
الریجانی:

گزارش خبری
| رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به این سخن امام خمینی که 
آمریکا را شیطان بزرگ نامید گفت که آن زمان کسی شاید این را باور نمی کرد 
اما حاال بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال این حرف از کشورهای دوست آمریکا هم 
شنیده می شود. علی الریجانی در همایش بزرگداشت چهلمین سالگرد شهادت 
آیت اهلل سیدمصطفی خمینی، گفت: برای نسل امروز انقالب ضرورت داشت با 
این شخصیت مهم تاریخ انقالب آشنایی پیدا کنند. وی یادآور شد: در تماسی 
که چند روز قبل سیدحســن آقا با بنده داشتند، گفتند چنین بزرگداشتی 2۰ 
سال قبل برای حاج سیدمصطفی برگزار شد در حالیکه باید زودتر از اینها چنین 
بزرگداشتی برگزار می شد تا ابعاد شخصیتی، علمی و سلوک سیاسی و مجاهدانه 

ایشان برای جامعه روشن می شد.
رییس مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: شــخصیت آیت اهلل سیدمصطفی 
خمینی یک شخصیت آب دیده ای بود. جمله »مصطفی امید آینده اسالم بود« 
امام خمینی )ره( حرف بزرگی بود. ایشان چه در مورد دشمنان و چه در مورد 
دوســتان انقالب هرگز غلو و تعارف نمی کردند. در این جمله امام نیز معنایی 
نهفته اســت. بنده در ســخنان قبل و بعد از پیروزی انقالب امام خمینی تامل 
کردم و مشاهده کردم سخنان امام و انتخاب واژگان توسط ایشان با دقت انجام 
می شد. ســنگین ترین جمله ایشان جمله »آمریکا شــیطان بزرگ است« بود 
که شاید آن زمان کسی این مســاله را باور نمی کرد. یکی از روسای کشورهای 
مرتبط با آمریکا در جلســه ای که اخیرا در سن پترزبورگ داشتم به بنده گفت 
»آمریکایی ها شیطان هســتند«. همان جا یاد جمله سی و اندی سال قبل امام 

خمینی )ره( افتادم.

وی ادامه داد: شاملو نیز در کتاب آیدا که توســط همکارش گردآوری شده 
است مصاحبه ای با یکی از نشریات غربی داشت که در آن مصاحبه نیم ساعت 

در خصوص بدی ها و شرارت های آمریکا سخن گفته است.
الریجانی با طرح این مساله که چه خصوصیاتی در رهبران صدر انقالب اسالمی 
بود که امام خمینی )ره( آن جمله معروف را بیــان کردند، افزود: به نظر بنده 
یکی از این رهبران صدر انقالب که به شهادت رسیدند و از حواریون امام بودند 
و مثل خود امام فدایی اسالم شدند، آیت اهلل سیدمصطفی خمینی بودند. سکوت 
و گذشت رهبران صدر انقالب موجب تداوم یافتن راه انقالب شد. در خاطرات 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ذکر شده اســت که »وقتی آخر جنگ شد خدمت 
امام رفتم و عرض کردم حاضرم خاتمه جنگ را اعالم کنم و شما من را محاکمه 
کنید امام بزرگواری کردند و خودشان این موضوع را به جان خریدند و آن جمله 

معروف را بیان کردند«.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: آیت اهلل سیدمصطفی خمینی و مرحوم 
حاج احمدآقا خمینی در پشت صحنه انقالب نخواستند دیده شوند در حالیکه 

خیلی از مسائل را ساده، سهل و آسان می کردند.  
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: شهید بهشتی نیز از جمله یاران صدر 
انقالب بود که آماج تلخ ترین تهمت ها و توهین ها چه از سوی بنی صدر و یارانش 
و چه از ســوی طرفداران انقالب و یاران والیت فقیــه قرار گرفت. توهین هایی 
نظیر انحصارطلب، دیکتاتور و راســت  پوتین از جمله تهمت ها و توهین هایی 
بودند که به ایشان زدند اما چرا ایشان پای انقالب ایستاد، ایشان آبروی خود را 

فدای انقالب و اسالم کرد.

وی با بیان اینکه حکومت کردن فدایی می خواهد، ادامه داد: یک نهضت وقتی 
زنده است که اینگونه فدایی های بابصیرت داشته باشد. ویژگی دوم یاران صدر 
انقالب حفظ وجاهت روحانیت بود. کشمکش هایی در ابتدای انقالب در میان 
بود و مباحثی مثل اســالم صفوی و اسالم علوی مطرح می شد که مناقشاتی را 
در کشــور به وجود آورده بود. امام پس از شــهادت حاج مصطفی در سال 56 
گفتند »از ابتدای عصر اسالم تاکنون اطالعات اجمالی در اختیار ماست و این 
روحانیون به ویژه روحانیون شــیعه بودند که با زحمت های طاقت فرسایشان 

اسالم را حفظ کردند«.
نماینده مردم قم ادامه داد: امام معتقد بودند »اگر بخواهیم اســالم در کشور 
پابرجا باشد باید فقه جواهری زنده باشــد و روحانیون باید نگهدار آن باشند«. 

پایداری ما امروز روی اصالت حرکت امام است که موجب حفظ انقالب شد.
الریجانی دینداری منبعث از عقالنیت را از پایه های تفکر یاران امام برشمرد 
و افزود: وقتی فکر یاران اصلی امام به ویژه شهید سیدمصطفی خمینی، شهید 
بهشتی و شهید مطهری را می بینیم مشــاهده می کنیم قرائتی از دین را قبول 
داشــتند که در آن پایه هایی از عقالنیت وجود دارد که این مساله بسیار حائز 
اهمیت است چرا که موجب بســط فرهنگی در جامعه می شود که مبنای آن 
عقالنیت است آن هم در شرایطی که در مقابل این تفکر، روش و تفکر احساسی  

و زودگذر حاکم بود.
وی ادامه داد: جامعه ای که تفکر دینی آن بر مبنای عقالنیت و فلسفه نباشد 
یا دچار تحجر می شود یا دچار التهاب. نمونه آن وهابیت و داعشی گری است که 

سطحی ترین برداشت احساسی و غیرعقالیی از دین دارند.

ســرمقاله
میراث ما

| مجتبی ملکــی - میراث 
فرهنگی ما چیزی است که نباید به تاراج 
و حــراج برود  و مــی رود اگر بــه دنبال 
هیچ باشیم. میراث فرهنگی به کلیهٔ آثار 
باقی مانده از گذشتگان گفته می شود که 
دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار می تواند 
دربرگیرندهٔ آثار ملمــوس )مانند بناهای 
باســتانی( یا آثار ناملمــوس )مانند آداب 
و رسوم یک منطقه( باشــد که امروزه در 
حفظ آن برای آیندگان می کوشند. میراث 
فرهنگی منحصربه فرد، غیرقابل جایگزینی 
و در میان نسل ها از ارزش و احترام برخوردار 
است. چیزهای کوچک تر ازجمله آثار هنری 
و دیگر شــاهکارهای فرهنگی در موزه ها 
و گالری های هنری گردآوری می شــوند 
در حالی که برخی دیگر هم چون بناهای 
باستانی در مجموع یک میراث فرهنگی 
شناخته می شــود. میراث بر جای مانده 
از گذشــتگان در مطالعهٔ تاریخ بشر مؤثر 
هستند. حفظ آن ها نیازهای گذشتگان را 
بازگو می کند و در پس هر یک داســتانی 
نهفته اســت. از دیدگاهی دیگر حفظ آثار 
می تواند به اعتبارسنجی خاطرات گذشتگان 
کمک کنــد. امروزه روش هــای رایانه ای 
می تواند با دقت بسیاری شکل و ظاهر آثار 
اکتشافی را به دست آورد و داده های بسیاری 
را از شیوهٔ زندگی گذشــتگان ارائه کند. 
متأسفانه بیش ترین خطری که آثار باستانی 
را تهدید می کند از سوی گردشگران است. 
مواردی از قبیل دست زدن به آثار یا حتی 
نوری که برای دیدن آن ها مورد نیاز است 
و دیگر خطرهایی که در راه شناســاندن و 
قابل درک ساختن آثار ایجاد می شود. در 
واقع این خطر، این حقیقت را که همهٔ آثار 
کشف شده در یک روند دگرگونی پیوسته 
قرار دارند تقویــت می کند، بنابراین آنچه 
می کوشــیم ثابت بماند در اصل در حال 
دگرگونی است و هرگز آنچه که در ابتدا بوده 
نخواهد بود. دگرگونی مشابهی نیز در ارزش 
آثار برای هر نسل وجود دارد و چیزی که 
آنان را با گذشته پیوند می دهد. آنچه برای 
یک نسل میراث فرهنگی شناخته می شود، 
ممکن است توسط نسل بعدی حذف شود 
تنها برای این که توســط نسل پسین تر 
احیا گردد. حفاظــت از میراث فرهنگی و 
طبیعی در عصر حاضر کــه دوران مبارزه 
با آلودگیهای زیست محیطی است، یک 
ضرورت حیاتی است.انجام چنین کاری 
منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار 
زیادی دارد که به عنوان عاملی مؤثر نقش 
خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا 
می کند.بهره برداری از منابع طبیعی گرچه 
آثار منفــی دارد و موجب تخریب محیط 
زیست می گردد، اّما نمی توان آن را متوقف 
نمود، بلکه باید با پذیرش نظام خاصی از 
اخالقیات با آن برخورد نمود.بدین ســان 
می توان تا حد ممکن از وارد آوردن آسیب 
به محیط زیست و جاذبه های فرهنگی و 

طبیعی موجود در آن جلوگیری کرد.

کشورهای 
دوست آمریکا 
نیز این کشور 
را شیطان 
می دانند

زد که زد خوب کرد که زد!
هر وقت روســتایی ساده دلی بنشــیند و »خیال پلو« 
بپزد و آرزوهای دور و دراز ببافد حاضران این مثل را می 
زنند.می گویند یک روز زنی که شــغلش ماست فروشی 
بود،ظرف ماســتش را رو ســرش گذاشــته بود و برای 
فروختن به شــهر می برد. در راه با خودش فکر کرد که 
»ماست را می فروشــم و از قیمت آن چند تا تخم مرغ 
میخرم.تخم مرغ ها را زیر مرغ همسایه میذارم تا جوجه 
بشــه. جوجه ها که مرغ شدند می فروشم و از قیمت آن 
گوسفند می خرم. کم کم گوســفندهام زیاد میشه،یک 
روز میان چوپون من و چوپون کدخدا زد و خورد میشه 
کدخدا مرا میخواد و از من میپرســه : چــرا چوپون تو 

چوپون مرا زده؟
منم میگم : زد که زد خوب کرد که زد !

زن که در عالم خیال بــود همینطور که گفت :»زد که 
زد خوب کرد که زد« سرش را تکان داد و ظرف ماستی 

از رو سرش به زمین افتاد و ماست ها پخش زمین شد.
حاال هم حکایت ما روزنامه چی هاســت که در آستانه 
نمایشگاه مطبوعات قرار داریم و این موضوع هیچ ربطی 
به این نوشته ندارد چرا که داشته های ما معلوم است و 
نداشــته هایمان هم . اصال بگذارید بحث را عوض کنم. 
بحث همان ماست ریخته بهتر اســت واال باید در مورد 

مسائلی حرف بزنیم که نزنیم بهتر است. 
اصوال هر که ماستش بیشــتر، ریختندگی اش بیشتر. 
مثال فکرش را بکنید که چقدر ماســت باید داشته باشی 
تا بتوانی در یک غرفه 1۰۰ متری عرضه کنی. حاال 2۰۰ 
مترش پیشــکش. آن هم در عصر دیجیتال و ماهواره و 
تلگرام که همه خبر فردا را هم دارند. راستش را بخواهید 
باید ما هم برویم دنبال اینکه گوسفندهایمان زیاد بشود. 

گوسفند که زیاد بشود ماست را هم خدا می دهد.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

 پیـر
و فقیـر

ایران اولین کشور جهان است که به صورت توامان در 
حال پیر شدن و فقیر شدن است.

یکــی  از مهم ترین عوامل فروپاشــی  اتحاد جماهیر 
شوروی بی توجهی به صندوق های بازنشستگی بود.

شوروی توسط آموزه های سوسیالیستی اداره می شد. 
آنها زمانی که جمعیت شــان بســیار جوان بود ســن 
بازنشســتگی را پایین آوردند و حقوق ها را باال بردند و 
به طور کلی به آینده و سرنوشت صندوق های بیمه و 

بازنشستگی بی توجهی کردند.
در نتیجــه در ســال 1985 و پنج ســال مانده به 
فروپاشی، تعداد بازنشسته ها از تعداد شاغالن جلو زد 
و اتحاد جماهیر شوروی حدود 1۰2 میلیون بازنشسته 
داشت. در نتیجه صندوق های بازنشستگی این کشور، 

ورشکسته شدند.

مشکل بنده اساســا این نیست که جمعیت ایران در 
حال پیر شدن است. پیر شدن اتفاقی است که برای هر 

کشوری در فرایند توسعه اتفاق می افتد.
دنیا پر از کشورهای پیر است مانند لهستان، آلمان، 
ژاپن، اروپای غربی، روسیه و ایتالیا. من حتی مشکلی 
ندارم که ایران کشور نسبتا فقیری است برای اینکه دنیا 

پر از کشورهای فقیر است.
نگرانی من این اســت که ایران اولین کشــور جهان 
اســت که به صورت توامان در حال پیر شــدن و فقیر 

شدن است.
 در ســایر کشــورها ملت ها به افراد فقیــر در قالب 
صندوق های خیریه توجه می کنند اما زمانی که ملتی 
هم در حال پیر شدن باشــد و هم در حال فقیر شدن، 

مشکل ایجاد می شود.

ملت ایران در چهار دهه گذشــته بهترین فرصت ها 
برای پیشــرفت و توســعه را بدون نتیجه سپری کرد 
در حالی که هم پول داشتیم و هم ملتی جوان بودیم. 
در واقع به عنوان یــک ملت، هم پول و هم جوانی را از 

بین بردیم.
 شــما بدترین و وحشــیانه ترین تجلی توامان فقر و 
پیری کشور را در صندوق های بازنشستگی می توانید 

ببینید.
همیشه دولت ها به صندوق های بازنشستگی به چشم 
حیات خلوتی کــه می توان منابع آن را به آســانی در 

اختیار گرفت، نگاه می کنند.
این موضوع به دلیل تســلط دولت بر ســاختارهای 
اقتصادی و سیاسی ناشی از فقدان دموکراسی و تصدی 

و دخالت دولت در اقتصاد است.

ت
ش

یاددا
سعید لیالز

از وزیر نیروی جدید چه باید خواست؟ 
| حال که مقرر شد سکاندار وزارت نیرو رضا اردکانیان باشد فرصتی ارزشمند برای تشریح نگرانی 
ها و انتظارات بدنه  کارشناسی این وزارتخانه فراهم آمده است. تبیین خواسته ها و شفاف سازی، به دور از 
تندروی و کندروی می تواند در آغاز  راه، سنگ بنای مدیریت دستگاه را استوارتر سازد. اردکانیان در دورهای 
وزارت نیرو را راهبری خواهد کرد که موضوع آب و  محیط زیست بیش از هر زمانی در همهی الیههای جامعه 
حساسیت ایجاد کرده است و ابهامات فراوانی از سوی  دوستداران محیط زیست از یک سو و مصرفکنندگان 
)به ویژه جامعه کشاورزان، بعنوان اصلی ترین مصرف کننده آب( از  سوی دیگر مطرح می شود. گفتنی است 
هر یک از این دو دسته خواسته خود را – که گاه با خواسته دیگری ناسازگار است-  مقدم دانسته و پیگیری 

رفع آنها را جزء ماموریت های اصلی وزیر جدید می دانند.
نگرانی ها و دل مشغولی های جامعه  کشاورزان یعنی امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، وزیر 
را به تامین بیشتر و بیشتر منابع آبی ســوق می دهد و  جامعه دوستداران محیط زیست با ایده هایی نظیر 
توسعه پایدار و حفظ محیط زیســت نه تنها کاهش نرخ رشد پروژه های  تامین آب، که گاهی توقف پروژه 
های در حال اجرا را نیز مطالبه می کنند. البته در این بین گروههایی محلی یا سیاست  ورزانی فرصت طلب 

هم هستند که بر هر موجی سوار می شوند و نان به نرخ روز می خورند.  
آشکارا باید گفت که شــانه های آب دیگر به تنهایی تاب به دوش کشیدن مشکالت اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و بیکاری  را ندارد. با شفاف سازی باید آگاهی های عمومی را آنچنان بهبود داد تا همگان بدانند 
توسعهی بی اندازهی کشــاورزی، ایجاد  صنایع آب بر در مناطق خشک، وعده های آبکی برخی مسئولین 
و سیاستمدران محلی و البی گری های نامشــروع، بزودی  استخوان های منابع آبی کشور را درهم خواهد 
شکاند، و البته دریغ است ایران که ویران شود. باید مسئولیت ها و اختیارات  را شفاف کرد، انتظارات را واقعی 

و با تعامل، زیاده خواهی ها را مدیریت نمود.  

نیم نگاه
 دستور ویژه بطحایی

برای بررسی موضوع آزار و اذیت یک دختر دانش آموز
| ســیدمحمد بطحایی، وزیــر آموزش و 
پرورش به بــازرش ویژه وزیر دســتور ویژه ای برای 
بررســی موضوع آزار و اذیت یک دختر دانش آموز 
توسط سرایدار مدرسه در ارومیه صادر کرد. در این 
نامه، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به 
بزرگی زاده ماموریت داد تا به عنوان بازرس ویژه با 
اختیار تام به ارومیه برود و به همراه مدیرکل آموزش 
و پرورش استان آذربایجان غربی و با حضور در شورای 
تامین استان نســبت به بررسی اتفاقات حادث شده 
اقدام و عنداللزوم تصمیم مقتضــی اتخاذ نماید. به 
گزارش کائنات، روز گذشته خبری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که طی آن در یک مدرسه دخترانه در 
روستای اسالم آباد شهرستان ارومیه سرایدار مدرسه به دانش آموز 12 ساله تجاوز کرده است. در همین مورد، 
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی درباره درگیری میان خانواده یک دانش آموز دختر با مسئوالن 
مدرسه  ای در ارومیه توضیحاتی ارائه داد. مصطفوی؛ مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ارتباط با 
اخبار منتشر شده درباره درگیری خانواده ای با مسووالن مدرسه ای در ارومیه که به دلیل آزار و اذیت دختری 
توسط سرایدار مدرسه ای دخترانه رخ داده است، به ایلنا گفت: بنده و فرماندار ارومیه در منطقه حضور داریم؛ 
این مساله مطرح شده که البته هنوز دقیقا مشخص نیست. اهالی منطقه احساساتی شدند و خودشان وارد 

عمل شدند. خوشبختانه نیروی انتظامی در محل حضور دارد و در حال برقراری آرامش است. 

ذره بین

رییس قوه قضاییه:
برجام موشکی نخواهیم داشت برجام قابل مذاکره  مجدد نیستآمارها دستکاری نمی شود

رییس قوه قضاییه با تاکید بر ایســتادگی دســتگاه قضایی در مقابل 
هجمه ها و تخریب ها خطاب به مسئوالن عالی قضایی گفت: بنیان احضارها 

و رسیدگی ها باید شرعی، قانونی و عادالنه باشد و...

 سیاست  2 سیاست  2 اقتصاد  3

محمد باقر نوبخت با بیان اینکه در آمارهای اعالم شده از سوی مرکز آمار 
دستکاری رخ نمی دهد، گفت: قسم میخورم قبل از اعالم نتایج از آن بی خبرم. 

محمد باقر نوبخت در مراسم روز ملی آمار...

نماینده ایران در سازمان ملل با تاکید بر این که توافق هسته ای قابل مذاکره 
مجدد نیست، گفت که آژانس بین المللی تنها نهادی است که پایبندی ایران 

به توافق را تایید می کند...

خوشرو:نوبخت: 

کسی نمی تواند راجع به 
تسلیحات ایران حرفی بزند

| رئیس جمهور تاکید کرد: کسی نمی تواند راجع به قدرت 
نظامی کشــور ما حرفی بزند. حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانی صبح روز گذشته در همایش بزرگداشت چهلمین سالگرد 
شهادت حاج ســیدمصطفی خمینی در محل سالن اجالس سران 
تهران، اظهار کرد: راجع تســلیحات ایران خیلی به حرف ها گوش 
نکنید. تسلیحات ایران همه مثل همه کشورهای دنیاست. ما مقررات 
بین المللی داریم و در قانون اساسی هم داریم که نیروی نظامی ما 
باید بازدارنده باشد و چیز دیگری هم نمی خواهیم.وی ادامه داد: ما 
در شرایط مبادا دفاع موثر انجام خواهیم داد و کسی نمی تواند راجع 
به قدرت نظامی کشور ما که بر مبنای قانون اساسی و دکترین دفاعی 
است، حرفی بزند. بعضی ها که می خواهند با ما حرف بزنند تشریف 
بیاورند تا ببینیم چه کسی ضرر می کند. ما از آنها سوال می کنیم وقتی 
در مقابل متجاوز می جنگیدیم آیا به ما اسلحه دادید یا به متجاوز؟ یا 
می پرسیم در شرایطی که مردم ما زیر بمباران موشک های دشمن 

بودند آیا آنها حاضر شــدند به ما سالح پدافندی بدهند؟روحانی در 
ادامه خاطر نشان کرد: در زمان جنگ ما یک توپ ضد هوایی ساخت 
اروپا را که آنها متعهد به تعمیر آن بودند، به آنجا فرستادیم و نه تنها 
گفتند تعمیر نمی کنیم،  بلکه گفتند نمی توانیم به شما برگردانیم 
چون در شرایط جنگ هستیم. آیا آنها می خواهند راجع به تسلیحات 
ما حرف بزنند؟ اتفاقا ما خیلی حرف داریم.رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه بحث حضور ایران در منطقه فرار به جلو  است عنوان کرد: چه 
کســی برای منطقه ویرانی آورد؟ چه کسی عراق را ویران کرد؟ چه 
کسی به تروریست ها کمک کرد و آنها را به وجود آورد؟ به حرف ها 
اعتنا نکنید. اگر روزی الزم باشد ما بلدیم چگونه جواب بدهیم. قبال 
هم بحث شده و آنها همیشه در برابر حرف حق ما سخنی نداشته اند. 
راه ما صحیح و استوار است و آن را ادامه می دهیم.  البته ممکن است 

مشکالتی هم باشد که در برابر مشکالت ایستاده ایم.
 ادامه در صفحه 2

نگذاریم سرمایه اجتماعی لطمه ببیند. اگر اشکال کوچکی هست بزرگ نکنیم. رسانه های بیگانه دشمنی خودشان را 
نشان می دهند اما رسانه های داخلی باید وظیفه سنگین خود را حفظ کنند و به مردم اعتماد به نظام را بدهند. هر قدمی 

برای اعتماد،  خدمت به ملت و کشور است و هر قدمی برای عدم اعتماد، کشور را در معرض خطر قرار می دهد

رییس جمهوری:

برانکو ایوانکوویچ:
دربی ثروت 
فوتبال است 
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 کریستیز آثار مدرن
و معاصر خاورمیانه را به لندن برد

حراج هیچ!
در میان برآوردهای گران قیمت، 
کمینه و بیشینه 160 تا 230 هزار 

دالر فراوانی آثار بیشتری وجود دارد 
که سه اثر از هنرمندان ایرانی نیز 

در این میان جا می گیرند که شامل 
مجسمه »هیچ« پرویز تناولی ،»عشاق 

ایستاده«، اثر علی بنی صدر با نام 
»بسوزانش« و اثر فرهاد مشیری با 

عنوان »کاسه شناور« است


