
 هشدار زیست محیطی 
خطیب زاده درباره استیفای حق آبه ایران 

 وادارمان نکنید 
 معاهده 1351 را 

به داوری بین المللی ببریم

 جشن خیابانی حزب اهلل 
 از پیروزی 

بر امریکا و اسرائیل

 بی اعتنایی خودروسازان  
به ضرب االجل 72ساعته

جبران عقب ماندگی 
 صنعت نفت و گاز

با شرکت های دانش بنیان

 بیمه درمان ناباروري 
در مراكز خصوصي
    وزارت بهداشت زمینه عقد قرارداد را  

 میان مراكز خصوصي درمان ناباروري و بیمه ها 
فراهم مي كند | صفحه 3

یادداشت سیاسی

 الزامات کشور 
در مردمی سازی یارانه ها

بدون تردید ویژگی های انحصاری دولت سیزدهم از جمله هویت 
مردمی، روحیه انقالبی و رویکرد مقاومتی تأثیر بسزایی در اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه ها دارد، چراکه می توانست مانند برخی 
دولت های پیشین با عوام فریبی راه غلط گذشته را طی کند و 
همچنان به جای اصالحات بنیادین و ریشه ای، با تزریق نقدینگی 
و افزایش تقاضا هم مشقات این کار بزرگ را به جان نخرد و هم 
مردم را از خود راضی نگه دارد. این دولت اما منافع دراز مدت ملت 
ایران را بر منافع کوتاه مدت شان ترجیح داد تا هم نظام اسالمی 
را به آرمان عدالت خواهی و محرومیت زدایی نزدیک کند و هم 

بخشی از مشکالت اقتصادی کشور را درمان کند | صفحه 2

روز شنبه، در پارکینگ یک خواربارفروشی محلی در بوفالو 
نیویورک، یک جوان 18 ساله مسلح به یک تفنگ تهاجمی 
نیمه اتوماتیک که حرف»اN « بر روی مگسک دید جلویش 
حک ش��ده بود، ش��روع به تیراندازی ک��رد. گلوله    ها در هوا 
پخش شد و بعدازظهر 80 درجه  فارنهایت گرم بهاری بوفالو 
را درنوردید. این نوجوان که بعداً پلیس شناس��ایی اش کرد، 
لباس های اس��تتار نظامی به تن داشت و برای عکسبرداری 
از جنایت خونین خودش دوربینی به بدنش وصل کرده بود. 
وقتی تیراندازی او متوقف شد، 13 نفر گلوله خورده بودند که 

10 نفرشان کشته شدند | صفحه 15

نماینده اي که 50 س��ال اس��ت، فعال بازار خودرو اس��ت 
در مخالفت ب��ا واردات خودرو، یک تن��ه از ارابه هاي مرگ 
خودروس��ازان داخلي حمایت مي کند! مصطفي میرسلیم 
براس��اس اطالعات پایگاه اطالع رس��اني مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، رئیس هیئت مدیره ش��رکت دس��ا )دیزل 
س��نگین ایران( ، مؤس��س مرکز تحقیقات موتور و رئیس 
هیئت مدیره ش��رکت تحقی��ق، طراحي و تولی��د موتور 
ایران خودرو )ایپکو( از س��ال 1376 تاکن��ون، ناظر عالي 
 طرح موتور ملي پایه گازسوز و ناظر عالي طرح موتور ملي 

دیزل سواري است | صفحه 14

حسینعبداللهیفر

یادداشت بین الملل

 نژاد پرستی 
در تار و پود جامعه امریکا

نیویورکر/ترجمه:حامدخبیری

یادداشت  حوادث

 نماینده مدافع ارابه مرگ
 و منافع خود !

حسینفصیحي

    سخنگوی وزارت خارجه، دیروز از یک طرف ترکیه را به 
همکاری در زمینه حل مس��ائل پیش آمده زیس��ت محیطی 
فراخواند و از س��وی دیگر با اش��اره ب��ه بنده��ای داوری در 
عهدنامه ای که 50 سال پیش میان ایران و افغانستان نهایی 
شده است، ابراز امیدواری کرد که مسئله بهره مندی از حق آبه 
رود هیرمند به گونه ای حل شود که ایران ناچار به استفاده از 

بندهای داوری نشود | صفحه 15

    نتایج اولیه ش��مارش آرای انتخابات پارلمانی لبنان نشان 
می دهد ح��زب اهلل و متحدانش ب��رای دومی��ن دوره متوالی 
توانسته اند کرسی های بیشتری را کس��ب کنند؛ نتایجی که 
طرفداران مقاومت را به خیابان      ها کشاند تا این پیروزی را جشن 
بگیرند. رئیس جریان آزاد ملی لبنان هم انتخابات پارلمانی را 
سرنوشت س��از توصیف کرد و گفت که یک نبرد رقابتی عادی 

نبود، بلکه نبرد با امریکا و اسرائیل بود | صفحه 15

قالیباف: واردات خودرو یک حلقه از زنجیره ساماندهی 
صنعت خودرو است | صفحه 4

رئیس جمهور: صنعت نفت ظرفیت زیادی برای توسعه 
مشاغل دانش بنیان دارد | صفحه 4

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه  شنبه 27 اردیبهشت 1401 - 15 شوال 1443
سال بیست و چهارم- شماره 6484 - 16 صفحه

قیمت: 3000  تومان

چگونه این ثلمه 
پوشانده شود؟

   محمدجواد اخوان
منقول اس��ت که »إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی 
ِم ثُلَْمه َل یُس��دُّ    ها َش��یٌء إِلَی یْوِم  اْلِْس��الَ
الِْقیاَمه.« )هرگاه عالمی دنیا را ترک گوید، 
رخن��ه ای جبران ناپذیر در اس��الم ایجاد 
می ش��ود که تا روز قیامت هیچ چیز آن را 

فرو نمی پوشد.( 
عالمی ربان��ی که در میان م��ردم همچون 
شمعی فروزان، روشنی بخش محیط و جمع 
است و جمعی از فیض علمی و معنوی او بهره 
می جویند، گنجینه ای گرانبهاست که تنها در 

هنگامه فقدان درک می شود. 
مرحوم اس��تاد فاطمی نیا یک��ی از همین 
چهره های دانش��ور و تأثیرگذار در میان 
طیف     ه��ا و اقش��ار گوناگون م��ردم بود. 
هم بیان زیب��ا و علمی او که بس��یاری را 
جذب می کرد و هم ن��ور معنوی ای که از 
ضمیر روح بخش او س��اطع بود،  گره های 
ذهنی بسیاری را می گش��ود و در طریق 
تقرب ال��ی اهلل راهگش��ا ب��ود. او بی هیچ 
مجامل��ه ای، از ذخایر ارزش��مند علمی و 
معنوی بود و اینک در فقدانش، حسرتی 
عظیم از نهانخانه دل های عالقه مندانش 

هویدا است. 
هنگامی که پای منبرش می نشستی و از 
ظرایفی که در مع��ارف دین و نگفته   هایی 
که از تاریخ اسالم می گفت، می شنیدی، 
اندوخت��ه ای از نکات ارزش��مند بر روح و 
جانت می نشست. کالمش شیوا و قابل فهم 
برای اقشار مختلف بود و ویژگی خاص او 
چنین ب��ود که همچون مرب��ی ای توانا به 
دنبال آموختن و تربیت مستعمینش بود. 
نگارنده این س��طور که همچون بسیاری 
دیگر، اندکی از منابر ارزشمند این استاد 
گرانقدر بهره جسته اس��ت، با مرور نکات 
نغز و توصیه های ناب این چهره دانشور، آه 
و افسوس خود را از فقدان این استاد علم 
و عرفان نمی تواند پنهان س��ازد. هنگامی 
که قلم را در دس��ت گرفتم ت��ا از رفتنش 
بنویسم، با خود گفتم چه     می شد اگر چنین 
نبود و ما باز هم از منبرهای ارزشمندش 
بهره من��د بودیم، چه می ش��د بازهم ما را 
با نصایح مش��فقانه اش موعضه می کرد و 

انذارهایش تلنگری بر وجدانمان بود؟
افسوس و صدافس��وس که آرزویی بیش 
نیست و به راستی چقدر باید زمان بگذرد 
تا خس��ارتی که فقدان همچ��ون اویی به 
ساحت دین و معرفت وارد می آورد جبران 
ش��ود و آیا اساس��اً برای چنی��ن فقدانی، 

جبرانی هست؟

 دریغا رفت 
همدردی موافق

   غالمرضا صادقیان
بیست و چند سال پیش ش��بی در مفهوم 
عبارتی از نهج البالغه مانده  بودم. تفس��یر 
و توضیحی نیافتم و نتوانس��تم با نافهمی 
خود از آن عبارت کنار بیایم. نیمه ش��ب از 
خانه بیرون زدم و بی هدف در خیابان های 
ته��ران می گش��تم. رس��یدم مقابل یک 
حس��ینیه. صدای واعظ از بیرون ش��نیده  
می شد و سخن از امام اول بود. رفتم داخل 
و در انتهای حس��ینیه به دیوار تکیه دادم. 
اس��تاد فاطمی نیا بر منبر بود و من ش��اید 
نخس��تین بار بود که چه��ره او را می دیدم 
و صدای او را می ش��نیدم. لحظ��ه ای بعد 
اس��تاد مکثی کرد و آن عبارت دش��وار و 
پیچی��ده را بازگو کرد! به ش��رح و تفصیل 
معنای آن پرداخت و از منب��ر پایین آمد. 
منقلب شدم. جمعیت را شکافتم و خودم 
را به او رس��اندم و دس��تش را بوس��یدم. 
اس��تاد س��ید عبداهلل فاطمی نیا محبوب 
قلوب مؤمنان و جوانان بود. عرفان او پویا و 
سازنده و سدی مقابل عرفان های کاذب و 
گوشه نشینی و صوفی گری و عزلت گزینی 
بود، و چه قدر نایابن��د عارفانی که با عرفان 
خود محبوب دل جوانان باش��ند. فلس��فه 
اس��تاد، خوب  زندگی کردن و خوب بودن 
بود، به همین س��ادگی! و چه قدر دیریاب 
است فلس��فه ای که خوب بودن را بیاموزد. 
اس��تاد، زبانی نرم و قلبی رقی��ق و فهمی 
دقیق و لس��انی دائماً مقربالذنوب داشت. 
سینه اش گشوده بود و پیامش برای جوانان 
فروخوردن خش��م و گش��ادگی صدر بود. 
هزاران منبر خود را به درس تواضع و گذشت 
و دوری از خشم گذراند زیرا از حال جامعه 
و اطراف و حال انس��ان این عصر و زمان و 
انس��ان هر عصر و زم��ان آگاه بود. لحنش 
شیرین و سیمایش پر نور و دایره اطالعاتش 
گسترده و زبان شناسی و نسخه شناسی اش 
مایه مباهات و عربی دانی و شعرشناسی اش 
در صدر بود. مثل او نایاب اس��ت که لباس 
دوری از دنیا به تن داشته باشد و جوانانی 
را که در ش��ور دنیایی خود پاگذاشته اند، 
پای منبر وع��ظ خود میخک��وب کند. در 
سیاست، آن گونه بود که در دفاع از حکومت 
آشکارا سخن می گفت و دین را به پستوی 
عادت های تکراری و دوری از سیاست نبرد. 
دریغا مردی مانند او ک��ه جوانان را جذب 
کرد و کس��ی را از دین نراند و از دنیا برای 
خ��ود مقاب��ل چش��م مؤمنان کیس��ه ای 
ندوخت، چه زود دامن خود را از این معرکه 
دنی��ا برگرفت و ب��ه دنیای باق��ی دوخت. 

 دور از کلیشه ها
و واجد جذابیت بود

  محمدرضا كائینی 
از ش��ب گذش��ته که خب��ر رحلت اس��تاد 
سید عبداهلل فاطمی نیا نش��ر یافت، با سابقه 
ذهنی خویش از او، ناگاه به این اندیشه افتادم 
که اگر دس��ت کم بخش��ی از اهالی وعظ، به 
شیوه وی ظاهر    می شدند، قطعاً شرایط فکری 
و فرهنگی جامعه به ویژه نس��ل جوان، بِه از 
آن بود که هم اینک به نظاره آن نشسته ایم! 
اینکه مبلغی شرایط عوام و خواص را بسنجد 
و بضاعت خویش از تاری��خ، ادبیات، عرفان، 
نسخه شناس��ی و فضایل دیگ��ر را در قالبی 
مخاطب پسند و خودساخته بریزد، که همگان 
با هر رتبه از دانش، بتوانند از خطابه او توشه 
برگیرند، بس موفق و جامعه اندیش��انه رفتار 
کرده اس��ت. در دوران نوجوانِی این قلم و به 
طور مشخص از اواخر دهه 60 تا پس از نیمه 
دهه 70، فاطمی نیا برای جویندگان معرفت 
دینی، یک نماد درخور تقلید به شمار می رفت. 
از کلیشه و تکرار پرهیز داشت و هماره با دستی 
پر، به نزد مخاطبان مشتاق می شتافت. برای 
وی ش��یرین    ترین لحظات، اوقاتی بود که در 
ساحت های مورد کنکاش خویش، به نکته ای 
جدید بر می خورد و آن را به حال خلق اهلل مفید 
می دید. آنچه می گفت، خودیافته و خودپرورده 
بود و هنگامی که به بیان متفاوت و نیز اشعار 
و لطایف و طرایف تزئی��ن می یافت، بر جان 
مخاطب می نشست. با وجود امثال او و سلف 
وی چون فلسفی و راش��د،    می شد به طالب 
نمونه    هایی نشان داد، که ژرفکاوی پژوهشی 
را با تبلیغ و منبر جم��ع کرده اند و فضال ال و 
لبد، لزم نیست در گوشه ای بنشینند و تنها 
تدریس و تحقیق کنند! او خ��ود به نگارنده 
گفت: »امتیاز آقای فلسفی این بود، که برای 
نخستین بار و به جامعیت، معارف اجتماعی 
اسالم را به بالی منابر تبلیغی برد....« او خود 
نیز عالوه بر انجام بهینه تبلیغ دین، از شرایط 
اجتماعی و سیاسی جامعه نیز غفلت نمی کرد 
و در اوقات ضرورت، مردم را به حمایت قاطع از 
نظام و رهبری سوق می داد. با این حال سبک 
وی نیز در این فقره، ویژه بود و هیچ گاه اجازه 
نمی داد که این حمایت، او را به کس��وت یک 

فعال سیاسی درآورد!
از توجه گسترده بخش    هایی از جامعه به وی 
در دوران حیات و ادعیه ای که آنان به هنگام 
بیماری و رحلت بدرقه اش ساختند، می توان 
دریافت که آنان، به کدامی��ن نمونه از تبلیغ 
دینی گرایش نش��ان می دهند و آن را مفید 
می انگارند. باشد که برای طالب جوان و نیز 
داعیان حق، الهام بخش و جهت  دهنده باشد. 

روحش شاد و یادش گرامی باد. 

 »معروف« را 
با رفتار خود امر می کرد

   محمدصادق فقفوری
اگر در تهران بودم و توفیق حاصل مي شد، 
عصر سه شنبه ها پاي درس شرح صحیفه 
س��جادیه آیت اهلل فاطمي نیا در مس��جد 
جامع ازگل حض��ور پیدا مي ک��ردم، این 
کالس و منبر انسان س��از چند سالي برپا 

بود. 
باره��ا ای��ن صحن��ه را مش��اهده کردم؛ 
آق��اي فاطمي نیا زودتر از س��اعت کالس 
در مسجد حاضر مي ش��د، سؤالت مردم 
را مي ش��نید و با س��عه صدر به آنها پاسخ 
مي گفت. حت��ي در اوج ش��لوغي، متانت 
خاص ایش��ان حلقه انبوه پرسش��گران را 
راضي باز مي گرداند. از در انتهایي مسجد 
وارد مي ش��د  تا جلوي مسجد و کنار منبر 
برس��د. در مسیر، هر کس��ي که مي آمد و 
عرض ارادت مي کرد و س��ؤالي داش��ت، 
مي ایس��تاد و هم به س��الم و علیک و هم 
به سؤالت پاس��خ مي گفت. اوضاع پس از 
اتمام کالس هم بر همی��ن منوال بود. در 
عین اش��تغال فراوان و کاره��اي زیاد در 
گوش��ه  و  کنار ش��هر و خارج از شهر، اهل 
راننده و ماش��ین اختصاصي نبود. پس��ر 
ایش��ان، آیت اهلل را به مسجد مي آورد. هر 
کسي هم س��اعت و مکان حضور آیت اهلل 
را مي خواست، از فرزند ایشان مي پرسید 
و او هم بي غل  و  غش آمار ح��اج  آقا را در 
اختیار مي گذاش��ت. نحوه بی��ان، غناي 
مطال��ب، لهجه ش��یرین و ش��وخي هاي 
حی��ن صحبت، کالس اخ��الق و تدریس 
 صحیفه سجادیه را الحق و النصاف متمایز 

کرده بود. 
سیدحس��ین فاطمي نیا، فرزن��د آیت اهلل  
تعری��ف مي کرد که هیچ گاه ندیده اس��ت 
آی��ت اهلل در خان��ه مادرم��ان را ب��دون 
پس��وندهاي محبت آمی��زي نظیر جانم و 
عزیزم صدا کن��د؛ مقاب��ل مادرمان تمام 
قد بلند مي ش��دند؛ هر موقع مادر خواب 
بود، به هم��ه مي فهماندند ک��ه باید آرام 
صحب��ت کنند ت��ا خ��واب مادر ب��ه هم 
نخورد. با ک��ودکان همراهي مي کردند تا 
دل شان را به دست بیاورند؛ حتي در اوج 
مطالعه، ادامه خوان��دن را رها مي کردند 
 و با نوه ب��ه دیدن کارتون پ��اي تلویزیون 

مي نشستند. 
نه تنها س��خنراني ها و کالس ها  که حتي 
زندگي شخصي این عالم وارسته مصداق 
ب��ارز امر به مع��روف و نه��ي از منکر بود. 
دلداري م��ردم و آرام کردن ش��ان  هم در 
س��خنراني ها و هم در پاس��خ به سؤالت، 
زبانزد بود. بدون اینکه مس��تقیماً اسمس 
از امر ب��ه معروف و نه��ي از منکر بیاورند، 
والتری��ن آموزه هاي عملي ای��ن فریضه 
را در گفت��ار و رفت��ار خودش��ان متجلي 

ساخته بودند. 
آیت اهلل فاطمي نیا اس��تاد اخالقي بود که 
مي شد اخالق را از راه  رفتنش هم فهمید. 
عاري از هرگونه تکبر و تبختري برخورد 
مي کرد. وقتي لب به س��خن مي گش��ود، 
لزوم دوري جس��تن از بدترین منکرها را 
به زیباتری��ن لحن بیان مي ک��رد. از زبان 
ایشان ش��نیدم و به یادگار دارم که روي 
منبر گف��ت: »عج��ب« از »تکب��ر« بدتر 
اس��ت. عجب، فخرفروش��ي نداش��ته ها 
است. کس��ي که دچار عجب است حتي 
به خودش ه��م دروغ مي گوی��د. به  خود 
بالیدن بر اساس عجب، تباه کننده اعمال 
 اس��ت؛ باید خیلي مراقبت کنیم که دچار 

عجب نشویم.

 عارفی 
با فراست سیاسی

   كبری آسوپار
او را به عرف��ان و اخالق می ش��ناختند و 
او گرچ��ه در عرف��ان و اخ��الق خاص و 
ش��هره بود، ام��ا عرفان و اخالق��ش بهانه 
انزوای��ش ی��ا دوری اش از »سیاس��ت« 
نبود. آی��ت اهلل فاطمی نیا اس��تاد تربیت 
مردم بود و در مس��یر این پ��رورش روح 
انسان ها، از بعد سیاسی نیز فروگذار نکرد. 
او نه فعال سیاس��ی بود و نه عضو حزب و 
طرفدار این کاندیدا و آن نامزد، اما آنقدر 
اسالم ش��ناس بود که همه سیاست را در 
اعتقاد به »ولیت فقیه« و یاری او، همچون 
خالصه ای ناب از یک عمر تلمذ در مکتب 
اس��الم به مخاطب��ان خود عرض��ه کند: 
 »خدا ان شاءاهلل به ما هم توفیق بدهد، یار 

رهبرمان باشیم«.
منبر دین در اس��الم نمی تواند با سیاست 
بیگانه باشد و او نه فقط الگویی از آمیختگی 
دی��ن و سیاس��ت، بلکه تصوی��ری زیبا از 
مغایرت نداشتن اخالق و عرفان با سیاست 
ارائه داد؛ برای او که شغلش سیاسی نیست 
و به فرموده خود، »نه پستی دارم، نه مقامی 
دارم، یک طلبه ای هستم«، سیاست ورزی 
از این بالتر نمی شود که پای رهبر جامعه 
اسالمی بایستد و تضعیف رهبر را »حرام « 
و بلکه بال تری��ن حرام  ها بدان��د. زیبا آن 
اس��ت که در این حمای��ت از مقام معظم 
رهبری هم، او آنچنان که شایس��ته یک 
استاد اخالق است، نگران »مردم « است. 
می گوید تضعیف رهبری از ش��رب خمر 
هم حرام تر اس��ت، چرا؟ چون شرب خمر 
گناهی مربوط به خود ش��خص است، اما 
تضعی��ف رهبری را س��وراخ ک��ردن یک 
کشتی 80میلیون نفری می داند و او عالم 
و واعظی ا ست نگران همه این میلیون  ها 
نفر انسان. عالمان جانشینان امامان اند در 
زمین، امام دلسوز بر هدایت مردم است و 

استاد فاطمی نیا هم همین بود. 
مؤمن زیباست و وقتی این مؤمن واسطه 
بین زمین و آسمان می ش��ود تا انسان  ها 
را به خ��دا برس��اند، زیبای��ی اش حتی با 
رفتنش از زمین، روی این کره خاکی ادامه 
دارد؛ در انس��ان هایی که س��اخته است، 
در آموزه  هایی که نهادینه کرده اس��ت و 
در هم��ه یادگار هایی که عط��ر او را دارد 
و از آیت اهلل فاطمی نیا، در بعد سیاس��ی، 
حمایت از حکومت اس��المی و ولی فقیه 
برای م��ا ماند. او عضو ح��زب ولیت فقیه 
ب��ود. از این منظ��ر، او عارفی سیاس��ی و 

سیاست ورزی با اخالق بود. 

 مردی را دیدم که خود
»میزان شأن آدمی« بود 

  محمد صادق عبداللهی
مجلس چه ازگل بود و چ��ه دروس و چه 
زعفرانیه، گوش��ه به گوش��ه پر  می شد از 
جوانانی که به اشتیاق دیدن روی ماه استاد 
و کالم ش��یرینش می آمدند. منبرهایش 
درس زندگی ب��ود. برایم��ان نهج البالغه 
و صحیفه س��جادیه ش��رح می داد تا یاد 
بگیریم چطور ادعی��ه و حکمت های ائمه 
را نه برای ث��واب که ب��رای درس زندگی 
بخوانیم. اس��المی که اس��تاد فاطمی نیا 
برایمان روایت می ک��رد، در خط به خط 

زندگی مان جا  می شد. 
خیلی  ه��ا از او می خواس��تند که اس��تاد 
سیروس��لوکی معرفی کن��د، او اما تالش 
می کرد از مقدس ب��ازی پرهیزمان بدهد 
تا »برویم و به یقینیات مان عمل کنیم«؛ 
می گف��ت بای��د در زندگی تان ب��ه همان 
چیز هایی ک��ه بلدید عمل کنی��د تا خدا 
هم به کاسه تان برکت بریزد؛ اگر می دانید 
نماز شب خوب اس��ت، پس بخوانید. اگر 
می دانید احترام به مادر واجب است، پس 
احترام کنید. همین ه��م بود که مردم به 
س��متش جذب  می ش��دند. دین نابی که 
او تبلیغ می ک��رد، برنامه زندگ��ِی بهتر و 
شیرین تر بود. لذت زندگی دین مدارانه را 
زیر زبانمان می آورد و این قند آنقدر جذاب 
بود که هر که می رفت، جلسه بعد رفیقش 

را هم پای منبرش می آورد. 
دیده ب��ودم ک��ه م��ردم از راه ه��ای دور 
می آمدند. مادر ها نوزادانشان را می آوردند 
تا برایش��ان دع��ا بخواند و او ب��ا لطافت و 
صبری ک��ه مخصوص خودش ب��ود، پای 
خودرو می ایس��تاد و یکی یکی بچه  ها را 
در آغوش می گرفت و در گوششان زمزمه 
می کرد. همه التماس دعا داشتند، دلشان 
می خواس��ت لس��ان او برایش��ان عاقبت 
بخیری بخواهد. او هم کم نمی گذاش��ت 
و هر بار روی منبر قسم می خورد که همه 
را دعا می کند به ش��رطی ک��ه همه هم او 
را دعا کنن��د. می گفت دعای ش��ما را که 
برای خرید شاسی بلند و ویال نمی خواهم، 
دعایم کنیم تا کتاب  ها و کارهای ناتمامم 

را تمام کنم. 
اوج لطاف��ت ب��ود و می گف��ت ت��ا لطیف 
نشویم چیزی گیرمان نمی آید. می گفت 
راز خوش��بختی فرو بردن خش��م است. 
قسم مان می داد که حواسمان باشد دلی 
را نش��کنیم، قدر مادرهای مان را بدانیم و 
در خانه پرخاش نکنیم. یادم اس��ت یک 
بار می گفت اگر از هیئت برگشتی و فقط 
در ج��واب مادرت که می پرس��د »قیچی 
کجاست؟ « گفتی »من چکارم به قیچی! « 
تم��ام آن نوری را که در هیئت به دس��ت 

آوردی، به باد داده ای!
می گفت اس��الم دی��ن کیفیت اس��ت نه 
کمیت. تالش داشت تا بفهمیم کثرت نماز 
خواندن و عمره رفتن، مالک برتری و تقوا 
نیست. اندرزمان می داد که کسی را قضاوت 
نکنیم. یادمان داد که عبادت خم و راست 
شدن نیست و رس��یدن به خدا از راه قلب 
رساننده تر است از خس��ته کردن جوارح. 
تالش داشت تا بفهمیم اسالم یک کالس 
نیس��ت که زود بخوانی��م و زبده العارفین 
بش��ویم که اگ��ر بود هم��ه مس��لمانان، 
بهجت)ره(  می ش��دند. می گفت اگر دائماً 
برای تان از کرامات عرفا و بزرگان می گویم، 
نمی خواه��م دکان باز کن��م، می خواهم 
بگویم سقف پرواز انسان خیلی بلند است 

تا قدر بدانید. | ادامه در صفحه 2

 محبوب  و مراد جوانان 
در ملکوت اعلی

منبع فیض جوانان بود

 استاد اخالق و محبوب قلوب مؤمنان 
 سید عبداهلل فاطمی نیا، دوستداران و مریدان را 

در رثای خود تنها گذاشت و به دیدار معبود شتافت | صفحه 2

درگذشت عالم واعظ درس آموز، جناب حجت السالم آقای حاج سید عبداهلل فاطمی نیا رضوان اهلل علیه را به خاندان 
گرامی و همه صاحبان عزا و ارادتمندان و مس��تفیدان ایشان تسلیت عرض می کنم. اطالعات گسترده و بیان جذاب 
و لحن شیرین این عالم محترم، منبعی پر فیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه تأسف 
و اندوه است. از خداوند متعال مسئلت می کنم که رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به 

ایشان عنایت کند. 
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نماینده ولی فقیه در سپاه:

روحانیت در جهاد تبیین 
باید پیشتاز باشد 

گفت و گوي »جوان« با همسر و خواهر 
شهید جواد شهبازي از شهداي امنیت 

سیستان و بلوچستان

شهادت در ايام فاطميه 
 سعادتي بود 

كه نصيب همسرم شد
 صفحه 7

 صفحه 2

وفات حضرت عبدالعظیم حسنی را تسلیت می گوییم


