خبر آخر

عمليات انتحاري در «مدينه»

شامگاه ديشب ،عربستان شاهد سه عمليات انتحاري بود .عمليات نخست در شهر قطيف رخ داد كه طي آن ،دو
عامل انتحاري خود را در محلي نزديك به مسجد عمران در اين شهر منفجر كردند اما اين عمليات ،آسيب جاني
در پي نداشت .انفجار دوم در نزديكي كنسولگري امريكا در شهر جده انجام شد اما اين انفجار نيز تلفات چنداني
در پي نداش��ت .در عمليات سوم شامگاه ديشب نيز يك مهاجم انتحاري ديگر بمبي را در نزديكي مقر نيروهاي
امنيتي سعودي در مدينه منوره منفجر ساخت .محل حادثه در نزديكي مسجد النبي در شهر مدينه بود و تصاوير
دريافتي نشان ميداد كه دود ناشي از انفجار بر فراز مسجدالنبي به وضوح قابل رويت است .تا ساعت تنظيم اين
گزارش هنوز گزارشي از ميزان تلفات و خسارتهاي انفجار سوم دريافت نشده است.

رييسجمهور در بيانيهاي درباره
موضوع حقوقهاينامتعارفبا مردمسخن گفت

گزارش
به ملت

فرا رسيدن عيد سعيد فطر بر همه مسلمانان مباركباد

جامعه

آموزش و پرورش نزديك  به 30هزار نيروي جديد جذب ميكند
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نگاه روز

عباس كيا رستمي كارگردان مطرح ايراني  درگذشت

« طعمگيالس» تلخ شد

روحاني :مردم عزيز ...با كسي عقد اخوت نبستهام
يدهم
  به مبارزه با فساد و رانت ادامه م 
 حقوق هاي نامتعارف ،اين جرثومه پليدي را
ريشه كنميكنم  
تمام  دستگاهها ،ماهانه موظف به اعالم
دريافتيهاي كليه  مقامهاي كشوري  و لشكري
  در سايت خود هستند
سرمقاله

روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

نشانههاي ظهور يك دولت مسوول

افش��اي فيشهاي نجوم��ي و اينكه
برخ��ي مديران نشس��ته بر مس��ند
قدرت و اعتب��ار ،دريافتيهاي آنچنان��ي دارند ،در
شرايط تنگدس��تي عمومي و معاش سخت مردم،
ناخوشايند و تكاندهنده بود.
دملي بود كه س��ر باز كرد و چركها و عفونتهاي
سيس��تم اداري كش��ور را نش��ان داد و البت��ه ب��ه
مهيبترين ش��كل ممكن بيان ميك��رد كه براي
درمان اين عفونتها طبيب ماهري نيازمند اس��ت.
هرچند تالش ش��د ت��ا از اين بليه عموم��ي و ملي،
كارزاري سياس��ي عليه دولت حس��ن روحاني برپا
شود كه سازمان راي او را نشانه رود و افكار عمومي
را از رييسجمهور اعتدال دلس��رد سازد اما ناگفته
و نانوش��ته نيز پيدا بود كه بليه حقوقهاي نجومي،
يك درد مزمن رسوخكرده به سيستم اداري كشور
است كه سالها ريشه دوانده و هيچ سپهساالري در
هيچ كدام از دولتها پيدا نشده كه با آن به مبارزهاي
جدي برخيزد .تا حد زيادي ،خألهاي قانوني در اين
زمينه و داالن پر از آييننامه و بخشنامههاي موازي
و گاه متضاد ،محملي به ظاهر قانوني را فراهم آورد
كه گروهي از مديران بتوانند از آن بهره جسته و به
دريافتيهاي كالن خود مهر قانون بزنند.
ناخوش��ايندتر از اي��ن ريختوپاشه��ا ب��ه خرج
بيتالمال اما اي��ن بود كه دولت در مقام س��اختار
اجرايي كش��ور و خزانهدار مملكت ،به مانند برخي
روشهاي مالوف گذشته ،دست به دامان پاك كردن
صورت مس��اله به جاي حل آن ش��ود و در هراس از
ريزش راي و آبرو و اعتبار خود ،تالش كند مس��اله
را در زير گردوغباري از س��وال و ترديد و ابهام براي
افكار عمومي بپوشاند.
از رييسجمهوري مانند حسن روحاني كه شجاعت
دس��ت زدن به كارهاي ب��زرگ و برعه��ده گرفتن
ماموريتهاي دشوار را دارد البته انتظار جز اين است
و خيلي زود نيز ديدي��م كه رييسجمهور عملياتي

ابلیس/مفیستوفلس
اشاراتی درباره ما ،نفس اماره
و شیطان
تلبیس ابلیس شقی

ف��وري و قدرتمند و كارس��از را علي��ه حقوقهاي
نجومي س��امان داده اس��ت .در همين مدت كوتاه،
شاهد بوديم كه دولت پيش از هر چيزي ،سازوكاري
دقي��ق براي كوت��اه كردن قد حقوقه��اي نجومي
در هي��ات دولت تصويب و به س��رعت ب��ه تمامي
دس��تگاههاي زيرمجموعه خود ابالغ كرد ،مديران
در مظان اتهام را بازخواس��ت و بركنار نمود و بسيار
شفاف با مردم سخن گفت.
مهمت��ر از همه در اين زمينه مس��ووليت پذيرفت،
مسووليت بليهاي كه از گذشتههاي دور در سيستم
اجرايي كش��ور نهادينه ش��ده اما دول��ت روحاني
جسارت آن را داش��ت كه مسووليت «پايان دادن»
به اين شرايط ناخوش��ايند را بر عهده بگيرد و براي
نش��ان دادن عزم راسخ خود نيز ،تدبيرهاي جدي و
فوري انديشيد تا بتواند بحران فيشهاي حقوقي و
تاثير منفي آن بر افكار عمومي را تا حد زيادي مهار
كرده و مردم را اميدوار كند كه اگر دردي هس��ت،
طبيب نيز حاضر و مهياست.
البته اين تازه خوان نخس��ت كارزار سنگين دولت
علي��ه بيعدالتيه��اي برجايمان��ده در س��اختار
سياس��ي و اجتماع��ي و اقتصادي كش��ور اس��ت،
دولت بايد با همين س��رعت و ق��درت و جديت ،از
فرصت پديدآم��ده بهره جس��ته و در كنار برخورد
با فيشهاي نجومي در س��اختار اجرايي ،خواستار
شفافيت اقتصادي ديگر نهادهاي شبهدولتي شود
كه از چرخه نظارت عمومي خارج هستند و جا دارد
در اين مسير تمامي نهادها با دولت براي پاككردن
اين بليه از دامان نظام دست ياري دهند و چترهاي
حمايتي از سر متخلفان برداشته شود .تا اين جاي
كار ميتوان گفت كه دولت ،مسووليتپذيري و اراده
خود را نش��ان داده و آنچه كه ك��رده از ويژگيهاي
مهم يك «دولت صادق» اس��ت و نشانگر دولتي كه
ميخواهد براي مردم كاري كند؛ دولت حل كردن
مسالهها به جاي پاك كردن صورت مسالهها.

سهشنبههای
کرگدنی
با فرهنگ و
هنر و اجتماع
و کمی سیاست

چاپ دوم
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سال چهاردهم ،شماره 3568
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زندگينامه و سوابق هنري  عباس كيارستمي
همراه با  پيامهايهنرمندان در« اعتماد» امروز
عباس کیارستمی به «خانه دوست»رفت
مثل همیشه که خبر مرگ می آید ،خبر مرگی دیگر آمد مثل پتک
بر سرمان کوبید ،این بار عباس کیارس��تمی کارگردان برنده نخل
طال همراه مرگ شد ،آن هم در غربت او که می گفت «اگر درختی را
که ریشه در خاک دارد از جایی به جای دیگر ببرید آن درخت دیگر
می��وه نمی دهد و اگر بدهد آن میوه دیگ��ر به خوبی میوه ای که در
س��رزمین مادری اش می تواند بدهد نیست این یک قانون طبیعت
اس��ت فکر می کنم اگر سرزمین را رها کرده بودم درست مانند این

درخت شده بودم ».او ماند در همین سرزمین فیلم هایش را ساخت
چرا که میخواست برای سرزمین مادری اش فیلم بسازد.
او بعدازظهر روز گذشته در پاریس به خاطر سکته مغزی درگذشت.
رفت��ه بود درمان های نیمه کاره اش را تمام کند و بلند ش��ود بیاید
دوباره فیلم هایش را بسازد ،اما نشد ،مرگ فرصت نداد ،و او به «خانه
دوست» رفت .خبر به سرعت در فضای مجازی منتشر شد ،آن قدر
دس��ت به دست شد تا مسووالن س��ینمایی هم آن را تایید کردند،
مرد صبور و متین سینمای ایران آخرین قابش را با مرگ ثبت کرد.

عباس کیارس��تمی در س��ال  ۱۳۱۹متولد ش��د .او دارای لیس��انس
نقاش��ی از دانش��کده هنره��ای زیبا دانش��گاه تهران اس��ت .عباس
کیارس��تمی از س��ال  ۱۳۴۰ب��ه عن��وان نق��اش تبلیغات��ی در
« آتلیه  »۷و یکی دو موسسه دیگر به کار طراحی جلد کتاب و آفیش
پرداخت ،و بعدها به « تبلی فیلم» رفت .از س��ال  ۱۳۴۶در « سازمان
تبلیغاتی نگاره» به طراحی و ساختن تیتراژ فیلم پرداخت که نخستین
آنها تیتراژ فیلم « وسوسه شیطان» س��اخته محمد زرین دست بود.
طراحی پوستر و ساخت تیتراژ فیلمهای قیصر و رضا موتوری ساخته
مسعود کیمیایی را او انجام داد .مدتی بعد به دعوت فیروز شیروانلو ،که
مسوولیت « امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان »
را داش��ت به « کانون» رفت و در سال  ۱۳۴۹فیلم کوتاه نان و کوچه را
س��اخت .در سال  ۱۳۵۱فیلم زنگ تفریح را ساخت و با ساخت فیلم «
مسافر» در سال ۱۳۵۳مطرح شد .او در سینمای بعد از انقالب پایهگذار

سینمایی ش��د که تا به حال فیلمس��ازان زیادی پیرو این نوع سینما،
فیلم ساخته و مطرح شدهاند .عباس کیارستمی با فیلم طعم گیالس
در س��ال  ۱۹۹۷جایزه نخل طالی جشنواره فیلم کن را هم از آن خود
کردهاست.کیارستمی تجربههای متفاوتی در زمینههای مختلف نظیر
آهنگس��ازی ،طراحی صحنه و لباس ،تدوین و حتی بازیگری داشته
است .وی همچنین عکاسی ش��ناخته شدهاست همچنین به تازگی
دو کتاب از ادبیات کالس��یک ایران به نامهای حافظ به روایت عباس
کیارستمی و س��عدی از دست خویشتن فریاد را منتشر ساختهاست.
در حراجی کریستی دوبی به تاریخ  ۱مه  ،۲۰۰۸عکسی از کلکسیون
عکسهای عباس کیارستمی به قیمت حدود  ۱۳۰هزار دالر فروخته
شد .او صاحب دهها جایزه بین المللی است و به عنوان کارگردان مولف
و صاحب سبک در سینمای جهان شناخته میشود .وي يكشنبه 14
تير  95در فرانسه درگذشت .

مرحوم کیارستمی با  5بار نامزدی دریافت جایزه نخل طالی جشنواره
فیلم کن 2 ،دکت��رای افتخاری و بیش از  80جای��زه بین المللی یکی از
فیلمسازان سرشناس جهان محسوب میشد:
جایزه روبرتو روس��لینی  /۱۹۹۰جایزه س��ینمایی دکوورتس / ۱۹۹۲
جایزه فرانسوا تروفو جشنواره فیلم جیفونی به خاطر مجموعه آثار/۱۹۹۳
جایزه پیر پائولو پازولینی/۱۹۹۵مدال طال فدریکو فلینی یونسکو/۱۹۹۵
دریافت نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه لژیون دونور /۱۹۹۶
برنده نخل طالیی جشنواره فیلم کن ۱۹۹۷
جایزه یادبود ویتوریو دس��یکا /۱۹۹۷برنده مدال طالی فلینی /۱۹۹۷
جایزه اسکندر طالیی ،جشنواره بینالمللی فیلم تسالونیکی /۱۹۹۹شیر
نقرهایجشنوارهفیلمونیز/۱۹۹۹لوحطالییپانوراماسینمایاروپا۱۹۹۹
جایزه ویژه جش��نواره فیلمه��ای مدیترانهای مونپلی��ه /۱۹۹۹جایزه
آکیرا کوروساوا جش��نواره فیلم سانفرانسیسکو برای یک عمر دستاورد

هنری  /۲۰۰۰جایزه ویژه از وزارت فرهنگ و هنر لبنان /۲۰۰۰دکترای
افتخاری دانشگاه اکول نرمال س��وپریور  /۲۰۰۳جایزه سینمایی کنراد
ولف  /۲۰۰۳نامزد عضویت مؤسسه فیلم بریتانیا  /۲۰۰۵جایزه یک عمر
دستاورد سینمایی جشنواره فیلم ایس��لند  /۲۰۰۵نشان افتخار پلنگ
طالیی ،جشنواره فیلم لوکارنو  /۲۰۰۵جایزه یک عمر دستاورد جشنواره
بینالمللی فیلم ایروان /۲۰۰۵برنده جایزه هانری النگلوا /۲۰۰۶دکترای
افتخاری دانشگاه تولوز /۲۰۰۷نشان استاد بزرگ جهان ،جشنواره فیلم
کلکته/۲۰۰۷جایزهافتخاریفیلمساز،جشنوارهفیلمونیز/۲۰۰۸دریافت
جام جم/۲۰۰۸جایزه جایزه شایستگی سینمایی برای یک عمر دستاورد
سینمایی جشنواره فیلم مونیج /۲۰۱۰دکترای افتخاری دانشگاه پاریس
/۲۰۱۰خوشه طالیی جشنواره بینالمللی فیلم وایادولید /۲۰۱۰نشان
افتخار دولت ژاپن /۲۰۱۳نشان دکوراسیون علوم و هنر اتریش /۲۰۱۴
جایزه یک عمر دستاورد سینمایی جشنواره بینالمللی فیلم پرتقال

زندگینامه :عباس كیارستمی ()۱۳۹۵-۱۳۱۹

جوايز و افتخارات كيارستمي

واكنش هنرمندان  ،ورزشكاران و سياستمداران
اصغر فرهادی| من شوکه ش��ده ام .دنیا مرد بسیار بسیار بزرگی را
از دست داده است
محمد عل�ی کش�اورز| رفیق  ۳۰س��اله ؛ اعتبار س��ینمای ایران
خداحافظ
ترانه عليدوس�تي | ناگهاني غير قابل ب��اور و تلخ .خداحافظ اقاي
كيارستمي
پرویز پرستویی| او همانند علی حاتمی بدون جایگزین خواهد بود
صابر ابر| همیشه ناتمام می ماند حرفهاي من با خودم ...
رامبد جوان| جهان بدون امثال کیارستمی سخت میشه
حامد بهداد | هميشه ناتمام ميماند .حرفهاي من يا خودم ...ناتمام
ماندي
مهناز افشار | باورکردنی نیست آقای کیارستمی خیلی زود بود برای
ما ،سینمای ما و ایران ما که دیگر شما را نداشته باشیم
حميد فرخ نژاد | سفرت بخير استاد .
ژان لوک گدار| سینما با گریفیث شروع و با کیارستمی تمام میشود
پوالد كيميايي | به قول كيارستمي كينه هايم را فراموش كرده ام،
عشق هايم را بخشوده ام دوست تازه اي برنمي گزينم
مهران مديري | كاش ان ش��ب را نمي آمد س��حر ،گوهري از ميان

الياس حضرتي
نماينده مردم تهران

بازخواني نقش فرمانده
اقتصاد در جنگ فيشها

ماج��راي فيشهاي حقوق��ي كه چند
روزي تمام فضاي رسانهاي و اجتماعي
كشور را تسخير كرده بود با اينكه همچنان ادامه دارد اما
تا حد زيادي از تب و تاب افتاده است .رسانههاي مخالف
و حامي دولت هر كدام س��عي دارند طوري بازي را اداره
كنند ك��ه نتيجه نهايي به نفع آنها رق��م بخورد .در اين
بين زرادخانه رس��انههاي مخالف به دليل دسترسي به
فيشهاي حقوقي ،پر و پيمان عليه دولت آتش گشود
و جنگ رواني حاصل از اين اتفاق ،كنترل ذهني برخي
رس��انههاي حامي دولت را هم به دس��ت گرفت .دولت
با توجه ب��ه بحران به وجود آمده در س��ال آخر فعاليت
خود ،تش��خيص داد تا برخي مديراني را كه حقوقهاي
چند ده ميليوني دريافت ميكنند با پش��توانه دستور
رهبر انقالب به برخورد جدي ،عزل كند و البته سا زوكار
پرداختها و مزايايي همچون وامهاي قرضالحسنه را
تا حد زيادي محدود سازد .رسانههاي مخالف تا قبل از
نهايي شدن برخي تغييرات مديريتي همچنان بر طبل
غارت و خيانت ميكوبيدند و همين كار باعث شد چند
رس��انه حامي دولت هم صرفا فقط ب��راي اينكه در اين
بازي توپ را به حريف نداده باشند تندتر رفتند و با طرح
درخواستهاي سطح باالتر سعي كردند دامن ه تغيير را
به سطح وزرا نيز بكشانند.
با اينكه طرح حمله به شخص وزير اقتصاد محور اصلي
اين تحركات بود اما رمزگش��ايي از س��مت و سوي اين
انتقادات وسعتي به مراتب بيشتر دارد .بحرانها در ايران
چون ساز و كاري براي حل و فصل ندارند و بستر مناسبي
براي هدايت مناقشههاي سياسي هستند ،در نهايت به
نتايجي غير از هدف اصلي منجر ميشوند .مثال انتظار
اين است كه افشاي فيشها به شفافيت منجر شود اما
برخوردها را ه��م ميتوان طوري تنظيم كرد كه نهتنها
ش��فافيتي در كار نباشد بلكه فضا را به سوي سلب توان
اجرايي كشور سوق داد.
در اين بي��ن جدا كردن حلقهه��اي مختلف دخيل در
ايجاد و خاتمه رويدادها نقش��ي اساسي دارد .هر چند
ايجاد بحران از ضعف مكانيس��مهاي كنترلي نش��أت
ميگي��رد ،اما مديريت بحران هم حلقه ديگري اس��ت
كه اگر ابعاد و تبعات كوتاهمدت و بلندمدت آن به خوبي
رصد نش��ود ميتواند بحران را از يك عرصه به عرصهاي
ديگر منتقل كند.
مصداق اين ايراد س��اختاري و تغيير زمينه بحران ،در
ماجراي بعضي فشارها به وزير امور اقتصادي و دارايي
كامال مشهود اس��ت .يك واقعيت غيرقابل انكار است
كه انتظار از علي طيبنيا براي ورود در همه اركان ريز
و درش��ت ابر وزارت اقتصاد يك انتظار نامعقول به نظر
برسد .وزير اقتصاد حدود  55سازمان تحت نظرش را با
چابكي و تيزهوشي وصفناپذيري اداره ميكند و قاعدتا
قادر نيست شخصا به مس��ائلي ورود كند كه براساس
قانون نيز از وظايف شخصي وي نيست .بانكهايي كه
در جريان خصوصيسازي يا بيصاحبسازي به تصرف
سهام بينام و نشان عدالت ،نهادهاي سرمايهگذار شبه
دولتي و ...درآمدهاند براساس قانون تجارت ،بايد مجمع
س��هامداران بر صورتهاي مالي ،هزينه و درآمدهاي
آنها نظارت كند و تا قبل از اين هياهوها ورود مقامهاي
دولتي ب��ه برهم زدن بازي خصوصيش��دهها تعبير و
تفس��ير ميشد .اما اكنون كه زخمها س��ر باز كردهاند
بس��ياري در صدد هس��تند تمامي بار اين اتفاق را بر
دوش نهادي بگذارند كه هنوز نقش مشخصي در زمين
حكمراني برايش وجود ندارد .در عين حال بنگاههاي
كامال دولتي مانند بانك ملي و بانكهاي تخصصي كه
در كنترل كامل دولت هستند و قاعدتا در موفقيتها
و شكستهايشان ،دولت نفر اول محسوب ميشود از
آفت پرداختهاي خودسرانه مبرا بودند و اين نشان از
آن دارد اگر جايي براي دخالت و نظارت وجود داشته،
بدنه وزارت اقتصاد به عنوان مسوول مدير داراييهاي
دولتي ،قصوري جدي نداشته است .در هر صورت اين
بحران در آس��تانه تبديل به موج��ي بود كه حيثيت و
اعتبار دولت و نظام را نشانه گرفته بود و انباشت سالها
رهاسازي اين بنگاهها ،ميتوانست براي همه گران تمام
شود .در چنين شرايطي و با توجه به ماهيت فضايي كه
شكل گرفته بود ،وزير اقتصاد وارد ماجرا شد و با كساني
كه به نوعي تخلف يا از روزنههاي قانوني سوءاستفاده
ك��رده بودند برخورد كرد .در ادامه حساس��يت باال در
اين موضوع و جلوگيري از سرايت به ديگر دستگاهها،
مديرعامل بيمه ايران و بانك مهر اقتصاد كه بخش��ي
از جنجال رس��انهاي نبودند با محرز ش��دن تخلف از
مقام خود بركنار ش��دند .بنابراين تصويري كه دولت
با مديريت وزير اقتصاد در اين ماجرا
ترسيم كرد نشان از جديت در برخورد ادامه در صفحه
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با تخلفهاي ساختاري داشت و البته
بستن روزنههاي موجود با تغيير مقررات نيز ،گام مكمل
در اين مسير به شمار ميرود.

ما رفت
رضا كيانيان|  ...متاس��فم باور نميكنم ...درس��ت مثل اينكه پدرم
پر كشيدهباشد
علي كريمي| روحت شاد استاد
امير آقايي| مديونم به شما تا ابد
حسن فتحي| كيارستمي مرد اما سينماي او هرگز نخواهد مرد
پيام تس�ليت الياس حضرت�ى نماينده مردم ته�ران| ضايعه

دردناك درگذش��ت عباس كيارستمى ،مر ِد بزرگ عرصه هنر كه
باعث تالم خاطر هنردوس��تان ايرانى گرديده اس��ت را به جامعه
داغدار فرهنگ و هنر ،به خصوص خانواده بزرگ س��ينما تسليت
ميگويم.دا ِغ نبودن كيارستمى تا هميشه بر سينه سينماى ايران
خواهد ماند و ج��اى خالى اين هنرمند بزرگ همواره احس��اس
خواهد شد .به اميد اينكه سينماى ايران از نخلى كه حاصل تالش
و زحمات كيارستمى بود ،ميوه هاى بسيارى برچيند و نقشه راهى
براى فرهنگ اين مرز و بوم ش��ود .از درگاه حضرت احديت براى
آن هنرمند واالمقام ،غفران و براى بازماندگان صبر مسالت دارم.
آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
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جهش 70ميليارددالري
داراييهاي ملي
5

نامزدهايعضويت
درهياتهاينظارتمشخصشدند

نماينده  پارلماندر هيات
نظارت  برمطبوعات،
اصالحطلب
خواهد بود؟
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گاليههاي مرضيه برومند

همه با من خوبند
اما پولي در كار
نيست
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نخست وزير دستور تغيير
تدابيرامنيتي را صادر كرد

شب سياه بغداد
نگاه
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محمد كوكب
استاد دانشگاه

عيد فطر  
بازگشت به فطرت

فطر و فط��رت از ي��ك خانوادهاند.
«فط��رت» را اب��داع و ن��وآوري و
آفرينش بيس��ابقه معنا كردهان��د .در قرآن لغت
«فطرت» در مورد انس��ان و رابطه او با دين آمده
اس��ت« :فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرةاهلل التي
فطر الناس عليها»؛ يعني انسان به نوعي از سرشت
و طبيعت آفريده شده است كه براي پذيرش دين
آمادگي دارد و اگر به حال طبيعي خود رها شود،
همان راه درس��ت دين را برميگزيند .حديثي از
رس��ول اكرم(ص) نقل شده است به اين مضمون
كه هر مولودي براساس فطرت متولد ميشود ،اما
بعد در اثر علل و عوامل خارجي از مس��ير فطرت
خارج ميشود.
باز در قرآن در تبيين دين ،تعبير «صبغةاهلل»(رنگ
خدا) به كار رفته اس��ت« :صبغةاهلل و من أحسن
مناهلل صبغ��ة»؛ يعني دين به رنگ خداس��ت و
فطرت واقعي يعني رنگي كه خدا در متن آفرينش
به روح و روان بشر زده است.
به ديگر بيان ،دين حنيف ي��ا دين فطري يا رنگ
خدا همان وديعهاي اس��ت كه انس��ان در ميثاقي
كه در عهد الست با خداي خويش بست ،دريافت
كرد و پيامبران خدا همه براي احيا و بيدار كردن
و پرورش دادن اين فطرت وديعه نهاده ش��ده در
وجود انسان ارسال شدهاند.
م��والي متقي��ان ،ام��ام عل��ي(ع) در اي��ن باره
ميفرمايد« :فبعث فيهم رسله و واتر اليهم أنبياءه
ليستادوهم ميثاق فطرته » ...و.
و اينك عي��د فط��ر ،از پس يك ماه خودس��ازي
و غبارزداي��ي از آيين��ه دل و توبه و بازگش��ت به
فط��رت نخس��تين فرا ميرس��د .ادامه در صفحه
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طر ،دوبارهزاده ش��دن و روييدن و
باليدن اس��ت و به رنگ خدا درآمدن؛ ميثاق عهد
الست را محكم كردن است و ...

