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اغتشاشگران
علیه کشاورزان

همزمان با پایان تجمع بیحاشیه کشاورزان
اصفهانی ،عدهای با آتش زدن چادر کشاورزان
حمله به پلیس و اماکن عمومی در اطراف
یوسه پل ایجاد ناامنی کردند
پل خواجو و س 
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آییننامه قیمت پلکانی
و حذف یارانه پنهان گاز پرمصرفها ابالغ شد

گازگرفتگی
نابرابری

قبض گاز مشترکان پرمصرف
(حدود  4درصد کل مشترکان)  4برابر میشود

باال میرویم
جلسه شورای عالی فضایی پس از  11سال برگزار شد

تأکید رئیسی بر شتاببخشی به برنامههای فضایی کشور
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کمالوندی :در کارگاه کرج مواد هستهای تولید
نمیشود ،بازدید از آن خارج از قوانین پادمانی است

ورود آژانس
ممنوع!
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واکنش عجیب رئیس بانک مرکزی ترکیه به سقوط
لیر :یکی از بهترین نظامهای بانکداری را داریم!

قیمت هر دالر آمریکا در ترکیه
به  12لیر و  66قوروش رسید
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روی ویبره لیر

نشست پیشهمایش بزرگداشت عالم وارسته آیتاهلل سیدجواد خامنهای(ره) برگزار شد

نگاه

کشتیبان را سیاستی دیگر نیامد!

محمدحسین مهدویزادگان :سرانجام مذاکرات
بر سر تشکیل دولت ائتالفی در آلمان به سرانجام
رس��ید و  ۳حزب سوسیال -دموکرات ،سبزها و
دموکراتهای آزاد بزودی دولت جدید این کشور
را ب��ه صدراعظمی «اوالف ش��ولتس» از حزب
سوسیال -دموکرات تشکیل خواهند داد .در این
معادله ،خبری از حزب متبوع آنگال مرکل (حزب
دموکرات -مسیحی) در معادالت قدرت نیست.
مرکل تصور میکرد پس از اعالم کنارهگیری از
قدرت ،حزب دموکرات -مس��یحی در انتخابات
پیروز ش��ده و متعاقبا صدراعظم جدید آلمان را
نیز شخص او تعیین خواهد کرد اما محاسباتش
این بار درست از آب درنیامد!
ب��ه این ترتی��ب ویترین سیاس��ت داخلی و
خارج��ی آلمان نیز ب��زودی تغیی��ر میکند و
سوس��یال -دموکراتهایی که خ��ود را طرفدار
تنشزدایی در نظام بینالملل میدانند ،در رأس
معادالت قدرت در برلین و اتحادیه اروپایی قرار
خواهند گرفت .شاید در ابتدا تصور شود افرادی
مانند اوالف شولتس ،اشتاینمایر ،اشتاینبروک،
زیگمار گابریل و ...به مراتب سنخیت بیشتری با
واژگان صل��ح و امنیت در حوزه روابط بینالملل
داشته و از این حیث با آنگال مرکل و همراهانش
تفاوت اساسی دارند اما این تصور کامال خطاست!
سوس��یال -دموکراتهای آلمان حدود یک
دهه اس��ت در دول��ت ائتالفی م��رکل حضور
داش��تهاند و سکان وزارت خارجه آلمان نیز در
طول این سالها در دستان آنها بوده است .بنا بر
ارزیابی مؤسسه علوم و سیاست برلین ،در فاصله
سالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۹کشورهای عربستان
س��عودی ،قطر ،امارات عربی متح��ده ،الجزایر
و مصر خریدار حدود یکس��وم کل تجهیزات
جنگ��ی صادراتی آلمان ب��ه ارزش  ۶میلیارد و
 ۱۰۰میلیون یورو بودهاند .نکته جالب توجه اینکه
سوسیال -دموکراتها قبل از اینکه تن به ائتالف
با دولت مرکل بدهند ،خود را مخالف سرسخت
حمایت تسلیحاتی از رژیم سعودی میدانستند
اما پس از آن ،پرده از چهره واقعی خود برداشتند.
سوسیال -دموکراتهای آلمان در پارلمان این
کش��ور (بوندستاگ) ضمن حمایت از جنایات
س��عودیها و نسلکش��ی آنها در یمن ،زمینه
را جهت ارس��ال مستقیم و حتی غیرمستقیم
تس��لیحات آلمانی به ریاض فراهم کردند .پس
از قتل «جمال خاش��قجی» روزنامهنگار منتقد
سعودی توسط بنسلمان و عوامل وی ،پارلمان
آلمان طرح توقف حمایت تسلیحاتی برلین از
س��عودی را تصویب کرد .ب��ا این حال ژرمنها
میزان صادرات تسلیحاتی خود را به کشورهای
مصر و امارات ( ۲شریک سعودیها) افزایش داده
و از آنها خواستند سالحهای ارسالی را در اختیار
ریاض قرار دهند.
ادامه در صفحه 6

بحث و بررسی شخصیت علمی ،اخالقی و سیره اجتماعی آیتاهلل سیدجواد حسینیخامنهای
در نشس��ت پیشهمای��ش
گزارش
بزرگداش��ت آی��تاهلل ح��اج
سیدجواد حس��ینیخامنهای که صبح دیروز به همت
س��تاد برگزاری بزرگداش��ت این عالم ربانی در مشهد
برگزار شد ،شخصیت این فقیه وارسته با حضور اساتید
و پژوهشگران ،مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور اساتید سطوح عالی حوزه
علمیه خراس��ان ،پژوهشگران حوزه و دانشگاه و برخی
بس��تگان نزدیک آیتاهلل سیدجواد خامنهای در محل
تاالر موزه قرآن حرم مطهر رضوی برگزار ش��د ،برخی
پژوهشگران و اساتید دانشگاه به بیان ضرورت بررسی
سیره و سلوک شخصیتهای برجسته و عالمانی چون
آیتاهلل حاجسیدجواد حسینیخامنهای و نیز تبیین ابعاد
گوناگون شخصیت ایشان پرداختند.
آیتاهلل س�یدجواد خامنهای تجسمی از علمورزی،
زهد و تقواست

تجسمی از علمورزی ،زهد و تقواست میتواند الگویی
بسیار مناسب برای نسل امروز بویژه حوزههای علمیه و
طالب باشد.
حجتاالسال م مؤذنی در ادامه درباره فرآیند برگزاری
این بزرگداشت گفت :این ستاد از سال گذشته به همت
مؤسسه پژوهشی-فرهنگی انقالب اسالمی در مشهد و
با همکاری کتابخانه و بنیاد پژوهشهای آستان قدس
رضوی ،علمای حوزه علمیه خراسان و نمایندگی ولیفقیه
در خراسان و تبریز تشکیل و از همان ابتدا فعالیتهای
پژوهشی آن آغاز شد که تاکنون حاصل کار این ستاد
انج��ام بیش از  100مصاحبه و گردآوری بیش از 300
قطعه سند در ارتباط با ایشان است که از جمله اسناد
مهم میتوان به برخی آثار علمی و اجازات اجتهاد آیتاهلل
سیدجواد خامنهای و علمای خاندان ایشان اشاره کرد.
وی در پای��ان ب��ا تأکی��د بر اینک��ه همایش اصلی
بزرگداش��ت آیتاهلل س��یدجواد خامنهای در ماههای
آینده پس از تکمیل آثار علمی برگزار خواهد شد ،گفت:
پژوهشگران و اساتیدی که مایلند در عرصه پژوهش و
گردآوری اسناد یا نگارش مقاالت به ستاد بزرگداشت
یاری برس��انند ،میتوانند از طریق دبیرخانه این ستاد
اعالم آمادگی کنند.

حجتاالس�لام س��یدامید مؤذن��ی ،دبی��ر اجرایی
بزرگداشت آیتاهلل حاجسیدجواد حسینیخامنهای به
عنوان نخس��تین سخنران این جلس��ه به بیان اهداف
برگزاری این پیشهمای��ش و تبیین فرآیند برگزاری
بزرگداشت در ماههای آینده پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری چنین همایشهایی
گفت :یکی از بزرگترین آسیبهای فرهنگی این است
که پیشینه و ریشههای فرهنگ جامعه بخوبی معرفی
نشود و نس��بت به داشتهها و میراث معنویمان دچار
غفلت ش��ویم ،از اینرو برای جلوگیری از این آس��یب
ضرورت دارد برای ش��ناخت و معرفی عالمان ربانی که
هر یک حلقهای از سلسله مبارک عمل به سنت و معارف
اهلبیت علیهمالسالم بودهاند ،ب ه طور ویژه عمل کنیم.
دبیر اجرایی بزرگداشت آیتاهلل سیدجواد خامنهای با
اشاره به برخی جلوههای اخالقی و جایگاه علمی واالی
آیتاهلل سیدجواد خامنهای افزود :چنین شخصیتی که

در ادامه این نشس��ت دکتر ابوالفضل حسنآبادی،
پژوهشگر تاریخ ش��فاهی علمای خراسان گفت :برای
پاسداشت یک عالم از چند منظر باید به بررسی پرداخت
که در این میان بافت زمانی و مکانیای که آن شخصیت
در آن قرار داشته است ،اهمیت ویژهای دارد.
وی تبارشناسی علمی ،اخالقی و محلی در بررسی
شخصیتهای اثرگذار تاریخی را یکی از راههای شناخت
هر چ ه بیشتر شخصیت برشمرد و نماز جماعت 50ساله
آیتاهلل س��یدجواد حس��ینیخامنهای(ره) در یکی از

مهدیطاهرخانی:نهسیخبسوزد
یادداشت
نه کباب؛ این شاید نزدیکترین
نیتخوانی درباره سازندگان فیلم
«اسپنسر» باشد .این فیلم نگاهی
اس��ت به  ۳روز زندگی پرنسس
دایانا در دسامبر  1991تا ژانویه
 ،1992البته بر اساس تخیل و
زاییده ذهن نویسنده ولی وام گرفته از اتفاقات واقعی که
هر کدام مابهازای کامال حقیقی دارد.
فیلم با گم شدن دایانا در مسیر کاخ ساندرینگهام،
همان محلهای که دایانا بچگیاش را در آن سپری کرده،
شروع میشود و پایانش فرار از این کاخ با چهرهای خندان
است؛ آن هم به همراه پسرانش ،ویلیام و هری.
قرار نیست در این فیلم کسی ملکه الیزابت را قضاوت
کند اما به نقد کشیدن سنتها چرا .حضور در این کاخ به
بهانه  ۳روز کریسمس ،برای پرنسس ولز ،به مثابه تحمل
زندان است .او آنجاست؛ تنها برای پسرانش .کامیونهای
نظامی در حال ورود به کاخ هس��تند با جعبههایی که
روی آن نوش��ته ش��ده اس��ت مهمات اما درونش مواد

غذایی است که باید صرف خانواده سلطنتی شود .حقیقتا
مضحکنیست؟
پرنسس دیرتر از ملکه به کاخ میرسد و این نخستین
اعالن جنگ  ۲بانوی اصلی فیلم است؛ اولی ملکه انگلیس
که تماما مطیع سنن و آداب خاص سلطنت است و دومی،
مادر  ۲شاهزاده که تابوشکن است .هنگام ورود به کاخ از او
میخواهند خودش را روی یک ترازو وزن کند؛ کاری که
ملکه انجام داده بود و همچنین تاکید داشت دیگران هم
باید آن را انجام دهند؟ چرا؟ چون یک شاهزاده بیکار در
قرن نوزدهم این کار به زعم خویش مفرح را پایه گذاشت
و سنت کرد .هنگام پایان کریسمس همه باید 1300گرم
به وزنشان اضافه شده باشد.
البد این به معنای خوش گذشتن در خانواده سلطنتی
تلقی میشود اما برای دایانا یک کار بیمعناست که او در
ابتدا قصد طفره رفتن از آن را دارد اما دست آخر تسلیم

منابع خوبی از کتابخانه آیتاهلل سیدجواد خامنهای
پیدا شده است که حدود  10نسخه از آنها خطی است

مس��اجد و محالت مهم مش��هد را ،یک��ی از مصادیق
تبارشناسی محلی ذکر کرد.
پژوهشگر تاریخ شفاهی علمای مشهد ضمن اشاره
به ویژگیهای فرآیند تاریخ شفاهی به بررسیهای اخیر
در مجموعه نسخ خطی آستان قدس رضوی اشاره کرد
و گفت :اخیرا منابع خوبی از کتابخانه ایشان پیدا شده
است که حدود  10نسخه از آنها خطی است و در برخی
از آنها از دستخط رهبر معظم انقالب متوجه شدیم این
آثار مربوط به افراد خاندان ایشان است.
ما وامدار حیات آیتاهلل سیدجواد خامنهای هستیم

استاد غالمرضا جاللی ،عضو هیأت علمی پژوهشکده
اسالم تمدنی دفتر تبلیغات اسالمی از دیگر مدعوین این
همایش ،در س��خنرانی خود با موضوع «مقاطع حیات
اجتماعی آیتاهلل سیدجواد حس��ینی خامنهای(ره)»
گفت :اگر بخواهیم چنین شخصیتهای مهم و اثرگذار
تاریخی را بدرستی بررسی کنیم باید به شرایط حیات
اجتماعی و محیط فرهنگی توجه دقیق داشته باشیم.
مدیر گروه انساب بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس رضوی با بیان زوایای زندگی ایشان در دورههای
مختلف تاریخی گفت :گذشته از همه ویژگیهای اخالقی
و علم��ی و اجتماعی آیتاهلل س��یدجواد خامنهای ،در
حقیقت ما وامدار حیات ایشان هستیم ،چرا که فرزندی
هلل العظمی س��یدعلی
چ��ون رهبر معظم انقالب آیتا 
خامنهای را در دامان خود پرورش دادند.
آیتاهلل سیدجواد خامنهای در مواقع لزوم کنشهای
سیاسی الزم را بروز میداد

دکتر موسی حقانی ،استاد دانشگاه و معاون پژوهشی
مؤسس��ه مطالعات تاریخ ای��ران از دیگر میهمانان این
نشستکهباموضوع«سبکشناسیعلمایمعاصرشیعه
در فعالیت سیاسی» به سخنرانی پرداخت ،با بیان اینکه
باید از منظری دیگر به بررسی شخصیت اجتماعی افرادی
نظیر آیتاهلل حاجسیدجواد حسینیخامنهای پرداخت،

آقاضیا عراقی بهره برده است که از برترین شخصیتهای
علمی تاریخ شیعه هستند.
نویسنده کتاب «سیمای فرزانگان» در ادامه با بیان
جایگاه اجازات علمی در شناخت شخصیتهای علمی
به موضوع تعابیر موجود در اجازات آیتاهلل س��یدجواد
خامن��های پرداخت و گف��ت :در تعابیر عالمان بزرگی
همچون آیتاهلل العظمی میرزای نائینی و آیتاهلل العظمی
شیخ عبدالکریم حائری تعابیر ویژهای درباره ایشان وجود
دارد که نشان سطح باالی علمی ایشان است.

گفت :اینکه ایشان تارک دنیا بودند به این معنا که زاهد
ت اما بهمعنای ترک
و بیرغبت به دنیا بودند ،صحیح اس 
حیات اجتماعی نیست .متأسفانه پس از انقالب در میزان
توجه به شخصیتهای دینی بر اساس فعالیتهای خاص
سیاسی ایشان اقدام شد که این به دلیل آدرس اشتباهی
بود که قبل از انقالب به مردم داده شد و این آدرس غلط
نگاهها را محدود کرد و متاسفانه موجب غفلت از بسیاری
از شخصیتهای دینی شد.
دکت��ر حقانی در ادامه با تأکید بر پیش��ینه حیات
نخبگان در برگزاری شایستهتر این نشست مشارکت
اجتماعی -سیاسی آیتاهلل سیدجواد خامنهای و حوادثی
که ایشان شاهد بوده است ،به تبیین سلوک اجتماعی -کنند
همچنی��ن در ابتدای این جلس��ه حجتاالس�لام
سیاس��ی ایش��ان پرداخت و افزود :آیتاهلل س��یدجواد
خامنهای با تجربههای تلخی که از وضعیت سیاسی در والمس��لمین س��یدجالل حس��ینی ،رئیس سازمان
تبریز و نجف به چشم دیده بود ،آگاهانه تصمیم گرفته کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
بود در ارتباط با مردم به جنبه تقویت دینی بپردازد و ضمن خیرمقدم به میهمانان همایش به ضرورت برگزاری
البته در مواقع لزوم نیز کنشهای سیاسی الزم را بروز همایشهای اینچنینی برای حفظ و تعالی فرهنگ کشور
دهد؛ مانند امضای برخی بیانیهها یا تعطیلی نماز جماعت اش��اره کرد و افزود :کتابخانه آستانقدس خود را تنها
می��راثدار آثار مکتوب نمیداند و برای حفظ گنجینه
در زمان تبعید امام خمینی(ره).
تعابیر عالمان بزرگ شیعه درباره آیتاهلل سیدجواد معنوی کشور که همین عالمان و شخصیتهای برجسته
معنوی هستند ،احساس تکلیف میکند و همکاری در
خامنهای نشان سطح باالی علمی ایشان است
حجتاالسال موالمس��لمین رضا مخت��اری ،رئیس برگزاری بزرگداشت آیتاهلل سیدجواد خامنهای نیز بر
مؤسسه کتابشناسی شیعه بهعنوان آخرین سخنران پایه همین ضرورت و تکلیف است.
در پایان این نشست رضا خوراکیان ،مسؤول نمایندگی
هلل
علمی ای��ن برنامه با موضوع «جای��گاه علمی آیتا 
ظونشر آثار حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
ی خامنهای(ره)» به بیان روشهای درک دفتر حف 
سیدجوادحسین 
و دریافت جایگاه علمی شخصیتهای حوزوی پرداخت مدظلهالعالی در مشهد ضمن تقدیر از حضور اساتید و
و با بیان اینکه بررس��ی اساتید هر فرد ،یکی از راههای علمای برجس��ته در این نشست از همه نخبگان برای
تعیین سطح علمی او اس��ت ،افزود :آیتاهلل سیدجواد گردآوری اطالعات ،اس��ناد و مقاالت مرتبط با آیتاهلل
خامنهای هم در مشهد و هم در نجف در زمانی حضور سیدجواد خامنهای دعوت به همکاری کرد.
داشتند که بزرگترین شخصیتهای علمی در این 2
وی همچنین با اش��اره به رسالت این مجموعه در
شهر تدریس میکردند و مثال ایشان در مشهد از محضر ترویج فرهنگ ناب انقالب اس�لامی ،برای همکاری در
حاجآقاحسین قمی و میرزامحمد آقازاده و در نجف از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی برای طالب و دانشجویان
بزرگانی چون سیدابوالحسن اصفهانی ،میرزای نائینی و مبتنی بر اندیشه امامین انقالب اعالم آمادگی کرد.

زنی که سلطنت و قوانینش را به سخره گرفت

میخواهم زنده بمانم

میشود .اتاقها سرد است و شاهزادهها از آن گلهمندند
ولی طبق قانون ،بخاریها نباید از یک دمای خاصی بیشتر
شود و برای فرار از سرما باید به پتوی بیشتر پناه برد ،چرا؟
لوار سنتهای
چون به زعم آنها مفرح است و دایانا مسلس 
مندرآوردی را به چالش میکشد و با نیشخند میگوید:
مفرح است! از سویی در فیلم با زنی مواجه هستیم که به
صراحت ،روح و روانی آزرده دارد .گویی یک بیمار روانی
است که با ارواح حرف میزند .چه با کت قدیمی پدرش
که آن را از روی یک مترسک در همان حوالی پیدا کرده
باشد ،چه با روح «آن بولین» زن کشته شده هنری هشتم.
یک نفر کتاب سرنوش��ت آن بولی��ن را روی تخت
پرنسس گذاش��ته تا او با خواندن سرنوشت زن هنری
هشتم ،حواسش را جمع کند اما نکته ریز ماجرا آنجاست
که در حقیقت آن بولین نبود که به هنری هشتم خیانت
کرد .سر او را زدند به این بهانه اما ماجرای واقعی آن بود

که شاه هوسران بریتانیا قصد داشت با نفر دیگری ازدواج
کند و از این رو باید آن بولین به جرم زنا با محارم (برادر
خود) گردنزده میش��د .از اینجای قصه به بعد دایانا و
بولین یکی میشوند؛  ۲قربانی هوسرانی شوهران خود.
دایانای کالفه و آش��فته البد قرار بود چهره دیگری از
پرنس��س ولز را به مخاطب ارائه دهد اما او درباره خیانت
شوهرش پرنس چارلز اشتباه نمیکرد .چارلز مخفیانه با
«کامیال پارکر» ارتباط داشت و این موجب آزار دایانا میشد.
تکلیف بیننده با این موضوع کامال روش��ن است ،چرا که
سالها بعد از مرگ مشکوک دایانا ،سرانجام چارلز اعتراف
کرد با کامیال ارتباط داشته و جالب اینکه آنها سال 2005به
صورت رسمی ازدواج کردند .پس دایانا دچار بدبینی نشده
بود .اگرچه در اکثر فیلم او را زنی درگیر تناقضات روحی و
روانی میبینیم اما اکثریت با او همراهی میکنند ،نه از سر
ترحم ،بلکه واقعیتی که جاری و روان است.

در نشان دادن چهره ملکه و خانواده سلطنتی سعی
بر آن است که حتیالمقدور چهره بدی از آنها ارائه نشود
و حتی در جاهایی طرف آنها نیز گرفته میشود اما هیچ
مورد منفی اخالقی هم علیه دایانا وجود ندارد .او برخالف
چارلز نه مخفیانه خیانت میکند و نه سعی دارد با کشیدن
پردهها ،از رازهای کثیفش نگهداری کند .دایانا همانی بود
که همه میدیدند.
کش��تن قرقاول به قصد تفریح دیگر امری مفرح در
س��ده اخیر محسوب نمیش��ود .پس بیننده به او حق
میدهد پسرانش را از این ضیافت کشتار بیرون بکشد.
در انتهای قرن بیستم ،سنن سلطنتی قطعا باید دچار
بازتعریف��ی دوباره میش��دند اما خانواده س��لطنتی به
پیشقراولی ملک��ه ،کامال برعکس و محکم ،روی همه
س��نن اصرار داش��ت .از این رو طغیان عروس خانواده،
خواهناخ��واه بیننده را با خودش همراه میکند .او حتی
در یک سکانس در جواب به کهنهسرباز ارتش که اینک
سرخدمتکار ملکه شده است ،میگوید دوست ندارد کسی
ب ه خاطرش کشته شود.
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