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کفران نعمت مديريت
 قابل جبران نيست

حض�رتآي�تاهللخامن�هايصبحيكش�نبهگذش�ته
)1396/۲/10(درابت�دايدرسخ�ارجفق�هخ�وددر
حس�ينيهامامخميني)رحمهاهلل(بهبيانشرححديثي
تربيت�يازحضرتام�امجعفرص�ادقعليهالس�المدر
موض�وع»ش�كرنعم�توكف�راننعم�ت«پرداختن�د.
به گزارش پايگاه اطالع رساني KHAMENEI. IR خالصه اي از 

متن بيانات معظم له به اين شرح است. 
اَلُم( َقاَل: ُطوبى لَِمن  ٍد )َعلَيِهَما السَّ َعن أَبِي َعبِداهللِ َجعَفِر بِن ُمَحمَّ
ل نِعَمَه اهللِ كفراً ُطوبى لِلُمَتحابّين فِي اهلل. ُطوبى لَِمن لَم  لَم يَبدِّ
ل نِعَمه اهللِ كفراً )از امام جعفر صادق عليه السالم روايت شده  يَبدِّ
است كه حضرت فرمودند: خوشا به حال كسي كه نعمت خداوند 
را به كفران ]نعمت[ تبديل نكند و خوشا به حال آنان كه براى خدا 

به يكديگر عالقه دارند.(
اين بسيار مطلب مهّمي اس��ت: مس��ئله  تبديل نعمت خدا به 
كفران؛... گاهي خداي متعال نعمتي به انسان داده است؛ فرض 
بفرماييد نعمت »بيان«، خب نعمتي است؛ مي توان اين نعمت را 
در راه ترويج معارف الهي به كار برد، مي توان هم آن را در جهت 
عكس به كار برد. اين نعمت را اگر كسي در جهت عكس مقاصد 
الهي به كار ببرد، كفران اين نعمت را كرده، نعمت را تبديل كرده 
است به كفر. فرض بفرماييد داشتن مال دنيا يك نعمت است؛ مال 
دنيا، نعمتي است كه خداوند به بعضي عنايت مي كند؛ مي توان 
با اين نعمت، درجات عاليه را كسب كرد -صدقه داد، انفاق كرد، 
كساني را از بدبختي و از هالكت و گرسنگي نجات داد- مي توان 
هم به عكس، اي��ن پ��ول را در راه هاي فس��اد، در راه هاي حرام، 
در راه اش��اعه  محّرمات، در راه افس��اد خود و ديگران به كار برد؛ 
اين كفران نعمت الهي اس��ت.  قدرت و توانايي مديريت و احراز 
مناصب مديريتي يك نعمت است؛ يك روزي بود كه ما و شما بايد 
همين طور در جريان تصميم مديران جامعه -كه به دشمنان دين 
و دشمنان كشور وابسته بودند- حركت مي كرديم، بدون اينكه 
اختياري داشته باشيم؛ امروز، بس��ياري از خود ما جزو مديران 
كشور هستيم -در هر بخشي كه هستيم، در هر حّدي كه هستيم- 
و قدرت ايجاد مسير، تغيير مسير، تصحيح مسير را خداي متعال 
به ما داده است؛ خب اين يك نعمت است. اين نعمت را چه جور 
مصرف مي كنيم؟ اگر در جهت خدمت به مردم و هدايت جامعه 
به آن سمتي كه مطلوب دين خدا است اين مديريت به  كار رفت، 
خب اين شكر نعمت است، اگر چنانچه در اين جهت به كار نرفت، 
معّطل ماند يا عكسش به كار رفت، اين كفر نعمت است. گاهي اين 

كفران نعمت ها، به حّدي است كه قابل جبران هم نيست...
---------------------------------------------

مسموميت 150 دانشجو در شيراز
باهن�ر ش�هيد دانش�كده دانش�جوي 150
ش�دند. غذاي�ي مس�موميت دچ�ار ش�يراز
دكتر علويان مهر، رئيس دانش��كده ش��هيد باهنر گفت: اين 
دانش��جويان شامگاه سه ش��نبه پس از صرف ش��ام در سلف 
سرويس مسموم شدند. رئيس اورژانس فارس هم از رسيدگي 
به 129 نفر از دانشجويان مسموم خبر داد و گفت: شب حادثه 
58 نفر به بيمارستان حضرت علي اصغر منتقل و 71 نفر نيز در 
محل درمان شدند. محمدرضا عالي منش ادامه داد: روز گذشته 
برخي از مسمومان مرخص شدند و با استقرار عوامل اورژانس 

در دانشكده شهيد باهنر بقيه آنها تحت مراقبت هستند.   

چرايي تأکيد نظام 
بر مشارکت همگاني در انتخابات

رفتارشناس��ي نظام اس��المي در 37 سال گذش��ته در قبال 
انتخاب��ات، نش��ان مي دهد تالش ب��راي تحقق مش��اركت 
حداكثري مردم در امر انتخابات، يك��ي از راهبردهاي ثابت 
و هميشگي نظام است. مشاركت حداكثري، حفظ سالمت، 
رعايت قانون و تأمين امنيت، چهارگانه م��ورد تأكيد امام و 
رهبري در هر يك از انتخابات از ابتدا تاكنون بوده است. بدون 
ترديد، تحقق مردم ساالري ديني بستري جز انتخابات ندارد. 
به عبارت ديگر انتخابات، عرصه ظهور و تجلي مردم ساالري 
ديني در كش��ور ايران اس��ت. از اين منظر، انتخابات يكي از 
مهم ترين و ارزش��مندترين دس��تاوردهاي انقالب اسالمي 
به حس��اب مي آيد. مردم ب��ا حضور پ��اي صندوق هاي رأي 
در هر يك از انتخابات، دس��ت به انتخاب مسئوالن كشور و 
انتخاب اداره كنندگان ام��ور مي زنند. اين انتخاب، حقيقي و 
واقعي بوده، منش��أ خيرات و بركات است. معناي اين حضور 
و اين انتخاب، آن اس��ت كه مردم صاحب كشور بوده و براي 
اداره كش��ور و تعيين سرنوشت خود، نقش آفريني مي كنند. 
بنابراين، هر انتخاباتي در ايران به دليل مختصات چهارگانه 
مذكور، يك فرصت طاليي براي مردم، نظام و كشور به حساب 
مي آيد. مردم با بهره گيري صحيح از اين فرصت، آينده خود، 
كش��ور، انقالب  و نظام را رقم مي زنند. مي��زان حضور مردم 
و سطح مش��اركت آنان در هر يك از انتخابات، با بسياري از 
مقوله هاي اساس��ي و حياتي، ارتباط مس��تقيم و تنگاتنگ 
دارد، تأمين منافع ملي با س��رفصل هاي مهمي چون تأمين 
امنيت ملي، حفظ عزت ملي، حفظ استقالل كشور، پيشرفت 
و تأمين رفاه عمومي، تحقق آرمان ها و اهداف انقالبي و ملي، 
همگي با انتخابات و ميزان مشاركت مردم در انتخابات، ارتباط 
مستقيم دارد. هر چه مشاركت مردم در انتخابات بيشتر باشد، 

اين ارزش ها و فضيلت ها، بهتر تأمين مي شود.
سعادت و خوشبختي مردم، با اين ارزش ها رقم مي خورد. 
بنابراين، هر كس��ي كه خواهان س��عادت مردم مي باشد، 
بايد براي باال بردن سطح مش��اركت عمومي در انتخابات 

تالش نمايد. 
اهتمام نظام اسالمي براي تحقق مشاركت حداكثري در هر 
يك از انتخابات، نش��ان مي دهد كه تأمين سعادت و آينده 
درخشان براي كشور و آحاد ملت، براي نظام يك اصل ثابت 
و تغييرناپذير است. از همين روي، در آستانه هر انتخاباتي، 
مقام معظم رهبري همانند حضرت امام خميني)ره(، بيش از 
هر چيز روي مشاركت مردم و حضور آنان پاي صندوق هاي 
رأي تأكيد داش��ته اند. از منظر رهبر معظم انقالب اسالمي 
شركت هر فرد ايراني در انتخابات، عالوه بر اينكه به عنوان 
انجام تكليف تلقي مي شود، داراي آثار و بركات فراوان است 
مواردي از مهم ترين دستاوردهاي حضور پاي صندوق هاي 
رأي و رقم خوردن مش��اركت حداكث��ري در كالم رهبري 

عبارت است از:
1�مشاركتوامنيتملي

به طور قطع مشاركت هر چه در انتخابات باال و حداكثري 
باشد، امنيت ملي بيشتر تأمين مي شود. رهبر فرزانه انقالب 
در اين خص��وص مي فرمايند: »مردم عزيز م��ا بايد بدانند 
كه حضور آنها در عرصه هاي مختلف تعيين كننده اس��ت. 
تعيين كننده چ��ه؟ تعيين كننده امنيت مل��ي. اگر مردم 
ما در صحنه حضور داش��ته باشند، كش��ور در امنيت باقي 
خواهد ماند. ... مهم ترين مظهر اين حضور، انتخابات است، 
عرض من به مردم اين اس��ت. من به مردم نمي گويم فالن 
كس را انتخاب بكنيد، فالن ك��س را انتخاب نكنيد؛ اين را 
هرگز به مردم نخواهم گفت، اما ب��ه مردم عرض مي كنم و 
اصرار مي كنم كه حتماً در پاي صندوق رأي حاضر بشويد 
و رأي بدهيد، به هر كس كه تش��خيص مي دهيد؛ اين بايد 
اتفاق بيفتد. هر كس كشور را دوست دارد، هر كس نظام را 
دوست دارد، هر كس امنيت را دوست دارد � از آحاد مردم � 
بايد بيايد وارد ميدان انتخابات بشود، بيايد پاي صندوق؛ شر 

دشمن را اين كم مي كند.«| بقيهدرصفحه۲

واشنگتن پست: عضويت عربستان در کميسيون زنان سيلي به زنان بود
يكروزنامهامريكاييبا عضوي�ت  جهان از انتق�اد
عربستانسعوديدركميسيونمقامزنسازمان
مللباتوجهبهاينكهبانواناينكش�ورحتيحق
رانندگيه�مندارند،ايناقدامراس�يليزدنبه
اس�ت. خوان�ده زن�ان حق�وق ص�ورت
عضويت عربستان س��عودي در كميسيون مقام زن 
در س��ازمان ملل، صداي رس��انه هاي غرب��ي را هم 
درآورده اس��ت. س��ي ام فروردين بود كه در اقدامي 
جنجالي، عربستان س��عودي به عضويت چهار ساله 
كميس��يون مقام زن س��ازمان ملل درآمد و همين 
مس��ئله واكنش ه��اي مختلفي را به دنبال داش��ت. 
روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه در گزارشي با 
انتقاد از عضويت عربستان در كميسيون زنان سازمان 

ملل نوشت: »عربستان سعودي كه در آن زنان اجازه 
رانندگ��ي ندارند، ب��ه عنوان عضو كميس��يون مقام 
زن سازمان ملل انتخاب ش��د.« اين رسانه امريكايي 
در ادامه اين مطل��ب تأكيد كرده كه اي��ن اقدام »به 
س��يلي زدن به صورت حقوق زنان ش��بيه اس��ت.« 
واش��نگتن پست نوش��ت: »كميس��يون خودش را 
يك نه��اد جهاني بين دول��ي كه انحص��اراً به ترويج 
برابري جنس��يتي و ترويج جايگاه زن��ان مي پردازد، 
توصيف مي كند اما در عربستان سعودي، زنان اجازه 
رانندگي كردن خودروهايش��ان را ندارند.« در ادامه 
اين مطلب از كش��ورهايي كه به عضويت عربستان 
س��عودي در كميس��يون مقام زن رأي دادند، انتقاد 
شده است. واشنگتن پست نوشت: »برخي كشورها از 
قبيل بريتانيا و سوئد رد نكرده اند كه آنها به عضويت 

عربستان س��عودي رأي دادند. در س��وئد كه موطن 
سياست خارجي فمينيستي است، وزير خارجه آن به 
اين موضوع اشاره نمي كند كه آيا كشورش از عضويت 
عربستان در كميسيون مقام زن حمايت كرده يا نه.« 
كميسيون مقام زن، زير مجموعه شوراي اقتصادي-
اجتماعي سازمان ملل است و در اين رأي   گيري 12 
عضو جديد آن انتخاب شدند تا عضويت چهار ساله 
آنها از سال 2018 آغاز شود. عربستان سعودي در اين 
رأي  گيري 47 رأي مثبت از كل مجموع 54 رأي را به 
دست آورد. جنجالي بودن عضويت عربستان سعودي 
در اين كميس��يون تا حدي بود كه رسانه امريكايي 
هم از اين اقدام انتقاد و آن را سيلي به صورت حقوق 
زنان توصيف كرده است. واشنگتن پست در پايان به 
مواضع وزير خارجه بلژيك درباره عضويت اين كشور 

در كميسيون مقام زن اشاره كرده است. نخست وزير 
بلژيك با ابراز پش��يماني از رأي مثبت اين كشور به 
عضويت عربس��تان در كميس��يون مقام زن تأكيد 
كرد، در صورتي كه اين رأي  گيري تكرار ش��ود قطعاً  
حمايتي از عربستان سعودي نمي كند. عربستان كه 
در سال هاي اخير با حمايت از تروريست ها جنايات 
گسترده اي را در سوريه و عراق انجام داده و با حمله به 
ملت بي دفاع يمن روي ديكتاتورهاي تاريخ را سفيد 
كرده است با استفاده از دالرهاي نفتي توانسته نظر 
مساعد اربابان غربي خود را جلب كند  و در بسياري از 
سازمان هاي بين المللي حقوق بشري عضويت داشته 
باشد. رژيم سعودي دو سال گذش��ته نيز با حمايت 
انگليس به رياست كميس��يون حقوق بشر سازمان 

ملل انتخاب شد. 

دههامعدنچيپسازانفجارمعدنزغالسنگدرآزادشهرگلستاندرعمق1800متريمحبوسشدند

گلستان کارگران ايراني!
19روزپ�سازاينك�ه بيس�ابقه  حوادث س�يالب
آذربايجانغربي48نفررابهكاممرگبرد،وقوع
انفجاريهولناكدرمعدنزغالسنگشهرستان
آزادش�هركارگرانزياديرادرعمقزمينحبس
كرد.هرچنددولتمردانبرايفرارازپاسخگوييبه
فراوانيكشتههايسيالبآنرابهباليايطبيعي
گرهميزننداماراهفراريبرايبيتدبيريدرانفجار
معدنوجودندارد.براس�اسآخرينآمارپيكردو
معدنچيازميانآوارخارجشدهوتالشبراينجات
كارگرانحبسشدهكهش�مارآنهااز۲6تا80نفر
اعالمشدهدرجرياناس�ت.48نفرازمجروحان
حادث�هه�مب�هبيمارس�تانمنتق�لش�دهاند.
اين حادثه ساعت 12:05 روز گذشته در معدن زغال 
سنگ زمستان يورت كه در 14كيلومتري شهرستان 
آزادشهر و در 90 كيلومتري گرگان مركز استان قرار 
دارد، اتفاق افتاد. به علت شدت حادثه تيم هاي گسترده 
امداد از شهرستان آزاد شهر و شهرهاي همسايه خود 
را به محل رسانده وتالش براي نجات حادثه ديدگان را 
شروع كردند. اولين بررسي ها حكايت از اين داشت كه 
18 كارگر مجروح  شده و 80 كارگر ديگر داخل معدن 
به دام افتاده اند كه مجروحان حادثه به بيمارس��تان 
منتقل ش��ده و تالش براي نجات معدنچيان گرفتار 
شده به جريان افتاد. مديرعامل جمعيت هالل احمر 
گلس��تان گفت: وجود گاز زياد در تونل ورودي معدن 
دسترس��ي به كارگران محبوس ش��ده را دشوار كرد. 
جانشين جمعيت هالل احمر آزادشهر هم ساعتي بعد 
از وقوع حادثه اعالم كرد كه گروه هاي امداد 15 كارگر 

را به صورت سرپايي مداوا كردند. 
 گازداخلتونلراهامدادرابست

مديركل مديريت بحران گلس��تان هم ساعتي بعد از 
حادثه خبر داد ك��ه در اولين گام آوارب��رداري و حفر 
تونل فرعي براي دسترسي به معدنچيان گرفتار شده 
آغاز ش��د. صادقعلي مقدم افزود: با فعاليت گروه هاي 
تخصصي امداد و نجات هالل احمر، اورژانس و س��پاه 

پاسداران تالش شد كارگران محبوس را زنده از داخل 
معدن خارج كنند، اما ب��ه دليل فضاي محدود تونل و 
وجود گاز فراوان دسترس��ي به كارگران حبس شده 
دشوار شد. وي گفت: همان ابتدا معلوم شد كه نيروهاي 
امداد و نجات به دليل وجود گاز فراوان در داخل تونل 

معدن نمي توانند پيوسته به كار خود ادامه دهند. 
 راهسختعبورازمسيردشوار

پيرحسين كوليوند، سرپرس��ت اورژانس كشور هم با 
بيان اينكه معدن شامل دو قس��مت بوده كه 40 نفر 
در يك قس��مت معدن و 30 تا 40 نفر ديگر در سمت 
ديگري از معدن گرفتار شدند، گفت: وضعيت يك نفر از 
مصدومان به شدت وخيم بوده و ساير مصدومان نيز به 

دليل كمبود اكسيژن دچار مشكل شده اند. 
 حادثهزمانتغييرشيفتاتفاقافتاد

علي نصيري، از مس��ئوالن معدن گف��ت: از آنجا كه 
انفجار در زمان تغيير ش��يفت رخ داده اس��ت، نگران 
سالمت كارگران هستيم. يك مسئول محلي به ايرنا 
گفت: ش��دت انفجار در معدن باال ب��وده و به احتمال 
زياد تعدادي از كارگران حبس ش��ده در همان لحظه 
اوليه انفجار جان باخته اند. وي افزود: علت انفجار خارج 

نشدن گاز از داخل معدن بوده است و چون حادثه در 
زمان تغيير ش��يفت كارگران رخ داد، عده زيادي در 
پيرامون نقطه انفجار بوده اند.  معاون امداد هالل احمر 
استان گلستان هم گفت: اولويت عمليات نجات، خارج 
كردن گاز منوكسيدكربن از داخل تونل معدن است. 

 مسيرهايناشناخته
عليرضا صيار توضيح داد: متأس��فانه مسير ناشناخته 
بوده و معدن داري دو دهنه ب��ا عمق يك هزار و 800 
متري است. هر گاه گاز منوكسيد كربن از داخل تونل 
خارج ش��ود نيروهاي امدادي براي رهاسازي و نجات 
افرادي كه بر اثر سقوط و تخريب تونل در داخل معدن 
به دام افتادند اقدام خواهند كرد. وي ادامه داد: دهها 
عمليات رها سازي انجام ش��ده است. در مقدمات كار 
26 نفر از مصدومين را نجات داديم ك��ه 15 نفر آنها 
از نيروهاي امدادرس��ان بودند كه ب��راي نجات جان 

حادثه ديدگان وارد تونل شده بودند. 
 روايتتكاندهندهيكيازبازماندگان

يكي از معدنچيان به تسينم گفت: اين مسير تونل در 
گذشته نيز از ايمني مناسبي برخوردار نبود، ما بارها 
اين مسئله را به مسئوالن معدن در شهرستان و استان 

اعالم كرده بوديم اما هيچ گونه عكس العملي از سوي 
آنها انجام نش��ده بود. تونل به صورت يك طرفه بسته 
است و وقتي انفجار صورت مي گيرد، همه موجودات 
زنده داخل تونل ب��ر اثر گاز گرفتگي ج��ان خود را از 

دست مي دهند. 
اين كارگر گفت تنها حقوق 730 تا 770 هزار تومان 
براي يك كارگر معدن در نظر گرفته مي شد و ميزان 
آن امسال به 800 هزار تومان رس��يده است. از سال 
1392 تاكنون مسئوالن مربوط حقوق ها را به صورت 
كامل واريز نكردند و در هر سال سه تا چهار ماه از حقوق 
ما را نپرداختند. در هر سال سه ماه از بيمه ما را پرداخت 
مي كردند و براس��اس قانون نياز بود كه اينها در طول 
سال ما را بيمه مي كردند و اين حق ما معدنچيان بود. 
او ادامه داد: معدنچيان در دوكارگاه و در هر شيفت 16 
ساعته فعاليت مي كردند، به طوري كه در هر كارگاه 

هشت نفر مشغول فعاليت بودند. 
وي ادامه داد: از روز گذشته بوي گاز در معدن استشمام 
مي شد، اين موضوع به مسئوالن توضيح داده شده بود 
ولي در محل كارگاه يك دستگاه گاز براي سنجش گاز 
در معدن وجود نداشت.  وي با بيان اينكه بايد با ايمني 
صفر به كار خود ادامه مي دادي��م، افزود: 17 تا 18 ماه 
طلبكار هستيم و حقوق نگرفته ايم چرا كه در هر سال 

سه تا چهار ماه از حقوق ما را پرداخت نكردند. 
 آخرينآمارمصدومان

مش��اور رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي گلستان هم 
درب��اره آخرين آم��ار مصدومان گف��ت: 48 مصدوم 
به بيمارس��تان هاي گنبد و آزادش��هر منتقل شدند. 
رضا صاب��ري توضيح داد: 31 مصدوم به بيمارس��تان 
آزادش��هر منتقل ش��دند، 12 مصدوم به بيمارستان 
خاتم االنبي��ا)ص( گنب��دكاووس و پنج مص��دوم به 

بيمارستان مطهري گنبدمنتقل شده اند. 
براساس اين گزارش در اين معدن حدود 500 كارگر 
كار مي كنند و اين معدن بخش عم��ده زغال معادن 
شركت صنعتي معدني شمال شرق شاهرود را تأمين 

مي كند. 

سر مقاله

گلستان کارگران ايراني!
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