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کیمیا گری
دختر ایرانی
در سکوهای جهانی
علیزاده برنز المپیک ریو را به
نقره جهانی تبدیل کرد
محسنیاژهای پیش از خطبههای نماز جمعه:

انتخاب شهردار آینده نخستین آزمون شورای پنجم است

انحصار طلبی حزبی ممنوع

فتنهای جدید در راه است

صفحه 3

حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز ایران:

باید به ترورهای شخصیتی زنجیرهای
رسیدگی شود

خرب اول
صفحه 2

منتخبین شهروندان تهرانی قیم نمیخواهند؛ این پیامی است که بایستی اعضای جدید شورای شهر باتدبیر و سنجیدگی به عوامل حزبی بدهند که با اتخاذ روشهای خاص
توانســت یکسوم کرسیهای شورای پنجم را به دست آورد .منتخبین لیست امید که با حمایت سید محمد خاتمی توانستند در یک پیروزی مطلق  21کرسی شورای شهر
تهران را تصاحب کنند ،عزم خویش را جزم کردهاند تا بهعنوان پنجمین مجلس شــهری به انجام وظایف قانونی خویش بپردازند .حزب اتحاد توانست به  7کرسی از مجموع
 21کرسی دست یابد و بهنوعی قرار است در قواره پدرخوانده این شورا عم ً
ال اختیارات قانونی پارلمان شهری تهران را مصادره نماید .اعضای شورا بهواسطه رأی مردم تهران،
امانتدار پایتختنشینان هستند و هرگز نباید به هیچ حزبی اجازه دهند تا برای آنان تعیین تکلیف نماید .در شورای آتی ،چهرههای شاخص و تأثیرگذاری چون محسن هاشمی
و مرتضی الویری راداریم که با برخورداری از سوابق روشن و تجربه موفق مدیریت شهری وزنهای برای شورای فعلی محسوب میشوند .بنا بر گزارشهای رسیده خوشبختانه روح
استقاللطلبی  14عضو محترم غیر حزبی شورا این اجازه را به مافیای پشت صحنه لیست امید نخواهد داد و شورای پنجم با بهرهگیری از تجارب افراد پیشکسوت ،با نگاهی فرا
حزبی به رفع معضالت مدیریتی شهر تهران ،مصمم به تحقق مطالبات پایتختنشینان از شورا و شهردار آینده خواهند بود .پرواضح است که منتخبان فعلی شورا با عملکردی
صحیح از استقالل نهاد شورا در برابر انحصارطلبان مقاومت خواهند کرد تا امید تهرانیها ناامید نگردد.

سرمقاله

تقوا و بیتقوایی

روحانی با تبریک آزادی موصل به نخست وزیر عراق مطرح کرد:

ایران آماده مبارزه همه جانبه با تروریستها در منطقه است

رییس جمهور در پی آزادســازی شــهر موصل ،در پیامی به حیدر العبادی نخست وزیر عراق،
آزادسازی بزرگترین شهر تحت کنترل داعش در عراق و پایان مظلومیت مردم آن ،و رهایی از زیر
یوغ جنایت و خشونت بینظیر در تاریخ سدههای اخیر منطقه را به وی و مردم عراق تبریک گفت.
به گزارش ایسنا ،متن پیام حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
« بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای العبادی
نخست وزیر عراق
آزادســازی بزرگترین شهر تحت کنترل داعش در عراق و پایان مظلومیت مردم آن ،و رهایی
از زیر یوغ جنایت و خشونت بینظیر در تاریخ سدههای اخیر منطقه را به جنابعالی و مردم عزیز
عراق تبریک میگویم.
ایــن پیروزی عظیم که به یمن همکاری  ،هماهنگی  ،فداکاری و تالش مردم ســختکوش و
نیروهای نظامی و حشدالشــعبی قهرمان ،با حمایت کشورهای همســایه انجام پذیرفت ،نشانگر
اهمیت مبارزه واقعی با جنایتکارانی است که خشونت و آدمکشی را ظالمانه بهنام اسالم به نمایش
گذاشــتند .جمهوری اسالمی ایران خود را در این شــادی و رهایی از بند قساوت و درندهخویی
شــریک دانســته و امادگی خود را برای تداوم مبارزه همهجانبه با این جنایت پیشهگان در تمام
منطقه اعالم میدارد.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران»

زهرا ربانی املشی-پژوهشگر دینی

خداوند متعال نه تنها آفریننده انســان اســت که مربی و تربیت کننده او نیز هست بهطوریکه
اگر آنی از او غافل شــود بیراهه خواهد رفت .لذا به مقتضای ربوبیت خود ،برای تربیت و کمال او،
یک سلسله عبادات و وظایف اخالقی معین فرموده است تا در سایه عمل به آنها رذایل اخالقی،
کردارهای زشت و ناروا را رها کرده و به کمال انسانی نائل شود.
یکی از این راههای تربیتی روزه است که با توجه به ابعاد گوناگون آن آثار فراوانی از نظر مادی
و معنوی در وجود انسان ایجاد میکند.
«یــا ایها الذین آمنوا ،کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون»« :ای
کسانی که ایمان آوردهاید روزه بر شما واجب شده همان طور که بر اقوام قبل از شما واجب شده
بود ،شاید با تقوا شوید».
نتیجه هر تکلیفی که خدا مقرر داشــته را باید در نتیجه و بالطبع تغییر ایجاد شــده در انسان
"ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر" اگر چنانچه با برپایی نماز ،باز دست
جستجو کرد .برای مثال ّ
به فحشا و منکر میزنیم به معنی بی اثربودن آن نماز است.
نمره قبولی روزه هم کسب تقوا است "لعلکم تتقون" یعنی روزه تمرینی است برای متقی شدن.
اما این نتیجه قطعی نیست؛ عدهی زیادی روزه میگیرند اما متقی نمیشوند.
امید به تقوا و دوری از محرمات از نتایج روزه داری اســت به شرط اینکه شخص روزه دار آن را
بخواهد و به دنبالش باشــد یعنی همه روزه داران چون به دنبال رسیدن به تقوا نیستند لذا به آن
نمیرسند.
به عبارت دیگر تقوا یک امر مادی نیســت بلکه یک حالت روحی و یک قدرت درونی است که
باعث میشود انسان با ممارست ملکهی اجتناب از محارم الهی را پیدا کند.
اینکه قرآن میفرماید "لعلّکم تتقون" به این معنا است که قرار نیست به تقوای اجباری برسیم؟
لکن اهلل
تقوای خدا داشتن باعث می شود تا خوبی در نظر مؤمن زیبا شود و بدی زشت گردد؛ «و َ
االیمان و زیّنه فی قلوب ُکم».
حبب إلی ُکم
َ
ّ
تقوا و به خصوص تقوای رمضان ،باید در انسان یک نگرانی فعاالنه همانند نگرانی مادر به طفل
صغیرش ایجاد کند که با نگرانی از روی محبت و رغبت فعاالنه ،دائم مراقب است.
انسان باتقوای روزه دار از تن عادی حیوانی خود بیرون آمده و به وضعیت انسانی میرسد .چنین
انسانی نمیتواند آنقدر هتاک باشد که بالفاصله پس از رمضان و در یک اجتماع بزرگ نماز جمعه
دهان بگشاید و به شخصی که منتخب و مورد اعتماد  25میلیون انسان است ،تهمت های ناروا بزند.
و بی تقوایی دیگر اینکه تعدادی نمازگزاران هم با صلوات و سالم تأییدش کنند.
و از آن بدتر اینکه از مسئولین صدای اعتراضی شنیده نشود.
در خبرها آمده که خبرنگاری به دلیل توهین به رئیس قوه قضائیه به شــش ماه زندان محکوم
شده است .آیا اشعار این مداح توهین به رئیس جمهور محسوب نمی شود؟
للمتّقین»( .سوره هود
و در پایان سخنی با رئیس جمهورمحترمان دارم که« :فاصبرّ ،
إن العاقب َة ُ
آیه)49
این رویه ای که امروز شاهدیم ،همان است که دشمنان واقعی انقالب از ابتدای پیروزی در پیش
گرفتهاند و هر روز یکی از فرزندان انقالب را با تهمت از صحنه بیرون کردند و متأســفانه دیگران
سکوت کردند.
و ســخنی دارم با دشمنان به ظاهر دوست انقالب :الزم نیســت برای گذران زندگی به هر راه
ناشایستی بروید؛ خوبان را از صحنه بیرون کنید و برای کسب دنیای خودتان دیگران را در معرض
تهمت و افترا قرار دهید که اگر با خدا باشید و تقوای الهی داشته باشید خداوند از جایی که شما
فکرش را نمیکنید روزی خواهد داد چرا که خدا قول داده تا ولی متقین باشد" .وا ُ
ولی المتّقین".
هلل ُّ
(سوره جاثیه آیه )19خداوند ولی ،سرپرست ،حامی ،مرشد ،راهنما و دوست انسان متقی است.
و شما جناب آقای مداح؛ که با اشعارت تخم کینه و نفاق افکندی ،از کالم گوهر بار پیامبر اکرم
اســت که فرمود« :اولین چیزهایی که موجب گرفتاری انســان در آتش جهنم است ،دهان و زبان
است» .والسالم.

یادداشتهای امروز
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اهانت یا اسیدپاشی معنوی

عباس نصر
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اگر «تریبونهای عمومی»
خاستگاه یک جناح شود،
حکومت متضرر میشود!

امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران:

امام جمعــه این هفته نماز جمعه تهران
گفــت :آتش بــه اختیــار را آقــا در میان
دانشــجویان برای اینکه جمهوری اسالمی
باید از لحاظ فرهنگی قوی باشــد ،گفتند تا
دانشجویان اگر مشکلی دیدند به مسئوالن
گوشزد کنند نه اینکه خودشان اقدام عملی
کنند.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل امامی کاشانی
در خطبههــای عبادی سیاســی این هفته
نمــاز جمعه تهران اظهار داشــت :پیروزی
موصل در برابر ظلم را به همه مردم تبریک
عرض کــرده و از خداونــد میخواهیم که
ریشه تروریســم و حامیانشان را بخشکاند
و اســتکبار جهانی را به ذلت بکشــاند .وی

آتش به اختیار را غلط تفسیر نکنید

همچنین با تشکر و تقدیر از سپاه پاسداران
گفت :ســپاه در مقابل کار خبیث داعش ،با
پرتاپ موشــک کاری به جا و درستی انجام
داد  .امیــدوارم آنهــا فهمیده باشــند که
جمهوری اســامی هیچ اغماضی نسبت به
خرابکاران نــدارد و امیدواریم این درس را
بفهمند و متوجه شــوند ایران با تروریسم و
حامیانش مبارزه میکند .خطیب نماز جمعه
تهران با اشــاره به تبین اصطالح "آتش به
اختیار توســط رهبری در نمــاز عید فطر
گفت :این اصطالح جنگی است که فرمانده
کل میگوید و اجازه میدهد ســربازان در
همان راســتا اقدام کنند .این مطلب را آقا
در میان دانشجویان برای اینکه جمهوری

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی معصومی

با کمال تأسف و تأثر در گذشــت داماد بزرگوارتان مرحوم مغفور
کربالیی محمدحسین مصباحی را که درآخرین روز ماه مبارک رمضان
در جــوار رحمت حق مأوی گرفت به جنابعالــی و همه خانوادههای
داغدار تســلیت عرض میکنیم .برای آن عزیز از دســت رفته علو
درجات و برای کلیه بازماندگان و خانوادههای داغدار صبر و شکیبایی
آرزومندیم.
تحریریه ،کارکنان ،شورای سردبیری و مدیر مسئول روزنامه مستقل

اســامی باید از لحاظ فرهنگ قوی باشد،
گفتند تا دانشــجویان اگر مشکلی دیدند به
مســئوالن گوشزد کنند نه اینکه خودشان
اقدام عملی کنند .وی افزود :نباید از آتش به
اختیار تفســیری کرد که هرج و مرج ایجاد
شــود و یا عدهای از طریق آن مقاصد شوم

خــود را پیگیری کنند .ایشــان گفتند کار
فرهنگی تمیــز کنید .رهبر ما رهبر قانون ،
حق و منادی صلح است ایشان برای اینکه
بنیه فرهنگی کشور قوی شود این واژه را به
کار بردند .وی ادامه داد :وحدت و انسجام را
حفظ کنید.
رعایــت حقوق ،تکنولوژی  ،پیشــرفت،
عدالت و امنیت را جمهوری اســامی آورد.
اینها نعمتی اســت که مثــل تاجی باالی
سر کسانی اســت که در کشور به جان هم
میافتنــد .خارجیها می بینند این تاج را و
میگویند خوشا به حال این امنیت ،آزادی،
پیشرفت .دشــمنان حسادت و برای از بین
بردنش تالش میکنند.

دوست عزیز و رزمنده حماسه دفاع مقدس

ابوالفضل عابدینپور
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تضعیف روحانی به نفع کیست؟

محمد آزاد جاللیزاده
صفحه 3

توزیع افتخار آمیز فقر

جناب آقای دکتر علی معصومی

فقدان داماد بزرگوارتان مرحو م جوان ناکام ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت
(ع) را به جنابعالی ،همسر محترمه و صبیه داغدارتان تسلیت عرض میکنیم.
غفران آن عزیز و شکیبایی بازماندگان را مسئلت داریم.
نصرتاهلل قریب ،محمد احمدی ،آیتاهلل احمدی ،جواد ناظر ،محسن نانوایی ،احمد
غالمی ،جواد عسگری ،رضا رحیمی ،علی گچ پزی ،محمد واحدی و علی نظری

محسن میرزایی

