؟؟؟؟؟ایران اعالم کرد
وزیر امور خارجه

شرط تهران برای مذاکره
با عربستان
؟؟؟؟؟؟
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روحانی در دیدار وزیر و مدیران ارشد وزارت اطالعات مطرح کرد

«جامعه امن» به جای جامعه امنیتی
صفحه2

اسحاق جهانگیری در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد:

برای سالمت مردم
هیچ خط قرمزی وجود ندارد

در حسینیه امام خمینی(ره) انجام شد

صفحه2

با چراغ سبز ترامپ آغاز شد

بازدید رهبر انقالب
از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان

حمله ترکیه به قلب کردهای سوریه
صفحه11

علیرضا محجوب مطرح کرد

انتقاد درباره جلوگیری از حضور
کارگران نیشکر هفت تپه در مجلس
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در هفتتپه چه میگذرد؟

جزئیات بازداشت شماری از
کارگران هفتتپه
در مسیر خانه ملت
سرمقاله

صفحه9

در حسینیه امام خمینی(ره) انجام شد

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان

بهروز پورسینا

در چهارشنبه قبل ،سرمقاله آسیب شناسی به بهانه
شمس و مولوی به غیر از مخاطبین عام ،مورد توجه
جمع قابل توجهی از فرهیختگان قرار گرفت .در پایان
آن یادداشت که تاکید شده بود برای تکمیل مطلب
این یادداشــت ،نیاز به یادداشت دومی نیز هست و
در عین حــال از گروهی که خود را جمعی طالب و
فضالی حوزه علمیه معرفی کرده ،اقدام به دو استفتاء
خاص پیرامون ساخت فیلمی درباره شمس و مولوی
کرده بوده و زمینهساز انتشــار وسیع آن در جامعه
شده بودند این قلم پرسشــی را از ایشان طرح کرد
که نظرات صریح خود را در خصوص فلسفه صدرایی
و عرفان محیالدین عربی اعالم کنند و حتما در این
راستا ،دست به کار طرح استفتاءات جدید درخصوص
فلســفه صدرایی و عرفان محیالدینی نیز در صورت
صالحدید باشــند .البته نگارنده خود ،نظرات مرجع
تقلیــد و معمار کبیر انقالب را در این خصوص برای
رسیدن به نتایج روشــن در ادامه همین پرسش در
همان یادداشت مطرح کرد که تاکنون هیچ پاسخی
از جمع دریافت نشده است .در این یادداشت قصد آن
داریم تا قــدری صریحتر به موضوع مولوی بپردازیم
تا با حجتهای روشــن در خصوص مولوی به نگاه
بهتری به شــمس برسیم .چون این مباحث ،مبنای
دینی  -ادبی دارد ترجیح نگارنده برآن اســت تا در
این مباحث طلبگی ،شــاهد از قلههــای علم و ادب
و عرفانی بیاورد که در مقبولیت آنان جای شــک و
شــبهه نباشد و اگر این استنادات در تضاد با مطالب
مطروحه در خصوص شــمس و مولوی باشد به هیچ
وجه حاکی از رد یا محکومیت نظرات مخالف نیست
چرا که بحث علمی و طلبگی است .در ابتدا ،یکی از
فرازهای مکتوبات امــام راحل در خصوص مولوی و
مثنوی موالنا را باز نشــر میکنیم که ایشان چنین
در اینباره فرمودهاند« :کثیرى از ناس شــعر مثنوى
را جبر مىدانند و حال آنکه مخالف با جبر اســت و
علت آن این است که آقایان معناى جبر را نمىدانند.

نمیتواند حافظ و مولوی را بفهمد؛ با ادبیات نمیشود
مثنوی و دیوان حافظ را فهمید.
شــخصیت کم نظیری مانند عالمه محمد تقی
جعفــری ،بخش زیادی از عمر پــر برکت خود را به
نگارش مجموعه گران ســنگ  ۱۵جلدی شرحی بر
مثنوی مولوی اختصاص دادنــد و این روزها معلوم
ی جمله غیر واقعی از
نیست از کدام منبع غیر موثق 
ایشان نقل میشود که در سالهای پایانی عمر ،عالمه
جعفــری اظهار کردهاند کــه از پرداختن به مثنوی
پشیمان بودهاند! حاشا و کال.
جمعبندی
صوفیــه و تصــوف ،فرقههاى مختلفــى دارند و
نمىشــود درباره همه آنها یکســان قضاوت کرد اما
در اینکه هیچ یک مورد تایید علمای تشیع نیستند
اختالف نظری وجود ندارد .اینکه مولوی و شــمس
ســر سلســله صوفیگری و تصوف هستند یا اینکه
این فرقهها ســعی کردهاند خودشــان را منتسب به
مشــی عرفانی مولوی و شمس کنند جای مباحثات
علمی عمیقی اســت کــه حداقل با آنچــه تاکنون
در این یادداشــت شرحش گذشــت میتوان نتیجه
گرفت که مشــی قانون و حاکمیــت آنگونه که در
کالم وزیر محترم ارشــاد نیز گذشــت نمیتواند بر
مبنای استفتائات مغایر با نظرات بنیانگذار جمهوری
اســامی ایران و مقام معظم رهبری باشد .نگارنده
به همین مقدار از شــرح و بسط این موضوع اکتفاء
میکند اما این مهم را یادآور میشــود که ســبک
ناهنجاری که چند سالی اســت در فضای رسانهای
دیده میشود و جای نگرانی جدی دارد که بر اساس
برخی استنادها ،امواج مخرب و مضری را در جامعه
ایجاد میکنند به هیچ وجــه در قاموس فکری امام
راحل و تفکرات انقالب اسالمی ایران جای نمیگیرد.
صداوســیمای جمهوری اسالمی ایران در این زمینه
بسیار باید مواظب باشــد که در این فرآیند مخرب
قرار نگیرد.

خبر
الیحه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مواد باقی مانده
الیحه مالیات بر ارزش افزوده را جهت بررسی بیشتر
به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی
در جلســه علنی و در جریان بررسی ماده  ۲۷الیحه
مالیات بــر ارزش افزوده گفت :رئیس کمیســیون
اقتصادی نامهای به هیات رئیسه درباره الیحه مالیات
بر ارزش افزوده نوشته است مبنی بر این که تاکنون
برخی از مواد الیحه به کمیســیون ارجاع داده شده

است .موضوع ایراد شــورای نگهبان به الیحه نحوه
اســتفاده و نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی
نیز در دســتور کار اســت لذا این الیحه مجددا به
کمیســیون اقتصادی ارجاع شــود تا مورد بررسی
بیشتر قرار گیرد.
وی افزود :با توجه به این نامه کمیسیون اقتصادی
و تاکید بر رفع اشکاالت از نمایندگان میخواهم که
رای خود درباره ارجاع مواد باقی مانده الیحه مالیات
بر ارزش افزوده به کمیسیون را اعالم کنند.

صفحه2

خبر

جمعی از طالب و فضال
و چنانکه مرحــوم حاجى (مراد امــام ،حکیم حاج
مالهادی سبزواری است) نیز در شرح خود بر مثنوى
نتوانسته در شرح و تفسیر ،مرام مولوى را برساند؛ زیرا
حکیمى قــول عارفى را بیان نموده بدون اینکه حظ
وافر از قریحه عرفانى داشــته باشد و بالتشبیه مثل
این است که ملحدى ،مرام نبى مرسلى را شرح کرده
باشــد .بیان مرام شخصى قریب االفق بودن با اعتقاد
او را الزم دارد ،براى شــرح قول عارف رومى ،مردى
صوفى که یک نحوه کشــف ذوقى داشته باشد الزم
است که آن هم نه با نثر بلکه با نظمى که از روى ذوق
عرفانى برخاسته باشد مانند نسیمى که از سطح آبى
برمىخیزد ،به شرح آن بپردازد» .در ادامه نظر مقام
معظم رهبری و عالمه شــهید مطهری را در مطمح
نظر خوانندگان محترم یادداشت قرار میدهیم؛ مقام
معظم رهبری در سالروز بزرگداشت مقام مولوی در
ســال  ۱۳۸۷میفرمایند« :یک بخش مهمی از شعر
آئینی ما میتواند متوجه مســائل عرفانی و معنوی
بشــود .و این هم یک دریای عظیمی اســت .شعر
مولوی را شما ببینید .اگر فرض کنید کسی به دیوان
شمس به خاطر زبان مخصوص و حالت مخصوصش
دسترسی نداشــته باشد که خیلی از ماها دسترسی
نداریم و اگر آن را کســی یک قدری دوردست بداند،
مثنــوی ،مثنوی؛ که خــودش میگوید :و هو اصول
اصول اصول الدین .واقعاً اعتقاد من هم همین است.
یک وقتی مرحوم آقای مطهری از من پرسیدند نظر
شما راجع به مثنوی چیست ،همین را گفتم .گفتم
به نظر من مثنوی همین اســت که خودش گفته :و
هو اصول  ...ایشان گفت کامال درست است ،من هم
عقیدهام همین است» .بیان تفصیلی دیدگاههای مقام
رهبری و شهید مطهری دارای بسط بیشتری است
ولی به دلیل رعایت اختصار در یادداشت به امین کالم
حجتی بس واضح و روشن است اکتفاء میشود .الزم
به ذکر است که عبارتی نیز از شهید مطهری به این
مضمون نقل شــده است که اگر کسی عرفان نداند،

نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی با انتقــاد از جلوگیری
ازحضور کارگران نیشــکر هفت تپه در مجلس شورای اسالمی بخشی از نامه
این کارگران را در نطق میان دستور خود قرائت کرد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس ضمن تسلیت به مناسبت
ایام اربعین حســینی گفت :امروز در نطــق خود بخشهایی از نامه کارگران
نیشــکر هفت تپه را قرائت میکنم .از این برادران که نتوانســتند در
مجلس ،کمیســیون و فراکســیون کارگری حضور پیدا کنند و
مطالبه خود را بیان کنند عذرخواهی میکنم.

نمایندگان با  ۱۷۶رای موافق ۷ ،رای مخالف و ۳
رای ممتنع از مجموع  ۲۲۳نماینده حاضر در مجلس
موافقت کردند که  ۲۶ماده باقی مانده به کمیسیون
اقتصادی ارجاع شود.
بعد از تصویب مجلس الریجانی از کمیســیون
اقتصادی درخواست کرد که هر چه زودتر اشکاالت
را رفع کنند.
تاکنــون نمایندگان بیــش از  ۲۰ماده از الیحه
مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرده بودند.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای صبح دیــروز از
نمایشگاه شــرکتهای دانشبنیان و فناوریهای
برتر (ایران ســاخت) در حسینیه امام خمینی(ره)
بازدید کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،در این بازدید دو ســاعته ،حضرت آیتاهلل
خامنــهای ضمن بازدید از  ۳۰غرفه شــرکتهای
دانشبنیان و گفتوگو با فناوران و پژوهشــگران،
در جریان آخرین دســتاوردهای علمی و فناوری و
پروژههای تجاریسازی شده جوانان و متخصصان
ایرانی قرار گرفتند.
ســامانههای پزشکی با فناوری باال در تشخیص
سرطان ،همودیالیز ،جراحی با ربات و پروتز عصبی،
تجهیزات آزمایشگاهی ،تولید واکسنها و داروهای
پیشــرفته به صورت کام ً
ال بومی ،طراحی و ساخت
موتور جت و طراحی موتور هوایی ،سیســتمهای
کنترل نیروگاهی ،تولید انواع کاتالیســتهای نفت
و گاز ،خدمات شناســایی و حفاری آبهای ژرف،
ســاخت مخازن و تجهیزات اســتیل ،سامانههای
پیشــرفته نوری ،اســکنری ،اندازهگیــری ،بُرش،
شبیهسازی و پردازشگرها ،ساخت فریزدرایر صنعتی
و تولید بازیهای رایانهای از جمله دســتاوردهای
شرکتهای دانشبنیان حاضر در این نمایشگاه بود.
در بخشــی از بازدید ،آقای ستاری معاون علمی

و فنــاوری رئیسجمهور گزارشــی از رویکردها و
برنامههای این معاونت برای گذار از اقتصاد نفتی به
اقتصاد دانشبنیان بیان کرد و گفت :با مجوز رهبر
معظم انقالب اسالمی کمک بسیار خوبی از صندوق
توسعه ملی در اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت
که با این کمــک پروژههای علمی و دانشبنیان در
جهت مقاومسازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریمها،
کیفیت و سرعت زیادی گرفته است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با اشاره به
طرح ایجاد پهنههای نوآوری در کنار دانشــگاهها و
مراکز علمی مستعد ،ایران را بزرگترین زیستبوم
نوآوری در غرب آسیا دانست و افزود :اکنون بیش از
 ۴۵۰۰شرکت دانشبنیان با درآمد  ۹۰هزار میلیارد
تومانی ،زمینه اشتغال مســتقیم  ۳۰۰هزار نفر را
فراهم کردهاند.
ســتاری زیســتبوم تولید داروهای پیشرفته
را نمونــهای موفق از اعتماد به جوانــان پر انگیزه
کشــور خواند و گفت :در اثر ارتقای این زیستبوم،
مهاجرت نخبگان در بخش داروسازی تقریباً متوقف
شده اســت و هر دارویی که وارد این چرخه شود،
حداکثر تا دو ســال بعد ،تجاری و وارد بازار مصرف
مردم میشود.
پس از سخنان ســتاری ،رهبر انقالب اسالمی
با تأکیــد بر لزوم عبور از اقتصــاد نفتی و عوارض

فرهنگــی آن ،گفتند :یکی از گالیههای جوانان در
نمایشــگاه امروز این بود که بعضاً همان محصول
یــا تولید آنها را دســتگاههای دولتی از خارج وارد
میکنند که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است
و باید این نگاه غلط اصالح شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای خطاب به معاون علمی
و فنــاوری رئیسجمهور افزودند :نباید اجازه دهید
این موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شــود ،هر
چه میتوانید در این خصوص تالش کنید ،من نیز
هر چه بتوانم کمک خواهم کرد.
رهبــر انقالب اســامی همچنین با تشــکر از
پژوهشگران و فناوران و دستاندرکاران نمایشگاه،
در لوح یادبود متنی به این شرح مرقوم کردند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
همت انقالبی
جلوهی درخشان استعداد ایرانی و ّ
را در این نمایشــگاه دیدیم و خدا را سپاس گفتیم.
کار اساســی و بنیانی برای بهرهگیری از انگیزهها و
توانهای باال باید جدا دنبال شــود .این مهمترین
وظیفهی مســئوالن دولتی است .به خداوند توکل
کنید و با امید و شــوق قدم بردارید ،یقیناً خواهید
توانست به مشــکالت اقتصادی کشور پایان دهید،
انشاءاهلل.
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۱۶مهر ۱۳۹۸

***
محمود صادقی در سوال از وزیر علوم:

 ۱۰۰نفر از آقازادهها بورسیه تحصیلی گرفتند
یک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات
مجلس با بیــان این که  ۱۰۰آقازاده و آقا با رانت
از بورس تحصیلی برخوردار شدهاند ،گفت :رئیس
قوه قضائیه با فســاد علمی در دانشگاهها برخورد
کند که زمینهساز فسادهای دیگر است.
محمود صادقی در جلســه علنــی در توضیح
سوالش از وزیر علوم درباره صدور احکام بورسیه
تحصیلی گفت :بیش از سه سال از طرح این سوال
میگــذرد اما هنوز تبعات آثــار زیانبار مربوط به
اســتفاده از بورســیهها گریبانگیر آموزش عالی و
دانشگاههای کشور است .این که امروز نمایندگان
در الیحــه مالیات بــر ارزش افزوده مــاده  ۲۴را
درباره ایجاد زمینه جهت اســتخدامهای خارج از
روال عادی و قانونی حذف کردند بدان معنا است
که مجلس با تبعیض و رانت مخالف است.
وی با اشــاره به مصوبه ســال  ۶۴درباره اعزام
دانشجو به خارج از کشور گفت :طبق این مصوبه
اعزام دانشجو به خارج از کشور برای ادامه تحصیل
منوط به شرکت در آزمون سراسری اعزام بود که
توسط سازمان سنجش برگزار میشد با این روال
هر کســی حق برابر برای شرکت در رقابت علمی
را داشت تا از امتیاز بورسیه برخوردار شود درباره
مربیان هم باید حداقل ســه ســال سابقه خدمت
داشــته و حدنصاب امتیاز جدول ارتقا را کســب
کرده و شرایط فعلی هم وجود داشت.
صادقی یادآور شد :متاسفانه در دولت گذشته
در ســال  ۸۵روال قانونــی اعزام بــه هم خورد،

مطابق تصمیم شــورای مرکزی بورس تصمیم به
عدم برگــزاری آزمون گرفته شــد و داوطلبان را
خودشــان انتخاب میکردنــد روال این بود که از
بین دانشــجویان نمونه در رشتههای خاص افراد
انتخاب شوند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
ادامه داد :در ســال  ۸۷دســتورالعمل عوض شد؛
یک بند اضافه کردند مبنی بر این که افراد دارای
خدمات فرهنگی مشــمول امتیاز بورس میشود.
صرف حداقل معدل  ۱۴برای کارشناسی و معدل
 ۱۶برای کارشناســی ارشــد تعیین شد که مورد
موافقت وزیــر علوم قرار نگرفت .تدریجا لیســت
رشــتههای ضروری بــرای اعزام حذف شــد .لذا
کســانی از امتیاز بورسیه برخوردار شدند که فارغ
التحصیل رشــتههای ضــروری نبودند؛ در همان
سالها کســانی از مناطق محروم صالحیت الزم
علمی را داشــتند ،اما به آنها بورســیه تحصیلی
ندادند چه نیازی بود برای کسانی هزینه هنگفت
مصرف شود که بورسیه بگیرند؟ این تبعیض ناروا
عدم شــفافیت و ایجاد زمینه برای رانت و حامی
پــروری را فراهم کرد و لیســتهای سفارشــی
جایگزین آزمون و رقابت علمی شد.
صادقی افزود :ســوال ما این اســت چرا وزارت
علوم اعــام نمیکند چه تعداد از بورســیهها از
مقامات و منتســبان به مقامات بــوده و چرا این
وزارتخانه جســارت و شــجاعت الزم برای پاسخ
به این ســوال را ندارد .بنده لیســت  ۱۰۰نفرهای

از آقازادههــا و آقاها را دارم که با رانت بورســیه
گرفتند؛ این لیســت شــامل نماینــده مجلس و
فرزندان نماینــدگان مجلس ،امام جمعه ،فرمانده
انتظامی و وزیر است .کمیته منتخب رسیدگی به
پرونده بورسیهها در وزارت علوم با این افراد چطور
رفتار کرده است ،کسی که میخواهد از این طریق
استاد دانشگاه شود مگر صالحیت علمی دارد که
دانشجو را پرورش دهد؟ این افراد روال غیر شفاف
و تبعیضآمیز داشــته و میخواهنــد در ادامه در
محیط علمی فعالیت کننــد؛ بعضا مالک انتخاب
این افراد برای دادن بورسیه داشتن انگیزه انقالبی
و اعتقاد به نظام و ارزشها بوده است.
نماینده تهران خاطر نشــان کرد :نماینده دوره
هفتم و هشــتم در ســربرگ خود تعداد زیادی از
افــراد را برای برخــورداری از بورســیه تحصیلی
معرفی کرده ،جامعه اسالمی دانشجویان به عنوان
تشکل سیاسی و دانشجویی هم لیست ارائه کرده
این کار توســط معــاون اداری و مالــی و معاون
فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم وقت هم انجام
شده است برخی از نهادها مانند بسیج هم لیستی
برای داشتن بورسیه تحصیلی معرفی کردند براین
اســاس تعدادی از طریق سفارش از امتیاز بورس
برخوردار شدهاند.
صادقی بــا انتقــاد از محرمانه بودن لیســت
پذیرفته شــدگان در آزمون و مشــموالن بورسیه
گفت :مطابق قانون انتشار و...
ادامه در صفحه 2

