
سفـــر رئیس جمهور به روسیـه 
منشأ شکل گیری ســیاست خارجی متــوازن است

یک میلیون خانوار جدید نیازمنـــد 
دریافت مستمری از بهزیستی!
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یژه:                  پیشــنهاد  و

اخالقـــی ارزش های  ارائه  در  محتـــوایی  و  کاربـــردی  وجوه  به  رســـانه  کم توجهی 
سپهرغرب، گروه اندیشه: اخالق در دنیایی که همه چیز رنگ تجارت و عقالنیت ابزاری به خود می گیرد دیگر نمی تواند تنها به عنوان یک نظام نظری در جامعه عرضه شود.

شــبکه های اجتماعی بر پایه اینترنت، از قبیل فیس بوک، توییتر، لینکداین، وایبر، تلگرام، واتس آپ و… در عین حال که فضاهایی هســتند که در آن ها افراد دوســتان جدیدی پیدا می کنند و یا دوســتان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگیشــان قرار می دهند، مکان هایی برای تبادل نظر 
هســتند که در آن ها جوانان عقاید و نظرات خود را با هم به اشــتراک می گذارند. شــبکه های اجتماعی به طورکلی، مکان هایی در دنیای مجازی هســتند که مردم در آن ها خود را به طور خالصه معرفی می کنند و امکان برقراری ارتباط بین خود و همفکرانشــان را در زمینه مختلف مورد عالقه 

فراهم می آورند.
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10اندیشه

مسجد سرای سالمندان 
نیست

رئیس  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
جایی  مسجد  گفت:  مسجد  موسسه 
و  پیر  از  اعم  جامعه  اقشار  تمام  برای 
مسجد  که  ذهنیت  این  و  است  جوان 
بین  از  باید  است  سالمندان  سرای 

برود.
حجــت االســالم والمســلمین تقــی 
قرائتی با اشاره به اینکه هیچ کاری بر مسجد رفتن برتری 
ندارد، اظهار کرد: باید در رفتن به مســجد کوشــا باشیم 
و اجــازه ندهیم مســجد رفتــن دیر و یا به بعــدا موکول 

شود.
وی با بیان اینکه تاریخ تاسیس حسینیه به صد سال 
نمی رســد و نماز در حســینیه مانند نماز در خانه است، 
عنوان کرد: اقامه نماز در مســجد فضیلت بسیار باالیی 

دارد و هیچگاه فضیلت حسینیه به مسجد نمی رسد.
رئیس موسســه مســجد با اشــاره به اینکه مســجد 
معادل، مشــابه وهم وزن ندارد، عنوان کرد: متاسفانه 
در جامعــه امــروز در مــوارد متعددی شــاهد این گونه 
معادل هــا هســتیم، مانند افرادی که پیــش از ازدواج و 
عقد می گویند انگشــتر دســت طرف کرده ایم، نشــانش 
کرده ایــم، نامــزد کرده ایــم و...، درحالــی کــه از دو حالت 
خارج نیست یا محرم و همسر ماست و یا نامحرم است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قضــای نمــاز و روزه را بعــدا 
می شود انجام داد ولی مسجد را خیر، مطرح کرد: امام 
خمینــی )ره( نیز در این راســتا فرمودنــد: »خمس برای 

مسجد جایز نیست.«
قرائتی افزود: اگر در خانه هنگام نماز حواس ما پرت 
شــود عبادتمان مــورد قبول واقع نخواهد شــد اما اگر 
مشــابه این اتفاق در مســجد رقم بخــورد نماز ما قبول 

خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه در تمام مســاجد قبلــه و محوریت 
یکــی اســت امــا حســاب مهدیــه و حســینیه با مســجد 
متفاوت اســت، خاطرنشــان کرد: بســیاری از مکان های 
مختلــف از جملــه آب انبــار، قبرســتان و.... را می تــوان 
مســجد کــرد، امــا این اقــدام را برای حســینیه بــه دلیل 

اینکه وقف خاص است نمی توان انجام داد.
رئیــس موسســه مســجد بــا اشــاره بــه اینکــه هیچ 
رقابتی در راســتای احداث مســجد نباید وجود داشــته 
باشــد، تصریح کرد: منافع در مساجد یکی است و تمام 
مســاجد حول یک محور فعالیــت دارند و نباید برای باال 

بردن یک مسجد به تخریب سایر مساجد پرداخت.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه آن گونــه که شایســته 
است در راستای احداث مساجد اقدام نکرده ایم، یادآور 
شــد: متاسفانه صداوســیما نیز در این راســتا تشویقی 
انجــام نــداده بلکــه به مردم می گوید شــما به مســجد 
نرویــد مــا نماز تمــام علمــا را از تلوزیــون برایتان پخش 

خواهیم کرد.

ســالمندان  مسجدســرای  اینکــه  بیــان  بــا  قرائتــی 
نیســت، اظهار کــرد: تنها جایی در جامعه کــه تمام افراد 
بــا ســن های مختلف اعم از پیــر و جــوان می توانند کنار 
یکدیگر بنشــینند مســجد اســت و این اتحــاد را در هیچ 

جایی دیگر حتی خانه ها نمی توان دید.
وی با اشــاره به اینکه انقالب ما از مســجد آغاز شــد، 
عنوان کرد: امام جماعت مســجد باید تمام مهارت های 

الزم مسجدداری را دیده باشد.
رئیس موسســه مســجد با بیان اینکــه جامعه امروز 
تخصصــی و مدرکــی شــده اســت، مطــرح کــرد: در این 
فضایــی که همه چیز به ســمت تخصصی شــدن حرکت 
می کنــد امــام جماعــت مســاجد نیــز بایــد در خصوص 
تخصصی شــدن، آموزش ببینند و مردم را با هر سلیقه 

و تفکری به مساجد آورده و در مسجد نگه دارند.
وی با اشــاره به اینکه رابطه بین قدیمی های مسجد 
و جوان ترهــا ماننــد پدربــزرگ و نــوه اســت، بیــان کــرد: 

جایگاه همه اشخاص در مسجد یکی است.
قرائتــی بــا بیان اینکه ســاختار مســجد در تمــام دنیا 
یکی اســت و هیچ مشکلی در جامعه بدون مسجد حل 
نمی شــود، خاطر نشــان کرد: امام جمائــت اگرچه امام 

مردم، اما در اصل خادم مسجد است.
وی با اشاره به اینکه ما چیزی به عنوان عزل و نصب 
در مســجد نداریــم، تصریــح کــرد: در طــول تاریــخ هیچ 
فــردی نتوانســته حکم پیش نمــازی مســجد را دریافت 
کند و پیش نماز مسجد ممکن است هر روز یک شخص 

باشد.
رئیس موسســه مســجد بــا بیــان اینکــه در مواردی 
ورود دولت ها به مســائل مختلف موجــب هرج ومرج و 
بی نظمی می شــود، افزود: در حوزه مســجد باید اجازه 
دهیــم امور به همان روش ســنتی پیــش رود؛ در زمان 
پیامبــر)ص( نیــز مســاجد پــر از کــودکان بــوده حتی در 
روایت داریم که بچه های شــیرخوار در مسجد در دامان 

پیامبر)ص( بوده اند.
وی اضافــه کــرد: از آنجایی که زنان محــور تربیتی در 
خانه ها هســتند حضور زنان در مســجد بسیار واجب تر 

از مردان است.

دریچه

کسب رضایت در زندگی مشترک منوط به شناخت دنیای همسران است
سپهرغرب، گروه اندیشه:  حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی گفت: »کسب رضایت در زندگی مشترک یکی از اساسی ترین اصول تحکیم خانواده است، به این معنا که زن و مرد بتوانند رضایت همسر خود را جذب کنند. برای رسیدن به این هدف مقدمه ای الزم 

است. به این صورت که زن و مردی در زندگی مشترک موفق محسوب می شوند که دنیای همسر خود را بشناسند.
این استاد حوزه تصریح کرد: »همسران باید بدانند همسرشان چه چیزی را دوست دارند، از چه کارهایی دوری می کند، چه اولویت هایی در زندگی دارد، به چه اموری اهمیت می دهد و چه مسائلی برای او اهمیتی ندارد، گرایش های سیاسی و عاطفی او چگونه 
است و...«به گفته وی هنرمندترین زن و مرد در زندگی زناشویی افرادی هستند که دنیای عام و خاص یکدیگر را بشناسند. منظور این است که آقایان کلی نگر و خانم ها جزئی نگر هستند و این نکته تقریبًا در مورد همه افراد صدق می کند. در عین حال الزم است که 

همسران دنیای خاص همسر خود را شناخته و درک کنند.

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
والمسلمین  حجت االسالم 
شاگردان  از  خراسانی  عباسی 
گفت:  آملی  حسن زاده  عالمه 
عالمه  عرفانی  نظریه  بزرگترین 
اساس  بر  توحیدی  ناب  عرفان 
خصوص  به  و  روایات  و  آیات 

دعاهای صحیفه سجادیه است.
روزهای نخســت مهرماه امسال بود که خبر 
تلخ رحلت آیت اهلل حســن حســن زاده آملی در 
رســانه های کشور منتشر شــد. آیت اهلل عالمه 
حســن زاده آملــی، در ســال 1307 شمســی، در 
اســتان  آمــل در  از روســتاهای الریجــان  یکــی 
مازنــدران متولد شــد. در 6 ســالگی خواندن و 
نوشــتن را در مکتب خانــه آموخــت و در ســال 
را  حــوزوی  دروس  آموختــن  شمســی   1323
آغــاز کرد. ادبیات عربــی و درس های مقدماتی 
را در آمــل نــزد محمد غروی، عزیزاهلل طبرســی 
در  حســن زاده  آیــت اهلل  آموخــت.  دیگــران  و 
شــهریور 1329 شمســی برای ادامــه تحصیل، 
وارد تهــران شــد. ســیداحمد لواســانی، یکی از 
اســاتید او در تهران بود کــه عالمه بخش هایی 
از کتاب های شــرح لمعــه و قوانیــن االصول را 

نزد وی فرا گرفت.
او از جمله فیلســوفان و عارفان شیعی بود 
کــه آثــار بســیاری در فلســفه، عرفــان، ریاضی، 
نجــوم، ادبیات فارســی و عربی از خود به جای 
آثــار  مهم تریــن  از  برخــی  همچنیــن  گذاشــت. 
فلســفی و عرفانی، چون اشــارات، شفا و شرح 
فصــوص الحکــم را تصحیــح و بر آن ها شــرح و 

حاشیه نوشته است.
بررســی  بــرای  و  خصــوص  همیــن  در 
دیدگاه های عرفانی مرحوم عالمه حســن زاده 
هــادی  والمســلمین  حجت االســالم  بــا  آملــی 
عباســی خراســانی از شــاگردان مرحوم عالمه 
حســن زاده آملــی و اســتاد اخــالق و عرفان به 

گفت وگو نشســتیم که در ادامه می خوانید:

آیت اهلل  مرحوم  با  زمانی  چه  از   
حسن زاده آملی آشنا شدید؟

آشــنایی مــن بــا مرحــوم عالمه حســن زاده 
آملــی بــه دهــه 50 برمی گــردد، تقریبــًا 4 دهه 
بنــده در محضر ایشــان بودم کــه دو دهه اخیر 
یعنی 25 سال را مستمر حتی در سفرها نیز در 

محضر ایشان بودم.

 نظریات عرفانی عالمه حسن زاده آملی 
مبتنی بر چه اصولی بود؟

را  ایشــان  عرفانــی  اندیشــه های  و  نظریــه 
طی یک مصاحبه نمی شــود مطــرح کرد و باید 
حوزه هــا و دانشــگاه ها بــه صورت گســترده به 
آن را بپردازنــد و پایان نامه هــای ســطوح عالی 
بــرای آن اختصــاص بدهند. یکــی از نظریه های 
عرفانــی عالمه حســن زاده آملی این اســت که 
قرآن، برهان و عرفان از یکدیگر جدا نیســتند و 

هر ســه وحدت دارند بر اساس همین تا کنون 
قریب 200 اثر از ایشــان نشــر پیدا کرده و برخی 
نیــز هنوز منتشــر نشــده اســت کــه امیدواریم 
طــی هماهنگی هــای الزم بــا فرزنــدان مرحــوم 
دســترس  در  ایشــان  نوشــته های  حســن زاده 
دســتاورد  گیــرد.  قــرار  دانــش  و  علــم  جهــان 
ایــن نظریــه عصــاره حکمــت متعالیــه و عرفان 
اســالمی اســت، تفســیر انفســی قــرآن همــان 
عرفــان و عرفــان تفســیر انفســی قرآن اســت. 
بــا مطالعه معــارف عرفانی مرحوم حســن زاده 
آملــی متوجــه می شــویم کــه عرفــان ایشــان 
خمــود یا منزوی نبود بلکه یــک عرفان میدانی 

و حماسی بود.
تمام ســخن ایشــان تفســیر انفسی قرآن و 
عرفــان ایشــان میدانــی بــود؛ عرفــان میدانی 
حــوادث  و  قضایــا  تمــام  در  عــارف  یعنــی 
اجتماعی و سیاسی حضور دارد، ایشان کسی 
بودنــد که در زمان حملــه منافقین به آمل به 
لحاظ علمی از اســالم و مسلمین دفاع کرده و 
نفاق، التقاطی گری، ماتریالیســم و کمونیســم 
را نفــی و بــا آنها مبــارزه می کردنــد. وقتی آمل 
در حملــه و هجــوم نفاق قرار می گیرد ایشــان 
شهر را به شهر هزار سنگر تبدیل می کنند، این 
ســنگر علم، معرفت و عرفان ایشان به معنای 
وحــدت برهــان، عرفان و قرآن اســت کــه رهبر 
معظــم انقــالب هم بــه همین دلیل ایشــان را 
عالــم ربانــی و ســالک توحیــدی می نامیدنــد، 
ســالک توحیــدی هرچــه دارد برای خدا اســت 
از نــزد خود ســخن نمی گوید، اگر کســی مرید 
ایشــان  بــه  منتســب  را  خــود  و  کــرده  بــازی 
می کنــد از عرفــان ایشــان بویی نبــرده چرا که 
عالمه حســن زاده اهــل مریــد بــازی نبــود امــا 
دنیــا بــه او متوجه بود. فرق اســت بیــن اینکه 
جهــان علــم و معرفت به انســان رجوع کنند و 
شــخص دنبال آنها نباشــد، امــام راحل دنبال 
مســائل رهبری نبودند اما رهبــری و مرجعیت 
به ســراغ ایشــان آمد رهبر معظــم انقالب هم 
ایــن شــیوه را داشــتند، علمای ســرآمد که به 
عرفــان حقیقی رســیدند به لحــاظ معرفتی در 
درجــات باال هســتند اما به خــود توجه ندارند 

نیستند. خودبین  و 
حســن زاده  عالمــه  مرحــوم  دیگــر  نظریــه 
آملــی کــه بســیار مهــم اســت و حکــم اصــل و 
بنیــان را در نظریــات عرفانی و ســیر و ســلوکی 
ایشــان دارد، معرفت نفس اســت کــه آن را به 
لحــاظ علمی پرورش دادند یعنی همه شــفاء، 
اشــارات، اســفار، فصــوص، مصبــاح را یــک جا 
جمــع کردند و بر اســاس ادعیه، آیات و روایات 
فرمودند قدم اول سیر و سلوک معرفت نفس 
و قدم دوم رســیدن به رب اســت، این ترســیم 
فرمایشــات ائمه )ع( است که در چندین روایت 
ایــن جمله را فرمودند که »هر کس نفس خود 
را بشناســد پــروردگار را خواهد شــناخت«؛ این 
مبنای عرفان اســتاد در معرفــت نفس بود که 

آن را به لحاظ علمی پرورش دادند.

نظریــه معرفــت نفــس ایشــان تنهــا نظریــه 
یعنــی خــود  بــود؛  بلکــه عملــی  نبــود  علمــی 
ایشــان شناســنامه معرفــت نفس بودنــد، اگر 
رهبــر معظم انقالب ایشــان را ســالک توحیدی 
معرفی می فرمایند به این دلیل اســت که ســیر 
َک  ْنساُن ِإَنّ ِ ْ

َها ال و سلوک ایشان بر اساس »یا َأُیّ
ــَک َکْدحًا َفُمالِقیِه« ترســیم شــده  کاِدٌح ِإلــی َرِبّ
بودنــد. نظریه دیگر ایشــان اتحــاد عقل، عاقل 
و معقــول؛ علــم، عالــم و معلــوم حتــی حس، 
حــاس و محســوس اســت که بــه نظر ایشــان 
همــه یک وحدت عینی پیدا می کنند زیرا شــاید 
در مفهــوم دوتــا باشــند اما در مقــام عینیت و 

وجود یکی هستند.

چه  خود  عرفانی  سیره  در  ایشان    
تأکیدی روی میراث مکتوب شیعه داشتند؟

بــود  ایــن  ایشــان  دیگــر  نظریــات  از  یکــی 
باالتریــن  اگــر می خواهیــد  کــه می فرمودنــد 
کتــاب عرفانــی را بخوانیــد ادعیــه ائمه )ع( را 
ایشــان  عرفانــی  نظریــه  بزرگتریــن  بخوانیــد، 
آیــات و  عرفــان نــاب توحیــدی و بــر اســاس 
روایــات و بــه خصــوص بــر اســاس دعاهــای 
مرحلــه  آخریــن  و  اســت  ســجادیه  صحیفــه 
ســیر و ســلوک را دعاهــای صحیفه ســجادیه 

کردند. معرفی 
دســت نوشــته های ایشــان یکی از اســناد 
عالمــان،  اســت،  ملــی  و  علمــی  منابــع  و 
کــه  می داننــد  تخصــص  اهــل  و  حوزویــان 
بودنــد.  علــوم  ســیار  دایرةالمعــارف  ایشــان 
ایشــان منــازل متشــخص، متعیــن و حقیقی 
منازل سیر و ســلوک بودند یعنی تمام منازل 
بســیار  را  ســلوک  ســیر  معرفتــی  قله هــای  و 
عالمانــه و عارفانــه پیمــوده بودنــد. ایشــان 
در دنیــا قله نشــین عرفــان و پــس از رحلــت و 
ارتحــال هــم قلــه نشــین هســتند. یکــی دیگر 
از نظریــات ایشــان بحث تکامل برزخی اســت 
که بســیار به دقــت و تعامل نیــاز دارد، یعنی 
انســان هســت که هســت، چگونه انســان در 
ایــن دنیا هر روز یک روز دیگری دارد در آخرت 
هــم اینگونــه اســت و هر روز ما در یک شــانی 
هســتیم. امیرمومنــان امام علــی )ع( فرمود 
هرکــس دو روز او یکســان باشــد ضــرر کــرده 
اســت. مــا بــرای مدیریــت دیــروز و فــردا باید 
اهــل عمــل صالــح در امــروز باشــیم. مرحوم 
عالمــه حســن زاده قائــل بــه تکامــل برزخــی 
خ همیــن تکامل  هســتند یعنــی در عالــم بــرز
ادامــه دارد؛ امــا تکامــل بــه حســب آن عالم 
اســت. همانگونــه کــه عالــم رحــم نســبت به 
دنیــا محدودیــت فــراوان دارد ایــن دنیــا هم 
نســبت بــه عالم آخــرت به مراتــب محدودیت 
بیشــتری دارد، دنیــا مزرعــه آخــرت اســت هــر 
کــس در ایــن دنیــا بــکارد در آخرت برداشــت 
می کنــد و نظر ایشــان بود که شــاکله انســان 
خ  از والدت شــروع شــده و در دنیا و عالم برز

هم ادامه دارد.

خصوص  در  آملی  حسن زاده  آیت اهلل   
کردند  تلمذ  اساتیدی  چه  نزد  عرفانی  مباحث 
از  یک  کدام  نظرات  به  بیشتر  ایشان  نظرات  و 

عرفا نزدیک بود؟
ایشان نزد اســاتید گوناگونی تلمذ کردند؛ 
بزرگانــی  محضــر  در  را  عرفانــی  مباحــث  امــا 
نظیر مرحوم آیت اهلل سیدابوالحســن رفیعی 
قزوینی، عالمه شــعرانی، مرحوم آشــتیانی ها 
)مرحــوم میرزا احمد هم میــرزا محمد مهدی 
آشــتیانی( و مرحوم فاضل تونــی بودند. این 
اواخر هــم وقتی به قم آمدند خود به فعلیت 
حکیــم  و  فیلســوف  عــارف،  یــک  و  رســیده 
توانایی بودنــد و با مرحوم عالمــه طباطبایی 
صاحــب تفســیر المیزان و برادر مرحوم عالمه 
الهــی  حســن  محمــد  ســید  آقــا  طباطبایــی 
طباطبایــی نشســت هایی را داشــتند. عرفــان 
ایشــان یک عرفــان میدانی بر مبنــای معرفت 
نفــس بــود یعنــی هــر چــه می گفتنــد بــه آن 
عمل کــرده بودند برخالف برخــی از عرفان ها 
کــه تنهــا دنبــال مریــد بــازی هســتند عالمــه 
حســن زاده آملی تنهــا به خدا توجه داشــتند 
دنبــال  همــه  نفــس  معرفــت  همیــن  اثــر  در 
ایشــان بودند و ایشــان قله و پیشوای سیر و 

شدند. دیگران  سلوکی 

و  دانشگاهی  حوزوی،  مسئوالن   
عالمه  مرحوم  شناساندن  برای  رسانه ها 

حسن زاده آملی چه وظایفی بر عهده دارند؟
فرمودنــد  )ص(  اســالم  گرامــی  رســول 
را  بــزرگ و عالمــه ای  هرکــس یــک دانشــمند، 
تکریــم کند گویا کــه خدا را تکریم کرده اســت. 
رهبــر معظــم انقــالب می فرمایند آثار ایشــان 
منبع پرفیض و فاخر دوران اســت؛ مســئولیت 
و  دانشــگاه ها  حوزه هــا،  نظیــر  مجامعــی 
رســانه ها در این زمینه سنگین است؛ بنابراین 
بایــد بــا امکاناتــی که دارنــد به معرفی و نشــر 
آثار ایشــان بپردازنــد. امید که ما هــم بتوانیم 
کمــک کنیم که نظریات ایشــان منتشــر شــود. 
وظیفه همه ما اســت که ســیره علمی و عملی 
ایشــان در جامعــه نهادینــه کنیــم. اســتقامت 
ایشــان در علــم و عمــل نمونه همــه حوزه ها 
می فرمودنــد  بهاءالدینــی  اهلل  آیــت  اســت، 
عالمه حســن زاده آملــی امید حوزه ها اســت. 
ایشــان در زمــان حیات خــود امیــد حوزه ها و 
دانشــگاه ها بودنــد پس از رحلــت هم در عالم 

برزخ دستشان باز است.

کتاب تفسیر آموزشی قرآن کریم 
به چاپ دوازدهم رسید

سپهرغرب، گروه اندیشه: چاپ دوازدهم 
قرآن  آموزشی  »تفسیر  کتاب  اول  جلد 
اثر  ساختارها(«  و  واژه ها  )معانی  کریم 
سیدمحمدرضا صفوی در پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی تهیه و از سوی مؤسسه 

بوستان کتاب منتشر شد.
کتــاب  اول  جلــد  دوازدهــم  چــاپ 
و  واژه هــا  )معانــی  کریــم  قــرآن  آموزشــی  »تفســیر 
اثر ســیدمحمدرضا صفوی در پژوهشکده  ســاختارها(« 
فرهنــگ  و  علــوم  پژوهشــگاه  قــرآن  معــارف  و  فرهنــگ 
اســالمی تهیــه و بــه همــت مؤسســه بوســتان کتاب در 

شد. منتشــر  صفحه   316
از جملــه ضرورت هــا در حــوزه تدویــن کتــاب ارائــه متنی 

آموزشــی از تفســیر قرآن بر پایه های مختلف حوزوی اســت، 
به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی 
شــده به رتبه ای از علم تفســیر دســت یابند که بر اســتخراج 

حقایق قرآن توانا شوند.
با توجه به این امر بایســته، اثر حاضر شــکل گرفت که در 
دو مجلد کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آنها تبیین 
می شــود و بــر مبنای آن ها معنــای آیه ارائه و بر حســب نیاز 

تفسیری کوتاه بیان می شود.
مطالــب کتــاب از منابع معتبر و اصیل اســتخراج شــده 
و بــه گونــه ای نگاشــته شــده کــه هــم بــا ســطح علمــی 
اســتاد  بــه  نیــاز  هــم  و  بــوده  همخــوان  دانش پژوهــش 

احساس شود.
فراگیــری ایــن دو جلــد دانش پــژوه را بــر شــناخت عمده 
کلمات قرآن و دریافت معانی و تحلیل آنها توانا می ســازد و 

او را برای رسیدن به هدف نهایی یاری می کند.
در ایــن اثر تالش شــده اســت تــا همــه مطالــب بازگو 
شــده بــه الفــاظ قــرآن و ســاختار جمــالت آیــات مســتند 
باشــد و از تأویل آیــات و توضیح آنها بر خالف ظاهرشــان 

شود.  پرهیز 
مستندات این تفسیر در لغت و سایر مسائل ادبی منابع 

اصیل و معتبر است.
این اثر تفســیر متناســب با ســطح علمــی دانش پژوهان 
قرآنــی تدویــن یافته اســت و در هر مرحله همــگام با ارتقای 
علمی آنان متن تفسیری نیز ارتقا پیدا می کند تا مطالب ارائه 
شــده نه فراتر از ســطح علمی مخاطب و نه فروتر از ســطح 

آنها باشد.
در ایــن اثــر که جــزء اول قرآن یعنــی ســوره مبارکه حمد 
و ســوره مبارکــه بقــره تــا آیــه 141 را شــامل می شــود، تحت 
عناویــن: واژه هــا، توضیح و تحلیل واژه ها، ترجمه و شــرح و 

بیان، مورد مطالعه قرار می گیرد.

تقی قرائتی

حجت االسالم 
عباسی خراسانی

سیدمحمدرضا 
صفوی

عالمه حسن زاده معتقد بود 
قرآن برهان و عرفان از یکدیگر جدا نیستند

در ازدواج ســفید کــه جدایــی با یک بشــکن اتفــاق می افتــد! و کامال به ضرر زن اســت. 
یعنــی مــرد مــی تواند رابطه ای کــه هیچ ضمانت قانونــی و اجرایی نــدارد را پس بزند و 

زندگی را تمام کند! 
در این صورت زن می ماند و یک عالقه و وابستگی نادیده گرفته شده و رابطه جنسی 
وز  بــدون ارج و قــرب. بــرای مرد اتفاقی نمی افتد، اگر وابســته شــود در کمتــر از یکی دو ر

خودش را ریکاوری می کند.

توصیه آیت اهلل بهجت )ره( به کسی که 
اسیر محبت دیگری شد

آیت اهلل  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
مجازی  عشق های  می فرمود:  )ره(  بهجت 
اطرادی )همگانی، همه جایی و همیشگی( 
و  برتر  جمال  طالب  که  کسی  اما  نیست؛ 

باالتر است، به پایین تر بی اعتناست.
ابــراز و دریافت محبت، غریزه ای اســت 
کــه خداوند در وجود انســان ها به ودیعه 
نهــاده اســت تــا از طریــق آن ادامــه رونــد جامعــه، تحکیم 
خانــواده و انــس و اخــالق در بین مردم نهادینه شــود. اما 
گاهی افــراد و به خصوص جوان ها در معرض احساســاتی 
قرار می گیرند که نه تنها آثار و ره آورد مثبتی برایشــان ندارد، 
بلکــه امــور طبیعــی زندگی را بــا اختالل مواجــه می کند. در 
ایــن مــورد بهــره بــردن از آموزه هــای دینــی و توصیه هــای 
اســاتید اخــالق و عرفــان می توانــد مشکل گشــای گرفتاری 

افراد در این زمینه باشد.
در ادامــه با مــرور بخش هایی از ســخنان گهربــار آیت اهلل 
العظمــی محمدتقــی بهجــت رحمــه اهلل علیــه،  بــه بررســی 
مشــکالت  حــل  درخصــوص  بــزرگ  عــارف  آن  آموزه هــای 
احساســی می پردازیم. الزم به توضیح است که این بخش از 

سخنان معظم له به تائید دفتر ایشان رسیده است.

 طالب جمال برتر باشیم
از مرحوم عالمه طباطبایی نقل شده که فرمود: شخصی 
مســیحی در کنار تختم در بیمارستان خوابیده بود. کشیش 
به دیدن و عیادت او آمد. دیدم مریض از آمدن پرســتارهای 
بی حجاب اظهــار ناراحتی می کند، ولی کشــیش به او جواب 

داد: چرا از جمال اعراض می کنی؟!
و  همه جایــی  )همگانــی،  ِاّطــرادی  مجــازی  عشــق های 
همیشــگی( نیســت؛ اما کســی که طالــب جمال برتــر و باالتر 

است، به پایین تر بی اعتناست.

 توصیه به کسی که اسیر محبت شد
سؤال: چندی است که اسیر محبت به شخصی شده ام و 

عنان از کفم ربوده شده. چه کنم؟
جواب: عاقل، به َاکمل و َاجمل و َانفع و َادَوم محبت پیدا 
می کنــد و ترجیح می دهد محبت او را بر محبت غیر؛ با اینکه 
محبِت اکمل، دافع شرور و بلّیات است، به خالف محبِت غیر.

 توصیه به کسی که زیاد گناه می کند
ســؤال: زیــاد مرتکــب معاصــی می شــوم و هرچــه تالش 

می کنم، موفق نمی شوم.
جواب: نقل شده از أحدالحسینین )یعنی الخلیلی و النوری( 
که برای این مقصود، حمد و ســوره اهدا شود برای مدفونین 
از مؤمنیــن و مؤمنــات در مشــاهد ثمانیــه مشــرفه: حرمیــن 
شــریفین، نجف اشــرف، کربالی مشــرفه، الکاظمیه المشرفه، 
ســامراء المشرفه، المشهد الرضوی المشرف و قم المشرفه و 

حمد و سوره برای مدفونین در سائر مشاهد مشرفه.

ابراز محبت
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 تربیت فرزند در بیان آیت اهلل مجتهدی

چگونه کودکان دروغ گفتن 
را از والدین می آموزند؟

سپهرغرب، گروه اندیشه: دروغ گفتن 
گرفتن  الگو  در  ریشه  کودکان  بعضی 
ذاتًا  کودک  اینکه  نه  دارد،  والدین  از 
نوزادی  »هر  چراکه  باشد،  دروغگو 
متولد  توحیدی  فطرت  اساس  بر 

می شود.«
بزرگ ترهــای  ســایر  و  مــادر  و  پــدر 
خانــواده به منزلــه آینــه ای در برابــر کــودک و نوجــوان 
هســتند که انعــکاس رفتــار و گفتــار خــود را می توانند 
در عملکــرد آنهــا ببینند، در این میان، ریشــه بســیاری از 
دروغ گفتن ها و فریبکاری های کودکان را باید در ســبک 
زندگی والدین او جست وجو کرد، چنان که در آموزه های 
اســالمی نیــز بــر این نکتــه توجــه و تأکید ویژه ای شــده 

است.
مرحــوم آیــت اهلل احمد مجتهــدی تهرانــی رحمة اهلل 
علیــه، اســتاد بــزرگ اخــالق، در ســخنانی به تأثیــر دروغ 
گفتــن والدیــن در صداقت فرزندان اشــاره کرده اســت: 
»فــردی در محضــر رســول خــدا صّلــی اهلل علیــه و آله، 
فرزنــدش را صــدا کــرد تا بــه او خوراکــی بدهــد. پیغمبر 
صلــوات اهلل علیــه که شــاهد رفتار او بودند، پرســیدند: 
"چــه می خواهــی به او بدهی؟"، مرد دســتش را باز کرد 
و دانه هــای خرما را بــه حضرت نشــان داد. پیغمبر اکرم 
صّلــی اهلل علیــه و آلــه فرمودنــد: "اگر چیزی در دســتت 
نبــود کــه به فرزنــدت بدهــی، کالم تــو دروغ محســوب 
می شــد. این دروغ گناهی مضاعف بــا خود دارد، چراکه 
فــرد بــا ایــن رفتــار، دروغ گفتــن را بــه فرزندش هــم یاد 

می دهد."«
به این صورت است است که بعضی از کودکان دروغ 
می گویند، چراکه این کار را از پدر و مادر خود آموخته اند 
وااّل »کل مولود یولد علی الفطرة؛ هر نوزادی بر اســاس 

فطرت توحیدی متولد می شود.« 

وحدت مسلمانان الزمه 
تحقق تمدن نوین اسالمی

سپهرغرب، گروه اندیشه: با همکاری 
رایزنی  و  کامپاال  بین المللی  دانشگاه 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
عنوان  تحت  علمی  نشست  اوگاندا، 
»اسالم، دین وحدت، توسعه و تمدن« 
با حضور مقامات، اساتید و دانشجویان 

این دانشگاه، برگزار شد.
دانشــگاه  معــاون  و  اســتاد  دیجــی،  چوکوِمــکا 
رئیــس  فرانســیس،  اوچانــا  کامپــاال،  بین المللــی 
دانشــگاه کنتیم، محمدرضا قزلســفلی، رایزن فرهنگی 
کشــورمان در اوگاندا، خانــم بوســینگیه کامپه موکا، 
رئیس امور دانشجویی دانشــگاه بین المللی کامپاال و 
دو تن از دانشــجویان از سخنرانان این نشست علمی 

بودند.
قزلســفلی با تبیین و تشــریح نقــش حیاتی وحدت 
در توســعه همه جانبه جمهوری اســالمی ایران اظهار 
کرد: جمهوری اســالمی ایران منــادی و مجری وحدت 
بیــن مســلمین بــوده و عمــال از جوامــع مســتضعف 
مشــکالت  و  دردهــا  و  کــرده  حمایــت  محــروم  و 
مســتضعفین را بیــش از دیگــران درک کرده و در حال 
فراهم آوردن زمینه های تشــکیل تمدن نوین اسالمی 

است.
رایزن فرهنگی کشــورمان در اوگاندا افــزود: با ایجاد 
و تحکیم وحدت، گســترش باورها، ارزش های دینی و... 
زمینه هــای اســتقرار توســعه و تمــدن اســالمی فراهم 

خواهد شد.
وی ادامــه داد: مقصود از وحدت امت اســالمی این 
اســت که مســلمانان بر محور مشــترکات دینــی در برابر 
خطراتــی که اصل اســالم و جامعه مســلمانان را تهدید 
می کند، همبســتگی و همدلی داشــته و از اختالف های 
مذهبی، سیاســی، نژادی، زبانی و... که موجب سســتی 

امت اسالمی می شود، پرهیز کنند.
قزلســفلی عنــوان کــرد: تقویــت ارزش هــای دینــی و 
معنــوی، ایثــار، ســعه صدر، پرهیــز از گروه گروه شــدن، 
پیــروی از شــخصیت های وحدت آفریــن، نهادینه کردن 
از جملــه  انســانی و...  ارزش هــای  آموزه هــای دینــی و 

عوامل وحدت است.
وی بــا اشــاره بــه بیانــات امــام خامنــه ای )مدظلــه 
العالــی( در خصوص نقش ســازنده وحــدت اظهار کرد: 
وحــدت اســالمی یک امر اصولــی و فریضه قرآنی اســت 
و تحقــق هدف ایجاد تمدن نوین اســالمی بدون اتحاد 

مسلمانان ممکن نیست.
دانشــگاه  اســتاد  و  معــاون  دیجــی،  چوکوِمــکا 
بین المللــی کامپــاال با بیان اینکه اســالم حامــی عدالت 
اجتماعی اســت، گفت: رفتار و کردار هر مسلمان باید در 

جهت تحقق صلح، توسعه و تمدن باشد.
ینکــه وحدت موجب شــکوفایی  بــا اذعان ا وی 
کــرد:  بیــان  می شــود،  انســانی  اســتعدادهای 
ونــد متعال،  ز خدا ا تــالش و کوشــش، اســتمداد 
و  فــراط  ا و  تحجــر  ز  ا پرهیــز  مقاومــت،  و  صبــر 
و  مــادی  ظرفیت هــای  ز  ا منــدی  بهــره  یــط،  تفر
ز جملــه عوامــل تأســیس تمــدن نویــن  ا معنــوی 

هســتند. اسالمی 
در  کنتیــم  دانشــگاه  رئیــس  فرانســیس،  اوچانــا 
ســخنانی، با بیــان اینکه تفرقــه باعث فســاد در جامعه 
می شــود گفت: وحدت سرچشمه برکاتی است که برای 

رسیدن به توسعه مورد نظر اسالم الزم است.

نگاه

اندیشه پاسخ آیت اهلل خامنه ای به استفتائاتی درباره خمس فروش هدیه و ارث
سپهرغرب، گروه اندیشه:  پاسخ استفتائاتی از دفتر امام خامنه ای از سوی کانال فقه و احکام رهبری منتشر شد. متن پرسش و پاسخ به این شرح است:

*خمس ابزار کسب و کار پرسش: آیا یک بار پرداخت خمس ابزارآالت کسب  و کار کفایت می کند یا باید هر سال خمس ارزش افزوده آن را پرداخت کنیم؟ پاسخ: پس از پرداخت خمس آن، تا زمانی که فروخته نشده خمس ندارد و پس از فروش، ارزش افزوده 
آن )پس از کسر تورم(، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا سررسید سال خمسی در امور زندگی مصرف نشود، خمس دارد.

*خمس فروش هدیه و ارث پرسش: زمینی داشتم که هدیه پدرم بود و پس از مدتی آن را فروختم. آیا پول فروش زمین، خمس دارد؟ پاسخ: اصل زمین هنگام اهدا، خمس ندارد ولی ارزش افزوده آن، اگر زمین را به قصد افزایش قیمت یا خرید و فروش 
نگه داشته است، بنا بر احتیاط واجب )پس از کسر مقدار تورم( جزء درآمد سال فروش است که اگر تا پایان سال خمسی باقی بماند، خمس دارد؛ در غیر این صورت، ارزش افزوده نیز خمس ندارد.

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
چیز  همه  که  دنیایی  در  اخالق 
رنگ تجارت و عقالنیت ابزاری به 
نمی تواند  دیگر  می گیرد  خود 
نظری  نظام  یک  عنوان  به  تنها 

در جامعه عرضه شود.
شــبکه های اجتماعی بر پایه 
اینترنــت، از قبیل فیس بوک، توییتــر، لینکداین، 
وایبــر، تلگــرام، واتــس آپ و… در عیــن حــال که 
فضاهایی هســتند کــه در آن ها افراد دوســتان 
جدیدی پیدا می کنند و یا دوستان قدیمی خود 
را در جریــان تغییرات زندگیشــان قرار می دهند، 
مکان هایی برای تبادل نظر هســتند که در آن ها 
جوانان عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراک 
می گذارنــد. شــبکه های اجتماعــی به طورکلــی، 
کــه  هســتند  مجــازی  دنیــای  در  مکان هایــی 
مــردم در آن هــا خــود را به طور خالصــه معرفی 
می کننــد و امــکان برقــراری ارتبــاط بیــن خود و 
همفکرانشــان را در زمینه مختلــف مورد عالقه 

فراهم می آورند.
و  نــو  دنیــای  جدیــد  اجتماعــی  شــبکه های 
متفاوتــی از ارتباطــات و تعامالت بشــری را برای 
مــا خلق کرده اند. این شــبکه های در حال رشــد 
بــا ســرعت زیاد در حال تبدیل شــدن بــه یکی از 
زیرســاخت های فناورانه اصلــی و بعضًا اجتناب 
ناپذیر در زندگی و فعالیت اجتماعی ما هستند. 
ابداعــات بشــر و فنــاوری نویــن عالوه بــر اینکه 
موجبــات رفاه حــال انســان را فراهم مــی آورد، 
می توانــد آســیب های جبــران ناپذیــر بــر پیکــره 

جامعه و روح و روان انسان وارد آورد.
بــرای بررســی ابعــاد موضــوع اخالق رســانه 
بــا  اســالم  منظــر  از  اجتماعــی  شــبکه های  در 
حجت االســالم محمد کهوند، کارشناس رسانه 
و فضای مجازی به گفتگو نشستیم که در ادامه 

می خوانید:
حجت االســالم محمد کهوند با بیان اینکه در 
جهان حاضر، وسایل ارتباط جمعی و رسانه های 
گروهــی با انتقال اطالعــات و معلومات جدید و 
تأثیــر بــر افــکار و عقایــد عمومی، نقش بســیار 
مهمی بر عهده دارند، گفت: ســیر تحول سریع، 
در عصــر اطالعــات و لزوم مبادله هر چه بیشــتر 
رســانه های  مــدرن،  و  ســنتی  نظام هــای  بیــن 
گروهــی را اهمیتــی خــاص بخشــیده، تــا جایــی 
کــه بعضــی از اندیشــمندان معتقدند توســعه 
نظام هــای اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی و 
پیشــرفت رســانه ها و تکنولوژی هــای ارتباطــی، 

الزم و ملزوم یکدیگرند.

 روابط دوسویه رسانه و اخالق
وی افــزود: رســانه های گروهــی تنهــا بــه مــا 
اطالعــات الزم بــرای زندگــی در جامعــه متجدد 

را نمی دهنــد، بلکــه تعیین می کننــد که جوامع 
چــه آگاهی هایی را الزم اســت داشــته باشــند و 
چه چیزهایی ارزش اســت. بنابراین، در راســتای 
رسالت آگاهی رسانی رسانه ها، وظیفه آموزش 
دهی نیز از اهداف اصلی آنان است. در چارچوب 
این نقش، رســانه ممکن اســت خود را هادی و 

مبشر جامعه به امور اخالقی بداند.
کهونــد تصریــح کــرد: بنابرایــن، الزمــه ایــن 
کــه مخاطبــان از رســانه های گروهی بــه عنوان 
یــک منبــع آگاهــی و آموزشــی اســتفاده کننــد، 
این اســت که رســانه بر مجموعــه ای از اصول و 
معیارهــای ارزشــی جامعه مبتنی باشــد. توجه 
به مبانی اخالقی از موضوعاتی است که نه تنها 
توجــه مخاطب به رســانه را جدیت می بخشــد، 
عرضــه  رســانه  کــه  برنامه هایــی  تبعــات  بلکــه 
می کند را نیز ســامان می دهد. بــه عنوان مثال 
نوع برنامه هایی که تلویزیون ارائه می دهد و یا 
قواعــد اخالقی ای که روزنامه نــگار برای جامعه 
مفــروض می گیرد )مانند: مردم ســاالری، آزادی 
و…( و بــه طــور کلــی حریم هــا و چارچوب هــای 
حقوقی، فرهنگی، اجتماعــی و… همگی مبتنی 
بر اصول اخالقی ای هستند که همیشه بتوانند 
پایــدار بماننــد یعنــی ارزش هــای ثابــت و مورد 

قبول عموم جامعه.
و  رســانه  دوم  بعــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اخالق، این قضیه است که رسانه، خود برآیندی 
از نیروهــا و شــرایط اجتماعــی اســت. بنابرایــن، 
در جامعــه ای کــه اصول ارزشــی نادیــده گرفته 
می شــود نمی تــوان از رســانه های گروهــی نیــز 
انتظــار داشــت که خــود را ملــزم بــه رعایت این 
اصــول بدانند. در حقیقت رســانه هم می تواند 
بــه عنــوان معلم اخــالق عمــل کنــد و هدایتگر 
مــردم بــه ســوی ارزش هــای اخالقــی باشــد و 
هــم می توانــد اصــول اخالقی عرضــی و رایج در 
جامعــه را گرفته و باز تولید کنــد و تنها هدفش 
را پســند مخاطب قــرار دهد. بنا بر این، رســانه، 
ارزش هــای  بــا  رابطــه  را در  رســالت دوگانــه ای 

اخالقی عهده دار است.
این کارشناس فضای مجازی گفت: بنابراین، 
اخالق )بــه عنوان یک نظام ارزشــی(، در دنیایی 
که همــه چیز رنگ تجــارت و عقالنیــت ابزاری به 
خود می گیرد دیگر نمی تواند تنها به عنوان یک 
نظام نظری )ذهنی( در جامعه عرضه شــود. در 
چنیــن جهانی افــراد، نیازمند وجــود کاربردی و 
عملــی ارزش هــای اخالقی اند تــا بتوانند از پس 
مسئولیت ها و وظایف و حتی نامالیمات دنیای 

متجدد برایند.

 اخالق رسانه ای و دامنه تأثیر آن
وی خاطرنشــان کرد: برد رسانه های گروهی، 
بســیار وســیع اســت. رســانه ها نــه تنهــا بــر تک 

تــک مردم تأثیــر می گذارند بلکــه آموزه ها و طرز 
عملکرد آن ها حتــی بر روابط میان افراد جامعه 
نیــز تأثیــر می گذارد. بســته به هدفی که رســانه 
برای خود تعریــف می کند با ارزش های اخالقی، 
رابطه پیدا می کند. در واقع، رســانه های گروهی 
آن قــدر قــدرت دارنــد کــه نه تنهــا بــرای آگاهی 
بخشــی بــه افــراد بــه کار می رونــد بلکــه تعیین 
می کنند که چه چیزی مهم است و چه چیزی بی 
اهمیت و امر مطلوب و غیر مطلوب کدام است.
گفــت:  ادامــه  در  کهونــد  حجت االســالم 
اصلــی  طیــف  ســه  دارای  گروهــی  رســانه های 
ســالمندان  و  جوانــان  کــودکان،  مخاطــب 
هســتند. بنابرایــن، برای این که بتوانند هر ســه 
طیــف را راضــی نگــه دارنــد، از بیــن انبوهــی از 
اطالعات و داده ها و برنامه ها دست به گزینش 
می زننــد. بدیهی اســت که این گزینــش و بر پایه 
هــدف اصلی رســانه صــورت می گیــرد. بالطبع، 
رسانه های گروهی، در یک نظام سرمایه داری و 
کاالمحور، برنامه هایی را بیشــتر عرضه می کنند 
که سه طیف ذکر شده را به سوی مصرف گرایی 
هر چه بیشتر و جلوه های ظاهری سوق دهند، و 
بالعکس، رســانه در یک جامعه اسالمی که حق 
محــوری و عدالت محــوری از ارزش های متعالی 
آن اســت، با ســاز و کارهــای الزم، برنامه هایی را 
ارائــه می دهــد که مبتنــی بر حفظ گوهــر پاک و 

ذات الهی بشر باشند.
را  آن  قــدرت  رســانه ها  ســپس  گفــت:  وی 
دارنــد که جامعــه را به دو ســوی اخــالق عرفی 
)ســکوالر( و یــا اخــالق مبتنــی بــر شــعائر دینی 
و ارزش هــای مثبــت، هدایــت کنند. رســانه های 

گروهــی در جامعه اســالمی بــه دنبــال تولید و 
ارائه برنامه هایی هســتند که ارزش های اخالقی 
مبتنــی بــر آموزه های دینــی را تقویــت کنند، هر 
چند که همین رســانه ها در ضمن عملکرد خود 
دچــار خطا هم می شــوند که این خطــا در جای 

خود، ارزش های اخالقی را تضعیف می کند.
ایــن کارشــناس فضای مجــازی عنــوان کرد: 
مهم تریــن قضیــه در رســانه، محتــوای برنامــه 
هاســت. ارزش هــای اخالقــی، جــدا از مبانــی و 
آموزه هــای دینــی ما نیســتند. به عنــوان مثال، 
قرآن، خــود، ارزنــده ترین ارزش هــای اخالقی را 
به زیبایی به تصویر کشیده است؛ اما متأسفانه 
تنهــا در بخــش کمــی از برنامه های رســانه های 
گروهــی ما و آن هم در مناســبت های ویژه و به 
صــورت پیام هــای کامًال مســتقیم )کــه نوعًا کم 
بــازده اند( از آن اســتفاده می کننــد. ارزش های 
اخالقــی بــا دیگر آموزه هــای دین مبین اســالم، 
دســت  طبعــًا  ایــن،  و  دارنــد  تنگاتنــگ  پیونــد 
اندرکاران را مکلف می ســازد کــه به برنامه هایی 
مبتنی بر آموزه های مذهبی بپردازند که در عین 
حــال تعلیم و تربیت دینی، جاذبه بســیار زیادی 

برای مخاطبان داشته باشد.
وی افــزود: مســلمًا رســانه های گروهــی در 
ایــران بــه خــودی خــود در تضعیــف ارزش های 
اخالقی، تعمدی ندارند؛ اما به نظر می رســد که 
بعضــًا بی توجهی و بی دقتــی در ارائه بعضی از 
برنامه هــا، خــود، این امــکان را فراهــم می کند. 
بــه عنــوان نمونــه، فــرم گرایی )ســطحی زدگی 
و ظاهرگرایــی( در رســانه ها و غفلــت از وجــوه 
کاربــردی و انتقــال فهــم عمیق و پایدار، ســبب 

شــده اســت که خدایــی کــه رســانه ها از آن دم 
می زننــد، بیشــتر در اعمال ظاهری حضــور پیدا 

کند تا در عمق جان و باطن آدمیان.
کهوند در پایان گفت: آنچه از طریق رسانه به 
عنــوان ارزش های اخالقی اشــاعه پیدا می کند، 
تنها در بعد فرم و قالب و نظر اســت و به وجوه 
عینــی و کاربردی و محتوایی، کمتر توجه شــده 
اســت. امید اســت که رســانه های گروهی ما، با 
قدرتــی که دارند بتوانند ارزش های اخالقی را به 
فرهنگ عمومی و غالــب در جامعه تبدیل کنند 
و بــا کاربردی کــردن آن، روز بــه روز آن را تقویت 

کنند.

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
اشاره  با  مهدویت  کارشناس 
حداقلی،  را  انتظار  ما  اینکه  به 
معنی  شعاری  و  سیاسی 
باید  مهدویت  گفت:  کرده ایم، 
و  ملت  کشور،  زندگی  متن  در 
پژوهشی  و  آموزشی  نهادهای 
چشم انداز  وقتی  که  زمانی  زیرا  بگیرد؛  قرار 
باید  جهانی  ملت  داریم  ظهور  از  قبل  پایانی 

مسائلی مانند انتظار را بشناسند.
عنــوان  رضایــی  حجت االسالم والمســلمین 
کرد: مباحثه ای با اســاتید اهل ســنت در رابطه 
با مهدویت داشــتیم و آن ها بیان می کردند که 
در مهدویــت دیروز، امروز و فــردا داریم و ما در 
دیــروز )روایاتی که از پیامبــر )ص( وجود دارد( 
و فــردا )موعودی خواهد آمد( با شــما شــریک 
هســتیم ولــی در امــروز یعنــی وجــود مهــدی، 
انتظــار و تعریــف حــاالت انتظار با شــما تفاوت 

داریم.
وی بیان کــرد: ما در دیروز و فردا هم با آن ها 
متفاوت هســتیم؛ زیرا آن ها بــه روایات حداقلی 
التــزام دارند اما ما حداکثری هســتیم همچنین 
در خصــوص آینده نیز مــا نگاه جهانــی فراگیر و 

طوالنی داریم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افــق و نــگاه مــا در 
دیــروز  داد:  ادامــه  اســت،  آینــده  مهدویــت، 
مهدویــت یکی از مهم ترین دســتگاه های فکری 
و گــزاره ای و معرفتــی کــه ناظــر به آینده اســت 
و آینــده دانــی و آینــده گویــی از پیامبــر )ص( و 
اهل بیــت )ع( نیــز مســتندات دارد را مهدویــت 
می گوییــم همچنیــن از جهت چشــم انداز یعنی 
فردا، ما جهانی ترین، جامع ترین و طوالنی ترین 
آینــده  زیــرا  می دانیــم؛  مهدویــت  را  حکومــت 

مهدویت، یک عنصر جامع جهانی است.
کارشــناس مهدویت اظهار کرد: اگر دیروز یک 
دستگاه جامع مطابق با فطرت ترسیم کرده  و یا 

آینده نیز یک چشــم انداز وسیع است پس امروز 
نیز این انســان برای شــما تعریف شــده است و 
آن راهبری که برای شــما وعده داده شده است 

و گام به گام تعریف دارد.
وی ادامــه داد: مهدویت، ناظر به اآلن، یعنی 
انســان کامل جامعی که وارث تمام انسان های 
کامــل قبلــی اســت و تمــام ارزش هــا و مواریث 
نزد ایشــان اســت و باالترین مأموریــت را دارد و 
اآلن هم اگر به ســمت درگیری برویم طرح کامل 

حرکت با چشم انداز پایانی است.
وی افزود:30 درصــد از خطابه  امام علی )ع( 
در خصــوص حکومــت، غدیر و آینــده بوده ولی 
70 درصــد گزاره هــای ایشــان در خصــوص ایــن 

بوده که امروز چه باید کرد.
حجت االسالم والمسلمین رضایی ادامه داد: 
متأســفانه در ســال های گذشــته فعالیت هــای 
حــوزه مهدویــت، بــر روی شــخص مهدی)عــج( 
شناســی محصورشده  و به ســمت انتظار نرفته 

است.
وی بــا اشــاره به اینکــه ما انتظــار را حداقلی، 
سیاسی و شــعاری معنی کرده ایم، تصریح کرد: 
مهدویــت بایــد در متــن زندگــی کشــور، ملت و 
نهادهای آموزشــی و پژوهشــی قــرار بگیرد؛ زیرا 
زمانــی که وقتی چشــم انداز پایانی قبل از ظهور 
داریــم ملت جهانی باید مســائلی مانند انتظار را 

بشناسند.
ژاپــن  مــردم  افــزود:  مهدویــت  کارشــناس 
پیشــرفته ترین و تنهاترین انســان ها هســتند و 
مهدویت می تواند دست این انسان ها را بگیرد؛ 
امــا بــرای این امــر باید زبــان فرهنگ ایــن مردم 

جهانی را بدانیم.

 انتظار گام به گام
وی بابیان اینکه اولین نقطه انتظار گام به گام 
در جامعه شیعه رخ می دهد، گفت: امروز عراق 
بــه دنبــال مرکزیت تشــیع و حــوزه نجــف نیز به 

دنبــال حاکمیت حوزه شــیعی اســت ولی با این 
وجود باید طرح گام به گام صدور فرهنگ انتظار 

و سبک زندگی منتظرانه را ایجاد کنیم.
ادامــه  رضایــی  حجت االسالم والمســلمین 
داد: ســبک زندگــی منتظرانه یعنــی اینکه عضو 
خانــواده ما بایــد بداند چه وضعیتــی در جهان 
دارنــد؛ شــاید فرزند ما آرزوی آمریــکا را دارد ولی 

آنچه در آمریکا منتظرش است را نمی داند.
یــک  در  بایــد  مــا  یعنــی  انتظــار  افــزود:  وی 
طــرح گام بــه گام انســان های پیرامــون خود را 
بشناســیم و بــه ســمت چشــم انداز جهت دهی 
کــرده و در ایــن عرصه موج انســانیت و فضیلت 

ایجاد کنیم.
کارشــناس مهدویت ادامه داد: اولین اقدام 
در ایــن عرصــه ایــن اســت افــرادی کــه شــعار 
را  شــیعی  جوامــع  بایــد  می دهنــد  مهدویــت 

بشناسند و ارتباط برقرار کند.
تصریــح  رضایــی  حجت االسالم والمســلمین 
بایــد  مــا  اصلــی  اولویــت  زمینــه  ایــن  در  کــرد: 
اجتماعــی کــردن رابطه مــان با حضــرت مهدی 
)عــج( باشــد؛ یعنــی اولیــن جایــی که بایــد این 
رابطــه را تعریــف کنیــم، جغرافیــای محبــان یــا 

جامعه شیعه است.
نئــوم  کــه  امــروز  کــرد: در دنیــای  بیــان  وی 
می خواهنــد بســازند مبنــای آن ها ســاخت یک 
جریــان و گفتمــان علمــی اســت؛ یعنــی انتظــار 
اجتماعــی ناظــر بــه واقعیــت مــدان مــا را بــه 
شــیعه شناســی می برد. در قم، شیعه شناسی 
را نداریم اگر هم هســت تاریــخ و کالم دارند؛ اما 
نیازشناســی، میدان شناســی و جامعه شناسی 

انجام نمی شود.
کارشــناس مهدویت با اشــاره به اینکه پیوند 
ارتباطــات شــیعیان ایران و خــارج از ایــران باید 
شــکل بگیــرد، گفت: ایــن اتفــاق در اربعین بین 
ایران و عراق شکل می گیرد؛ ولی این تأثیرگذاری 

بیشتر از آن سمت صورت می گیرد.

 برای جامعه شیعه چه کرده ایم؟
وی افــزود: رهبــر معظــم انقــالب 15 ســال 
قبــل گفتند کــه برای تقویــت جامعه شــیعه در 
شــبه جزیــره هند کــه 40 تــا 70 میلیون شــیعه 
دارد برنامــه ای داشــته باشــید یعنــی ده درصد 
تعامالت و قراردادهای ما با هند باید به شــکلی 
طراحی شود که شیعیان هند تقویت شود؛ زیرا 
امــروزه آذربایجان و بحریــن را نداریم و عراق نیز 
شــرایط خود را دارد ولی نبایــد جامعه هند را از 

دست بدهیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــام زمــان )عــج( 
می فرمایــد کــه لحظــه ای از فکــر شــما غافــل 
نیســتم، یادآور شــد: حضرت مهدی )عج( همه 
جامعــه شــیعه را می بینــد ولــی ما اصــًال جامع 
نگری نداشــتیم؛ ما این تعامل را ایجاد نکرده و 

جامعه را رشد نداده ایم.

 آیت اهلل مجتهدی

حجت االسالم 
کهوند

جشنواره 
مهدویت

دین وحدت

کم توجهی رســـانه به وجوه کاربـــردی و محتـــوایی 
زش های اخالقـــی در ارائه ار

اخالق )به عنوان یک نظام 
ارزشی(، در دنیایی که 
همه چیز رنگ تجارت و 
عقالنیت ابزاری به خود 
می گیرد دیگر نمی تواند 
تنها به عنوان یک نظام 
نظری )ذهنی( در جامعه 
عرضه شود. در چنین 
جهانی افراد، نیازمند 
وجود کاربردی و عملی 
ارزش های اخالقی اند تا 
بتوانند از پس مسئولیت ها ...

وز که نئوم  در دنیای امر
می خواهند بسازند مبنای 
آن ها ساخت یک جریان 
و گفتمان علمی است؛ 
یعنی انتظار اجتماعی 
ناظر به واقعیت مدان ما را 
به شیعه شناسی می برد. 
در قم، شیعه شناسی 
را نداریم اگر هم هست 
تاریخ و کالم دارند؛ اما 
نیازشناسی، میدان شناسی 
و جامعه شناسی انجام 
نمی شود.

نگاه سیاسی به انتظار نگاهی حداقلی است
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سفـــر رئیس جمهور به روسیـه 
منشأ شکل گیری سیاست 

خارجی متوازن است
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
دفتر  عمومی  روابط  مدیرکل 
سفر  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
دیگر  حلقه ای  روسیه  به  رئیس جمهور 
خارجی  سیاست  شکل گیری  زنجیره  از 
با  سازنده  تعامل  »اهل  و  »متوازن« 

جهان« است.
محمدمهــدی رحیمــی با اشــاره به ســفر رئیســی به 
روســیه، در حســاب کاربــری خــود در تورئیتــر نوشــت: 
» سال هاست که علیرغم اراده قطعی عالیترین مقامات 
ایــران و  روســیه، جریان غربگــرا اجازه شــکل گیری روابط 
عمیــق دوجانبــه را نــداده اســت. دیــدار پوتیــن و دکتر 
رئیســی نقطــه عطفــی در جبــران ایــن عقب ماندگی ها، 
 توســعه همه جانبــه روابــط و اســتفاده از ظرفیت هــای 

کم نظیر اقتصادی و تجاری خواهد بود.
  دولــت مردمــی گامــی دیگــر به ســوی ایــران قوی و 
مســتقل برداشــت و اکنــون خنثی ســازی تحریم ها بهتر 
معنا می شــود. پس از سفر به تاجیکستان )عضویت در 
پیمان شانگهای( و ترکمنستان، سفر به روسیه حلقه ای 
دیگر از زنجیره شــکل گیری سیاست خارجی »متوازن« و 

»اهل تعامل سازنده با جهان« است.«

یک میلیون خانوار جدید نیازمند 
دریافت مستمری 

از بهزیستی!

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان 
یک  به  ماهانه  سازمان  حاضر  درحال 
مستمری  خانوار،  هزار   100 و  میلیون 
این  گفت:  می کند،  پرداخت  مددجویی 
سنجش ها  براساس  که  است  درحالی 
سازمان  حمایت  تحت  دیگر  خانوار  هزار   500 حداقل 
بهره  مددجویی  مستمری  از  که  دارند  وجود  بهزیستی 

نمی برند.
ســیدمرتضی حســینی بــا بیــان اینکه مســتمری دو 
وجــه دارد، اظهــار کــرد: آنچــه در بودجــه از مســتمری 
ردیــف  پرداختی هــای  می شــود،  صحبــت  مددجویــی 
11 و 19 هدفمندی هــا اســت. آن مســتمری ها تاکنــون 
پرداخت شــده و روز گذشــته مســتمری دی مــاه نیز به 

حساب مددجویان واریز شده است.

وی ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: یــک میلیــون و 
بهزیســتی  100 هــزار خانــوار تحــت پوشــش ســازمان 
وجــود دارند کــه مشــمول دریافت مســتمری از محل 
بــرای  مســتمری  ایــن  هســتند؛  یارانه هــا  هدفمنــدی 
خانوارهــای یــک نفــره 350 هــزار تومــان، 2 نفــره 500 
هــزار تومــان، 3 نفره 700 هزار تومــان، 4 نفره 900 هزار 
تومــان و پنج نفره و باالتر یک میلیون و 100 هزار تومان 
اســت که مســتمری دی مــاه آنها دیــروز به حســاب این 

مددجویان واریز شده است.
معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان بهزیستی 
کشــور در بخــش دیگری از ســخنان خود با بیــان اینکه 
جامعــه مخاطــب ســازمان بهزیســتی کــه بــه صــورت 
مســتقیم از ســازمان خدمت دریافت می کنند، حدود 6 
میلیــون نفر را شــامل می شــوند، گفت: در حــال حاضر 
ســازمان بهزیســتی ماهانــه به یــک میلیــون و 100 هزار 
خانــوار مســتمری مددجویــی از فقر مطلق )مســتمری 
مددجویــی از محــل تبصره ماده 14 بــه منظور رفع فقر 
مطلــق( پرداخت می کند، این درحالیســت که براســاس 
تحــت  دیگــر  خانــوار  هــزار   500 حداقــل  ســنجش ها 
حمایت ســازمان بهزیســتی وجود دارند که از مستمری 
مددجویی بهره نمی برند؛ به این معنی که پرداخت های 
مستمر تحت عنوان یک فعالیت خاص دریافت می کنند 
اما الزم اســت که این افــراد به مســتمری بگیران اضافه 

شوند.
وی یــادآور شــد: از ســوی دیگــر 500 هــزار خانــوار 
نیــز شناســایی شــده اند که پشــت نوبــت بــرای دریافت 
مســتمری هســتند کــه در مجموع معادل یــک میلیون 
خانــوار دیگــر بایــد به جمــع مســتمری بگیران ســازمان 

بهزیستی اضافه شوند.

ایران و جهان

سیدمرتضی 
حسینی

محمدمهدی 
رحیمی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
وزارت  اسبق  معاون  جهان: 
اشاره  با  پرورش  و  آموزش 
رتبه بندی  الیحه  عودت  به 
شورای  سوی  از  معلمان 
و  بیشتر  بررسی  برای  نگهبان 
رفع ابهامات به مجلس شورای 
ذی ربط  مراجع  عملکرد  به  انتقاداتی  اسالمی، 

در جریان تصویب این الیحه وارد کرد.
محی الدیــن بهرام محمدیان بــا بیان اینکه 
و  تصمیم گیــران  برخــی  شــگفتی های  از  یکــی 
مســئوالن، اندیشــیدن پــس از اقــدام و عمل 
اســت، اظهار کرد: برخی ابتدا دســت به انجام 
کاری می زننــد و ســپس فکــر می کننــد که چه 
یــا مزایــای  گفته انــد، چــه کرده انــد و تبعــات 

تصمیم شان چه بوده است.
وی با اشــاره به اینکــه در ماه های اخیر خبر 
بررســی الیحه رتبه بندی معلمــان در مجلس، 
گــوش فلــک را کــر کــرده بــود، بــه تالش های 
آلــود  گل  بــرای  سیاســی  تشــکل های  برخــی 
کــردن این آب کــه بعضا منجر بــه اعتراضات و 
تجمع هایی در کف خیابان شــد نیز اشــاره کرد 
و گفت: شــماری از نمایندگان مجلس نیز برای 
محبوب شــدن خود در میــان معلمان، چنان 
ایده پــردازی و طراحــی می کردنــد کــه گویا کار 
تمام شــده است و آنها مبتکر این کار بوده اند 
و گاهی نیز با پیگیر اصلی در کمیســیون شــاخ 

به شاخ می شدند.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس آموزش 
شــورای  مجلــس  چهــارم  دوره  در  پــرورش  و 
اســالمی ادامــه داد: نامزدهای تصدی پســت 
وزارت آمــوزش و پــرورش نیز از قطعی شــدن 
رتبه بندی ســخن می گفتند و میراث دار وعده 
وزرای  از  معلمــان  رتبه بنــدی  دربــاره  دادن 
پیشــین شــده بودند که در ســال های گذشته 
هرگز محقق نشــده بود. دولت نیز سوی دیگر 
ماجــرا بود که تالش کرد تا هم جو مطالبات را 
آرام کند و با فرصت گرفتن وضعیت، بودجه ی 
انداختــن  تأخیــر  بــا  و  دهــد  ســامان  را  خــود 

تصویب قانون، ســال 1400 را بگذارند.
اخیــرا شــورای  اینکــه  بیــان  بــا  محمدیــان 
نگهبــان در یک بخــش بر این قانــون مصوب، 
چنــد اشــکال و ابهــام وارد کــرده و در بخــش 
قانــون  مغایــر  کــه  گرفتــه  ایــراد  چنــد  دیگــر 
اساسی است و در نهایت ضمن عودت قانون 
بــه مجلــس، خواســتار اصــالح و رفــع ابهام از 
مصوبــه بــرای اظهــار نظــر شــورا شــده اســت 
گفــت: در اینجا ســوالی مطرح می شــود مبنی 
بــر اینکــه آیا دولت و مجلس با عرف و شــرایط 
آشــنایی  قانــون  تصویــب  و  نویســی  الیحــه 
ندارنــد کــه در یــک الیحــه دو صفحــه ای، دو 
صفحــه مغایر قانون اساســی و جمالت مبهم 

نوشته و تصویب کرده اند؟.
وی افــزود: مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 

ریاســت  اســتراتژیک  مطالعــات  مرکــز 
جمهــوری و پژوهشــگاه مطالعات آموزش و 
پرورش چه نقشــی در تدوین و تصویب این 
قانــون ایفا کردنــد؟ این همه یــال و کوپال 
و  انســانی  نیــروی  و  اعتبــارات  و  بودجــه  و 
تجهیــزات و ادعــای علمــی ایــن مراکــز برای 
کــه  اعتباراتــی  دارد؟  فایــده ای  چــه  مــردم 
از بودجــه عمومــی و مالیــات اخــذ شــده از 
مــردم صــرف ایــن مراکــز علمی و پژوهشــی 
می شــود چه ســودمندی داشــته اســت که 
را نوشــته  مجلــس و دولــت چنیــن قانونــی 
هزینــه  آینــده  در  کــه  کرده انــد  تصویــب  و 
بــر  می کننــد  گمــان  برخــی  آنچــه  از  باالتــری 

می کند. تحمیل  کشــور 
و  تعلیــم  فقهــی  مطالعــات  مرکــز  رئیــس 
تربیــت همچنیــن بــا طرح این ســوال که »چه 
کســی یا کســانی تالش کردند تــوپ را از زمین 
خــود بــه زمیــن دیگــری بفرســتند و نهایتــًا در 
خــاک شــورای نگهبان بنشــانند و بعــد مدعی 
شــوند که شــورای نگهبان با الیحه رتبه بندی 
مخالفــت کرد؟ « گفت: آیا برای رها شــدن یقه 
مســئولیت خود، باید شورای نگهبان را نشانه  
ایــن خطــای اســتراتژیک کــرد؟ بــرای شــورای 
نگهبان بــه اندازه ی کافی جاهــای دیگر هزینه 

تراشی کرده اند، مجلس چرا؟.
شــورای  دبیــر  حضــور  عــدم  از  محمدیــان 
نگهبــان در جلســات مجلس با توجــه به مفاد 

اصــل 97 قانــون اساســی و همچنیــن آنچه " 
فضاســازی ها و حساســیت موضــوع" خوانــد 
نیــز گالیــه کــرد و گفــت: بلــه، شــاید در جواب 
بگوینــد تکلیف شــورای نگهبان تذکر دادن در 
حیــن مذاکرات نیســت، امــا این حضــور باعث 
می شــود بــه جــای 20 روز صــرف وقــت جهــت 
اعمال نظــر و باقی مانــدن ابهامات، از همان 

روز اول مانند لوایــح دوفوریتی تذکر بدهند.
مدعــی  مجلــس  اگــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

کارشناســی در کار خود اســت و مطمئن است 
کــه آنچــه تصویب کــرده صالح معلمــان بوده 
اســت بــرای نهایــی کــردن، تصمیم خــود را به 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارائــه کنــد 
گفــت: امــا اگــر اینها بــازی برای فرصــت گرفتن 
و خســته کردن باشــد، مرتکبیــن آن بدانند که 
اوال آتــش ایــن رفتــار نســنجیده، دامــن خود 
آنان را می گیرد و ثانیا دود این قبیل اقدامات 

به چشم مردم می رود.

بازگشت رتبه بندی معلمان از شورای نگهبان به مجلس و چند سؤال

محی الدین 
محمدیان

ایران  گروه  سپهرغرب، 
سازمان  به تازگی  جهان:  و 
که  شد  مدعی  صداوسیما 
از  ناشی  تبلیغاتی  درآمدهای 
در  ورزشی  مسابقات  پخش 
به  کامل  صورت  به   ۹۹ سال 
کشور  کل  خزانه داری  حساب 
از  یکی  توسط  که  ادعایی  است؛  شده  واریز 

مسئوالن وزارت ورزش رد شد.
به تازگی یکی از مسئوالن سازمان صداوسیما 
مدعی شــده کــه درآمدهــای تبلیغاتی ناشــی از 
پخش مســابقات ورزشی در ســال 99 به صورت 
کامل به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده 
اســت. وی همچنین اعالم کرد در ســال 1400 نیز 
بخشی از درآمدهایی که بابت این موضوع پیش 
بینی و وصول شــده، به حســاب خزانــه پرداخت 

شده است.
رئیــس مرکز طــرح، برنامه و بودجه ســازمان 
صدا و سیما در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت 
درآمدهــای تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات 
ورزشــی به ردیــف درآمــدی شــماره 140184 نزد 
خزانه داری کل  کشــور گفته بود: در بودجه سال 
99 و 1400 بخشــی بــه نام حق پخش داشــتیم؛ 
در بودجه ســال گذشته عددی که توسط دولت 
و مجلــس شــورای اســالمی تکلیــف شــده بــود 

بــه صورت کامل توســط ســازمان صدا و ســیما 
پرداخــت شــده و در ســال 1400 نیــز بخشــی از 
درآمدهایــی کــه بابت این موضــوع پیش بینی و 
وصول شــده، بــه حســاب خزانه پرداخت شــده 

است.
مصطفــی محمدی همچنین گفته بود: طبق 
اطالع در ســال 99، بخشــی از این منبع درامدی 
باید توسط وزارت ورزش و جوانان تامین می شد 
کــه در دولت قبــل هیچ عددی تامین نشــد و در 
دولت جدید و ســال 1400 نیز هنوز اطالع دقیقی 
از این مورد نداریم. سازمان صدا و سیما به تمام 
تکالیــف قانونی خــود در ســال 99 و 1400 عمل 

کرده است.
ایــن درحالی اســت کــه یک مقام مســئول در 
وزارت ورزش و جوانــان در گفت وگــو بــا اعــالم 
کــرده وزارت ورزش و جوانان از محل حق پخش 
درآمــدی نــدارد کــه بــه حســاب خزانــه داری کل 
کشــور واریز کند. با اســتناد بند )پ( مــاده )92( 
قانون برنامه ششــم توســعه، صداوســیما باید 
درآمدهایــی که از محل حق پخش تلویزیونی به 
دســت می آورد را به نســبت 30 به 70 به حساب 

خزانه واریز کند.
او همچنیــن گفتــه در ســال جــاری ســازمان 
صداوســیما طــی دو مرحلــه پولی را به حســاب 
خزانــه داری کل کشــور واریــز کــرده اما ســازمان 

برنامــه هنــوز تخصیصی نداده اســت. در مرحله 
اول 25 میلیارد تومان واریز شــده که 30 درصد 
وزارت  آن ســهم  تومــان  میلیــارد  معــادل 7.5 
ورزش و جوانــان اســت و طبق آخریــن اطالعات 
حدود 12 میلیــارد تومان دیگر نیز در مرحله دوم 
واریز شده است اما هنوز اطالع دقیقی در رابطه 

با واریزی دوم نداریم.
این مقام مســئول در وزارت ورزش و جوانان 
با اشــاره به اینکه در ســال 99 هیچ پولی از محل 
درآمدهــای تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات 
ورزشــی به حســاب خزانــه داری کل کشــور واریز 
نشــده اســت،   تصریــح کــرد: در ســال 99 هیــچ 
مبلغی به وزارت ورزش و جوانان پرداخت نشده 
و پرونده ســال 99 بســته شــد و هیــچ مبلغی را 

واریز نکردند.
پیش تر بر اساس اعالم ژاله فرامرزیان، معاون 
ســابق توســعه مدیریــت و منابــع وزارت ورزش 
و جوانان، علی رغم اینکه ســازمان صداو ســیما 
در ســال 99 مکلف به واریز درآمدهای تبلیغاتی 
ناشــی از پخش مسابقات ورزشی نزد خزانه داری 
کل  کشــور بــود اما ریالــی از مبلغ تعیین شــده را 
واریــز نکرد و با توجه به اتمام ســال، پرونده این 

پرداخت به وزارت ورزش و جوانان بسته شد.
همچنیــن بر اســاس اعــالم وی به، ســازمان 
صداوســیما از ابتــدای ســال 1400 تــا مهرمــاه، 

مبــادرت بــه واریــز درآمدهــای تبلیغاتــی ناشــی 
از پخــش مســابقات ورزشــی بــه ردیــف درآمدی 
شــماره 140184 نزد خزانه داری کل  کشور نکرده 

است.
همچنین دیوان محاســبات کشور در گزارش 
تفریغ بودجه سال 99 کل اعالم کرد که سازمان 
صداوسیما مبلغی از درآمدهای تبلیغاتی ناشی 
از پخش مســابقات ورزشــی را به حســاب خزانه 
داری کل کشــور واریــز نکــرده اســت و گــزارش 
ایــن دیوان مهــر تاییدی بر اعــالم وزارت ورزش و 
جوانــان مبنی بــر عدم پرداخــت مطالبات ورزش 
ایــران از ســوی ســازمان صداوســیما و از محــل 
درآمدهــای تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات 
ورزشــی بود و نشان داد که از 15 میلیارد تومانی 
کــه ایــن ســازمان بایــد بــه ورزش کشــور جهــت 
تخصیــص بــه رشــته های مختلــف )متناســب با 
ســهم( پرداخت می کــرده، ریالی پرداخت نشــده 

است!
برای اولین بار، بر اســاس قانون بودجه سال 
1399 مشخص شد که به استناد بند )پ( ماده 
)92( قانون برنامه ششــم توسعه، وزارت ورزش 
و جوانــان و ســازمان صــدا و ســیمای جمهوری 
درآمدهــای  هســتند  مکلــف  ایــران  اســالمی 
تبلیغاتی ناشــی از پخش مســابقات ورزشی را به 
ردیف درآمــدی شــماره 140184 نــزد خزانه داری 

کل  کشــور واریــز کننــد. وجــوه واریــزی از محــل 
ردیف 49-530000 مندرج در جدول شماره )9( 
این قانون به نســبت 30 درصــد در اختیار وزارت 
ورزش و جوانان )برای کمک به فدراســیون های 
مربوطــه( و 70 درصــد در اختیار ســازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد. در 
ایــن قانــون، همچنین درآمد حاصــل از تبلیغات 
ناشــی از پخش مســابقات ورزشــی موضوع بند 
)پ( مــاده 92 قانــون برنامه ششــم توســعه در 
ردیــف ملــی 50 میلیارد تومــان در نظر گرفته که 
بر این اســاس سهم ســازمان صداوسیما 35 و 
سهم وزارت ورزش 15 میلیارد تومان تعیین شد.
همچنیــن بــر اســاس قانــون بودجه ســال 
1400، درآمد حاصل از تبلیغات ناشــی از پخش 
مســابقات ورزشــی 150 میلیارد تومــان برآورد 
شــد کــه باید به نســبت 30 بــه 70 بیــن وزارت 
ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم 
شــود، بنابرایــن ســهم وزارت ورزش و جوانــان 
از ســهم تبلیغــات ناشــی از پخــش مســابقات 
ورزشــی کــه 150 میلیــارد تومــان برآورد شــده 
بر اســاس قانــون بودجــه ســال 1400 معادل 
30 درصــد اســت کــه برابــر 45 میلیــارد تومان 
می شــود و مطابــق قانــون بودجــه، در ســال 
جــاری صدا و ســیما باید این مبلــغ را به ورزش 

ایران پرداخت کند.

رد ادعای صداوسیما توسط وزارت ورزش؛ حق پخش 99 پرداخت نشده است!

صدا و سیما

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تفاهم نامه  انعقاد  جهان: 
تابش،  لوله  خط  مالی  تأمین 
سیل  از  ناشی  خسارت  ایجاد 
در برخی نقاط جنوب شرقی، 
افزایش قیمت نفت و مذاکره 
وزیر نفت با مقامات روسی از 
انرژی در هفته اخیر  و  آب  مهم ترین اخبار حوزه 

بود.
انعقــاد تفاهم نامــه تأمیــن مالــی خــط لولــه 
تابش میان شــرکت ملی پاالیش و پخش و بانک 
ملت، ایجاد خسارت ناشی از سیل در برخی نقاط 
جنــوب و جنوب شــرقی، شکســته شــدن رکورد 
هفت ســاله قیمت نفت و مذاکــرات وزیر نفت با 
مقامات روســیه از مهم ترین اتفاقات حوزه آب و 

انرژی در هفته گذشته بود.

 صرفه جویی و جلوگیری از قاچاق با خط 
لوله تابش

اولیــن اتفاق نفتــی هفته گذشــته مربوط به 
انعقــاد تفاهم نامه تأمین مالــی خط لوله تابش 
به طول 950 کیلومتر میان شــرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتــی و بانک ملت بود که 
فرآورده های نفتی را از منطقه رفسنجان و با طی 

مسیر از سه استان به مشهد خواهد رساند.
وزیر نفت در این باره با اشــاره به ظرفیت 150 
هزار بشــکه ای این خــط لوله گفت: اگــر این خط 
لوله نباشد روزانه بین 800 تا 1000 تانکر باید این 

میزان فرآورده را حمل کنند.
وی ضمن تشــکر از وزیر اقتصــاد بابت تکلیف 
بانک هــا به تأمیــن مالــی پروژه های بــزرگ گفت: 
به دســتور وزیر اقتصاد کنسرســیومی از بانک ها 
بــرای تأمیــن مالــی پروژه هــای صنعــت نفــت، از 

جمله پتروپاالیشگاه ها تشکیل شده است.
اوجــی در رابطه بــا طرح اختصــاص بنزین به 
افــراد گفــت: ایــن هنــوز در مرحلــه بررســی های 
کارشناســی اســت. حــدود ده دســتگاه در ایــن 

رابطه دخیل هســتند و هنگامــی که ابهامات آن 
رفع شود دولت درباره آن تصمیم می گیرد.

وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر قیمت نفت 
برنــت گفت: نظر بنده و کارشناســان و همچنین 
اعضــای اوپک و اوپک پالس بــر قیمت حدود 80 
تا 90 دالر، چه برای کشــورهای صادرکننده و چه 

برای کشورهای مصرف کننده است.
وزیــر اقتصاد هم در این رابطه گفت: علی رغم 
اینکــه تأمیــن مالــی پروژه های نفتی در ســالهای 
گذشــته معطوف بــه منابع خارجی بــود و دچار 
مشــکل شــده بــود، امیدواریــم بتوانیــم نشــان 
دهیــم راه تأمیــن مالی پروژه های بــزرگ از طریق 
منابع داخلی باز است. خط لوله امروز یک نمونه 
اســت که هم از جهت تأمین انرژی در شرق کشور 
و از جهــت هــم بــرکات حاشــیه ای آن، از جملــه 
کاهــش رفــت و آمــد 1000 تانکــر در جاده هــای 
کشــور و همچنیــن جلویگــری از قاچــاق اهمیت 

دارد.
ســید احســان خانــدوزی در پایــان از انعقــاد 
قراردادهای اجرایی با چین و در راســتای قرارداد 

25 ساله در ماه های آینده خبر داد.

 پاسخ وزیر نفت به همتی؛ میزان فروش، 
یافته  افزایش  نفتی  درآمدهای  وصول  و  قیمت 

است
با توجه به اینکه رئیس جمهور هفته گذشــته 
و در حاشــیه ســفر اســتانی خود خبــر از افزایش 
رئیــس  همتــی،  عبدالناصــر  داد،  نفــت  فــروش 
کل اســبق بانک مرکــزی در توییتــی نقش دولت 
سیزدهم در بی اثر کردن تحریم را بی تأثیر خواند 
و گفت: خبــر افزایش 40 درصدی ارزش صادرات 

نفت ایــران خبری امیدبخــش و در جهت کاهش 
تأثیــر تحریم هــای ظالمانه بــر بودجــه و اقتصاد 
کشــور، مؤثر اســت، اما نکته مهم این اســت که 
قیمت جهانی نفت و فرآورده های نفتی در ســال 
2021 نســبت بــه ســال 2020 بیــش از 60 درصــد 
افزایــش داشــته اســت. حال ســوال این اســت 
که ســهم تالش دولت ســیزدهم در خنثی ســازی 
تحریــم )و افزایش 40 درصدی درآمدهای نفتی( 

چقدر بوده است؟

 در واکنش به این توئیت رئیس کل اسبق 
بانک مرکزی، جواد اوجی، وزیر نفت پاسخ داد:

ریاســت محترم جمهور به درســتی از افزایش 
40 درصــدی »میــزان« صــادرات نفــت در دولت 
کــه  نیســت  تردیــدی  داده انــد.  خبــر  ســیزدهم 
افزایــش قیمــت نفــت هــم روی افزایــش درآمد 
کشــور مؤثــر بــوده اســت. در مجمــوع وصــول 
درآمدهای نفتی کشور بیش از چند برابر شده که 
حاصــل افزایش میزان فــروش و افزایش قیمت 
اســت. اما از آن مهم تر، وصــول درآمدهای نفتی 
در دولت ســیزدهم اســت که جهش چشمگیری 
نسبت به قبل داشته و پول آن به صورت منظم 
در حال وصول اســت. این پرســش و پاسخ وزیر 
نفــت و اشــتباه گرفتن میــزان و درآمــد صادرات 
نفت توســط رئیس کل اســبق بانــک مرکزی یکی 
سوژه های داغ نفتی رسانه ها در هفته اخیر بود.

آبی  منابع  مدیریت  در  دوباره  غافلگیری   
و سیالب

علی رغــم اینکه مســئولین اســتانی می گفتند 
کــه از مــاه پیــش هشــدار ســیل داده شــده و 

جلســات مدیریــت بحران ســتاد مدیریــت بحران 
وزارت نیرو تشــکیل شــده بود ولی باز هم ســیل 
خســارات فراوانی را مخصوصًا در برخی روستاها 
اضطــراری  تخلیــه  موجــب  کــه  داشــت  پــی  در 
غ  روســتاهایی از جملــه تمبــک باال و پاییــن و ماز
شــد. هرچند مســئولین معتقدند سیالب پشت 
ســد استقالل میناب کنترل شده است ولی طبق 
آمار در ســیالب اخیر جنوب و جنوب شرق کشور 
90 میلیون متر مکعب آب شیرین تنها از یک سد 
روانــه دریا شــد و مجــددًا عدم مدیریــت صحیح 

منابع آبی را یادآور شد.

 قیمت نفت در مرز ۹0 دالر
یکــی از اتفاقــات مهــم نفتــی هفتــه گذشــته 
شکســتن پیاپــی رکوردهــای قیمــت نفــت بــود. 
داده هــای معامالتــی در بــورس جهانــی نشــان 
می دهــد کــه قیمت هــر بشــکه نفت خــام برنت 
دریــای شــمال بــرای اولیــن بــار در هفــت ســال 
گذشــته یعنــی از 13 اکتبــر 2014 از مــرز 89 دالر 
گذشت. تحلیلگران گلدمن ساکس برآورد کردند 
که قیمت نفت خام برنت امسال افزایش می یابد 
و بــه بیش از 100 دالر برای هر بشــکه می رســد و 
مشــکل کمبود باالی نفت در بازار باقی می ماند، 
زیــرا تأثیر ســویه اومیکرون ویروس کرونا بســیار 

کمتر از حد انتظار بوده است.

دارندگان  بزرگ ترین  استراتژیک  پیوند   
منابع گازی

قطعــًا مهمتریــن اتفاق سیاســی و اقتصادی 
هفته گذشــته را می توان ســفر رئیس جمهور به 
روســیه دانســت. با توجه به اینکه ریاســت طرف 

ایرانــی کمیته مشــترک اقتصادی ایران و روســیه 
بــر عهــده جــواد اوجــی، وزیر نفــت بوده اســت 
می توان امیدوار بود تفاهم های خوبی در زمینه 
تقویــت دیپلماســی انــرژی کشــور شــکل گرفتــه 

باشد.
اوجــی در ایــن زمینــه تصریح کــرد: از یک ماه 
بخش هــای  در  همــکاری  زمینه هــای  گذشــته 
مختلــف از جملــه انــرژی بــا شــرکت ها و دولــت 

روسیه بررسی شد.
وی افزود: با اشــاره به برگزاری نشســت هایی 
با ریاســت کمیســیون مشــترک اقتصادی روسیه 
ترابــری،  و  راه  انــرژی،  مختلــف  حوزه هــای  در 
جهادکشــاورزی و نیرو گفت: در حوزه انرژی نیز در 
بخش باالدست، توســعه میدان های نفت و گاز 
و بخش پایین دست در توسعه پتروپاالیشگاه ها 
و پتروشــیمی و انتقــال تجهیــزات و فنــاوری کــه 
اســت،  راهبــردی  ایــران  گاز  و  نفــت  صنعــت  در 

تصمیم های خوبی گرفته شد.

آب و انرژی در هفته ای که گذشت؛

یت سیالب ی دوباره در مدیر غافلگیر
رشد 40درصدی میزان صادرات نفت مدیریت بحران


