تیم تحریمها ترک برداشت!

تقلب اکبر فرهادی

پس از ریچارد نفیو ،آرین طباطبایی
عضو ایرانیتبار هیأت آمریکایی در گفتوگوهای وین
نیز از تیم مذاکراتی آمریکا کنار گذاشته شد

آزاده مسیحزاده ،سازنده مستند« 2سر برد 2 ،سر باخت»
جزئیات حیرتآوری از کپیبرداری فیلم قهرمان اصغر فرهادی
از مستندش را تشریح کرد
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تیترهای امروز

سورپرایز
عصایموسی
این گروه هکری روز گذشته تصاویر
دوربینهای مداربسته برخی مراکز نظامی
رژیم صهیونیستی را هک کرد
توضیح معاون فنی صداوسیما
درباره هک شدن شبکههای تلویزیون
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سریع ،فوری
جامجهانی

ل طالیی فوتبال ایران رکورد
نس 
سریعترین صعود از آسیا به جامجهانی
را به نام کشورمان ثبت کرد

اولین نتیجه عملیاتی سفر مسکو؛ تخصیص خط
اعتباری روسها برای احداث نیروگاه در هرمزگان

جریاناعتبار
در سیریک

نیروگاه سیریک در صورت بهرهبرداری
ساالنه  ۱۴۰۰مگاوات برق تولید خواهد کرد

پیکار اُمیکرون
در پیک ششم
صفحه 3

 50شهر در نقشه کرونایی کشور با شیوع
ویروس جهشیافته ،قرمز و نارنجی شدند
صفحه 4

نوشهر با  50میلیمتر
رکورددار بارشهای آخر هفته بود

سامانه خوشیمن
بارش برف و باران در  16استان

قطع تردد در  4مسیر ارتباطی سمنان
به مازندران و گلستان

صفحه 6

صفحه 4

عکس :سعید زارعیان ،برنا

بارش برف راههای ارتباطی  34روستای
شهرستان کوهرنگ را مسدود کرد

نگاه

فریاد مشترک از صنعا و غزه

سمیرا کریمشاهی :نبرد «شمشیر قدس» در ماه
رمضان که مقاومت جانانه مردم بیتالمقدس و
نوار غزه علیه اشغالگران صهیونیست را به نمایش
گذاشت ،در حوزه بینالملل هم یک موج همگانی
حمایت از فلسطین و اعتراض علیه خانهدزدیهای
اسرائیل در محله شیخجراح را به راه انداخت اما یک
جلوه خاص این حمایتها سخنان سیدعبدالملک
بدرالدین الحوثی ،رهبر انصاراهلل یمن بود که اعالم
کرد اگر یمن فقط تکه نانی هم داشته باشد آن
را با برادران و خواهران فلسطینی تقسیم خواهد
کرد .شاید چنین موضع ایثارگرانهای در چارچوب
هیچ کدام از نظریات روابط بینالمللی و مکاتب
غربی قابل درک و تحلیل نباشد اما ادبیات مقاومت
چنین منشی را دیکته میکند.
به نظر میرس��د هیچ مل��ت و مردمی مانند
محصوران در جغرافی��ای غزه و یمن نتوانند بر
س��ر ظلم و رنج مش��ترک همصحبت شوند .در
کنار ادبیات مش��ترک مقاومت ،مرجع مشترک
ای��ن ظل��م پیونددهن�� ده  ۲ملت اس��ت .بدین
ترتیب شاید تعجببرانگیز نباشد که مردم غزه
شنبهشب گذشته در حمایت از مظلومان یمن
تجم��ع و تظاهرات به راه انداختند .هر چند این
اعالم حمایت ،موجب خشم حکام جهان عرب
طرفدار ائتالف جنایتکار س��عودی در یمن شد.
این حکومتها که با استدالل پوچ صلح و حمایت
کارآمد از فلسطین بر عادیسازی روابط خود با
رژیمصهیونیستی سرپوش میگذارند ،از آشکار
شدن دشمنیهای مشترک علیه فلسطین و یمن
واهمه دارند بویژه آنکه محمود الزهار ،از رهبران
توگو با ش��بکه المیادین
جنبش حماس در گف 
از تش��ابه جنایت رژیمهای صهیونیستی علیه
فلسطین و سعودی علیه یمن سخن گفته است.
س��خنان الزهار ،در کن��ار فریاد حمایتی که
از غزه بلند ش��د ،پایگاههای تنشزای منطقه را
نگران کرده که رسوایی جنگ یمن برهم زننده
روند عادیانگاری ظلم بر فلسطین و موجودیت
نامش��روع اسرائیل ش��ود .هر چند حکام عرب
میانهای با مقاومت موجود در فلسطین ندارند اما
امیدوارند از طریق کانالهای سیاس��یای که در
غزه بویژه در جنبش حماس دارند بتوانند موازنه
موضعگیری بر سر یمن را شکل دهند.
چرا حماس؟

در بحبوحه آغاز بحران سوریه ،نیروهای اخوان
س��وری مهمترین مخالفان سیاسی دولت بشار
اس��د بودند که پشتیبانی محور نزدیک به تفکر
خود یعنی ترکیه -قطر را داشتند .از طرف دیگر
تشکیل بدن ه ایدئولوژیکمحور جنبش حماس بر
پایه تفکرات اخوانی باعث شده همواره از حمایت
مالی -رس��انهای قطر و ترکیه برخوردار باشند.
حلقه وصل اخوان باعث ش��د به رغم همکاری و
آرمانهای مشترک حماس و...
ادامه در صفحه 7

س�یدمحمدامین علیدوست:

یادداشت  8بهمنماه ،سالروز عروج الهوتی
آیتاهللالعظمی سیدعلی قاضی است .به راستی چگونه
میشود از آیتاهلل قاضی سخن گفت؟ چگونه میتوان
از کسی نوش��ت که بعد از گذشت  75سال از وفاتش
همچنان شراره آتش عشق الهی که از یاد و نامش شعلهور
میشود ،قلب انسانها را تسخیر و به نور محبت الهی
روشن میکند؟ چگونه میتوان از کسی دم زد که آیتاهلل
سیدعبدالکریم کشمیری از شاگردان ایشان نزدیک به ۳
دهه بعد از وفات آیتاهلل قاضی میگفت« :ایشان هنوز به
شاگردان خود سر میزند» و هنگامی که پرسیدند آیا به
شما هم سر میزدند؟ فرمود :بله؛ هر هفته.
آیتاهلل س��یدعلی قاضی یکی از ثمرهها و میوههای
جری��ان عرفانی نجف اس��ت که با آیتاهلل س��یدعلی
شوشتری شروع میشود .در واقع شیخالمشایخ طریقت
آیتاهلل سیدعلی قاضی ،فقیه عارف ،سیدعلی شوشتری
است.
تحول و هدایت آقا سیدعلی شوشتری به وادی معرفت
و عرفان و شهود پروردگار بهواسطه مرحوم جوال و به
تعبیری مرد جوال بوده است؛ شرح این واقعه در کتاب
شریف رس��اله لباللباب در سیر و سلوک اولیاأللباب
از لس��ان مبارک عالمه طباطبایی و قلم نورانی مرحوم
عالمه طهرانی رضواناهلل علیهما آمده است که خالصه
آن چنین است:
«متجاوز از یکصد س��ال پیش در شوش��تر عالمی
جلیلالقدر بهنام آقاس��یدعلی شوشتری ،مصدر قضا
و مراجعات عامه بوده اس��ت؛ تا اینکه یک روز شخص
جوالیی (بافندهای) نزد ایش��ان آمده و میگوید :فالن
حکمی که طبق دعوی ش��هود به ملکیت فالن ملک
برای ف�لان کس نمودهاید صحیح نیس��ت ،آن ملک
متعلق به طفل صغیر یتیمی است و قباله آن در فالن

به مناسبت سالروز وفات عارف بیبدیل ،آیتاهللالعظمی سیدعلی قاضی

(ره)

حرکت سلوکی از طریق شرع مقدس

محل دفن است؛ این راهی که شما در پیش گرفتهاید،
صحیحنیست.
مرحوم شوشتری در فکر فرو میرود که این مرد که
بود؟ و این چه س��خنی بود؟ در صدد تحقیق برآمده و
معلوم میش��ود در همان محل ،قباله ملک طفل یتیم
مدفون اس��ت و ش��هود بر ملکیت آن شخص به دروغ
شهادت دادهاند ،بسیار بر خود میترسد و با خود میگوید:
مبادا بسیاری از حکمهایی که دادهام ،از این قبیل بوده
باشد .شب بعد ،همان موقع جوال در میزند و میگوید:
«آقا س��یدعلی شوش��تری راه این نیست که شما
میروید»؛ و شب سوم نیز عین واقعه به همین کیفیت
تکرار میشود و جوال میگوید :معطل نشوید ،فورا ً تمام
اثاثالبیت را جمع نموده ،خانه را بفروش��ید و به نجف
اش��رف مشرف ش��وید و وظایفی را که به شما گفتهام
انجام دهید و پس از  ۶ماه در وادیالسالم نجف اشرف
به انتظار من باشید.
مرحوم شوشتری بیدرنگ مشغول انجام دستورات
ش��ده و به نجف اشرف حرکت میکنند؛ در نخستین
وهله پس از ورود به نجف ،در وادیالسالم هنگام طلوع
آفتاب ،مرد جوال را میبیند که گویی از زمین جوشیده
و در برابرش حاضر گردید و دستوراتی داده و پنهان شد؛
مرحوم شوشتری طبق دستورات جوال عمل میکنند تا
میرسند به درجه و مقامی که قابل بیان و ذکر نیست؛
هلل علیه» .از همین جا به بعد یک سلسله عرفانی
رضوانا 
خاصالخاص در نجف اشراف متولد میشود که با ظهور
مالحسینقلی همدانی به اوج و با ظهور سیدعلی قاضی
به قله بالندگی خود میرسد.

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر حکیم انقالب
در جم��ع اعضای کنگره بزرگداش��ت آیتاهللالعظمی
س��یدعلی قاضی در سال  91در باب شخصیت ایشان
مطالب مفید و قابل تأملی ارائه فرمودند .ایشان درباره
این عارف کمنظیر فرمودند« :مرحوم آقای قاضی  -میرزا
علیآقای قاضی  -یکی از حسنات دهر است؛ یعنی واقعا
شخصیت برجست ه علمی و عملی مرحوم آقای قاضی،
حاال اگر نگوییم بینظیر ،حقاً در بین بزرگان کمنظیر
است .خب! ایش��ان عالوه بر مقامات معنوی و عرفانی
خودشان ،شاگردان زیادی را هم تربیت کردند که این
خیلی باارزش است؛ شخصیتهای بزرگی که ما بعضی
از اینه��ا را مالقات کردیم ،زیارت کردیم :مرحوم آقای
طباطبایی ،مرحوم آقای آسیدمحمدحسن الهی  -اخوی
ایشان  ،-مرحوم آقای آمیرزا ابراهیم شریفی  -که داماد
مرحوم آقای قاضی بودند ،در زابل بودند و جزو شاگردان
برجس��ت ه آقای قاضی بودند  ،-مرحوم آقای حاج شیخ
عباس قوچانی ،و در این اواخر هم مرحوم آقای بهجت؛
بزرگان دیگری هم بودند ،مثل مرحوم آقای حاجشیخ
محمدتق��ی آملی ،مرحوم آقای حاجش��یخ علیمحمد
بروجردی و شخصیتهای متعدد دیگری.
مهمترین مسأله در این باب ،این است که ما در بین
سلس��ل ه علمی فقهی و حِ کمی خودمان در حوزههای
علمیه  -در این صراط مستقیم  -یک گذرگاه و جریان
خاصالخاص داریم که میتواند برای همه الگو باش��د،
هم برای علما الگو باشد -علمای بزرگ و کوچک  -هم
برای آحاد مردم و هم برای جوانها؛ میتوانند واقعا الگو
باش��ند .اینها کسانی هستند که به پایبندی به ظواهر

اکتفا نکردند ،در طریق معرفت و طریق سلوک و طریق
توحید تالش کردند ،مجاهدت کردند ،کار کردند و به
مقامات عالیه رسیدند .و مهم این است که این حرکت
عظیم س��لوکی و ریاضتی را نه با طرق مندرآوردی و
تخیلی  -مثل بعضی از سلسلهها و دکانهای تصوف و
عرفان و مانند اینها  -بلکه صرفا از طریق شرع مقدس
آن هم با خبرویت باال به دست آوردند.
ایش��ان البته هم ش��اگرد پدرش��ان مرح��وم آقای
آسیدحسین هستند ،هم  -بعد که میآیند نجف -شاگرد
مرحوم آسیداحمد بودند 10 ،سال یا  12سال هم شاگرد
مرحوم سیدمرتضای کشمیری بودند؛ البته در این کتابی
که آقازاده مرحوم آقای قاضی  -مرحوم آسیدمحمدحسن
 نوشتند ،میگویند ایشان پیش مرحوم آسیدمرتضایکش��میری تلمذ نمیک��رده ،از مصاحبت او اس��تفاده
میکرده؛ لکن در همان کتاب یا در نوشتههای مرحوم
آقای آسیدمحمدحس��ین طهرانی دیدم  -یادم نیست
االن کجا خوان��دم  -مرحوم آقای قاضی میگوید من
نماز خواندن را از آسیدمرتضای کشمیری یاد گرفتم .شما
ببینید معانی این کلمات چقدر عمیق است .ماها هم نماز
میخوانیم و خیال هم میکنیم که نماز خوب میخوانیم.
این مرد عارفِ بزرگی که سالها پیش پدرش در تبریز
تربیت شده بود و پیش رفته بود ،وقتی میآید نجف [و]
 10سال پیش مرحوم آسیدمرتضای کشمیری میماند،
میگوید من نماز خوان��دن را از او یاد گرفتم .آن وقت
شاگردهای مرحوم آقای حاجمیرزا علی آقای قاضی نقل
میکنند ایشان با هم ه [گرفتاری]  -خیلی گرفتار بوده در
زندگی ،عائل ه سنگین و فقر و مشکالت  -وقتی وارد نماز

میشد ،از هم ه دنیا غافل میشد؛ یعنی آنچنان غرق ذکر
و خشوع و توسل در حال نماز بود که از هم ه عالم فارغ
میشد .خب! این یک گذرگاه فوقالعادهای است؛ گذرگاه
خاصالخاص است .برای ماها از این جهت حجت است
که ما بفهمیم این هم هست؛ این مقامات ،این حرکت،
این سلوک ،این خلوص در راه خدا هست.
هیچ اهل بروز مکاش��فات و مانند اینها هم نبودند؛
خب! خیلی چیزها از آنها نقل شده -نقلیات موثقی که
درباره عجای��ب زندگی مرحوم آقای قاضی که به نظر
ماها عجایب اس��ت نقل شده ،یکی دو تا نیست؛ موثق
هم هست ،آدم یقین پیدا میکند از صحت طرقی که
دارد  -لکن اصال اینها در زندگی این بزرگوارها اهمیتی
ندارد ،نقشی ندارد .خود ایشان هم به شاگردهایشان
میگفتند؛ میگفتند اگر یک حالت مکاشفهای برایتان
دست داد اعتنا نکنید ،کارتان را بکنید ،ذکرتان را بگویید،
آن حالت خش��وع را حفظ بکنید؛ یعنی مقامات اینها
این است .باالخره خیلی مهم است که شخصیتهای
اینجوری احیا بش��وند ،شناخته بشوند ،معرفی بشوند؛
منتها در معرفی اینها از آدمهای خبره استفاده کنید؛
یعنی کسانی بیایند درباره اینها حرف بزنند که بتوانند
مقام��ات اینها را  -الاق��ل در لفظ ،در زبان  -برای ماها
بیان کنند که ما یک استفادهای ببریم ،بهرهای ببریم؛
واال صِ رف [بیان] مقامات علمی و فقهی -که در حد اعلی
اینها داشتند  -کافی نیست برای معرفی امثال شخصیتی
مثل مرحوم آقای حاجمیرزا علیآقای قاضی.
خب! ایش��ان عمر طوالنی هم الحمدهلل داش��تند،
و توفیقات زیادی هم داش��تند ،شاگردهای زیادی هم
تربیت کردند ،از لحاظ معانی س��لوک و عرفان و مانند
اینه��ا هم از افرادی اس��ت که عرض کردم حداقل این
است که بگوییم کمنظیر [است] ،یعنی واقعا شخصیت
ایشان برجسته است».

