
حرفروز

ريشه مشترك سوءاستفاده هاي مالي و ارزشي
اتفاقاتي كه در روز سه ش��نبه و در جريان تش��ييع جنازه شهداي 
غواص جنگ تحميل��ي رخ داد براي هر ايراني و عالقه مند به كش��ور و 
انقالب ناراحت كننده بود. اگرچه به پاس احترام به آن شهيدان نبايد در 
همان روز وجه منفي رخ داده در آن مراسم برجسته مي شد و بايد وجه 
مثبت و اصلي ماجرا مورد توجه قرار مي گرفت و به همين دليل در آن 
روز به اندازه كافي به اين مساله نپرداختيم. ولي اكنون كه چند روز از آن 
رويداد گذشته زمينه براي پرداختن به آن سوءاستفاده بزرگ وجود دارد، 
مساله مهم تر از اصل اين نوع سوءاستفاده ها، ذهنيتي است كه منجر به 
چنين سوءاستفاده هايي مي شود. قضيه از اين قرار است كه عده اي خود 
را متولي و سخنگوي خودخوانده شهدا مي دانند و آنان را حامي و مدافع 
همه مواضع كنوني خود مي نامند، گويي كه آنان ش��هيد شده اند تا از 
ايده ها و ذهنيت هاي نادرست اين جماعت خودمحور حمايت كنند و 
در واقع گويي كه شهيد راه اين گروه شده اند!! ريشه اين مشكل همان 
است كه به سوءاستفاده هاي مالي در دولت گذشته نيز منجر شد. آنان 
هم گمان مي كردند متولي خزانه كشور هس��تند و هر طور كه صالح 
مي دانند بايد اموال مردم را خرج و به هر كس كه مي خواهند مي توانند 
بذل و بخشش كنند. اين جماعت هيچ حد و مرزي را براي بهره برداري  
از منابع مالي و نيز فرهنگي و ارزش��ي كشور نمي شناسند، همان گونه 
به منابع مال��ي و امكاناتي مردم دس��ت اندازي مي كنن��د كه به منابع 
ارزش��ي و فرهنگي آنان يورش و هجوم مي برند. هر دو را به يك شكل 
غارت مي كنند. اگر دست اندازي سازمان يافته حدود صدها ميليارد 
دالر درآمدهاي نفتي در س��ال هاي 1384 تا 1392 را مي بينيم، بايد 
دست اندازي س��ازمان يافته تر ارزش هاي انقالبي و اسالمي را در آن 
دوره هم ببينيم. اينكه ببينيم چگونه مقدسات، و ارزش هاي اسالمي 
و انقالبي مورد تاخت وتاز قرار گرفت و آنها را خرج منافع شخصي خود 
كردند. گاه از قول امام عصر )عج( خرج خود كردند، گاه از امام خميني 
)ره( از طريق خواب ديدن مايه گذاش��تند و الي آخر. متاسفانه پس از 
1392 نيز اين روند ادامه داشته است، اگر دولت تدبير و اميد توانسته 
تا حدي مانع از دست اندازي هاي آنان به منابع مالي و مادي شود يا به 
دليل كاهش اين منابع، ديگر امكان چنداني براي دست اندازي مالي 
اين جماعت باق��ي نمانده، ولي به جاي آن ي��ورش به منابع فرهنگي 
و ارزش��ي نه تنها خاتمه نيافته كه افزايش هم يافته است. اين هجوم 
سازمان يافته را چگونه بايد تحليل كرد؟ اگرچه چنين هجومي معرف 
بي تعهدي و بي اخالقي است ولي نشانگر يك ضعف اساسي در ميان 
غارتگران منابع ارزشي و فرهنگي نيز هست.  ادامه در صفحه 4

رييس مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام گف��ت: مخالف��ان تخريبي 
با اس��تفاده از منابع مالي و رس��انه هاي تبليغي فراوان خود، درصدد القاي 

ناكارآمدي مسووالن اجرايي كشور هستند. 
به گزارش ايرنا، آيت اهلل اكبر هاشمي رفس��نجاني در ديدار هيات مديره 
و جمعي از اعضاي خانه صنع��ت، معدن و تجارت جوانان اي��ران، توجه به 
نهادهاي غيردولتي و تشكل هاي مردم نهاد به ويژه سازمان هايي كه با تالش 
و كوشش جوانان تشكيل شده اند را ضروري دانست. وي افزود: موانع اداري 
و بهانه جويي هاي ش��به قانوني مخالفان تقويت بخش خصوصي با اصالح و 
تدوين سياست هاي صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسي برطرف شد، اما در 

اجرا گرفتار دولتي شد كه هيچ اعتقادي به آن نداشت. 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر واگذاري امور به مردم 
و موفقيت آن در مقايس��ه با بخش هاي دولتي، توجه به بخش خصوصي را 
يك روند جهاني دانس��ت. هاشمي رفسنجاني اظهار داش��ت: در جامعه اي 
كه ظرفيت براي اش��تغالزايي وجود دارد، افزايش بي��كاران با هيچ بهانه اي 
توجيه پذير نيست. وي در پاس��خ به ابراز نگراني هاي اعضاي خانه صنعت، 
معدن و تجارت جوانان درباره اوضاع كش��ور، به بايده��ا و نبايدهاي مكرر 
بعضي از نهادهاي كشور براي ايجاد محدوديت در كارهاي دولت اشاره كرد. 
ريي��س مجمع تش��خيص مصلحت نظام خاطرنش��ان ك��رد: در حالي 
كه منابع درآمدي كش��ور به ش��دت كاهش پيدا كرده، برخي دخالت ها در 

تصميم گيري هاي اجرايي، مخصوصا در سياست خارجي، صورت مي گيرد. 
هاشمي رفس��نجاني با تاكيد بر اين نكته كه ضرره��اي اظهارنظرهاي 
غيركارشناسي مقامات غيرمسوول و تصميم هاي جناحي برخي نهادها، در 
وهله اول به ضرر مصالح و منافع ملي كشور و مردم تمام مي شود، گفت: در 
شرايط كنوني منطقه و جهان بايد همه با وحدت كلمه و انسجام پشتيبان 

نظام و حامي دولت براي حل مشكالت باشيم. 
وي با مقايسه ش��رايط امروز با س��ال هاي پس از جنگ تحميلي و آغاز 
به كار دولت س��ازندگي، اظهارداش��ت: خرابي ها و ويراني هاي آن سال ها، 
به خاطر هشت س��ال جنگ بود كه روحيه حماس��ي مردم را براي جبران 
برمي انگيخت و روابط مسووالن، به ويژه در سطوح عالي صميمانه و عميق 
بود؛ اما خرابي هاي ناش��ي از س��وءمديريت هاي دولت قب��ل نااميدي را به 
جامعه تزريق مي كرد و وحدت و همدلي بين مس��ووالن مختلف و مردم را 
مخدوش كرده بود. وي در پاسخ به تقاضاي شركت كنندگان در اين ديدار 
براي بازگش��ت روحيه سازندگي به كش��ور گفت: اصالح سياست داخلي و 
تقويت خودباوري، همدلي و همكاري و همچنين اصالح سياست خارجي 
و گس��ترش تعامالت بين المللي براس��اس عزت و حكم��ت، از مهم ترين 
پيش نيازهاي آن شرايط هس��تند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
افزود: بسياري از خواس��ته هاي گروه هاي مولد در راستاي تقويت پايه هاي 

اقتصادي كشور است. 

خبر روز
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني: 

در تصميم گيري هاي سياست خارجي دخالت مي شود
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:17- 16 در مسجد  روز يكشنبه 94/3/31 از ساعت 30
نور واقع در ميدان فاطمي برگزار مي گردد.

مراسم يادبود مرحومه مغفوره سركار

حاجيه خانم بتول زندي

سيداحمد مرعشي، سيدحسين مرعشي، دكتر سيدعلي، 
سيدمحمد، سيدعلي اكبر و دكتر سيدشهاب الدين مرعشي، 
محمد اسدي و سيدعليرضا شريفي

ضميمه  رايگان

ويژه استان گيالن
از روزنامه فروشان بخواهيد

۱۳ مرداد  جلسه دادگاه برگزار مي شود

 محاکمه متهمان حمله به علی مطهری
 بازگشت 
به » هبوط دركوير«

 بررسي سويه هاي اجتماعي
  و سياسي عرفان دكترعلي شريعتي

 در  سي و هشتمين سالمرگ  او 

با گفتارهايي از:احسان شريعتي،سوسن شريعتي ،امير رضايي و....

 هفته داغ هسته اي 
با وزراي خارجه

  ظريف، كري و مذاكره كنندگان ۱+ 5 ، به ۱0تير مي انديشند
    س�ارا معصومي/مديران سياس��ي 1+5 خ��ود را به وين رس��انده و 
به همتاه��اي ايراني خ��ود ملحق ش��ده اند. ديدارهايي مي��ان تيم هاي 
مذاكره كنن��ده در س��طح دو، س��ه و چندجانب��ه همچن��ان در جريان 
اس��ت؛ روندي ك��ه پيش بيني مي ش��ود تا تاري��خ 30ژوئن براب��ر با 10 
تير به ش��كل روزانه تكرار ش��ود ت��ا ش��ايد از حجم اختالف ها كاس��ته 
ش��ده و پرانتزهاي موجود يكي پس از ديگري بس��ته ش��ود. رياس��ت 
تي��م مذاكره كننده اي��ران را س��يد عب��اس عراقچي ب��ر عه��ده دارد. 
يك منب��ع نزديك ب��ه تي��م مذاكره كنن��ده مي گوي��د احتم��ال دارد 
محمدجواد ظري��ف روز دو ش��نبه برابر ب��ا 22 ژوئن براي پيوس��تن به 
 مذاكره كنندگان تهران را ترك كند.وي ب��راي ديدار با فدريكا موگريني 
و همتاهاي اروپايي خ��ود در مذاكرات هس��ته اي راهي اروپا مي ش��ود.

هنوز محل اين مذاكرات مشخص نيس��ت.در حالي كه برخي رسانه هاي 
امريكايي به اس��تناد به توصيه پزش��كان به ج��ان كري ب��راي پرهيز از 
جابه جايي تا چند هفته آتي ادعا مي كنند كه وي ديرتر به مذاكرات ملحق 
خواهد شد اما واش��نگتن تايمز به نقل از يك مقام ارشد امريكايي تاكيد 
مي كند كه جان كري با وجود مشكالت شكستگي پا اواخر ماه جاري به 
اروپا سفر مي كند تا در مذاكرات نهايي ايران و 1+5 حاضر شود. جان كري 

به طور شخصي مايل اس��ت قبل از پايان مهلت مذاكرات در 30 ژوئن به 
مذاكرات ملحق شود. در ش��رايطي كه هنوز هيچ منبعي به شكل قطعي 
از توافق يا تمدي��د در 10 تير س��خن نمي گويد اما س��رگئي ريابكوف، 
معاون وزير خارجه روس��يه با بيان اينكه توافق هسته اي احتماال تا قبل 
از 30 ژوئن نهايي مي ش��ود، از برگزاري نشست مش��ترك وزراي خارجه 
ايران و گروه 1+5 بين 25 تا 30ژوئن خبر داد. وي در اين خصوص گفت: 
»مشكالت كمي در اين دور از مذاكرات اس��ت بنابراين احتمال حصول 
توافق مي��ان اي��ران و 1+5 تا 30 ژوئن وج��ود دارد.«با توج��ه به نزديك 
ش��دن به ضرب االجل خودخوانده ايران و 1+5، رسانه هايي كه قريب به 
دو سال گذشته اين مذاكرات را تمام و كمال پوش��ش داده اند نيز هر روز 
حرفي تازه، پيش بيني دور تا نزديك به واقعيت يا خبررس��اني از پش��ت 
پرده در اتاق مذاك��رات را روي خروجي هاي خود ق��رار مي دهند. رويترز 
در تازه ترين گزارش خود در اين خصوص مي نويسد: ايران تالش مي كند 
جزييات مذاكرات ب��ه بيرون درز پي��دا نكند. فرانس��وي ها همچنان در 
موضع گيري هاي خود در مألعام همان موضع سخت هميشگي را حفظ 
كرده اند و باراك اوباما، رييس جمهور امريكا هم براي فروش اين توافق به 
كنگره با چالش هاي بسياري روبه رو است.  صفحه  12 رابخوانيد

 وزارت بهداشت را 
با 8 هزار ميليارد تومان 
بدهی تحويل گرفتم
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گروه سياسي| »آفتاب پشت ابر نخواهد ماند«. به نظر مي رسد اين جمله 
پاياني نامه علي مطهري پس از اتفاقات شيراز با اعالم زمان برگزاري دادگاه 
وي به وقوع خواهد پيوس��ت؛ پرونده اي كه اين بار رييس و معاون دانشگاه 
شيراز را نيز در خود مي بيند. 18 اسفند 93 اتفاقي در شيراز روي داد كه تا 
ماه ها نام اين شهر را بر سر زبان ها انداخت. »علي مطهري مورد حمله قرار 
گرفت«. نماينده مردم تهران كه در اين روز براي انجام يك س��خنراني در 
دانشگاه شيراز به اين شهر سفر كرده بود، در بدو ورودش به فرودگاه شيراز 
با حمله حدود 50 نفر افراد ناشناس مواجه شد؛ افرادي كه با چوب و سنگ 
به خودروي وي حمل��ه كردند و اجازه عبور ب��ه وي نمي دادند، مهاجماني 
ناشناس كه برخي سوار بر موتور، با اسپري گاز فلفل از وي استقبال كردند. 
تعدادي از اين افراد كه موتورهاي سنگين نيز در ميان آنها ديده مي شدند، 
ماس��ك بر صورت و در خروجي بلوار فرودگاه قرار داش��تند به دور ماشين 
حامل مطه��ري حلقه زدن��د، جلوي حرك��ت آن را گرفتند و شيش��ه آن 

را شكستند. اما تنها عكس��ي كه از اين نحوه استقبال منتشر شد، تاكسي 
فرودگاه با شيش��ه هايي شكس��ته بود و البته تصويري از جراحات وارده بر 
نماينده مردم تهران. علي مطهري كه اصرار داشت مراسم سخنراني اش در 
دانشگاه ش��يراز با حمله اين افراد لغو نشود، به سمت يكي از كالنتري هاي 
اين ش��هر رفت و چند س��اعت در آنجا منتظر ماند تا جو ملتهب بيرون از 
كالنتري آرام شود، اما اين آرامش برقرار نشد. مطهري كه به دعوت انجمن 
دانشجويي فرهنگ و سياست دانشگاه شيراز براي سخنراني در اين دانشگاه 
به ش��يراز رفته بود، گرچه تا چند س��اعت همچنان براي ايراد سخنراني 
اصرار داشت اما موتورسواران همچنان در بيرون كالنتري حضور داشتند. 
در نهايت بنا به درخواست استانداري فارس مراسم سخنراني وي لغو شد. 
به اين ترتيب مطهري به تهران بازگشت؛ بازگشتي كه البته پايان ماجراها 
نبود. از آن روز به بعد اظهارنظرها و اعتراضات به اين شيوه برخورد با فرزند 
آيت اهلل مطهري آغاز شد.  صفحه 3 را بخوانيد

براي ۱۱ نفر  از جمله دو مقام دانشگاه شيرازكيفرخواست صادر شد
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اعتماد| وزير بهداش�ت مي گويد: وزارت بهداشت 
را با حدود هشت هزار ميليارد تومان بدهي تحويل 
گرفتي�م و هم�كاران، معوقات بي�ش از 20 م�اه از 
دولت طلب داشتند. در اين ش�رايط به وجود آمده، 
بح�ران دارو وجود داش�ت و تف�اوت ن�رخ ارز هم 

مزيد برعلت بود. 

يك مقام وزارت كشور اعالم كردخاموشي صداي آرامش و انديشه رييس دفتر  رييس جمهوري:

قرآن كتاب خداس��ت، »كتاب��ي كه از 
گذشتگان و آيندگان شما در آمده، حل و 
فصل كشمكش هاي ش��ما در آن است« 
حق را از باطل جدا مي كند، پندگويي است 
كه فريب ندهد و راهنمايي است كه گمراه 
نكند و حديث خواني است كه دروغ نگويد 
و كس��ي با قرآن ننشس��ت، جز كه چون 
برخاست افزون شد يا از وي كاست، افزوني 

در رستگاري و كاهش از كوري و بدانيد كسي را كه با قرآن نياز نباشد، 
بي قرآن بي نياز نباش��د، پس هر كس هدايت را در غير آن بجويد به 
ضاللت افتد. اين سخنان نويسنده ناتواني چون من نيست تا بخواهد 
براي شناساندن قرآن قلم فرس��ايي كند و با بياني الكن درباره قرآن 
سخني بگويد؛ اين سخنان از آن كسي است كه در مكتب وحي نبوي 
تربيت شده و س��ال ها طعم شيرين قرآن را چش��يده است و از همه 
مهم تر تاثير قرآن را بر جامع��ه آن روز حجاز ديده و موقعيت جامعه 
را توصيف كرده است؛ جامعه اي كه به هنگام طلوع قرآن در ظلمتي 
بس س��همناك به س��ر مي برد و مردمش در آتش گمراهي، ناداني، 
كينه و اختالف مي سوختند و نمي دانس��تند بايد چه كنند و به كه 
و كجا پناه ببرند، در چنين فضايي بود كه فري��اد آزادي بخش قرآن 
طنين افكن شد و نداي رهايي انسان را از جهل و شرك و كفر سر داد. 
قرآن مردم را به يگانگي خدا و برادري و صلح و صفا و آرامش و مبارزه 
با ستم، جهل، دختركشي و فساد دعوت كرد و چنين است كه علي 
)ع( شاگرد راستين پيامبر و كسي كه از آغاز نزول قرآن همراه پيامبر 
بود و نكته هاي وحي را دريافته مي گويد: كسي با قرآن ننشست جز 
آنكه بر دان��ش او افزود و از ناداني ها و كژي هايش بكاس��ت، حق را از 
باطل جدا مي كند، پندگويي است كه فريب ندهد، از اين رو مومنان 
چون دل به قرآن بستند، آن را چون جان شيرين خود عزيز داشتند 
و شالوده و بنيان زندگي خود را بر آن نهادند و چنان شد كه در اندك 
زماني دگرگوني عميق��ي در جزيره العرب پديد آورد و انس��ان هاي 
بي تمدن و ب��ه دور از آداب را به مومناني وارس��ته و خدا جوي و عزيز 
و توانمند بدل س��اخت ؛ آفاق نور قرآن در كمتر از نيم قرن، ش��رق و 
غرب عالم را فرا گرفت و به ه��ر جا كه مي رفت و هر ك��س آوازه آن 
را مي شنيد، درخشش��ي در زواياي وجودش تابيدن مي گرفت و او را 
شعله ور مي ساخت و جاذبه اي در دل او ايجاد مي كرد كه رهايي از آن 
ممكن نبود.  ادامه در صفحه 13
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قرآن اثري جاودان
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اسماعيل كهرم | تيرگان چند سال 
پيش بود كه ما با چند نفر از دوستان به 
رينه سفر كرديم. رينه يكي از شهرهاي 
كوهپايه دماوند اس��ت. در نزديكي اين 
شهر ديديم يك مرتع كه در سراشيبي 
هم ق��رار داش��ت آت��ش گرفت��ه بود. 
متاسفانه باد ش��ديد مي وزيد و آتش به 
سرعت در حال پيش��رفت و حركت به 

سمت نوك تپه بود. در باالي تپه چند درخت اورس قرار داشت 
كه درخت بسيار زيبايي اس��ت كه هزاران سال عمر مي كند. ما 
وقتي ديديم آتش به س��مت اورس ها پيش مي رود، هراسان و با 
امكاناتي كه داش��تيم براي خاموش كردن آتش به سمت محل 

آتش سوزي رفتيم. 
يكي از دوستان ما با سازمان مراتع و جنگل داري تماس گرفت، 
بعد از حدود نيم ساعت ماموران س��ازمان مراتع و جنگلداري به 
همراه يك وانت به محل آتش سوزي رسيدند و تنها امكاناتي كه 
براي اطفاي حريق همراه ش��ان بود، چند شاخه از برگ هاي بيد 
مجنون و درخت زبان گنجش��ك بريده، بود تا بتوانند به وسيله 
آنها آتش را مهار كنند. فكر نمي كنم امكانات س��ازمان حفاظت 
محيط زيست بيشتر از اين باش��د. يكي از داليل گسترش آتش 
اين اس��ت كه ما وس��يله امحاي آتش نداريم. دو سال پيش در 
زمان مديري��ت آقاي محم��د زاده در س��ازمان حفاظت محيط 
زيست، روسيه براي نمايش در المپيك بازي هاي زمستاني از ما 
دو قالده پلنگ خواس��ت. ما اين پلنگ ها را با هدف احياي نسل 
ببر مازندران در ازاي دريافت دو قالده از اين گونه نادر، به روسيه 
تحويل داديم، كه در ابتدا به ما گفتند اين ببر مازندران است ولي 
در واقع ببر س��يبري بود و بعد هم در اثر بي توجهي و قرار دادن 
نر و ماده در يك قفس، آسيبي كه ببر ماده به ببر نر رساند باعث 
مرگ ببر نر شد. ما مي توانس��تيم زماني كه روسيه نياز به پلنگ 
داشت، در ازاي در اختيار گذاردن اين پلنگ ها از روسيه امكانات 
و هواپيماهاي مخصوص اطفاي حري��ق را مطالبه كنيم. وقتي 
آتش شروع مي شود باد اين آتش را گسترش مي دهد و امكانات 
سازمان جنگل ها و مراتع هم در حدي نيست كه در مراحل اوليه 
اين آتش را مهار كند، به همين دليل آتش گسترش پيدا مي كند.
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