، اقدام کند. پردازشی ابررایانه سیمر
آریانیان گفت: در حال حاضر، توان پردازشــی 
غ که به صورت آزمایشــی  بالقوه ابررایانه ســیمر
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شده، بیش 
از یــک پتافالپــس )یک میلیون میلیــارد عملیات 
ممیز شــناور 64 بیتی در ثانیه( است که در حال 

تکمیــل و انجام مراحل پایانی ســاخت و تســت 
و راه اندازی اســت و امیدواریــم که خدمات آن، 
تا انتهای تابســتان امســال به صورت تجاری، در 

اختیار مشتریان قرار گیرد.
وی با اشــاره به پروژه ساخت ابررایانه قوی تر 
با نــام مریــم میرزاخانــی توضیــح داد: فراخوان 
پژوهش، طراحی و پیاده سازی ابررایانه مریم در 
ســایت پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
بارگذاری شده است. بعد از دریافت پیشنهادات 
و بررســی آنهــا و در صــورت تأمیــن اعتبــار الزم، 

نســبت به اجرایی کــردن »ابررایانــه مریم«، با 
همــکاری واحدهــای متقاضــی و توانمنــد در 

کشور اقدام می شود.
مدیــر گــروه ســکوهای فنــاوری اطالعــات 
اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  پژوهشــگاه 
خاطرنشان کرد: برای ارتقای ظرفیت پردازشی 
غ تا 5 پتافالپس با استفاده از  ابررایانه ســیمر
زیرساخت فعلی و تا 10 پتافالپس با زیرساخت 

توسعه داده شده در فازهای بعدی نیز، برنامه 
ریزی های الزم صورت گرفته است.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا توجــه بــه اهمیت 
ابررایانه هــا بــرای پیشــبرد اهداف اســتراتژیک و 

مهــم کشــورها نیاز بــه مرجعــی بــرای ارزیابی و 
رتبه بنــدی آن هــا اســت، ادامــه داد: بــه همین 
منظــور پــروژه ای تحت عنــوان TOP500 وجود 
دارد کــه 500 کامپیوتــر قدرتمنــد جهــان را بــه 
رتبه بنــدی  و  معرفــی  پردازشــی  تــوان  لحــاظ 
می کنــد. در حــال حاضــر ابررایانه کشــور ژاپن با 
تــوان پردازشــی 415.530 ترافالپــس رتبــه اول 
در لیســت TOP500 در ســال 2020 را بــه خــود 

اختصاص داده است.
آریانیان با اشاره به اینکه جایگاه دوم با توان 
پردازشــی 148.600 ترافالپس متعلق به کشــور 
آمریــکا اســت، افــزود: در حــال حاضــر، تمامــی 
500 ابررایانه برتر دنیا ظرفیت پردازشــی اســمی 
باالتــر از 2.5 پتافالپــس دارند. اگر چــه ابررایانه 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر )به عنوان قوی ترین 
ابررایانه کشــور( در سال 1390 توانست در رتبه 
بنــدی 500 ابررایانه برتر جهــان قرار گیرد ولی در 
وضعیــت کنونی، با پیشــرفت ابررایانه های دیگر 
در دنیــا و متوقف ماندن طوالنی کشــور در این 
حوزه، ســریع ترین ابررایانه های کشور چیزی در 
حــدود چندین هــزار برابر کندتــر از ابررایانه های 

برتر جهان هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: با به روزرســانی بســتر 
پردازشــی و افزایــش تــوان پردازشــی ابررایانــه 
غ در میان  غ در فــاز آتــی، ابررایانه ســیمر ســیمر

500 ابررایانه برتر دنیا قرار گیرد.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
امنیت  کمیسیون  عضو  جهان: 
ملی و سیاست خارجی مجلس 
بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
اینکه دولت آینده میز مذاکرات 
گفت:  نمی کند،  ترک  را  وین 
صورتی  در  برجام  مذاکرات 
ادامه خواهد یافت که حقوق ملت ایران تامین 

شود.
مجتبــی ذوالنــوری با اشــاره به ارائــه گزارش 
ســه ماهه برجام از ســوی وزارت امور خارجه به 
مجلــس، گفت: بنده ســه ســال از عمر مجلس 
دهــم رئیــس کمیتــه هســته ای بــودم و اولیــن 
گــزارش اجرای برجام تا بیســت و یکمین گزارش 
را بنده دریافت کردم. فقط آخرین گزارش برجام 

خطاب به بنده ارسال نشد.
وی گزارش اخیــر وزارت امور خارجه در مورد 
برجام را خرق عادت و تغییر رویه خواند و گفت: 
این گــزارش منطبق بــر قانون به مجلــس ارائه 
نشــده اســت، طبق قانــون گــزارش وزارت امور 
خارجــه در مورد اجرای برجام باید در بازه زمانی 
ســه ماهه به مجلس ارائه شود.آخرین گزارش 
وزارت امــور خارجــه در تاریــخ 20 تیر بــه امضای 
وزیر امور خارجه رســیده اما قبل از ارســال این 
گــزارش بــه کمیســیون امنیــت ملی گــزارش در 

اختیار رسانه ها قرار گرفته است.

ارائه به  از   گزارش سه ماهه برجام قبل 
مجلس در رسانه ها منتشر شد

نماینــده مــردم قــم در مجلــس با اشــاره به 
دســتپاچگی وزارت امــور خارجــه در ارائــه ایــن 
گــزارش، تصریح کرد: این گزارش در تاریخ 20 تیر 
بــه امضای وزیر امور خارجه رســیده و در اختیار 
رســانه ها قرار گرفته امــا روی جلد گزارش تاریخ 
23 تیــر مــاه درج شــده اســت. به عبــارت دیگر 
گــزارش ســه روز قبــل از تاریــخ اصلــی در اختیار 

رسانه ها قرار گرفته است.
ذوالنــوری تصریــح کــرد: طبق قانــون اقدام 
متقابــل باید وزارت امور خارجه هر ســه ماه یک 
بــار روند اجــرای برجــام را به کمیســیون امنیت 
ملــی گــزارش کنــد، امــا گزارشــی کــه چنــد روز 
اخیــر ارائه شــد در واقع گذشــته برجــام را مرور 
کرده اســت و گزارشــی از روند مذاکــرات وین به 

کمیسیون داده نشده است.
ارائــه شــده تکــرار  وی اظهــار کــرد: گــزارش 
مکــررات 21 گزارش قبلی اســت و تضادی واضح 
در ایــن گــزارش حاکم اســت. تمامی گــزارش به 
ارائــه نقاط قوت برجام در طول یک ســال و نیم 
اول اجــرای ایــن توافقنامــه تکیــه دارد. ســوال 
مهم این است که چرا در پایان عمر هشت ساله 
دولــت تنهــا گزارشــی از ماه های ابتدایــی اجرای 
برجام ارائه شــده اســت و در مورد شــش سال 

ناکامی برجام سکوت اتخاذ شده است.

واقع  در  برجام  از  خارجه  وزارت  گزارش   
نامه ای برای تبرئه ظریف است

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس بــا بیــان اینکــه ایــن گــزارش 
کارنامه هشت ساله عملکرد دولت تدبیر است، 
اظهــار داشــت: این گــزارش برای تبرئــه ظریف و 
دولت تدبیر در تاریخ منتشر شده است و تالش 
دارد به سواالتی که در آینده از سوی ملت ایران 

در مورد برجام مطرح خواهد شد، پاسخ دهد.

ذوالنــوری ادامــه داد: ملــت ایــران در آینــده 
سواالت زیادی در مورد علت توقف فعالیت های 
هســته ای ایــران، افزایــش تحریم هــا در تاریــخ 
مطرح خواهند کــرد، بنابراین این گزارش فراری 

به جلو برای عدم پاسخگویی به تاریخ است.
وی تصریح کرد: باید در تاریخ به این ســوال 
مهم پاســخ دهند که اگر برجام وجود نداشــت، 
تــوان هســته ای ایــران تــا چــه میــزان افزایــش 
می یافــت پاســخ ما بــه تاریــخ این اســت که اگر 
برجام مانع از پیشرفت هسته ای ایران نمی شد، 
توان هسته ای ایران امروز 30 برابر شرایط فعلی 

بود. برجام ترمز پیشرفت هسته ای ما بود.

شکست  نشانه  ظریف  اگرهای«  و  »اما   
برجام است

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس تاکید کرد: آقــای ظریف در آخر 
ایــن گــزارش »امــا و اگرهایــی« را آورده مبنی بر 
اینکــه در صورتــی کــه فــالن اتفاق هــا می افتاد 
برجــام شکســت نمی خــورد. این امــا و اگرها در 
واقع اعتراف به شکست برجام و عدم دستیابی 
برجــام به اهداف مورد نظر اســت. ایــن اعتراف 
بســیار صریح اســت اما صداقت و شهامت الزم 
از ســوی وزارت امور خارجه وجود ندارد. وزارت 
خارجــه بــه خاطــر اینکه کســی را پیــدا نمی کند، 
مقصــر شکســت ها معرفــی کند با مبهــم گویی 

تالش دارد از خود رفع اتهام نماید.
ذوالنوری اضافه کــرد: اگر وزارت امور خارجه 
ســرنخ و یــا اســتداللی در مــورد عامــالن برجام 
داشــت قطعــا در ایــن گــزارش به آن اســتدالل 
می کرد. با بیان مبهم در این گزارش تالش دارند 
تا دیگران را مقصر شکست برجام معرفی کنند.
وی بــا طــرح این ســوال که آیا برجــام موفق 
بوده اســت یــا خیــر؟، گفت: بــرای پاســخگویی 
به این ســوال بایــد اهداف برجام مورد بررســی 
قــرار گیــرد. برجام دو بخش داشــت. بخش اول 
تعهــدات ایــران و بخــش دوم، تعهــدات طــرف 
مقابــل بــود. ایران بــه تعهدات خــود به صورت 
کامــل عمــل کــرد، پــس از نظــر غربی هــا برجام 
کامــًا موفق بوده چون به اهداف خود دســت 

یافته اند.
نماینــده مردم قــم در مجلس ادامــه داد: از 
ســوی دیگر، طــرف غربی تحریم ها را برنداشــت 

و مــا به اهــداف خود در برجام دســت نیافتیم 
لذا برجام برای ما شکســت خــورده و ناموفق 
بوده است حتی روحانی اعتراف کرده است که 
تحریم های ســال های اخیر در طــول تاریخ بی 

سابقه بوده است.

برجام  موفقیت  عدم  مقصران   
شناسایی شوند

بــا بیــان اینکــه بایــد مقصــران  ذوالنــوری 
عدم موفقیت برجام شناســایی شــوند، گفت: 
ســوالی که مطــرح می شــود این اســت که در 
نظام کســی جلوی آقایان را گرفــت که مذاکره 
نکننــد؟ خیــر اینگونــه نبــود. آقایانی کــه ادعا 

دارنــد، کاســبان تحریــم اجــازه ندادنــد برجــام 
موفــق شــود به صــورت صریــح اســامی افراد، 
نهادهایــی کــه کاســب تحریــم بودنــد را اعــالم 
کننــد. وزارت امور خارجه در این مورد به صورت 

دوپهلو و مبهم صحبت می کند.
وی با بیان اینکه عامل اصلی شکست برجام 
ایــن بود کــه توافقنامــه برجــام، توافقی ناقص 
و بــد بــوده اســت، اظهارداشــت: آیا مســئوالن 
اطــالع  دیپلماســی  دســتگاه  و  دولــت  شــامل 
داشــته اســت، این توافق ناقص اســت یا خیر؟ 
اگر نمی دانســتند که نشــان دهنــده بی کفایتی 

آنهاست و باید به مردم پاسخگو باشند.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس تاکیــد کرد: اگــر می دانســتند 
ســوال ایــن اســت که چــرا به یــک قــرارداد بد و 
ناقــص تن دادنــد که این بال بر ســر مردم بیاید. 
اگــر معتقدند کــه برجــام توافق خوبــی بوده و 
طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است 
این ســوال مطرح می شود که آیا طرف مقابل را 
می شــناختید یا نه. اگر نمی شــناختند که نشان 
دهنــده بــی کفایتی آنهاســت، اگر می شــناختند 

نشان دهنده عدم صداقت آنهاست.
ذوالنــوری تصریح کرد: مقــام معظم رهبری 
بارهــا در مــورد هویت طرف هــای مذاکره کننده 
بــه دولت و وزارت خارجه تذکر دادند، چرا وزارت 
امــور خارجه و دولت تن به قــرارداد ناقصی داد 
و تضمین های الزم را نگرفت و این خســارت ها را 

به مردم وارد کرد.
وی با اشــاره به بخشــی از گــزارش ظریف به 
مجلس مبنی بر اینکه اگر برخی افراد به سمت، 

غــرب ذوق زده حرکــت نمی کردند و دوســتان را 
نمی رنجاندند این مشــکالت به وجود نمی آمد، 
گفت: ســوال ما این است که تهیه کننده نقشه 
راه دســتگاه هایی کــه قصــد تنظیــم قــرارداد با 
شــرکت های خارجــی داشــتند چــه وزارتخانه ای 
بــود؟ وزارت امــور خارجــه ایــن مســئولیت را بر 
عهــده داشــت. بنابرایــن مســئول ذوق زدگــی 
و  اجرایــی  دســتگاه های  افراطــی  شــیفتگی  و 

شرکت ها، وزارت امور خارجه بود.
نماینــده مردم قم در مجلس اظهار داشــت: 
در ُبعــد دیپلماســی اقتصــادی نیــز وزارت امــور 
خارجه مســئول است و باید در راستای ارتباط با 
شرکت های غربی و شرقی برنامه ریزی می کرد.

ذوالنــوری تاکیــد کــرد: تولــد و حیــات برجام 
در هشــت ســال دولــت تدبیــر بوده و دســتگاه 
دیپلماســی ما بــدون تغییر مدیریــت، مذاکرات 
برجــام را بــر عهــده داشــته از این رو مســئولیت 
شکست برجام کامًا بر عهده وزارت امور خارجه 
و دولت اســت، در این گزارش تالش شــده پیکر 

ُمرده برجام را احیا کنند.

برجام  میز  ترک  مردمی  دولت  سیاست   
نیست

وی بــا تاکید بر اینکه سیاســت دولت مردمی 
تــرک میز برجــام نیســت، گفــت: دولــت مردمی 
معتقــد اســت که برجــام هزینه ها و ســودهایی 
داشــته، جمهوری اســالمی هزینه هــای برجام را 
داده و حاال باید سود آن را ببرد. دولت تدبیر به 
مردم بدهکار اســت زیرا بهره برجامــی را به آنها 
نرســاند، طرف های غربی نیــز باید بدهی خود را 

به ایران بپردازند.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلس با تاکید بــر اینکه دولت مردمی 
بــا مــدل ویــن مذاکــرات را ادامه نخواهــد داد، 
افــزود: مدل وین تکرار بدتر برجام بود و از چاله 
درآمــدن و در چــاه افتادن بود. برگشــت آمریکا 
بــه برجام برای این کشــور آورده ای دارد که باید 
هزینــه آن را بپــردازد امــا آمریــکا حاضــر نیســت 

هزینه های بازگشت به برجام را بپردازد.
ذوالنــوری بــا بیــان اینکــه لغــو تحریم هــای 
تسلیحاتی از هزینه های برجام برای آمریکاست، 
گفــت: بایــدن نمی خواهد بــه برجــام بازگردد و 
همیــن محتوای تاریخ گذشــته، برجــام را قبول 
نــدارد و تــالش دارد مدلــی را اجرا کنــد که 517 
تحریــم باقی بماند و مکانیزم ماشــه نیز اجرایی 
شــود در این صورت شــرایط تحریم ها ســخت تر 

خواهد شد.
میــز  آینــده  دولــت  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
مذاکرات وین را تــرک نخواهد کرد، تصریح کرد: 
مذاکــرات برجام در صورتــی ادامه خواهد یافت 

که حقوق ملت ایران تامین شود.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس بــا بیــان اینکــه ظریــف تالش 
دارد در ایــن گــزارش آینده برجــام را به نام خود 
مصــادره کنــد، گفت: اگــر ظریــف در وزارت امور 
خارجــه می توانســت مذاکرات برجامــی را پیش 
ببــرد ایــن کار را می کرد، بنابراین طی ســال های 
اخیــر نتوانســتند کاری انجــام دهنــد. اگر دولت 
مردمی توانست قدمی در این مسیر پیش ببرد 
غرب گراها حق ندارند آن را به نام خود مصادره 

کنند.
ذوالنــوری بــا بیــان اینکــه غــرب گراهــا نباید 
دولت هراســی کنند، گفت: دولــت آینده اهلیت 
بیشــتری برای مذاکرات دارد و سنجیده تر عمل 
بــرای مــردم  آن  خواهــد کــرد و دســتاوردهای 
ملموس خواهــد بود. دولت مردمی با پایبندی 
بــه اصول و منافع و بدون روحیه ســازش کاری 
وارد مذاکــرات خواهــد شــد. دولت تدبیــر برای 
ســازش و تســلیم وارد مذاکــرات می شــد امــا 
دولــت مردمــی برای احقــاق حقوق مــردم وارد 

مذاکرات خواهد شد.
ایــن  بــه اظهــارات ظریــف در  بــا اشــاره  وی 
گزارش مبنی بر اینکه »قهرمانان تاریخی بیشــتر 
جوامــع انســانی، جنــگاوران و مبــارزان میــدان 
نبرد بوده اند و نه کنشــگران عرصه دیپلماسی، 
تفاهم و مصالحه.« گفت: اگر امروز تاریخ امریکا 
را بخواهند بنویســند دیپلمات های آنها قهرمان 
هســتند نه ارتش آنها در منطقــه. ارتش آمریکا 
و  ســرخورده  افــرادی  عــراق  و  افغانســتان  در 
منزوی هســتند و در بین مردم جایگاهی ندارند 
لــذا قاعده ای که ظریف بیان می کند قاعده کلی 
نیســت و بســتگی بــه دســتاورد دیپلمات هــا و 

جنگجویان دارد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلس تاکید کرد: همیــن نکته اعتراف 
به شکســت اســت و اینکه دســتاوردی نداشته 

است تا قهرمان ملی باشد.
ذوالنوری با بیــان اینکه گزارش اخیر در واقع 
گزارش دستگاه دیپلماسی نیست، بلکه گزارش 
عملکرد هشــت ســاله دولت تدبیر است، گفت: 
از ســوی وزارت امور خارجه ارائه شــده به دلیل 
اینکــه دولــت هیــچ دســتاوردی در ابعــاد دیگــر 

ندارد که به مردم عرضه کند.
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دولت جدید مذاکرات را ترک نمی کند

ذوالنوری

عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس 
تاکید کرد: اگر می دانستند 
سوال این است که چرا به 
یک قرارداد بد و ناقص تن 
دادند که این بال بر سر مردم 
بیاید. اگر معتقدند که برجام 
توافق خوبی بوده و طرف 
مقابل به تعهدات خود عمل 
نکرده است این سوال مطرح 
می شود که آیا طرف مقابل 
را می شناختید یا نه. اگر 
نمی شناختند...

ابررایانه مریم میرزاخانی در صورت تأمین اعتبار اجرایی می شود

مریم میرزاخانی

وه سکوهای فناوری  مدیر گر
وهشگاه  اطالعات پژ
ارتباطات و فناوری اطالعات 
خاطرنشان کرد: برای ارتقای 
ظرفیت پردازشی ابررایانه 
سیمرغ تا 5 پتافالپس با 
استفاده از زیرساخت 
فعلی و تا 10 پتافالپس با 
زیرساخت توسعه داده شده 
در فازهای بعدی نیز، برنامه 
ریزی های الزم صورت گرفته 
است.


