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يكي از مهمترين امتيازاتي که امام سجاد)ع( براي ماه رمضان شمردند 
نزول قرآن در اين ماه اس��ت. درباره نزول قرآن شبهاتي وجود دارد که بايد 
پاس��خ آن گفته ش��ود. يكي از ش��بهات اين اس��ت که مگر نه اينكه خداي 
متع��ال مي فرماي��د هر آنچه در اين عالم وجود دارد از جانب ما نازل ش��ده 
اس��ت. حتي درباره آهن مي فرماي��د: »أَنَْزلَْنا الَْحِديَد فِيِه بَْأٌس َش��ِديٌد« )1(؛ 
يا مي فرمايد خزائن همه اش��ياء در نزد ماس��ت که به اندازه مصلحت نازل 
لُُه إاِلّ بَِق��َدٍر َمْعُلوٍم«.)2(؛ با اين وص��ف قرآن نيز يكي از  مي کني��م »َو م��ا نَُنزِّ
اموري اس��ت که خزائن آن در نزد خداس��ت. همانگونه که الهامات و افكار، 
افراد نيز از جانب خداس��ت. بس��ياري از اين الهامات و افكار خطا، اشتباه و 
ش��ّر هستند. اگر قائل باشيم که همه امور از خزائن الهي نازل شده اند، پس 
افكار و الهامات خطا و اش��تباه و ش��ّر نيز از جانب خدا آمده است. بر همين 
اس��اس قرآن نيز ممكن است دچار اش��تباه و خطا باشد، و بايد مورد نقد و 
 بررس��ي قرار گيرد. اين شبهه اي است که بعضي شياطين مطرح مي سازند.

در جواب اين شبهه بايد گفت: درست است که هر چه در اين عالم وجود دارد 
از جانب خدا و نازل شده از عالم باالست، ولي بعضي امور به صورت مستقيم 
از جانب خدا نازل مي شود و خدا از آن پاسداري و صيانت نموده و به هنگام 
نزول از آن مراقبت مي شود تا کسي به آن لطمه نزده و به سالمت به دست 
انسان برسد. اما بعضي از امور نيز هستند که اصل آن در نزد خداست اما به 
واسطه نزول با اسباب و عوامل ديگر، ممكن است تصرفاتي در آن  شود که از 
اصالت آن کاسته  گردد. نزول وحي به انبياء، از نوع اول نزول است. نزول قرآن 
کريم نيز به گونه اي انجام گرفته که از هرگونه تصرف اسباب و عوامل يا دخالت 
معارضين و شياطين مصون بوده است. خداوند در پايان سوره جن مي فرمايد 
َُّه يَْسُلُك  :»عالُِم الَْغْيِب َفال يُْظِهُر َعلی َغْيِبِه أََحداً * إاِلّ َمِن اْرتَضی ِمْن َرُسوٍل َفإِن
ِِّهْم َو أَحاَط بِما  ِمْن بَْيِن يََديِْه َو ِمْن َخلِْفِه َرَصداً * لَِيْعلََم أَْن َقْد أَبْلَُغوا رِساالِت َرب
لََديِْهْم َو أَْحصی ُکلَّ َشْيءٍ َعَدداً«)3(؛ خدا امور غيبي و اسرار خود را، بي پرده 
آشكار نكرده و در دسترس همه قرار نمي دهد. بلكه کساني از غيب الهي و 
اسرار پوشيده نزد خدا، آگاه مي گردند که رسول الهي باشند. )البته براساس 
يك احتمال گفته شده در اين آيه منظور از »رسول«؛ جبرئيل است. در هر 
صورت اين پيام به پيامبر خدا )ص( مي رسد.( خدا غيب و اسرار پوشيده را 
براي پيامبراني که مورد پسند و رضايت او هستند، آشكار مي کند. خداوند 
براي آنكه اين پيام، به سالمت به دست رسوالن برسد و آنها نيز سالم به مردم 
َُّه يَْسُلُك ِمْن بَْيِن يََديِْه َو ِمْن َخلِْفِه  برسانند، مراقبان و رصدهايي قرار داده: »َفإِن
 َرَصداً«؛ مراقبان از پيش و پس، پيام الهي را پاس��داري و مراقبت مي کنند.

هنگامي که کاروان وحي از نزد خدا حرکت مي کند، فرشتگان از آيات و پيام 
الهي پاسداري مي کنند. در روايات است که بعضي از سوره هاي قرآن را هفتاد 
هزار فرشته همراهي مي کردند تا آن سوره بر پيغمبر اکرم نازل  شود)4(؛ در 
هن��گام نزول وحي بر پيامبر خدا )ص( کاروان فرش��تگان از پيش و پس از 
آيات الهي مراقبت مي کردند »يَْس��ُلُك ِمْن بَْيِن يََديِْه َو ِمْن َخلِْفِه َرَصداً«؛ تا 
ِِّهْم،«؛ تا خدا  کس��ي مزاحم نزول وحي نشود »لَِيْعلََم أَْن َقْد أَبْلَُغوا ِرساالِت َرب
بداند که پيام هاي الهي سالم به مردم رسيده است. حتي پس از نزول وحي 
بر پيغمبر )ص(، آيات الهي تحت مراقبت و صيانت است تا کسي نتواند در 
قل��ب يا زبان پيغمبر دخالت و تص��رف کند. اين مراقبت و صيانت براي آن 
اس��ت تا بر مردم حجت تمام ش��ود و آنها با اعتماد کامل به پيام الهي عمل 
کنن��د. »َو أَحاَط بِما لََديِْهْم«؛ خود خدا بر همه اينها احاطه دارد »َو أَْحصی 
ُکلَّ َشْيءٍ َعَدداً«؛ که شماره همه چيز را مي داند، همه چيز با تفاصيلش در 
نزد خدا معلوم است. خدا اشتباه نمي کند. اين قدرت را نيز دارد که وحي را 

سالم به پيغمبر و از پيغمبر به مردم برساند.
 رمز استدالل به قرآن

شبهه ديگري که مطرح مي شود آن است که مي گويند شما براي صيانت 
قرآن، به قرآن اس��تدالل مي کنيد. ش��ايد خود اين آيه از آياتي باشد که در 
آن تصرف ش��ده اس��ت. اثبات عدم کم و زياد شدن و تصرف در آيات، بحث 
طوالني و مستقلي است که با داليل فراوان اثبات شده و براي آگاهي از آن 
مي توان به تفسير الميزان و تفاسير عربي و فارسي و ديگر کتاب هاي اعتقادي 
و کالمي مراجعه کرد. قرآن معجزه است و هيچ کسي نمي تواند آيه و سوره اي 
مثل آيات و س��وره هاي قرآن را بياورد. اين نش��ان مي دهد که همه قرآن از 
جانب خداست. اگر کسي بتواند يك سوره ؛ مثل سوره هاي قرآن يا چند آيه 
از آيات قرآن را بگويد، قرآن از ادعاي اعجاز خود دست برمي دارد. اگر تمام 
انس و جن جمع بشوند، مثل سوره اي از سوره هاي قرآن را نمي توانند بياورند. 
بنابر اين از باب ادله اعجاز قرآن مي توان اثبات کرد که همه قرآن، از جانب 
خداست و بر همين اساس به اين آيه استدالل مي کنيم که وحي از دسترس 
هر تجاوز کننده اي، مصون و محفوظ است. حقيقت قرآن، حقيقت بسيطي 
است که با تنزل آن به قرآن، به آن چيزي که در نزد ماست، تبديل مي شود.

ضمانت حفظ قرآن
هنگامي که قرآن در شب قدر بر پيغمبر نازل شد، فقط حقيقتي بسيط 
بود اما به صورت تفصيلي در طول بيست و سه سال اين حقيقت بسيط به 
وسيله جبرئيل بر پيغمبر اکرم )ص(، به تدريج نازل شد. هنگامي که آيات 
تفصيلي قرآن بر پيغمبر اکرم صلي اهلل عليه و آله و سلم نازل مي شد، ايشان 
پيش از اينكه عرضه آيات توسط جبرئيل تمام شود، در هنگام وحي شروع 
به خواندن آيات مي کردند. گويا پيامبر خدا )ص( در ارائه آيات شتاب داشتند. 
آيه نازل شد »َو ال تَْعَجْل بِالُْقْرآِن ِمْن َقْبِل أَْن يُْقضي إِلَْيَك َوْحُيُه«)5(؛ تا اين 
اندازه عجله نكن. بگذار جبرئيل وحي را تمام کند و بعد آيات را قرائت کن. 
پيامبر خدا )ص( از اشتياق و شوقي که از نزول آيات داشتند و يا از هراس 
فراموشي آيات الهي، با سرعت و شتاب آنها را ارائه مي فرمودند. از همين رو 
آيه نازل شد و پيامبر را در ارائه آيات به آرامش و صبر سفارش کرد و تأکيد 
نم��ود:»إِنَّ َعلَْينا َجْمَعُه َو ُقْرآنَُه«)6(؛ ما گردآوري و پاس��داري از آياتي را که 
نازل مي کنيم، بر عهده گرفتيم. نظير اين آيات در قرآن فراوان است که به 

حفاظت و صيانت آيات از جانب خدا اشاره مي کند.
بي بهره ماندن گمراهان از قرآن

اگر کسي چشم خود را ببندد مي گويد: چيزي وجود ندارد و من چيزي 
نمي بينم! قرآن مي فرمايد: خداوند چشمان کساني که آلوده به هوا و هوس 
و غرور هس��تند، را مي بندد. از پيش و پس، مانع و س��دي براي آنها ايجاد 
مي کند که حقيقت را نبينند. پرده اي قرار مي دهد تا چش��م آنان چيزي را 
درك نكند. آيات فراواني در قرآن آش��كارا بر اين مطلب تأکيد مي کند. در 
جاي��ي ديگر قرآن مي فرماي��د: »أَ َفَرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه« )7(؛ آيا نديدي 
کس��اني که هوا و هوس را معبود خود قرار دادند گمراه کرديم. هيچ کس��ي 
نمي تواند آنان را هدايت کند. اگر کسي به جاي اطاعت از خدا، از دلخواه و 
هوس خود اطاعت کند ما نيز او را گمراه مي کنيم، به گونه اي که هدايت نشود 
»َفَمْن يَْهِدي َمْن أََضلَّ اهلّلُ«)8(؛ حتي اگر بلعم باعورا با آن همه عبادت باشد.

سخنرانی آيت اهلل مصباح يزدي)دامت بركاته( 
در دفتر مقام معظم رهبرى - قم - 87/06/19 

������������������������������������������������������
1. حديد / 25.             2. حجر / 21.                       3. جن / 28-26.

4. ر.ك: الكافي، ج 2، ص 622، باب فضل القرآن.           5. طه / 114.
6. قيامت / 17.            7. جاثيه / 23.                       8. روم / 29.

زالل بصیرت در ماه مبارک رمضان روزهاى  فرد منتشر می شود.

درمکتب امام

همه عالم اسم اهلل است.
تمام عالم؛ چون اسم نشانه است. همه موجوداتی که در عالم هستند 

اينها نشانه ذات مقدس حق تعالی هستند.
منتها، نش��انه بودنش را بعضی ها می توانند به عمقش برس��ند که 
اين چه جور نش��انه است و بعضی هم بطور اجمال می توانند بفهمند 

که اين نشانه است.
آئین انقالب اسالمی - ص 19

همه عالم اسماءاهلل هستند

قرآن برنامه  سعادت تا قيامت )1(

يك روز به اصرار دوس��تان آقای ميرحس��ين بر مس��ند 
نخست وزيری نشست و ما با جان و دل قبول کرديم.

يك روز آقای دکتر رضايی نامه ای به امام نوش��ت که اگر 
واليت��ی بيايد کار رزمندگان با مش��كل مواجه می ش��ود و با 
حكميت آقای هاش��می دوباره موسوی نخست وزير شد و ما 

پذيرفتيم.
دو دوره با آرای ملت از آقای هاشمی به عنوان رئيس جمهور 

حمايت کرديم.
در دوره هفتم و هشتم کانديدای ما رای نياورد ما تبريك 

گفتيم و پذيرفتيم.
در دوره نهم و در مرحله دوم رای ملت به نام کانديدای ما 
رقم خورد که در خواب ماندن بعضی ها و تهمت تغيير نتيجه 
را به جان خريديم و خوشحال بوديم که برای اولين بار اداره 
نظام سياسی کشور به نام ما رقم خورد ولی چهار سال اخم و 

تخم و کنايه بزرگانی را تحمل کرديم.
در دوره ده��م کانديد ما طبق س��نوات قبل برای دومين 
ب��ار و با اختالف ي��ازده ميليون رای از رقيب پيش افتاد هيچ 
کدام از کانديداها و بعضی از مس��ئولين اصلی نظام نه اينكه 
تبريك نگفتند و برای رای ملت تره هم خرد نكردند که هيچ 
بلكه علم تقلب در انتخابات را بلند کردند و تهمت بزرگی را 
به جمهوری اسالمی نثار کردند و حماسه حضور 83 درصدی 

مردم را به کام همه تلخ کردند.
در دوره يازده��م ب��از آرای مردم به نام رقيب رقم خورد و 
تنها با اختالف 370 هزار رای انتخابات به دور دوم کش��يده 
نشد و رئيس جمهور برگزيده شد و ما باز طبق وظيفه تبريك 
گفتيم و در جش��ن پيروزی ملت شرکت کرديم و از خداوند 

توفيق موفقيت را برايشان آرزو کرديم.
آنچه جای س��وال است و روح و دل انسان را آزرده خاطر 

می سازد اين است که:
چرا در سال 88 به جای تبريك و تهنيت پرچم مخالفت 

بر دوش کشيديد و آوای تقلب سر داديد؟
چرا در سال 88 توصيه نكرديد که از راه قانونی اعتراضات 

خود را پيگيری کنند؟
چرا همانند اين بار فورا مصاحبه نكرديد و از دموکراس��ی 

در ايران دفاع نكرديد؟
چ��را همانند اين بار به کاندي��دای منتخب مردم تبريك 

نگفتيد؟
چرا در س��ال 88 به دوستان نگفتيد که دموکراسی يعنی 

تحمل رقيب؟
مگر س��ازوکار انتخابات دوره دهم ب��ا يازدهم چه تفاوتی 
کرده بود که امسال اقدامات قانونی و دوره قبل غيرقانونی بود؟
آيا مردم از جای ديگری آمده بودند؟ دولت نسبت به شما 
تغيير موضع داده بود؟ شورای نگهبان تغيير کرده بود؟ سازوکار 
و قوانين تغيير کرده بود؟ عوامل و دست اندرکاران عوض شده 

بودند؟ يا جنس کاغذ و مواد صندوق ها فرق کرده بود؟
آيا اختالف آرای اين دور با دوره قبل تفاوت چش��مگيری 
داش��ت؟ آيا در اين دوره نظارت نمايندگان کانديداها بيشتر 
ش��ده بود؟ آيا جابجايی 370 هزار رای از يازده ميليون رای 

کار دشوارتری بود؟
نكته ها و موضوعات فراوان، متعدد، منطقی و غيرقابل انكار 

ديگری هست که مجال آن نيست.
آيا برای اين پرسش ها پاسخی هست؟

اگ��ر ديروز ب��ه قانون تمكين می کرديم و فريب دش��من 
نمی خورديم و چراغ سبز به دشمن نشان نمی داديم و شيرينی 
حضور حماسی 40 ميليونی را به دهان ملت زهر نمی کرديم 
دش��من به اين اندازه گستاخ نمی شد و بعضی از دوستان هم 
شايد اين قدر لجبازی نمی کردند و وضع اقتصادی نيز به اين 

ميزان افسارگسيخته نمی شد.
بياييد در پيشگاه ملت توبه کنيم و قانون را در همه حال 

اگرچه بر خالف ميلمان باشد بپذيريم و عمل کنيم.
بياييد رقيب را بپذيريم و تحمل جابجايی قدرت را داشته 

باشيم و دشمن را در تمام صحنه ها از خانه بيرون کنيم.
بياييد برای خوش آمد دشمن دوستان را دشمن مپنداريم.

اگر ده بار پياپی ديگر هم ش��ما پيروز شويد ما می پذيريم 
و تبريك می گوييم چرا که دستگاه های انتخاباتی را قانونی و 
اقدامات آنها را در چارچوب قانون می دانيم و اشكال احتمالی 
را نيز از طريق قانون پيگيری می کنيم شما هم بياييد قانونی 

عمل کنيد.

نگاه

این چند كلمه هم 
گفتنی است

سید احمد قريشی

فیلیپ ماريني، رئیس كمیته مالي سناي 
فرانس�ه از كش�ورهاي غربي خواس�ت تا 
تحريم هاي خود علیه ايران به دلیل برنامه 
انرژي هسته اي اين كشور را مورد بازنگري 

قرار دهند.
به گزارش پرس تی وی، رئيس کميته مالي 
س��ناي فرانس��ه در مقاله اي ک��ه در هفته نامه 
»لوپوينت« منتشر ش��د،با اشاره به ممنوعيت 
عليه فعاليت هاي ش��رکت خودروس��ازي »پژو 
سيتروئن« درايران، بازنگري در اين محدويت ها 

را خواستار شد .
اين سناتور فرانسوي با تاکيد بر فعاليت هاي 
ش��رکت هاي فرانس��وي در اي��ران يادآور ش��د، 
سياس��ت هاي خصمانه آمريكا علي��ه ايران نبايد 
کشورهايي مانند فرانس��ه را که روابط اقتصادي 
مستحكمي با جمهوری اسالمي دارند، دربرگيرد.

ماريني،ب��ر ل��زوم بازنگري ب��ر تحريم هاي 
ضدايران��ي ب��ه دلي��ل وخامت اوض��اع صنايع 
خودروسازي فرانسه و تاثيرات منفي آن بر بازار 

کار تاکيد کرد.

اين س��ناتور فرانس��وي همچنين از اعمال 
تحريم ها عليه کشوري بزرگ و قدرتمند مانند 
ايران که مرزهاي مش��ترك با برخي از کشورها 
دارد، ب��ه عنوان اقدامی بی حاصل نام برد و آن 

را محكوم کرد.
ش��رکت خودروس��ازي » پژو سيتروئن« در 
فوري��ه 2012 ميالدي تصمي��م به پايان روابط 
تج��اري خود با جمهوري اس��المي گرفت و به 
اين ترتيب فروش ساالنه نيم ميليون خودرو را 
در بازار ايران را که رقمي نزديك به 1.5 ميليارد 

يورو بود، از دست داد.
کاهش توليدات شرکت پژو سيتروئن از سال 
2012 مي��الدي، موجب تعطيلي يكي از مراکز 
صنعتي اين شرکت در دوهه اخير و از بين رفتن 

8 هزار فرصت شغلي شد.
اين درحالی اس��ت که تحليلگران مي گويند، 
اي��ران درجايگزين کردن خودروي پژو مش��كل 
خاصي نداشته است چرا که اين کشور دوازدهمين 
توليد کننده خودرو در دنيا و بزرگترين توليدکننده 

خودرو در جهان اسالم است.

تع�دادى از اعضاى مجل�س نمايندگان 
آمريکا به دنبال مجازات اقتصادى آرژاتین با 
طرح برخی داليل از جمله آن چه » رويکرد 
مصالحه جويان�ه« آرژانتین در قبال ايران 

می خوانند، هستند. 
آژانس خبری »جوييش تلگراف« با اش��اره 
به اين خبر از واش��نگتن گزارش داد: تعدادی از 
اعض��ای مجلس نمايندگان آمريكا در نامه هايی 
جداگانه به جان کری، وزير امور خارجه آمريكا 
و اريك هولدر، دادستان کل اين کشور خواستار 
تجديد نظر در تصمي��م آمريكا برای حمايت از 
درخواس��ت اس��تيناف آرژانتين در ديوان عالی 
آمري��كا در خصوص اح��كام دادگاه پايين تر در 
رابطه با بدهی های ميلياردی بوينس آيرس شدند. 
بنا بر اي��ن گزارش، هم چنين در هر دو نامه 
ب��ه بهبود اخي��ر در روابط آرژانتي��ن با ايران به 
ويژه توافقش با تهران برای حل مس��ئله آميا از 
طريق تشكيل يك کميسيون حقيقت ياب اشاره 

می شود. 
نام��ه به هول��در بيش تر بر تش��ريح آن چه 

س��وءنيت آرژانتين در رفتار با بدهكاران خوانده 
ش��ده متمرکز اس��ت اما هم چني��ن به موضوع 
افزايش تجارت اين کش��ور با ايران و کميسيون 

حقيقت ياب آميا اشاره می شود. 
نمايندگان��ی از ه��ر دو حزب اي��ن نامه ها را 

امضا کرده اند. 
هم چني��ن در تاريخ نهم ژوئيه دو نماينده به 
نام های کريس اس��ميت و ران دسانتيس که هر 
دو نامه به هولدر را نيز امضا کرده اند قطعنامه ای 
غير الزام آور را در مجلس به جريان انداختند که 
از دولت اوبام��ا می خواهد گام هايی را در جهت 
کنار گذاش��تن آرژانتين از گ��روه 20 بردارد که 

متشكل از اقتصادهای پيشرفته است. 
در اين قطعنامه هم عالوه بر موضوع چگونگی 
برخورد آرژانتين با بدهی هايش به موضوع افزايش 
تجارت با ايران و کميسيون آميا اشاره شده است. 
به گزارش ايس��نا، آرژانتين هم چنين اخيرا 
دادس��تان پرونده آميا را از ارائه شهادت درباره 
يافته های پرونده آميا در برابر کنگره آمريكا منع 

کرد. اين اقدام باعث خشم آمريكايی ها شد.

پايگاه اطالع رسانی دولت راى هیئت عالی 
ح�ل اختالف و تنظیم روابط قواى س�ه گانه 
درب�اره فق�دان وجاه�ت قانون�ی مکاتبات 
معاونت نظارت مجلس ش�وراى اس�المی با 
دولت و لزوم پايبندى به تش�ريفات مذكور 

در آيین نامه داخلی مجلس را منتشركرد.
 پ��س از آنكه مدي��ران و کارکنان حقوقی و 
اداری دس��تگاه های اجرايی مختلف با مكاتبات 
و پيگي��ری ه��ای »معاونت نظ��ارت« مجلس 
درخصوص خ��ودداری ک��ردن آنه��ا از اجرای 
مصوبات��ی ه��م چ��ون غيرقانونی ب��ودن طرح 
مهرآفري��ن مواجه ش��دند، محمود احمدی نژاد 
ريي��س جمهور موض��وع را در نامه ای به رهبر 

معظم انقالب منعكس کرد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دولت ، پس 
از نامه رئيس جمهور، رهبرمعظم انقالب موضوع 
را به هيئت عال��ی حل اختالف و تنظيم روابط 

قوای سه گانه ارجاع دادند. اين هيئت نيز پس از 
مالحظه و پيگيری، نتيجه بررسی های خود را به 

محضر رهبر معظم انقالب ارسال کرد.
در نام��ه هيئ��ت عالی حل اخت��الف قوای 
س��ه گانه آمده است؛ وظايف نظارتی مجلس در 
قانون اساسی احصا و محصور شده و اين وظايف 
بايد طبق تشريفات مذکور در آيين نامه داخلی 
مجلس انجام شود و دستورالعمل موضوع تبصره 
2 ماده 73 آيين نامه داخلی مجلس نمی تواند 

مستند انجام اينگونه مكاتبات باشد.
آيت اهلل هاشمی ش��اهرودی به عنوان دبير 
هيئ��ت عالی حل اختالف و تنظيم روابط قوای 
سه گانه نيز نظر اين هيئت را به محضر حضرت 

آيت اهلل العظمی خامنه ای ارسال کرد. 
رهبر معظم انقالب هم ضمن تاييد نظر اين 
هيئت، دس��تور دادند اي��ن موضوع به مجلس و 

دولت ابالغ گردد.

حقوقدانان برجسته بين المللی: تحریم های ضد ایرانی 
غيرقانونی است

گروهی از حقوقدانان برجسته بین المللی 
بر غیرقانونی بودن تحريم هاى تحت رهبرى 
آمريکا علیه جمهورى اس�المی ايران كه به 
دلیل دنبال كردن برنام�ه صلح آمیز انرژى 
هس�ته اى علیه تهران اعمال ش�ده، تاكید 

كردند.
در همايشی با موضوع »تحريم های يك جانبه و 
حقوق بين الملل؛ ديدگاه ها در رابطه با مشروعيت و 
عواقب« که در الهه برگزار شد مسئله تحريم های 

ضدايرانی مورد بررسی قرار گرفت.
کاظم غريب آبادی سفير ايران در هلند با اشاره 
به برگزاری اين همايش گفت: قضات دادگاه های 
بين المللی، اساتيد حقوق بين الملل از دانشگاه های 
اروپايی و آس��يايی و همچني��ن محققان در اين 

همايش شرکت کردند.

عبدالجی کوروما، قاضی سابق ديوان بين المللی 
دادگس��تری و 10 حقوقدان برجسته بين المللی 
به بررس��ی تحريم های يك جانبه از منظر حقوق 

بين الملل پرداختند.
وی با بيان اينكه هيچ کشور يا سازمانی قانونا 
حق اعمال تحريم های يك جانبه را ندارد، افزود: 
تحريم ه��ا عليه يك دولت با ه��دف مجازات آن 

دولت، فاقد وجهه قانونی است.
همچنين هيسائه ناکانيشی، استاد دانشكده 
مطالعات جهانی دانش��گاه دوشيش��ا نيز در اين 
هماي��ش تصريح کرد: تحريم ه��ا فقط زندگی را 

برای مردم ايران سخت تر کرده است.
وی ب��ه جای اعمال تحريم، گفت وگو با ايران 

را پيشنهاد داد.
پال دو وارت، استاد بازنشسته حقوق بين الملل 

در دانش��گاه ويي��و آمس��تردام ه��م تاکيد کرد: 
تحريم هايی که حقوق اساسی انسانی را هدف قرار 
 دهند، ناقض حقوق بين الملل محسوب می شوند.

مايا لستر يكی از اعضای گروه وکالی دادگاه 
بريك نيز گفت: اتحاديه اروپا مدرکی در رابطه با 
انحراف برنامه انرژی هسته ای ايران جهت توجيه 
تحريم های خود عليه نظام بانكی اين کشور ارائه 

نداده است.
به گزارش پرس تی وی، کارلوس جی. آرگوئلو 
گومز، نماين��ده نيكاراگوئه در پرونده های ديوان 
بين المللی دادگستری هم در اين همايش تصريح 
کرد: ايران می تواند پرونده تحريم های يك جانبه 

را به داوری بين الملل ارجاع دهد.
همچنين سنای آمريكا در نوامبر 2012 دور 
جديدی از تحريم ها را عليه صنعت انرژی، بنادر، 

کشتيرانی و کشتی سازی ايران تصويب کرد.
اين اتهام بی اس��اس که ايران در برنامه انرژی 
هس��ته ای ب��ه دنبال اهداف نظامی اس��ت، علت 
تحريم ه��ای غيرقانون��ی تحت ام��ر آمريكا عليه 
تهران بوده اس��ت. ايران ضم��ن رد اين اتهامات 
تاکيد می کند که به عنوان يكی از اعضای پيمان 
منع اشاعه تسليحات هسته ای )ان پی تی( و عضوی 
از آژانس بين المللی انرژی اتمی حق اس��تفاده از 
فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آميز را دارد.

آمري��كا و اتحاديه اروپا در آغاز س��ال 2012 
ميالدی با هدف جلوگيری از خريد نفت ايران و 
معامله با بانك مرکزی اين کش��ور از سوی ديگر 
کشورها، تحريم های جديدی را عليه صنعت نفت 
و بخش های مالی جمهوری اسالمی اعمال کردند. 

اين تحريم ها در تابستان 2012 اجرايی شدند.

 درخواست سناتور فرانسوی
 برای تجدیدنظر  تحریم های ضدایرانی

پايگاه اطالع رسانی دولت منتشر كرد

رای هيئت عالی حل اختالف قوا 
درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت

تالش قانونگذاران آمریکایی برای مجازات آرژانتين
 به دليل روابطش با ایران

دفتر رياست جمهورى تونس اعالم كرد كه 
منص�ف المرزوقی طی تماس با رئیس جمهور 
منتخب ايران بر توقف خشونت ها در سوريه 

تاكید كرد. 
در بيانيه رياست جمهوری تونس آمده است که 
در اين تماس تلفنی رييس جمهور تونس خواهان 
مس��اعدت ايران برای برقراری آتش بس در ش��هر 
حمص س��وريه و هم چنين توقف ف��وری اقدامات 

نظامی در اين کشور شد. 
بر اس��اس اين بيانيه، مرزوقی در تماس تلفنی 
با حس��ن روحانی، رئيس جمهور منتخب ايران بر 
اهميت آتش بس در ماه مبارك رمضان به منظور 
پايان دادن به اوضاع بحرانی و خونريزی ها در سوريه 
و فراهم کردن گذرگاهی امن برای شهروندان جهت 
ترك حمص و درمان مجروحان و کمك رسانی به 

آن ها تاکيد کرد. 
به گزارش ايس��نا، رئيس جمهور تونس در اين 
گفت وگو فرارس��يدن ماه مبارك رمضان و انتخاب 
حس��ن روحانی به عنوان رئيس جمهوری اسالمی 
ايران را تبريك گفت و خواس��تار مس��اعدت ايران 
ب��رای برقراری آتش بس در س��وريه در ماه مبارك 

رمضان شد. 
روحانی نيز با تشكر از تماس تلفنی رئيس جمهور 
تونس گفت: ما با جنگ و خونريزی ميان مسلمانان 
در ه��ر نقطه دنيا در م��اه مبارك رمضان و هر ماه 

ديگری مخالفيم. 
رئيس جمهور منتخب مل��ت ايران افزود: همه 
کش��ورهای اسالمی بايد برای جلوگيری از جنگ، 
تقابل و خونريزی ميان مسلمانان تالش کنند و ايران 
هم از هيچ اقدامی در اين زمينه دريغ نخواهد کرد. 
وی همچني��ن تصري��ح ک��رد: اميدواريم روند 
تحوالت در مصر به گونه ای باش��د که منافع مردم 
اين کشور را تامين کند و البته هر تصميمی را که 
مردم مصر اتخاذ کنند برای همگان محترم است. 
رييس جمهور تونس نيز گفت: ما هم از درگيری 
و خونري��زی در مصر ناراحت هس��تيم و همراه با 
ديگ��ران تالش می کنيم تا آرامش به مصر و ديگر 

کشورهای اسالمی بازگردد. 
روحان��ی در ادام��ه اين گفت وگ��وی تلفنی از 
روابط رو به رشد دو کشور در عرصه های دوجانبه، 
منطقه ای و بين المللی ابراز خرسندی کرد و گفت 
که »جمهوری اسالمی ايران برای توسعه مناسبات 
خود با کش��ور دوس��ت و بردار تونس سقفی قايل 
نيس��ت و دول��ت يازدهم ايران در اين مس��ير گام 

برخواهد داشت«. 
رئيس جمهور منتخب ملت ايران با بيان اين که 
»آرزوی ما در ماه مب��ارك رمضان، موفقيت برای 
همه کش��ورهای مس��لمان از جمله تونس است«، 
اظه��ار کرد: همه بايد با اس��تعانت از خداوند برای 
رفع مشكالت دنيای اس��الم و ايجاد وحدت ميان 

امت اسالمی تالش کنيم. 
رئيس جمهور تونس نيز در پايان اين گفت وگوی 
تلفنی، با اس��تقبال از ديدگاه های حسن روحانی، 
اب��راز اميدواری کرد ک��ه در آينده نزديك بتواند با 
رئيس جمه��ور منتخب ملت ايران دي��دار کند تا 
زمينه تحكيم و توس��عه روابط دو کش��ور بيش از 

پيش فراهم شود.

آيت اهلل مکارم شیرازى:

تجمل گرایی علت 
بسياری از مشکالت 

جامعه است
آيت اهلل ناصر مکارم ش�یرازى از مراجع 
عظ�ام تقلید گفت: بس�یارى از مش�کالت 
جامعه به دلیل تجمل گرايی و زرق و برق هاى 

دنیوى بروز پیدا كرده است.
به گزارش ايرنا، وی روز گذش��ته بعد از اقامه 
نم��از جماعت ظهر و عص��ر در جمع نمازگزاران 
حرم مطه��ر حض��رت معصومه)س( اف��زود: به 
دليل تجمل گراي��ی، برخی زوج های جوان هنوز 

نتوانسته اند زندگی مشترك خود را آغاز کنند.
آيت اهلل مكارم ش��يرازی اضافه کرد: از سوی 
ديگ��ر برخ��ی از جوانان نيز ب��ه همين دليل تن 
به ازدواج نمی دهند اما اگر زندگی س��اده باشد و 
ازدواج مانند دو شخصيت برجسته عالم بشريت 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( صورت 

گيرد، بسياری از مشكالت برچيده می شود.
اين مرجع تقليد افزود: به دست آوردن زندگی 
پرتجمل و پر زرق و برق از راه حالل کاری بسيار 
دش��وار و گاهی محال اس��ت و باي��د رباخواری، 
رش��وه خواری و رانت خ��واری کرد ت��ا اين گونه 

زندگی ها را به دست آورد.
نبايد با دين بازى كرد

آيت آهلل مكارم شيرازی نسبت به اظهارنظرهای 
نسنجيده در حوزه مسائل دينی واکنش نشان داد 
و حكم دادن به عدم بطالن روزه با وجود خوردن 
آب برای رفع تش��نگی را برخالف فتوای فقهای 

اسالم دانست.
به گزارش خبرگزاری رسا، آيت اهلل ناصر مكارم 
ش��يرازی از مراجع تقليد، در ششمين روز از ماه 
مب��ارك رمضان در ادامه سلس��له نشس��ت های 
تفس��ير موضوعی قرآن کريم در شبس��تان امام 
خمين��ی)ره( حرم کريمه اهل بيت)ع(، به برخی 
از اظهارنظرهای نسنجيده در حوزه مسائل دينی 

واکنش نشان داد.
آيت اهلل مكارم ش��يرازی خاطرنشان کرد: در 
ده��ان برخی اف��راد انداخته اند که اگ��ر روزه دار 
تش��نه ش��د می توان��د آب بخ��ورد و روزه او هم 
باطل نمی ش��ود و روايتی نيز برای اين مس��ئله 

ذکر کرده اند.
وی ب��ا تاکي��د بر اين که نباي��د با دين مردم 
بازی کرد، يادآور شد: روايتی که اين افراد به آن 
استدالل کردند هم از نظر سند و هم از نظر داللت 
زير سوال اس��ت و بر فرض وجود، احدی به اين 
مسئله که می توان آب خورد و روزه هم بود، فتوا 
نداده و اين خالف فتوای فقهای اسالم است، باالتر 
از اين احتمال دارد خالف ضرورت دين هم باشد.
اين مرجع تقليد با اش��اره به احكام مربوط به 
روزه داری، اظهار داشت: اگر شخص مريض است 
و تواناي��ی روزه گرفتن ندارد، اس��الم به او اجازه 
می ده��د که روزه نگي��رد و بايد قضای آن را بجا 
آورد، اما اگر مريض نيس��ت انسان نمی تواند هم 
روزه باشد و هم آب بخورد و هر مسلمانی که اين 

را ببيند تعجب می کند.
آيت اهلل مكارم ش��يرازی تاکيد کرد: اينها بايد 
مراقب حرف های خود باشند و بدانند چه چيزی 
را مطرح می کنند، اميدواريم خداوند متعال همه 

ما را به راه راست هدايت کند.

رایزنی رئيس جمهور 
تونس با روحانی 

درباره سوریه

جانشین فرمانده نیروى زمینی سپاه تاكید كرد: نیروى 
زمینی س�پاه با حضور در مناطق مرزى ضريب امنیت را به 
صورت چش�مگیر ارتقا داده و امنیت را بومی س�ازى كرده 

است.
س��ردار عبداهلل عراقی جانش��ين فرمانده نيروی زمينی س��پاه 
در مراس��م افتتاح بيمارس��تان صحرائی شهيد صدوقی در منطقه 
محروم چاه مبارك شهرستان عسلويه از امنيت و سالمتی به عنوان 
نعمت های ناش��ناخته ای که همواره مورد تاکيد بزرگان دين قرار 
گرفته اند، ياد کردو گفت: برخورداری از سرمايه های دنيوی بدون 
داش��تن امنيت و سالمتی بی ارزش خواهد بود و از اين رو بزرگان 

دين ما همواره اين دو مولفه را سرلوحه امور خود قرار داده اند.
وی با اش��اره به بومی س��ازی و ارتقای ضريب امنيت در مرزها 
اظهار داشت: نيروی زمينی سپاه به عنوان سرباز و خدمتگذار مردم 
با حضور در مناطق مرزی کردستان، آذربايجان غربی و سيستان و 
بلوچستان ضريب امنيت را به صورت چشمگير ارتقاء داده و امنيت 

را بومی سازی کرده است.
جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه با بيان اينكه خوشحاليم 
که در خدمت محرومين هس��تيم، از خدمت رسانی نيروی زمينی 
سپاه در مناطق محروم به بيش از 900 هزار نفر در حوزه سالمت 
خبر داد و ابراز اميدواری کرد: روزی فرا برسد که خدمت رسانی به 

محرومين دائمی شود.
به گزارش روابط عمومی سپاه، در اين مراسم سردار اخوان معاون 
بهداری نيروی زمينی سپاه نيز با اشاره به قابليت های منحصر بفرد 
بيمارستان صحرائی ش��هيد صدوقی، گفت: استفاده از تجهيزات 
اس��تاندارد به روز، راي��گان بودن تمامی خدم��ات، برخورداری از 
سامانه های امداد صحرائی ممتاز، بهره مندی از قابليت های تخصصی 
و فوق تخصصی در بيمارس��تان صحرائی ش��هيد صدوقی و درمان 
انسان محور و دانش محور از مهم ترين قابليت های اين بيمارستان 

صحرائی به شمار می رود.

سردار عراقی مطرح كرد
ارتقای چشمگير ضریب امنيت

 با حضور نيروی زمينی سپاه در مناطق مرزی

پرنده بدون سرنشین »عمود پرواز« بعنوان 
دس�تاورد يکی از شركت هاى دانش بنیان با 
حض�ور »محم�د مهدى نژادن�ورى« معاون 
پژوه�ش و فن�اورى وزير عل�وم، تحقیقات 
و فن�اورى در ش�هرک علم�ی و تحقیقاتی 

اصفهان رونمايی شد.
به گ��زارش ايرنا، اين محص��ول دانش بنيان 
توس��ط ش��رکت خالقيت کوير و با عنوان مهناد 

41 توليد شده است.
مديرعامل اين شرکت در آيين رونمايی از اين 

دس��تگاه گفت: پرنده بدون سرنشين عمود پرواز 
با قابليت کنترل اپراتوری و اتوپايلوت، امسال به 

بهره برداری صنعتی رسيد.
حامد باس��تانی افزود: اين پرنده عمود پرواز 
در تصويربرداری، کنترل ترافيك، بازرس��ی فنی 
مناطق و دکل های انتقال، نقش��ه برداری هوايی، 
صنايع کشاورزی، سدهای آبی، صنايع پتروشيمی 

و تونل سازی کاربرد دارد.
وی با اشاره به اينكه دستگاه مهناد 41 حدود 
680 گرم وزن و 56 کيلومتر در س��اعت سرعت 
دارد، گفت: اين دستگاه که قابليت برقراری ارتباط 
از طريق شبكه وای فای را دارد، با مواد فيبرکربن 

ساخته شده است.
به گفته وی، اين دستگاه دارای 400 متر برد 
اس��ت و در صورت استفاده از شبكه تلفن همراه 
برای کنترل سيستم تا زمانی که باتری آن شارژ 

داشته باشد، کار می کند.
وی نق��اط قوت اين دس��تگاه را هزينه پايين 
توليد آن در مقايسه با نمونه های مشابه خارجی 
ت��ا يك پنجم قيمت، بومی بودن، انعطاف پذيری 
محصول با توجه به تقاضای داخلی و دسترس��ی 
مس��تقيم به دانش روز برای ايجاد راه حل دانش 

بنيان اعالم کرد.
اين کارشناس تصريح کرد: دستگاه های مهناد 
61 و 81 نيز با برخورداری از قابليت های متفاوتی 

توسط اين شرکت ساخته شده است.
باستانی گفت: چند شرکت داخلی برای ساخت 

اين دستگاه سفارش داده اند.
معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، تحقيقات 
و فن��اوری در آيي��ن رونمايی از مهناد 41 گفت: 
يكی از امتيازهای اين دس��تگاه، ثبت س��فارش 

برای آن است.
مهدی نژاد نوری اف��زود: بهترين حالت برای 
محصوالت دانش بنيان اين اس��ت که مش��تری 
برای توليد داش��ته باش��د که اين دستگاه دارای 

اين امتياز است.

با حضور معاون وزير علوم، تحقیقات و فناورى انجام شد

رونمایی از پرنده بدون سرنشين عمود پرواز
در اصفهان

شيراز - خبرنگار کيهان:
متخصصان ش�یرازى كار طراحی مفهومی با 
هواپیماى مس�افربرى را درپارک علم و فناورى 
ف�ارس به عنوان بخش�ی از طراحی و س�اخت 
هواپیماى مسافربرى 100 تا 150 نفره آغاز كردند.
رئيس پارك علم و فناوری اس��تان فارس با بيان 
اينكه بخش بال طرح کالن هواپيمای مسافربری به اين 
پارك واگذار شده است، گفت: بخش طراحی مفهومی 

اين پروژه تا پايان سال جاری به پايان می رسد.
دکتر فاض��ل زاده، طراحی و س��اخت هواپيمای 
مس��افربری 100 تا 150 نف��ره را از پروژه های کالن 
مصوب شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری دانست 
و اظهار داش��ت: اين طرح با همكاری دانش��گاههای 
صنعتی اميرکبير، اصفهان، علم و صنعت و پارك علم 

و فناوری فارس اجرا می شود.
وی اف��زود: مراح��ل طراحی هواپيم��ا از 3 بخش 
طراح��ی مفهومی، طراحی اولي��ه و طراحی تفصيلی 
تش��كيل ش��ده اس��ت که پارك علم و فناوری فارس 
ب��ا بهره گيری از نخبگان و متخصصان بخش طراحی 

مفهومی بال را اجرا می کند.
فاضل زاده گفت: هواپيمای مورد توافق در اين طرح 
کالن 70 تن وزن دارد و در مجموع 6 هزار قطعه در 
اين هواپيما به کار می رود و بيش از يكصد هزار نقشه 

برای اين هواپيما بايد طراحی شود.

طراحی بال هواپيمای مسافربری 
در پارک علم و فناوری فارس آغاز شد


