سیاست خارجه در هیچ جای دنیا
در وزارت خارجه تعیین نمیشود

شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین
یگوییم
حضرت علی(ع) را تسلیت م 
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تاثیر نتایج مذاکرات وین بر بازارها

سرعت گرفتن
روند نزولی قیمت
 دالر و سکه

صفحه5

گام اول اصالح طلبان برای اجماع در انتخابات برداشته شد

معرفی  14کاندیدای اولیه جبهه اصالحات ایران

گروه سیاسی – خاطره میرزا :اولین گام اصالحطلبان برای رسیدن به اجماع در انتخابات ریاست جمهوری با معرفی چهارده نامزد برداشته شد .این اقدام
با معرفی کاندیداهای پیشــنهادی اعضا در جلســه روز یکشــنبه جبهه اصالحات ایران صورت گرفت .در این جلسه اعضای مجمع عمومی جبههٔ اصالحات ایران
فهرست نامزدهای خود را معرفی کردند و چهارده نفر از کاندیداهایی که بیش از ده عضو این جبهه آنها را به عنوان کاندیدای پیشنهادی معرفی کرده بودند ،به
عنوان کاندیداهای پیشنهادی جبهه اصالحات ایران شناخته شدند .این افراد به ترتیب تعداد پیشنهاد عبارتند از :محمدجواد ظریف ،اسحاق جهانگیری ،مصطفی
تاجزاده ،مسعود پزشکیان ،محمدرضا عارف ،محسن هاشمی ،محمد شریعتمداری ،مصطفی کواکبیان ،محمد صدر...
صفحه2

گزارش «مردمساالری آنالین» از جنجال واکسن در تهران

نیویورک تایمز ادعا کرد

واکسیناسیون کرونا در شهرداری
از تکذیب تا تایید

قرار مذاکره سفرای ایران
و عربستان

یک روزنامه آمریکایی در گزارشــی با اشــاره به وجود برخی نشــانهها مبنی
بــر بهبود روابط ایران و عربســتان تصریح کرد :گفتوگوهــا میان این دو قدرت
منطقهای ،اگر به موفقیت بینجامد میتواند باعث کاهش تنش در چندین درگیری
در سراسر خاورمیانه شود .نیویورک تایمز در گزارش خود نوشت :چهار سال پیش
محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی در یک مصاحبه تلویزیونی ،این ایده را رد کرد
که کشــورش میتواند با توجه به سوابق ،برخی نقاط توافق با ایران را پیدا کند .او
در ایــن خصوص گفت :چگونه ارتباط برقرار کنیم؟ نقاط مشــترکی که بتوانیم با
ایران توافق کنیم ،تقریبا وجود ندارد.

یکی از اتفاقات عجیب و نادری که در ایران رخ داده واکســن دزدی بود! برخی
مدیران شهرداریهای کشور به بهانه اعتمادسازی برای پاکبانها از سهمیه واکسن
آنها سوءاستفاده کرده و قبل از آنها به خود تزریق کردند! این وقایع از آبادان کلید
خورد و بعد از آن علیآباد کتول ،گلستان ،یزد و باالخره به تهران رسید .به گزارش
مردمساالریآنالین ،دستورالعمل واکسیناسیون وزارت بهداشت «پاکبانها» را در
ردیفهای باالی دریافت واکسن قرار داده و این موضوع باعث تخصیص واکسن به
این گروه شــده است .با این حال به نظر میرسد این تخصیص بیش از اینکه کام
پاکبانها را شیرین کند کام مدیران را شیرین کرد!

صفحه3

سرمقاله

دو قطبی کردن میدان و دیپلماســی در کشور
هیچگونــه مبنای فکری و نظری نداشــته و حتی
مغایر با ســادهترین نظــام تشــکیالتی و ادبیات
سیاسی است .این امر فقط میتواند برای اشخاص
یا گروهی خاص منفعت و مصلحت انتخاباتی داشته
باشد که کاری بس غیر اخالقی تلقی میگردد.
از فایل منتشــر شــده صحبتهــای وزیر امور
خارجه هیچگونه دو قطبیسازی و گروهبندیهای
بیاساس اســتنباط نمیگردد و حتی پرداخت به
این قضیه از نظر علمی و اخالقی کار پســندیدهای
بهنظر نمیرسد .دیپلماسی و اجرای سیاستهای
خارجی مبتنی بر مصالــح عمومیو مورد پذیرش
نظام فلســفه وجودی وزارت امور خارجه میباشد
و نمیتوان با اطالق بار ارزشی منفی به دیپلماسی
کــه جزو وظایــف ذاتی یک وزارتخانه اســت ،آن
وزارتخانه و وزیرش را مورد انتقاد قرار داد.
بــال دیگر سیاســت خارجی را اگر سیاســت
دفاعــی در نظر بگیریم مجــددا وزارت امورخارجه

خبر

نقش فعالی در این زمینه داشــته و نمیتوان نقش
آن را نادیــده گرفته و این وزارتخانــه را در مورد
سیاستهای دفاعی به خاطر تقطیع زیرکانه صوتی
بدخواهان مورد عتاب قرار داد.
ایجاد هرگونه شــکاف در بین داشتههای نظام
و شــکاف سیاسی بر ســر خط قرمزهای کشور به
هیچ وجه پذیرفتنی نیســت و دقت بیشتر در فایل
صوتی کامل منتشــر شده بارها و بارها ارادت دکتر
ظریف را به فرمانده میدان ،ســردار شــهید حاج
قاسمسلیمانی میرساند و ایشان در همین فایل به
پیامدها و دستاوردهای دیپلماسی و دفاعی میدان
تاکید مینمایند.
انتشــار تقطیع شده فایل صوتی و مستندسازی
بدخواهــان نظــام در این برهه زمانــی چه هدفی
میتواند داشته باشــد؟ جز ایجاد افتراق و منحرف
کــردن ذهنهــا از موضوعات و مســائل حیاتی و
اســتراتژیک کشــور .این اتفاق نباید به دو شــقه
نمودن جامعه و صفبندی سیاســیون در کشــور
ختم شود ،کشور ما در برههای تاریخی قرار گرفته
و اتفاقــات پیش رو اعم از نشســت وین در مورد
برجام و رفع تحریمها ،انتخابات ریاســتجمهوری
و شــورای اسالمی شهرها و روســتاها نباید تحت

تاثیر موضعگیری برخی از سیاســیون قرار گیرد و
میبایست با اتحاد و همدلی نیروهای دیپلماسی و
میدان را به ســمت رفع تحریمهای ظالمانه ،کسب
موفقیت در نشســت وین و مشارکت حداکثری در
انتخابات پیش برد.
هــر فرد و جریانی که بخواهــد با دامن زدن به
چنیــن تفکیکهــا و دو قطبیســازیها ،مطامع
فــردی و جناحی خود را پیش برد مطمئنا در بین
مردم عزیز مصر نشــده و بازنــدهای بیش نخواهد
بود .تفکیک میدان و دیپلماســی که الزم و ملزوم
یکدیگرنــد ،هیچگاه تبدیل به یک گفتمان نخواهد
شــد و هر کسی این دو وظیفه مهم را در کنار هم
معنیدار میداند .دامن زدن به چنین تفکیکهایی
تســهیل راه نفوذ و رســاندن بدخواهــان نظام به
اهدافشــان اســت .بهویژه از کاندیداهای احتمالی
ریاســتجمهوری انتظار میرود کــه این اتفاق را
دستاویز پیشبرد اهداف انتخاباتی نکرده و با توجه
به سیاستهای کلی نظام ،قانون اساسی به تشریح
برنامهها و راهکارهای خروج از معضالت کشور گام
بردارند.
* عضو هیات علمیدانشگاه
و نماینده مجلس دهم

منابع خبری اعالم کردند

توافق بر سر تبادل زندانی میان ایران ،آمریکا و انگلیس و آزادی بخشی از اموال ایران
منابــع خبری از تبــادل زندانی میــان ایران،
آمریکا و انگلیس و آزادی بخشــی از اموال بلوکه
شده ایران خبر دادند.
شــبکه المیادین اعالم کرد که طــی توافقی
واشنگتن موافقت کرده است چهار ایرانی بازداشت
شــده در آمریکا به عالوه  ۷میلیارد دالر از اموال
بلوکه شده ایران در این کشور را آزاد کند.
این شــبکه همچنین اعالم کــرد که در مقابل

ایران چهــار آمریکایی متهم به جاسوســی برای
سازمان اطالعات آمریکا را آزاد خواهد کرد.
این منابع در ادامه خاطرنشان کردند که دولت
بایدن در مذاکــرات تالش میکرد که از پرداخت
اموال ایرانی بلوکه شده در این کشور ممانعت کند
اما موفق نشد و طرف ایرانی بر پرداخت بخشی از
اموال بلوکه شده پافشاری داشت.
بنابراین گزارش ،چهار ایرانی بازداشت شده در

آمریکا افرادی هستند که تالش داشتند تحریمها
را دور بزنند.
براساس این گزارش ،مذاکرات امنیتی مشابهی
نیز میان طرف ایرانی و انگلیسی انجام شده است.
شبکه الجزیره به نقل منابع رسانهای اعالم کرد
که تهران قرار اســت نازنین زاغری را آزاد کند و
لندن نیز  ۴۰۰میلیون پوند از اموال ایرانی بلوکه
شده در انگلیس را آزاد میکند.

***

حمله به  ۲کاروان ائتالف بینالمللی در بابل و المثنی در عراق
دو کاروان لجســتیکی ائتــاف بینالمللی به
رهبری آمریکا در بابل و المثنی هدف انفجار بمب
قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از میدل ایست نیوز،
یک منبع امنیتی در عراق امروز یکشــنبه از وقوع
دو انفجار در مســیر دو کاروان لجستیکی ائتالف
بینالمللی به رهبری آمریکا در استانهای بابل و

المثنی خبر داد.
ایــن منبــع در گفتوگویی با پایــگاه خبری
«بغداد الیوم» گفت :یک بمب در مســیر کاروان
ائتالف بینالمللی در استان المثنی منفجر شد.
وی افزود :کاروان دیگری از ائتالف بینالمللی
هم در استان بابل هدف انفجار بمب قرار گرفت.
منبع مذکور اشــاره کرد که بنابــر آمار اولیه،

***

این دو انفجار هیچ خسارت جانی یا مادی در پی
نداشت.
طی ماههای اخیر چندین بــار به کاروانهای
لجستیک وابســته به ائتالف بینالمللی در بغداد
و اســتانهای جنوبی عراق با بمب کنار جادهای
حمله شــده اســت که معموال هیچ خسارتی به
دنبال نداشته است.

آثار شهید مطهری را محور وحدت حوزه و دانشگاه قرار بدهیم

وزیر علوم با تاکید بر اینکه آثار شهید مطهری
را میتوانیــم محور وحدت حوزه و دانشــگاه قرار
بدهیــم ،گفت :الزم اســت شــاخصههای اصلی
وحدت بین حوزه آثار شــهید مطهری بازشناسی
شود تا در عرصه عمل نیز تجلی پیدا کند.
به گزارش ایســنا ،منصور غالمی در مراســم
نکوداشــت مقام اســتاد که در پژوهشکده علوم

معرکهگیری و بهرهبرداری مغرضانه
از سخنان ظریف ممنوع!
صفحه 2

صفحه4

تاملی دوباره درباره انتشار فایل صوتی ظریف

محمد فیضی*

جبهه اصالحات ایران در حمایت از محمدجواد ظریف بیانیه داد

انســانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ،با تاکید
بر اینکه همزمانی روز استاد در ماه مبارک رمضان
را بایــد به فال نیک بگیریم ،گفت :همه اســاتید،
محققان ،پژوهشگران و متفکران در دوران شیوع
کرونا ویروس اهتمام و تالش شــبانه روزی برای
عدم ایجاد وقفه در عرصه آموزش عالی داشتند و
امروزه پس از گذشــت بیش از یک سال از شیوع

این ویروس ما شاهد تاثیرات این تالشها هستیم.
وی افزود:توجه به ســخنرانیهای راهگشــای
شــهید مطهری بیانگر مطالبــات او در خصوص
چالشهای جامعه اســت .بخشهــای عمدهای از
دانشــگاههای ما که محورهای اصلــی در عرصه
تمدنســازی هســتند میتوانند از آثار شــهید
مطهری استفاده کنند.

نگاه
عظمت شب قدر

ض؟ آیا بیچارهای هست که از ما طلب کند ،ما او را
َه ْل م ِْن َفقی ٍرَ ،ه ْل م ِْن َمریْ ٍ
صحت و شفا خواهد ،ما او را شفا دهیم؟
توانگر گردانیم؟ آیا بیماری هست که از ما ّ
پدر کتاب تفسیر و شرح صحیفه سجادیه ،ج  ۱۱نوشته استاد حسین انصاریان
محبت نســبت به
میخوانیــم :خداوند مهربان از باب لطف و عنایت و رحمت و ّ
بندگانش یک شــب از تمام شبهای ســال را آن هم در ماه مبارک رمضان شب
قدر قرار داده و برای عبادت و بیداری آن شــب ارزشی بهتر از عبادت در هزار ماه
مقرر فرموده است.
ّ
آری ،عظمت و موقف و موقعیت آن شــب و بهره معنوی و اجر اخروی در آن
شب از سیهزار شب بهتر و باالتر است.
نورانیت و برکت و برق و روشنایی آن شب بیش از سیهزار شب میباشد ،آن
شب باید عاشق بیقرار و دلداده مست و دلباخته دلسوخته ،با عبادت و بیداری و
با قال و حال و با تضرع و زاری ،و مســکنت و خواری ،و خشوع و خشیت ،خود را
به دامن معشوق اندازد و هر چه برای دنیا و آخرتش میخواهد از حضرت محبوب
بگیرد ،که معشــوق عاشقان و محبوب محبان در آن شب ،عاشقی را از درگاهش
ناامید نمیکند.
انسانها اگر شب قدر را قدر بدانند ،به نتایج و آثاری دست مییابند که ارزیابی
جن و انس و مالئکه مقدور نیست.
آن نتایج و آثار برای احدی از ّ
در عظمت آن شــب همین بس که ظرف نزول تمام قرآن برای هدایت ناس
و فضای فرود مالئکه و روح و هدیه آوردن ســامت دائم و برکت همیشگی برای
عباد الهی است.
ذوالحجة یا ده شب عاشورا یا به شب قسم یاد کرده ،قرآن
قرآن به ده شب اول
ّ
از نیمه شب برای عبادت و از سحر برای استغفار به عظمت اسم میبرد.
قرآن میگوید :مهمانی موسی را در پیشگاه حق با افزودن ده شب کامل کردیم.
محمد صلیاهللعلیه وآله به شب ،معراج رفت ،و این همه دلیل
قرآن میفرمایدّ :
برای بزرگی و عظمت شب است ،ولی هیچیک از شبهای مذکور ما ،همه موقعیت
واقعیتها ،شــب قدر چه شب
و موقفش شــب قدر نبوده اســت .با ّ
توجه به این ّ
پرقیمت و چه زمان فوقالعادهای است! که خداوند میفرماید:
َــد ِر* َو َمآ أَ ْد َر َ
یک َما ل َ ْیلَ ُة الْق َْد ِر* ل َ ْیلَ ُة الْق َْد ِر خَ ْی ٌر ّم ْن أَل ْ ِ
ف
إِن َّآ أَن َزلْن ُه فِی ل َ ْیلَ ِة الْق ْ
َ
لم ه َِی َحتَّی َم ْطلَ ِع
شَ ــ ْه ٍر* تَ َنز َُّل ال ْ َمل ِئ َکة َو ال ُّر ُ
وح فِی َها بِإِ ْذ ِن َرب ّ ِهم ّمن ُک ّل أ ْم ٍر* َس ٌ
الْف َْج ِر»  /ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم *.تو چه میدانی شب قدر چیست؟*
شب قدر ،بهتر از هزار ماه است *.فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان
برای [تقدیر و تنظیم] هر کاری نازل میشــوند *.این شب تا برآمدن سپیده دم
[سراسر] سالم و رحمت است.
هزار ماه بیش از هشــتاد سال است .به راستی چه شب با عظمتی است که به
طوالنی پر برکت ارزش دارد.
اندازه یک عمر
ِ
عظمت شب قدر در روایات و تفاسیر
هلل علیهوآله فرمود :یکی
در بعضی از تفاسیر آمده است که پیغمبر اسالم صلیا 
از بنیاســرائیل لباس جنگ در تن کرده بود و هزار ماه در این لباس بود ،و آماده
تعجب کردند
بود تا در جهاد در راه خدا شــرکت کند ،اصحاب و یاران از این مرد ّ
میسر میشد ،آیه فوق نازل
و آرزو داشتند چنان فضیلت و افتخاری برای آنها نیز ّ
شد و بیان کرد که شب قدر از هزار ماه بهتر است »۲« .در حدیث آمده است که:
پیغمبر اکرم از چهار نفر از بنیاســرائیل که هشتاد سال عبادت خدا را بدون
عصیان انجام داده بودند ســخن به میان آورد ،اصحاب آرزو کردند ،ای کاش آنان
هم چنین توفیقی پیدا میکردند ،آیه فوق در این زمینه نازل شد »۳« .در شب قدر
ی است ما فوق فرشتگان
همراه با مالئکه ،روح نازل میشود و روح مخلوق عظیم 
چنانکه در حدیثی از حضرت صادق علیهالسالم نقل شده که شخصی از حضرت
پرسید :آیا روح همان جبرئیل است؟ امام فرمود:
جبرئیل از مالئکه اســت و روح اعظم از مالئکه است ،مگر خداوند نمیفرماید:
مالئکه و روح نازل میشــوند؟ منظور از م ِْن ِّ
کل امر این است که فرشتگان برای
تقدیر و تعیین سرنوشتها و آوردن هر خیر و برکتی در آن شب نازل میشوند.
شب قدر شبی است آکنده از سالمت و خیر و رحمت تا طلوع صبح .هم قرآن
در آن نازل شده ،هم عبادت و احیای آن معادل هزار ماه است ،هم خیرات و برکات
الهی در آن شب نازل میشود ،هم رحمت خاصش شامل حال بندگان میگردد و
هم فرشتگان و روح در آن شب نازل میشوند.
بنابراین شبی است سرتاسر سالمت از آغاز تا پایان ،حتی طبق بعضی از روایات
در آن شــب شیطان در زنجیر اســت و از این نظر نیز شبی است سالم و توأم با
سالمت.

در حدیثی در «تفسیر برهان» آمده است از امام باقر علیهالسالم سؤال شد :آیا
شــما میدانید شب قدر کدام شب است؟ فرمودَ :ک ْی َف ال ن َ ْع ِر ُف َو ال ْ َمالئ ِ َک ُة ت َُط ُ
وف
ب ِنا فِیها .چگونه نمیدانیم در حالی که فرشتگان در آن شب گرد ما دور میزنند!
در داستان ابراهیم علیهالسالم آمده است که :چند نفر از فرشتگان الهی نزد او
آمدند و بشارت تولد فرزند برای او آوردند و بر او سالم کردند .میگویندّ :
لذتی که
ابراهیم علیهالسالم از سالم این فرشتگان برد با تمام دنیا برابری نداشت .اکنون باید
فکر کرد که وقتی گروه فرشــتگان در شب قدر نازل میشوند و بر مؤمنان سالم
میکنند چه ّ
لذت و لطف و برکتی دارد.
وقتی ابراهیم علیهالسالم را در آتش نمرودی افکندند ،فرشتگان آمدند و بر او
ســام کردند ،آتش بر او گلستان شد ،آیا آتش دوزخ به برکت سالم فرشتگان بر
مؤمنان در شب قدر «ب َ ْرد و سالم» نمیشود؟
محمد صلیاهلل علیه وآله است که در آن جا بر
آری ،این نشــانه عظمت ا ّمت ّ
خلیل نازل میشود و در این جا بر ا ّمت اسالم فرود میآید.
مقدرات بندگان در تمام
شب قدر به این جهت «قدر» نامیده شده که جمیع ّ
سال در آن شب تعیین میشود .شاهد این معنا سوره دخان است که میفرماید:
کیم» به راستی
بار َک ٍة ان ّا ُک ّنا ُم ْنذ َ
ِرین* فِیها یُف َْرقُ ُک ُّل ا ْم ٍر َح ٍ
ان ّا ان ْ َزلْنا ُه فِی ل َ ْیلَ ٍة ُم َ
ما آن را در شبی پربرکت نازل کردیم؛ زیرا که همواره بیم دهنده بودهایم؛* در آن
شب هر کار استواری [به اراده خدا] فیصله مییابد.
مقدرات
این بیان هماهنگ با روایات متعددی اســت که میگوید :در آن شب ّ
یک سال انسانها تعیین میگردد و ارزاق و سرآمد عمرها و امور دیگر در آن لیله
مبارکه تفریق و تبیین میشود.
البته این مسئله هیچ گونه تضا ّدی با آزادی اراده انسان و مسئله اختیار ندارد،
چرا که تقدیر الهی به وســیله فرشتگان بر طبق شایستگیها و لیاقتهای افراد و
میزان ایمان و تقوا و پاکی ّنیت و اعمال آنهاست.
مقدر میکنند که الیق آن اســت ،یا به تعبیر دیگر
یعنــی برای هر کس آن ّ
زمینههایش از ناحیه خود او فراهم شده و این نه تنها منافاتی با اختیار ندارد بلکه
تأکیدی بر آن است.
مشــهور و معروف در روایات این است که قدر در دهه آخر ماه رمضان و شب
بیست و یکم یا بیست و سوم است ،لذا در روایتی میخوانیم که در دهه آخر ماه
مبارک رســول الهی تمام شبها را احیا میداشت .و در روایتی از حضرت صادق
علیهالســام است که :شب قدر شب بیســت و یکم یا بیست و سوم است ،حتی
هنگامیکه راوی اصرار کرد کدام یک از این دو شــب است و گفت :اگر من نتوانم
هر دو شب را عبادت کنم کدام یک را انتخاب کنم؟ امام تعیین نفرمود و افزود :ما
ایْ َس َر ل َ ْیلَت َْی ِن فِیما ت َْط ُل ُب .چه آسان است دو شب برای آنچه میخواهی.
در روایات اهل بیت بیشتر روی شب بیست و سوم تکیه شده است .بسیاری
معتقدند :مخفی بودن شــب قدر در میان شبهای ماه مبارک رمضان برای این
اهمیت دهند ،همانگونه که خداوند رضای
اســت که مردم به همه این شبها ّ
خــود را در میان انواع طاعات پنهان کرده تا مردم به همه طاعات روی آورند ،و
خشمش را در میان معاصی پنهان کرده تا از همه گناهان بپرهیزند ،دوستانش
را در میان مردم مخفــی کرده تا همه را احترام کنند ،اجابت را در میان دعاها
مخفی داشــته تا به همه دعاها رو آورند ،اسم اعظم را در میان اسمایش پنهان
فرموده تا همه را بزرگ دارند ،وقت مرگ را مخفی ساخته تا در همه حال آماده
باشند.
علیبن ابی حمزه ثمالی فرمود:
به
السالم
ه
علی
صادق
حضرت
ّ
فضیلت شب قدر را در شب بیست و یکم و بیست و سوم بطلب و در هر کدام
از این دو شب یکصد رکعت نماز بجای آور و اگر بتوانی هر دو شب را تا طلوع صبح
احیا بدار و در آن شب غسل کن.
آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای
(خرید کابل هوائی بدون مهار و سیم رانژه)
آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/5 /8
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