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از خداوند در نهان شرم بداريد.
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بذرپاش :دولت برای اجرای قانون
مبارزه با قاچاق وقت تلف میکند

مهرداد بذرپاش ،عضو هیأترئیسه مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با «نسیم» درباره عدم اجرای قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز بهرغم گذش��ت یک س��ال از
ابالغ آن اظهار ک��رد :موضوع قاچاق از معضالت بزرگ
اقتصاد کشور است ،به شکلی که در حال حاضر ساالنه
 20میلیارد دالر قاچاق در کش��ور انجام میش��ود .وی
افزود 20 :میلیارد دالر قاچاق ،یکچهارم اقتصاد کشور
را به خود اختصاص داده اس��ت و متاس��فانه این یعنی
یکچهارم از اقتصاد کشور در حالت مولد قرار ندارد .عضو
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در
تشریح آسیبهای وارد شده بر کشور با تداوم آمار باالی
قاچاق ،تصریح کرد :تداوم قاچاق در کشور باعث میشود
یکچهارم از ظرفیتی از اقتصاد کشور که به وسیله آن
میتوانیم اشتغالزایی کنیم به هدر میرود.
■■وضعیت نگرانکننده خروج ارز از کشور
بذرپاش وضعیت خروج ارز از کشور را نگرانکننده
دانست و بیان کرد :حدود نیمی از ارزهای خارج شده از
کش��ور ،در سامانههای خروج ارز از کشور ثبت و ضبط
رسمی نمیش��ود که این آمار واقعا نگرانکننده است.
عضو هیأترئیس��ه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
ک��رد :با تداوم قاچ��اق ،بنا بر آمار اعالم ش��ده نیمی از
می��زان درآمده��ای دولت از محل ع��وارض گمرکی و
مالیات از بین میرود که این مس��ائل اصلیترین دلیل
ورود رکود تورمی به اقتصاد کش��ور است .وی ادامه داد:
آسیبهایی که برشمردم تنها بخشی از ضررهای تداوم
وجود قاچاق در کشور است و بسیاری از آثار این مساله
سالهای سال توسط اقتصاددانان بیان میشود اما گوش
ش��نوایی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد .بذرپاش به
طریقه برخورد با پدیده قاچاق در کشورهای دنیا اشاره
و عن��وان ک��رد :برخورد با قاچاق در هم��ه جای دنیا از
طریق کدبندی کردن طبقههای مختلف کاالیی انجام
میشود که متاسفانه چنین ساز و کاری در کشور ما از
بین رفته است .وی در تشریح مزیتهای روش کدبندی
کاال گفت :ای��ن روش هم باعث ردیابی کاالی قاچاق و
جلوگیری از ورود آن به کش��ور میشود و هم امنیت و
سالمت کشور را تضمین میکند.
■■چ�را جایگزینی ب�رای ایرانکد و ش�بنم ارائه
نشد؟
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای
اسالمی با انتقاد از توقف اجرای طرح شبنم و ایرانکد به
نسیم تصریح کرد :متاسفانه شاهد هستیم که طرح شبنم
و طرح ایرانکد ،ناگهان متوقف میشود و جایگزینی هم
برای آن ارائه نمیش��ود .بذرپاش با بیان اینکه «ایرادات
ایرانکد و ش��بنم توجیهی برای توقف ناگهانی این دو
طرح ملی نیست» خاطرنشان کرد :این دو طرح ایراداتی
داش��ت و توجیه مس��ؤوالن وجود بارکدهای جعلی در
بازار بود اما تعطی��ل کردن یک طرح ملی و به بایگانی
س��پردن آن برای یک مشکل ،بسیار تأسفآور و ناشی
از بیتدبیری مسؤوالن اس��ت.وی با ابراز تاسف از عدم
اج��رای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد :قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز بسیار مهم و حائز اهمیت است
زیرا پس از س��الها رفت و برگش��ت بین ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،دستگاههای اجرایی ،مجلس،
مرکز پژوهشها ،کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی
باالخره تصویب ش��ده و مورد تایید شورای نگهبان قرار
گرفت��ه و اجرا نش��دن آن بعد از ابالغ به دولت بس��یار
تعجبآور است.
■■زم�ان ورود مجلس نس�بت به ای�ن بیقانونی
فرارسیده است
عضو هیأترئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی در
پاس��خ به این س��وال که مجلس چه واکنش��ی نسبت
ب��ه عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نش��ان
میدهد؟ به نس��یم گفت :ما حتم��ا این بیقانونی را در
مجلس پیگیری میکنی��م زیرا یکی از وظایف مجلس
نظ��ارت بر اجرای قوانین تصویب ش��ده اس��ت که این
قانون نیز از این قاعده مس��تثنا نیس��ت .بذرپاش ادامه
داد :مجلس در ماههای گذش��ته ب��ه دلیل اینکه دولت
تازه سرکار آمده بود نمیخواست سختگیری کند ،ولی
اکنون زمان پاسخگویی برای عدم اجرای قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز از سوی مسؤوالن است .وی با انتقاد از
رویه دولت در برخورد با این قانون عنوان کرد :دولت اگر
پیشنهادی دارد میتواند در قالب اجرای بندهایی از این
قانون ،پیشنهاد اصالح بدهد ولی متاسفانه نه پیشنهاد
اصالح��ی را میبینیم و نه اج��رای این قانون را که این
نوع برخورد دولت با قانون بسیار مذموم و ناپسند است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
در پایان گفت :متاس��فانه با وجود گذشت یک سال از
ابالغ این قانون مسؤوالن دولتی نهتنها از اجرای آن سر
باز میزنند بلکه همچنان در حال اتالف وقت هستند.
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شبکههایاجتماعیولزومبازپرداختتفکرپیشگیرانه
علی بخشایش

در تم��ام دوران «پساوس��تفالیایی» در روابط
بینالملل ،ارزش اصلی برای تمام واحدهای نظام
بینالمللی یا همان «دولت  -ملتها» ،اس��تقالل
و حاکمیت ملی بوده اس��ت اما گوی��ا در دورانی
ک��ه متفکران غربی آن را عصر «جهانی ش��دن»
میخوانند ،بعضی چیزها در نظام بینالملل تغییر
یافته است.
برخ��ی از این متفکران بر ای��ن باورند مفهوم
و ابزاره��ای جهانی ش��دن ،بهم��رور حاکمیت را
از دولتها میگیرد .روابط «زیرکش��وری» جای
روابط «بینکشوری» را میگیرد و ارتباطات بین
سازمانهای اجتماعی که تحت نظارت دولتهای
متبوع��ه نیس��ت ،ملغم��های از «حاکمی��ت» و
«بیحاکمیتی» را برای دولتها بهبار میآورد.
یکی از ابزارهای جهانی ش��دن« ،شبکههای
اجتماع��ی» هس��تند .ش��بکههای اجتماعی در
نوع خود فرصتی برای تس��هیل ارتباطات ،رش��د
فرهنگه��ا و تعام��ل آنها و گس��ترش مهارتها
هستند اما از دیگر س��و ،فضایی مجازی را فراهم
میآورند که س��اکنان آن از قواع��دی متفاوت با
قواعد جامع��ه واقعی پیروی میکنند .گاه زمان و
حجم فعالیت کاربران در این ش��بکهها ب ه حدی
زیاد میش��ود که بخش عمده زندگی آنها در این
شبکههامیگذرد.
از سوی دیگر ،شبکههای اجتماعی امروز همراه
افرادند .این روزها تقریبا هر ش��هروندی از طبقه
متوسط ،دارای یک گوشی تلفن همراه است که در
آن به اقسام شبکههای اجتماعی دسترسی دارد.
این شبکهها همچون یک دوست در کنار کاربران
هستند و باعث میشوند آنها در کنار هویت واقعی
خود ،یک هویت مجازی داشته باشند؛ هویتی که
عموما متفاوت از هویت واقعی افراد اس��ت .جدا از
مضرات روانی چنین رفتاری ،در جریان تعامل با
دیگران در شبکههای اجتماعی ،نظام ارزشی فرد
دچار دگرگونی میشود که این دگرگونی الزاما در
راستای نظام ارزشی ملی – دینی نیست.
بهطور مثال ،در چنین شبکههایی روابط بین
محرم و نامحرم از یک الگوی بسیار باز و بیمباالت
پیروی میکند یا بازار حمله آشکار به مفاهیم دینی
در آنها بس��یار داغ است .بهمرور ،شخص با حضور
در چنین فضایی ،به ن ُرمهایی عادت کرده و آنها را
چون هنجار و قاعده میپذیرد و دیر نیس��ت این
قواعد برآمده از س��اختار مجازی ،بر قواعد واقعی
جامعه سایه افکند.
سایه افکندن قواعد ش��بکههای اجتماعی بر
تفکرات و رفتار طبقه متوسط جوامع جهان سوم
که موتور محرکه توسعه آنها محسوب میشوند،
بهط��ور بالقوه یک تهدید اس��ت .چنین تهدیدی
میتواند تا مرحله «تهدید امنیتی» پیش رود.
***
ش��بکههای اجتماعی خواصی منحصر بهفرد
دارند که هیچ نهاد اجتماعی دیگری دارای چنین
خصوصیاتینیست:
 هویت مجازی به افراد این امکان را میدهدکه نقشهای متعدد داشته باشند و فعالیتهای
متعددی نیز در نقش کاربر نش��ان دهند .چنین
امکانی در جامعه واقعی تقریبا وجود ندارد.
 ی��ک نفر با اداره دهه��ا بلکه صدها صفحهدر شبکههای اجتماعی ،قابلیت آن را دارد بسیار
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بیشتر از نقشی که در جامعه واقعی میتواند ایفا
کند ،نقش بر عهده بگی��رد .بر فرض اگر یکباره
صدها صفحه در یک ش��بکه اجتماعی روی یک
موضوع خاص ش��روع به تبلیغ کنن��د ،امکان راه
افت��ادن یک موج در فضای مج��ازی دور از ذهن
نیس��ت .پشت چنین موجی میتواند تنها یک یا
چند نفر در فضای واقعی حضور داشته باشند.
 فضای مجازی قابلیت رهبریپذیری پایینیدارد برعکس جامعه واقعی که رهبریپذیر است.
در چنین فضای��ی حرکات اجتماعی «بیس��ر»
قابل شکلگیری است؛ حرکاتی که فاقد رهبری
مشخص است .در دوران انقالبهای عربی ،هم در
تونس و هم در مصر ،نقش شبکههای اجتماعی در
شکلدهی اجتماعات سیاسی روشن بود .هیچکدام
از این حرکات رهبری مشخصی نداشتند و شاید
یکی از دالیل اینک��ه در میدان واقعی خیلی زود
از مسیر اولیه بازگشتند ،همین فقدان رهبری در
فضای واقعی بود .اگر دقت ش��ود ،در مصر ،قدرت
سیاسی اکنون به کسانی رجعت یافته که پیش از
انقالبهای این دو کشور در قدرت حضور داشتند.
 در فضای مجازی ،طبقه متوسط حرف اول وآخر را میزند و انگارههای خود را چون انگارههای
تمام طبقات فضای واقعی جامعه القا میکند .اگر
دقت شود ،نتایج بسیاری از نظرسنجیها در فضای
مج��ازی با نتایج همان نظرس��نجیها در جامعه
واقعی تفاوت معناداری را نشان میدهد.
***
وقت��ی فضای مجازی با چنین مش��خصات و
مختصاتی قواعد خ��ود را به جامعه واقعی تزریق
میکند  -بهمرور و الجرم  -ساختار جامعه دچار
تغییراتی میشود؛ حتی شاید یک مساله مهم در
چنین شرایطی ،تغییر «فرمولهای شناختهشده
جامعهشناسی سیاسی» باشد .در چنین شرایطی
است که شبکههای اجتماعی در همهچیز نقش
پیدا میکنند؛ از مراس��م عزاداری مذهبی گرفته
تا انتخابات و اس��تیضاح وزیر و توافق هس��تهای.
آنگاه است که یک موجآفرینی هدفمند در فضای
شبکههای اجتماعی که با اندکی هوش و جسارت
قابل حص��ول اس��ت ،میتواند اهداف سیاس��ی
مشخصی را پیگیری کند.
در همین هفتههای اخیر ،ماجرای اسیدپاشی
توس��ط همین ش��بکهها از یک مس��اله «امنیت
محلی» تبدیل به مس��اله «امنیت ملی» ش��د و
همچنین تالش شد مراسم ترحیم یک خواننده
مرح��وم محبوب مورد اس��تفادههایی خاص قرار
بگیرد.
رفتارشناس��ی ش��بکههای اجتماعی نیازمند
تحلیل جامعهشناسانه است .اگر این تحلیل ،امروز
انجام نشود و تدبیر الزم برای خنثیسازی تاثیرات
منفی این پدیده نوظه��ور مورد مداقه قرار نگیرد
و صرف��ا به رفتارهایی چون فیلترینگ دل خوش
شود ،ممکن است تبعاتی بهوجود آید که در برخی
برههها ،قابل کنترل نباشد.
آیا آژانسهای جاسوس��ی دشمن نمیتوانند
از طریق موجآفرینی در ش��بکههای اجتماعی به
حاکمیتهای مستقل ضربه بزنند؟ اگر میتوانند
– ک��ه میتوانند – چگونه باید با آنها مقابله کرد؟
عدم پاسخگویی به چنین سواالتی تنها منجر به
انفعال خواهد شد.
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اگ��ر دولت و قوهقضائیه و نیروی انتظامی برای
برخ��ورد با قاچاقچی��ان خرد مواد مخ��در برنامه
قاطعتری در نظر بگیرند ،امنیت خانوادههایی که
جوان دارند بیشتر میشود.
یک مادر

استانی رئیسجمهور افتتاح میشود مصوبه دولت
قبل نیست؟ و آیا درست است در تبلیغات و رادیو
و تلویزی��ون همه را عملکرد دولت یازدهم بنامند؟
انصاف داشته باشند تا بعدیها هم نسبت به دولت
فعلی منصف باشند.

با تعطيلى س��ايتهاى هس��تهاى و موافقت با
بازرس��يها و پلمبه��ا و قطع پژوه��ش و دانش
هستهاى و ...مذاکرات بازهم به نتیجه نرسیده است.
بعید میدانم فقط برای رفع تحریم باش��د ،ش��اید
بیشتر برای استفادههای سیاسی باشد .در این بین
مقاومت  35ساله و خون شهدا بویژه خون شهداى
هستهاى فراموش نشود!

صمدی

آیا بسیاری از طرحها و پروژهها که در سفرهای

یک شهروند

شاهمرادی

نکته

لطفا از دولتمردان بپرسید کنار همه فعالیتهای
سیاسی ،کمی هم درباره اقتصاد مقاومتیای که مقام
معظم رهبری همیشه تاکید داشتند گزارش دهند .به
نظرم سمینارها و همایشها این امر را محقق نخواهد
کرد .باید بیشتر به تالش و فرهنگ کار بپردازیم که
اگر این امر عملی نش��ود حتی در صورت رسیدن به
توافق در مذاکرات مشکالت حل نخواهد شد.

در ستایش اصولگرایی...
سیدهآزاده امامی

چند روز پیش که مصاحبه آیتاهلل س��یدمحمد
خامنهای را با نش��ریه «رمز عبور» خواندم ،گذشته از
ابهامی که ادعای ایش��ان برایم ایجاد کرد مطلبی در
مصاحبه بود که شدیدا آزارم میداد و آن اینکه الزمه
پذیرش برخی مطالب ایشان قبول این نکته است که
حضرت امام(ره) بعضی وقتها تحت تأثیر افراد دیگر
و احیانا بر مبنای اطالعات و تحلیلهای نادرستی که
به ایش��ان ارائه شده است ،تصمیم گرفتهاند و بالطبع
بر این اس��اس نتیجه این خواهد شد که پس برخی
تصمیمهای حضرت امام نادرست بوده است!!!
نکتهای که اتفاقا بارها و بارها مورد استناد جریان
دگراندیش واقع ش��ده ،و بهرغ��م ادعای ظاهری این
جریان در تعهد و التزام به خط راستین حضرت امام
در مناسبتها و شرایط گوناگون کوشیده با این ترفند
مضحک زوایای فاحشی را که با سیره و اندیشه حضرت
امام داشته از نظر پنهان دارد؛ بویژه در قضایایی نظیر
ع��زل آقای منتظری از قائممقامی رهبری و نیز ادامه
دفاع مقدس بعد از فتح خرمشهر و....
اما با خواندن تحلیل جامع آقای ش��ریعتمداری،
خدای را س��پاس گفتم که ب��ه جریانی تعلق خاطر
دارم که برای رفع و رجوع کاستیها و نابسندگیهای
خویش ناجوانمردانه به تحریف بنیانگذار عظیمالشأن
انق�لاب روی نمیآورد و قاطعان��ه و بیهیچ تعارفی
در برابر هر آن اندیش��ه و عملی میایس��تد که حتی

کمترین شائبهای در خدشه به شخصیت آن مرد الهی
داشته باش��د چرا که اساساً جریان اصیل اصولگرایی
هویت خویش را در ربط و نسبت وثیق با اندیشههای
اله��ی حضرت امام که ترجمان امروزین اس�لام ناب
محمدی است تعریف کرده ،و جز در این خط و این راه
برای خود رسالتی قائل نیست .برخالف آنان که هر جا
مصلحتشان اقتضا کند امام را خرج خویش و ایل و
تبار سیاسی خویش میکنند! و نیز برخالف آنان که به
ظاهر به صیانت از «دستخط امام» همت گماشتهاند،
ام��ا در برابر هجمههای بیام��ان جریان بیاعتقاد به
«خط امام» یا انقالبیهای پش��یمان از همراهی امام،
س��کوت کرده و دم برنمیآورند و چه بسا با تایید آن
حتی بس��تر تحریف در «دستخط امام» را نیز فراهم
آورند! آنگونه که چندی پیش در برابر تحریف صریح
تعبی��ر طالیی حضرت امام درباره «میزان حال فعلی
افراد است» لب فروبسته و خاموشی پیشه ساختند یا
درباره مواضع ضداستکباری حضرت امام یا!...
قضاوت درباره چند و چون مدعای تاریخی آیتاهلل
س��یدمحمدخامنهای کار من نیس��ت و اساساً به آن
ورودی نخواهم داش��ت ،اما انتظار من بهمثابه عضوی
از نس��ل جوان این س��رزمین این بود که دفتر آقای
هاش��می به جای ارائه آن فحشنامه تمامعیار الاقل
به اندازه «یک س��طر» با استدالل و منطق به ادعاها
پاسخ میداد!

نفت ارزان و طال گران شد

قیمت نفت در معامالت دیروز (چهارش��نبه) بازار
جهانی با  ۷۳سنت کاهش به  60/96دالر در هر بشکه
رس��ید و هر اونس طال نیز ب��ا افزایش اندک قیمت در
برابر  ۱۱۸۰دالر معامله شد .به گزارش تسنیم ،قیمت
نفت در معامالت دیروز بازار جهانی کاهش یافت و هر
بشکه نفت برنت دریای شمال در برابر کمتر از  61دالر
معامله ش��د .کاهش قیمت جهانی نفت درحالی است
که عربستان بار دیگر بر سیاست این کشور در تضعیف
قیمت نفت تاکید کرده است .علی النعیمی ،وزیر نفت
عربستان در نشست کشورهای عرب صادرکننده نفت
گف��ت :حتی اگر قیم��ت نفت به  20دالر هم برس��د
اوپ��ک تولید خود را کاهش نخواهد داد .براس��اس این
گزارش ،قیمت نفت س��بک آمریکا در روز چهارشنبه
 71س��نت کاهش یافت و به  56/41دالر در هر اونس
رسید .قیمت نفت برنت دریای شمال نیز با کاهش 73
س��نتی به  60/96دالر در هر بش��که رسید .طی 2روز
گذشته ارزش دالر حدود یک سنت افزایش یافته است.
افزایش ارزش دالر به نفع کش��ورهای نفتی است که با
ارزهایی غیر از دالر خرید میکنند .اگرچه قیمت نفت
از ژوئن  2014بالغ بر  50درصد ارزش خود را از دست
داده اس��ت اما در همین دوره ارزش دالر در برابر یورو
رشد  10درصدی داشته است که تا حدودی اثر منفی

افت قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت
را خنثی کرده اس��ت .کاهش قیمت نفت در بازارهای
بینالمللی به خاطر این است که کشورهای تولیدکننده
عضو اوپک در آخرین نشست خود خواستار حفظ میزان
تولید خود شدند که این موضوع باعث شد سیر نزولی
قیمت نف��ت خام در بازارهای جهان��ی همچنان ادامه
یابد .کارشناسان معتقدند چنانچه اوپک در تصمیمات
خ��ود تجدیدنظر نکند قیمت نفت در بازارهای جهانی
همچنان روندی نزولی خواهد داشت و بهای آن حتی به
کمتر از  50دالر نیز خواهد رسید .در بازار فلزات گرانبها
نیز قیمت طال در معامالت دیروز (چهارشنبه)  2دالر
افزایش یافت و هر اونس طال در برابر  1180دالر معامله
شد .آلکس تورندیکه ،تحلیلگر بازار طال در این باره به
رویترز گفت« :حجم معام�لات در بازار طال همچنان
پایین خواهد بود ،بنابرای��ن ما انتظار داریم که بازار در
دوره تعطیالت پایان سال در همین سطح باقی بماند اما
کم بودن نقدینگی ،نوسانات شدید در دیگر بازارها نظیر
دالر و نفت خام میتواند حرکت بازار را تش��دید کند».
تج��ار به دقت در حال رصد کردن تحوالت بازار بورس
و نفت هستند .رشد شاخصها در بازار بورس و افزایش
ارزش دالر میتواند موجب کاهش تقاضا برای طال شود.
کاهش قیمت نفت نیز قیمت طال را کاهش میدهد.

■■تولد پيامبر خدا حضرت
عيسي مس�يح(ع) (سال اول
ميلادي 622 ،س�ال قبل از
هجرت)
حضرت عيسي بن مريم(ع)
پيامبر بزرگ و اولواالعزم الهي ،روز  25دسامبر سال
اول ميالدي 622 ،سال قبل از هجرت پيامبر بزرگ
اسالم(ص) ،در بيت لحم واقع در سرزمين فلسطين
به دنيا آمد .با اين حال تاريخ تولد حضرت عيسي(ع)
دقيق نيست و در قرن ششم قبل از هجرت ،روز 25
دسامبر بهعنوان عيد ميالد مسيح(ع) برگزيده شد،
درصورتي كه تاريخنويسان ،معتقدند تولد ايشان  4يا
 6س��ال قبل از آن بوده است .حضرت عيسي(ع) به
فرمان خداوند ،بهگونهاي اعجازآميز از مادري باكره و
مقدس متولد شد .زمان جواني حضرت عيسي(ع)
دوره بحراني تاريخ يهود است .يهوديان تحت سيطره
روميان چش��مانتظار موعودي نجاتبخش بودند .با
اين حال با ظهور مس��يح(ع) ،بهرغم ديدن نشانهها
و معج��زات برحق آن حضرت ،باز هم با ايش��ان به
مخالفت برخاستند .معجزات فراوان ،تبيين مسائل
اخالقي به همراه مثالها ،شفاي بيماران عالجناپذير
و باالخره پافشاري بر اطاعت از شريعت و پرستش
خداي يكتا باعث ش��د افراد زي��ادي گرد وي جمع
ش��وند .در اي��ن ميان پي��روان نزدي��ك و خاص او
حواريون نام داش��تند كه  12نفر و هميش��ه همراه
حضرت بودند .مسيح(ع) كه از  30سالگي به نبوت
برگزيده ش��د ،س��رانجام مورد تهديد بزرگان يهود
واقع ش��د و آنان تصميم به قت��ل وي گرفتند .زيرا
سران يهودي از اينكه مردم به عيسي(ع) عالقهمند
ميشدند ،احساس نگراني کردند و ميدانستند اگر
او را آزاد بگذارند ،هم��ه مردم به او ايمان ميآورند.
رويگرداني يهوديان از بزرگان خود باعث شد سران
يهود به اين نتيجه برسند كه بايد عيسي(ع) را براي
حفظ قوم خ��ود ،قرباني کنن��د .در آن حال ،چون
خواس��تند آن حضرت را از مي��ان بردارند ،خداوند
مس��يح(ع) را به آس��مانها ب��رد و يهوديان فردي
شبيه به عيسي(ع) را به صليب كشيدند .در روايات
اسالمي و شيعي ،بازگشت عيسيمسيح(ع) در زمان
ظهور حضرت مهدي موعود(عج) تصريح شده و به
نمازگزاردن آن حضرت پش��ت سر امام عصر اشاره
شده است .نام حضرت عيسي(ع) در  13سوره قرآن
 45بار تكرار شده است.
■■ش�هادت عالم مجاه�د آي�تاهلل آقانوراهلل
نجفياصفهاني(1306ش)
آيتاهلل مهدي معروف به آقانوراهلل نجفياصفهاني
از روحاني��ون مجاه��د ،مهاجر ،مصل��ح ،متفكر در
س��ال  1240ش ( 1278ق) در اصفه��ان ب��ه دنيا
آم��د .پدرش ش��يخ محمدتق��ي اصفهاني صاحب
هدايتالمسترشدين و مادرش دختر آيتاهللالعظمي
س��يدصدرالدين عامل��ي از مراج��ع بزرگ ش��يعه
اس��ت .وي در ابت��دا در محضر پ��در ارجمندش به
دانشاندوزي مش��غول ش��د و پس از چندي براي
ادامه تحصيالت ،عازم عتبات عاليات شد و به مقام
رفيع اجتهاد دست يافت .اين عالم مبارز در نهضت
تحريم تنباكو در س��طح اصفهان فعاليت داشت .از
ديگر اقدامات وي فعاليت عليه مبلغان مس��يحي با
تأس��يس انجمن صناخانه و انتشار روزنامهاالسالم
است .آيتاهلل نجفياصفهاني با ظلالسلطان فرزند
خونخ��وار ناصرالدي��ن ش��اه كه  30س��ال حاكم
اصفه��ان بود مبارزه ك��رد و وي را از اصفهان اخراج
نمود .آيتاهلل اصفهاني انجمن مقدس ملي اصفهان
را تأس��يس و بعد از اخراج ظلالس��لطان دست به
اصالحاتي مانند تأس��يس بيمارستان و مدرسه زد.
اين عالم مجاهد س��رانجام از س��وي رضاخان (كه
مبارزات زيادي با او كرده بود) مس��موم و در چهارم
ديماه  1306ش برابر با اول رجب  1346ق در 66
سالگي به لقاءاهلل پيوس��ت .پيكر اين عالم رباني به
نجف منتقل شد و در مقبره جد مادري خود آيتاهلل
العظمي شيخ جعفر كاشفالغطاء دفن شد.
■■يورش س�پاهيان يزيد به مك�ه و اهانت به
ساحت مقدس مسجدالحرام (64ق)
يزيد بن معاويه  3س��ال و ان��دي خالفت كرد.
در س��ال اول نواده عزيز رس��ولاهلل و س�لال ه پاك
زهرا(س) و علي(ع) ،حضرت امام حس��ين(ع) را به
شهادت رساند و مرتكب جناياتي شنيع شد .در سال
دوم جنبش��ي را كه در مدينه آغاز شده بود به قتل
عام تبديل كرد و مدين ه معظمه را به خاك و خون
كشيد و در اواخر خالفت نكبتبار خود براي سركوب
عبداهلل بن زبير ،يكي از فرماندهان سپاه خود به نام
َحصينبن ن ُمير را به مك ه منوره فرستاد .در اين حمله
حرم امن الهي را محاصره كرده و بيتاهلل الحرام را به
منجنيق بست .اين محاصره تا زماني كه خبر مرگ
آن پليد به گوش حصين رسيد ،ادامه داشت.

