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1432 س��ال از آن هن��گام 
ک��ه پیامب��ر )ص( دس��ت 
امیرالمؤمنی��ن عل��ی )ع( را 
در غدی��ر خم باال ب��رد و او را 
ولی پس از خود معرفی کرد و 
1408 سال از آن روز که مردم 
در تحویل حکومت به حضرت 
دس��ت از پا نمی ش��ناختند 
می گذرد. آنچه در طول این 
14قرن مورد اذعان هر مورخ 
منصف��ی ب��وده، مظلومیت آن ام��ام چه در زم��ان حیات 
پربرکتش و چه بعد از شهادتش است. نکته تلخ تر آن است 
که بدانیم مظلومیت علی ناش��ی از عدالت گستری او بود، 
چنانکه گفته اند »قتل فی محرابه لش��ده عدله« )از شدت 

عدالتش در محراب به شهادت رسید(.
هنوز دو روز از آغاز خالفت رس��می اش نگذشته بود که به 
غارتگران بیت المال هش��دار داد »َواهللِ لَْو َوَجْدتُه َقْد تُُزوَِّج 
بِِه النِّس��اُء، َو ُملَِک بِِه االِم��اُء، لََرَدْدتُُه«؛ )اگ��ر اموالی که از 
بیت المال غارت کرده اید را حتی کابین زنان کرده باشید یا 
با آن کنیز خریده باشید از ش��ما بازمی ستانم(. آیا حضرت 
نمی توانست چند صباحی صبر کند و هنگامی که پایه های 
قدرتش تثبیت شد به حساب مفسدان برسد؟ هنوز چیزی 
از آغاز کار نگذش��ته بود ک��ه کارگزاران پیش��ین و به ویژه 
معاویه را کنار گذاش��ت و در این اق��دام هیچ گونه تعارف و 
رودربایس��تی ای به خرج نداد؟ آیا حضرت نمی توانس��ت 
به توصیه افرادی چون ابن عباس یا مغیره بن ش��عبه عمل 
کند و با آنچه سیاس��ت خوانده      می ش��د، مدتی معاویه را 
تحمل کند تا زمانی که قدرتش نهادینه شد او را کنار زند؟ 
هنگامی که به حضرت خبر رس��ید »نجاشی« شاعری که 
در وصف حضرت و در تبلیغ جبهه حق اش��عار بسیار گفته 
بود، در ماه مبارک رمضان با شرب خمر روزه خواری کرده، 
حضرت در اجرای حد لحظه ای تردید نکرد و همین تلخی 
قاطعیت حضرت در اجرای حکم خدا نجاشی را به اردوگاه 
معاویه ملحق کرد. آیا حضرت نمی توانست به پاس خدمات 
گذش��ته نجاش��ی یا به خاطر نیازمندی دولت اسالمی به 
 فعالیت تبلیغی او، دی��ده در مقابل گناهش ب��ر هم نهد و 

از او درگذرد؟
او همه اینها را می دانست، اما چنانکه از او منقول است »لو 
ال الّتقی لکنت اده��ی العرب«؛ )اگر تقوا دس��ت و پای مرا 
نمی بست، از همه  آحاد و مکاران عرب، مکر و حیله را بهتر 
بلدم(. یا در جای دیگر تصریح می کند که »واهلَلّ ما معاویه 
بأدهی مّنی«؛ )معاویه زیرک تر از من نیست(. قرار نبوده و 
نیست ولّی خدا به خاطر راضی کردن مفسدان و هوسرانان و 
در حکومت ماندن حکم خدا را نادیده بگیرد و با مستکبران 
سازش و با افراد آلوده مماشات کند. او هدف از حکومت را 
»عمل به اوامر الهی«، »قیام به قس��ط « و »امربه معروف و 
نهی ازمنکر « می دانست و به بهانه سیاست ورزی حکم خدا 

را معطل نمی گذاشت. 
نکته اعجاب آور تاریخ آن است که اگرچه عدالت علوی تنها 
منافع صاحب��ان زر و زور و تزویر را به مخاطره می انداخت، 
اما اینان با مکر و حیله گاه جاهالن جامعه و حتی برخی از 
عوام الناس را مقابل حضرت قرار می دادند. اگرچه تقس��یم 
عادالنه بیت المال تنها برای برخی ویژه خواران عرصه را تنگ 
کرد، اما قدرت تبلیغاتی ذی نفعان، جنگ جمل را بر حضرت 
تحمیل کرد که طی آن امام مجبور به مقابله با پیروان جاهل 
شتر سرخ مو شد و در صفین و نهروان نیز به گونه ای همین 
داستان تلخ تکرار شد. جنگ روانی دشمنان حضرت سبب 
ش��د که انبوه مردمی که زیر س��ایه حکومت او از عدالتش 
متنعم بودند، ش��یرینی این نظام عادالنه را درک نکرده و 
در بزنگاه      ها بس��یاری او را تنها گذاشتند. در آخر نیز جهل 
در پوش��ش »عدالت خواهی«، بر قله عدالت تیغ کش��ید و 
جهان را از فیضش محروم س��اخت. بزرگ ترین تلخی این 
داستان در آنجا است که در ذهن بس��یاری از مردم تحت 
تأثیر تبلیغات دشمنان حضرت، ادراکی غلط از واقعیت های 
جامعه شکل گرفته بود که افکار عمومی آفتاب را به صورتی 

»وارونه« ببیند. 
اگر امیر مؤمنان به جای آنکه »سیاست«ش، »دینی « باشد، 
»دین«ش »سیاسی« بود و به جای عدالت گستری و اجرای 
حدود و اوام��ر الهی در پی راضی ک��ردن نخبگان متنفذ و 
چشم بستن بر هوسرانی اقلیت لذت طلب بود، به جای آنکه 
کمتر از پنج سال آن هم در میانه جنگ های مکرر حکومت 
کند، شاید چندین برابر این مدت را در آرامش و بی دردسر 
حکم می راند. اگر علی منافع »ناکثین« و »قاسطین« را به 
مخاطره نمی انداخت، شاید هیچ مارقی در مقابل حضرت 
شمش��یر نمی کش��ید؛ اما در حکمرانی علوی »مصلحت 
جامعه « بر »راضی نگاه داشتن افراد آلوده و خطاکار به هر 
قیمتی « مقدم بود. علی )ع( تلخی ایستادن مقابل خواص 
فاسد و عوام جاهل را به جان خرید، اما همان چهار سال و 9 

ماه را »هلل« و در تراز »والیت الهی « حکومت کرد. 

چندخبرغرورآفري�نالمپي�ادیويکواهمه
ج�دی؛درالمپي�ادزيستشناس�یاولجهان
شديم،دررياضیبين104کشورهشتمشديم،در
فيزيکوشيمیهم9مدالکسبکرديم،اماآيا
همهاينالمپيادیهامهرماههمدرايرانخواهند
بود؟!چندسالیمیش�ودکهمحفلهایعلمی
جهانی،بهمحلیبرایشناسايینخبگانايرانی
وتمهيدمقدماتب�رایخروجايش�انازايران
تبديلشدهاست؛انگارش�وقکسبرتبههای
برت�ردرالمپياده�ایجهانیماندگارنيس�ت.
آمار مهاجرت نخبگان نگران کننده اس��ت. قباًل اگر 
دانشجویان پس از طی کردن تحصیالت کارشناسی 
در ش��ریف و ته��ران و امیرکبی��ر و خواجه نصیر و 
علم وصنعت از ایران مهاجرت می کردند، حاال چند 
س��ال زودتر در دبیرس��تان و حت��ی راهنمایی هم 
مهاجرت رخ می دهد. بگذری��م از خارجی هایی که 
در برخی از مدارس ایران مش��غول فعالیت هستند 
و دانش آموزان ما را ب��ا تدریس زب��ان، ارائه ویزای 
تحصیلی و غیره اصطالحاً تور می کنند. المپیادی های 
ایران در مجامع بین المللی خوش درخشیدند، اما این 
خبر به همان اندازه که غرورآفرین و مس��رت بخش 

است، نگران کننده و قابل تأمل نیز هست. 
    اس�تعدادنابايرانیدرزيست،رياضی،

فيزيکوشيمی
تیم ملی المپیاد زیست شناسی ایران با کسب چهار 
مدال طال در س��ی و س��ومین المپی��اد بین المللی 

زیست شناسی، رتبه اول جهان را از آن خود کرد . 
مهدی افشاری، امیررضا زینالی، محمد امین کیانی 
و محمد مهدی رحیم پور، اعضای تیم المپیاد ایران 
هستند که همگی موفق به کسب مدال طال شدند. 

المپیاد جهانی زیست 2022 به میزبانی ارمنستان 
و به صورت حضوری برگ��زار و رئیس کمیته علمی 
المپیاد زیست شناس��ی کش��ورمان برای اولین بار 
به عن��وان عضو اصل��ی کمیت��ه جهان��ی المپیاد 

زیست شناسی انتخاب شد. 
نروژ هم میزبان شصت وسومین دوره  المپیاد جهانی 
ریاضیات بود که در این دوره از رقابت  ها دانش آموزان 
ایرانی موفق شدند رتبه هشتم را در میان 104 کشور 
به دست آورند. مهران طالئی خواجه روشنایی، پوریا 
محمودخان شیرازی و سینا عزیزالدین مدال طال و 
سیدمبین رضوی، دانیال پرنیان و امیرمحمدبندری 

ماسوله مدال نقره کسب کردند. 
اعضای تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسالمی 
ایران در رقابت های 2021 روسیه، موفق به کسب 

سه مدال نقره و سه مدال برنز شده بودند. 
عالوه بر این، تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در مسابقه 
جهانی 2022 که به میزبانی س��وئیس برگزار شد، 
توانست دو مدال نقره و س��ه مدال برنز کسب کند. 
دانیال حسین تبار و محمد صدرا حسینی موفق به 
کسب مدال نقره شدند و طا ها علی محمدی، رادمهر 
فتحی و بهراد جهانی، مدال برنز کسب کردند. المپیاد 
جهانی فیزیک از دو شنبه 20 تیرماه 1401 شروع 

شد و تا چهار شنبه 23 تیر ادامه داشت. 
همچنین تیم ملی دانش آموزی کشورمان در پنجاه 
و چهارمین المپیاد جهانی شیمی، موفق به کسب دو 
مدال طال و دو مدال نقره شدند. محمدحسین برکاتی 
و ایلیا کهوند توانستند مدال طال به دست آورند و سید 
امیرحسین رضوی و امیرمحمد محمدحسینی مدال 

نقره این المپیاد را اخذ کردند. 
    ماندندرايران،مهمترازکسبمدال

گویا حضور نخبگان ایران��ی در المپیاد ها و مجامع 
علمی جهانی به یک دوگان��ه غیرقابل حل تبدیل 
شده است. از یک طرف، اس��تعدادهای برتر ایرانی 
با حضور در این محافل، ق��درت علمی و نخبگی ما 
را به رخ جهانیان می کشانند و حس غرور و افتخار 
ملی را تقویت می کنند، از س��وی دیگر، خودمان با 
دس��ت خودمان نخبگانمان را با همی��ن المپیاد ها 
به جهان معرفی می کنیم و در نهای��ت هم آنها را از 

دست می دهیم!
آمار درس��تی از المپیادی های مهاج��رت کرده در 
دس��ترس نیس��ت، اما یک حس��اب سرانگشتی از 
فارغ التحصیالن دانشگاه های برتر و مدارس نمونه و 
استعدادهای درخشان، ثابت می کند که خارجی ها 
در جذب نخبگان ایرانی از ما موفق تر عمل کرده اند. 
در همین خصوص، روز گذشته علی بهادری جهرمی، 
سخنگوی دولت در توئیتی نوشته است: »تیم ملی 
المپیاد زیست شناس��ی ایران در جهان اول ش��د. 
در المپی��اد جهانی ریاضی نیز فرزن��دان ایران بین 

104 کشور، هشتم ش��دند؛ در المپیادهای جهانی 
فیزیک و ش��یمی هم 9 مدال کس��ب کردیم. این 
افتخارات را صمیمانه تبریک می گویم. شرایط برای 
بروز خالقیت  استعدادهای ناب ایرانی، بیش از پیش 

فراهم می شود. «
فراهم آوردن شرایط ماندن استعدادهای ایرانی در 
داخل کشور چندان پیچیده نیست، مطالبات این 
نخبگان هم غیرواقعی، غیرمنطقی و برآوردنش دور 
از دسترس نیست. بخشی از اندوه نماندن نخبگان 
ایرانی در ایران، به سفیدنمایی خارجی ها برمی گردد. 
درست اس��ت که اکنون و به دالیل عدیده شرایط 
برای کار و فعالیت های علمی پژوهشی استعدادهای 
برتر در برخی از کش��ور ها بهتر از ایران اس��ت، اما 
اوالً ش��رایط آنگونه که در بوق و کرنا هم می ش��ود 
نیست، ثانیاً کم نیستند نخبگانی که از مهاجرتشان 
پشیمان اند اما شرایط پیرامونی اجازه بازگشتشان را 
به ایران نمی دهد. حل همه این مش��کالت نیازمند 
تبیین دقیق ش��رایط مهاجرت، بازگویی مشکالت 
ایرانی های مهاجرت کرده و تقویت حس اعتماد ملی 
است. درست و اخالقی نیست که یک نخبه ایرانی که 
با امکانات ملی تبدیل به یک استعداد برتر شده است، 
به وقت بازدهی و دس��ت گیری از جامعه، مهاجرت 
کند و خدماتش را برای غیرایرانی ها در طبق اخالص 
بگذارد! با برآوردن مطالبات منطقی و فراهم کردن 
شرایط، بعید است نخبه ای تمایل داشته باشد که به 

مام وطن پشت کند.  

شوق زودگذر قهرمانی المپیادی ها!

 برآورد حجم تقريبىنوع ضايعاترديف 
 تخمينى به حدود

15 تنروزنامه باطله1

5 تنپوشال صحافى2

2 تنسر رول (آواريه)3

2 تنته رول (مقواى بوبين وسط رول)4

200 كيلوگرمكاغذ رول پرفراژى (زير چاپى)5

3 تنلفاف كارتن6

شركت پيام آوران نشرروز در نظر دارد ضايعات ذيل را از  طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان شركت 

در مزايده مى توانند جهت بازديد از نمونه اقالم ضايعاتى از مورخه  چهارشنبه 1401/4/29 به مدت  
هفت(7) روز كارى در ساعات ادارى به محل شركت واقع در جاده قديم كرج- فتح 27- پالك5 - 

دفتر مديريت (تلفن 66808501 ) مراجعه و پس از رؤيت نسبت به اعالم كتبى قيمت اقدام نمايند. 
به پيشنهاداتى كه پيش از تاريخ مقرر وصول گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. اين شركت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد 

هر يك يا كليه پيشنهادهاى رسيده را دارا مى باشد و دادن پيشنهاد هيچ گونه حقى را براى پيشنهاددهنده ايجاد نمى كند.

آگهـى مـزايده فـروش ضايعـات

 برآورد حجم تقريبىنوع ضايعاترديف 
 تخمينى به حدود

4 تنزينگ باطله7

300 كيلوگرمقوطى فلزى مركب8

60 عددگالن پالستيكى 20 ليترى9

50 كيلوگرمپالستيك10

13 عددبشكه11

100 عددپالت چوبى كاغذ12

كميسيون معامالت شركت پيام آوران نشرروز

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول

    محمدحس��ین صفارهرن��دی، عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام:  
مأموریت های ش��ورای نگهبان در دو مقوله دس��ته بندی می شود؛ یک دسته 
از مأموریت های ش��ورای نگهب��ان کنت��رل ورودی  ها و دس��ته دیگر کنترل 
خروجی هاست. منظور از ورودی  ها کسانی هستند که قرار است متصدی امور در 
دستگاه های اجرایی و قانون گذاری و غیره شوند. داوطلبان از کانال کنترلی عبور 
می کنند تا ویژگی هایشان با شرایط جمهوری اسالمی تطبیق داده شود. در همه 
جای دنیا این کار را انجام می دهند و این یک روال عقالنی است. اینگونه نیست 
که چون ما نظام اسالمی هستیم و باید اسالمیت افراد را احراز بکنیم، این کنترل 
فقط در ایران انجام می شود. در آن جا هایی هم که الئیسیته هستند، ابراز وفاداری 
مهم است. در فرانسه و امریکا هم این کار را انجام می دهند و اینگونه نیست که 

هرکسی بتواند کاندیدا شود و بگویند مردم خودشان می فهمند
    تندرو ها می خواهند شورای نگهبان را به یک نهاد تشریفاتی تبدیل کنند 

که هر بار فشار آوردند در برابر فشار ها عقب نشینی کند | صفحه2

شوراینگهبانجزونهادهايیاستکهتيرهایتهمت،کينهودشمنی
بيشازسايرنهادهابهسويشروانهمیشود

 احراز صالحیت    
همه جای دنیا  مرسوم است

رونقمراس�مهایمذهب�یدردههه�ایاخير
مانندراهپيماي�یجهانیاربعينوجش�نهای
پرش�کوهاعي�اداس�امیوحاالجش�نغدير،
گواهیبرعش�قروزافزونملتهایمس�لمان
ب�هاس�ام،پيامب�راک�رموائمهاطهاراس�ت.

تعظیم ش��عائر دیگر محدود به تاس��وعا و عاش��ورا 
و محرم و صفر نیس��ت. به برکت انقالب اس��المی 
ای��ران، مراس��م های مذهب��ی رون��ق گرفته ان��د؛ 
از حماس��ه پرش��کوه اربعین گرفته ت��ا عید اکمال 
دی��ن و اتمام نعم��ت، غدیر. از همی��ن تجمع های 
میلیونی می توان عشق و ارادت به خاندان عترت و 
 نبوت را که حاال دیگر نهادینه شده و سینه به سینه 
منتقل شده، فهمید. دیروز در گوشه گوشه میهمانی 
10 کیلومتری غدیری در خیاب��ان ولی عصر)عج( 
تهران  می شد اقشار مختلفی از مردم را دید، بدون 
دسته بندی فرهنگی و جناح بندی سیاسی. همه به 
عشق علی)ع( آمده بودند. کودکان غرق در شادی، 
بزرگان مسرور از عیدی به چنین بزرگی. هر موکب 
حال و هوای خاص خودش را داش��ت. یکی غذای 
نذری می داد، دیگری ش��ربت خن��ک. مولودی در 

همه جا برپا بود. حتی اس��باب ب��ازی کودکان هم 
فراهم ب��ود. علی)ع( و عش��ق و محبتش محور این 
اجتماع عظیم شده بود. هزاران اجتماع غدیری دیگر 
هم در جای جای ایران، مردمی و خودجوش، حال 
و هوای شهر ها را عوض کرده بود. در حالی که این 
همایش های میلیونی، خبر یک و نقل همه محافل 
خانوادگی و غیرخانوادگی در دو سه روز گذشته بود، 
رسانه های معلوم الحال حتی حاضر نشدند یک خط 
از این خوشی و اتحاد مردم ایران و سایر مسلمانان 
جهان را مخابره کنند، چون مشغول اجرای دستور 
ویژه خود برای تفرقه افکنی با کلیدواژه هایی چون 
حجاب بودند. همین جاست که اهداف پیداوپنهان 
بنگاه های خبرپراکنی و پادوهای رسانه ای وطنی و 
غیروطنی بیشتر از هر وقت دیگری درک می شود؛ 
آنها نمی خواهند ایران و ایرانیان روی خوش ببینند، 
غرق در شادی باشند و بر سر اشتراکات عدیده شان 
به خیابان بیایند. آنها فقط وقتی موتور رسانه ای شان 
روش��ن می ش��ود و خبر مخابره می کنند  که چند 
جوگیر و فریب خورده کف خیابان س��طل آشغال 

آتش بزنند! 

استقبالبینظيرتهرانیهاازميهمانی10کيلومتریعيدغديرخم

 غدیر به وسعت 
دل های عاشقان علی)ع(

سفرپوتينواردوغانبهتهران،واجدنظمجديدبينالملل،کنترلبحرانهایمنطقهای،تحکيمروابطباهمسايگاناستراتژيک
وائتافیعليهتحريمهایامريکاوعليهدالرخواهدبود|  صفحه15

 نظم جدید منطقه
با سفر پوتین و اردوغان به تهران

   بین الملل

 غدیر به وسعت دل های عاشقان  علی )ع(

رونقمراسمهایمذهبیدردهههایاخيرمانندراهپيمايیجهانیاربعينوجشنهایپرشکوهاعياداسامی
چراهمچناننخبگانخودراباالمپيادهابهجهانمعرفیمیکنيموحاالجشنغديرگواهیبرعشقروزافزونملتهایمسلمانبهاسام،پيامبراکرموائمهاطهاراست| همينصفحه

وسپسآنهاراازدستمیدهيم؟!همينصفحه

 شوق زودگذر 
قهرمانی المپیادی ها !

ن
جوا

ی|
صاف

ی
هد

دم
حم

م


