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رویداد

«ســيداحمد خمينی» جدا از رابطه نَســبی مســتقيمش با 
بنيانگذار جمهوری اســالمی، يکی از ســلبريتی های سياسی-

مذهبی اينستاگرام است که صفحه عمومی اش بيش از نيم ميليون 
دنبال کننده دارد. حضور و فعاليت مــداوم او در فضای مجازی و 
عکس هايی که از زندگی خصوصی خانواده امام منتشــر می کرد، 
به عالوه حضور در کنار شخصيت ها و چهره های مشهور رسانه ای 
و اظهارنظرهای گاه به گاهش درباره مسائل سياسی و ورزشی  باعث 
شد که «خمينی جوان» زير ذره بين رسانه ها قرار بگيرد. سيداحمد 
خمينی بعد از معمم شدن -احتماال به دليل ادامه تحصيل در علوم 
دينی و حوزوی- فعاليت هايش را در فضای مجازی بشدت کاهش 
داد و هم اکنون آخرين تصويرش در اينستاگرام مربوط به حضور 
در راهپيمايی اربعين در يک ماه پيش اســت؛ اما در همين مدت 
طوالنی کم خبری، خبر ازدواج او منتشــر شد و دوباره نام احمد را 

نقل سايت ها و کانال های خبری کرد.
اصل ماجرا چه بود؟

احمد خمينی ۲۰ ســاله (متولد ٤ خرداد ١٣٧٧) در شب والدت 
حضرت رسول اکرم(ص) با نتيجه آيت اهللا العظمی گلپايگانی که در 
برخی خبرها به اشتباه نتيجه آيت اهللا صافی گلپايگانی نوشته شده بود، 
عقد کرد تا وصلت سياسی-مذهبی ديگری بين خاندان امام و زعمای 
حوزه رقم بخورد. اين نوع ازدواج ها ســابقه بسياری در بين پسران 
خاندان امام دارد؛ همان طور که شهيد مصطفی خمينی، پسر ارشد 
امام، با دختر مرتضی حائری يزدی، فرزند آيت اهللا العظمی عبدالکريم 
حائری يزدی، موســس حوزه علميه قــم، ازدواج کــرد و مرحوم 
سيداحمد خمينی نيز با فاطمه طباطبايی دختر آيت اهللا طباطبايی 
وصلت کرد. آيت اهللا سيدحسن خمينی، پدر احمد خمينِی جوان، نيز 
با خانواده آيت اهللا موسوی  بجنوردی وصلت کرده و عمويش سيدياسر 
خمينی نيز پيوند خانوادگی با خاندان بزرگ صدر را محکم تر کرد. 
خبر ازدواج و سپس مهاجرت به نجف سيدعلی خمينی با نوه آيت اهللا 
سيســتانی نيز مدت ها قبل در خبرها به گوش رسيد. حاال خمينی 
جوان و محبوب در فضای مجــازی در اتفاقی غيرمنتظره با خاندان 
گلپايگانی وصلت کرده است. غيرمنتظره از آن جهت که می گويند 
شايد در مراسم عقدکنان ساده او، فقط فاميل های درجه يک و بسيار 
نزديک؛ يعنی عمو و خاله و دايی های داماد حضور داشــته اند. کل 
داستان خواستگاری و عقد کمتر از چهل روز طول کشيده و شايد به 

همين دليل بسياری از فاميل های ديگر، همچون اشراقی ها، در اين 
مراسم کوچک و خودمانی حاضر نبوده اند. به سبک مراسم در شهر قم، 
کل خواستگاری و عقدکنان به روشی سنتی و در مجلسی با اکثريت 
زنانه برگزار شده است و هنوز تاريخی برای مراسم عروسی مشخص 
نشده است. خبرهای تأييد نشده می گويند آيت اهللا موسوی بجنوردی 

عاقد اين عروس و داماد جوان بوده است.
عروس تازه خاندان خمينی کيست؟

«فاطمه دانش پژوه» نتيجه آيت اهللا العظمی ســيد محمدرضا 

موسوی گلپايگانی اســت؛ يکی از بزرگترين مراجع تقليد پس از 
آيت اهللا بروجردی که بسياری تصوير او را با نمازخواندن بر پيکر امام 
خمينی(ره) به ياد دارند. دانش پژوه در پيج شخصی  اينستاگرامش 
خودش را نويســنده، شــاعر و عکاس معرفی کرده است. حقوق 
می خواند و نزديک به ۱۵۰۰ فالوور دارد و البته مدت کوتاهی است 

که توسط پيج اصلی و پيج خصوصی احمد خمينی دنبال می شود.
بيش از اين احتماال از نوعروس خانواده خمينی بيشتر خواهيم 

شنيد.

پاسخ به یک شبهه و شبهات بیشترى که در پى مى آیند

شهید فهمیده راستین را
به آرش کمانگیر ساختگى چه کار؟

بعضى توضیحات و واکنش ها بیشــتر از این که به 
حل و شفاف ســازى ابهامات و تردیدهاى به وجود 
آمــده کمک کنند، اوضــاع را خراب تــر مى کنند. 
توضیحاتــى که هوشــمندانه نیســتند و احتماال 
به دلیل دســتپاچگى و ســرعت عمل شــرایط را 
پیچیده تــر مى کنند. بــراى مثال، مرکز اســناد و 
تحقیقات دفاع مقدس در اطالعیه اى به شبهاتى که 
در مورد شهادت حســین فهمیده پاسخ داده است. 
در این اطالعیه بیشــتر به انتقاد از شبهه  آفرینان و 
این که چه کسى هســتند و چه مى کنند، پرداخته 
شــده و مطلقا درباره آن چه که در زمان شــهادت 
حسین فهمیده رخ داده و شکل نقل و روایت ماجرا 
اطالعاتى به دست داده نمى شود. در بخشى از این 
اطالعیه آمده است: «براســاس یک فهم عمومى، 
امــروز هیچ کس جایــگاه اســطوره اى چون آرش 
کمانگیر را با ابهام مواجه نمى ســازد، بلکه مجسمه  
وى زینت بخش میادین نیز مى شود تا ارزش «جان 
در راه تثبیت مرزهاى وطن دادن» را همواره یادآور 
شــود. جالب این که در تاریخ یونان باستان برخى 
صاحبان قلم ازجمله گزنفون حتى از شخصیت هاى 
ایرانى براى تعالى بخشى به جامعه خویش اسطوره 

مى ساختند.
حسین فهمیده نوجوان غیور که بالفاصله بعد از 
حمله قواى متجاوز به جنوب و غرب کشور به یارى 
هموطنان خرمشهرى مى شــتابد و علیرغم یک  بار 
مجروحیت قبل از بهبودى کامل بیمارستان را ترك 
مى کند و بــه  جایى بازمى گردد که زخم برداشــته 
اســت و درنهایت در مصــاف با یک تانــک قواى 
متجاوز در تاریخ پنجشنبه 8 آبان 1359 به شهادت 

مى رسد.
این که نارنجــک این نماد مقاومــت ایران زمین، 
به هنگام زیر گرفته شــدن، شــنِى تانــک را از کار 
مى اندازد یا وى نارنجکــش را به درون تانک پرتاب 
مى کند و همزمان زیر گرفته مى شــود و... چندان 
تفاوتى نمى کند؛ آن  چه درس آمــوز جاودانه براى 
این ملت اســت، این که نوجوان ایرانى از غول هاى 
آهنین نمى هراسد و با کمترین امکان به مصاف آنها 
مى رود. باید به عزیزانى که همه تالش و همت شان 
جمع آورى اسناد و تحقیق درباره دفاع مقدس است، 
یادآورى کرد که آن چه گفته اند، همان روایت رایج 
است و نکته بیشترى ندارد. درباره کار بزرگ شهید 
حســین فهمیده و این که او الگــوى جوان ها بوده 
و به اســطوره جنگ تبدیل شــده هم نمى توان اما 
و اگر کرد، اما وقتى او را با آرش افســانه اى مقایسه 
مى کنیم و تأکید مى کنیم که کســى جایگاه آرش 
را زیرســوال نمى برد، انگار ناخواســته مى گوییم 
ماجراى شــهید فهمیده هم از جنس داستان آرش 
است. نوشته اســطوره پردازان و به دور از واقعیت. 
آرش و کار ســترگش جز در ادبیات جایى ندارند و 
هیچ عقل نیمه سلیمى نمى پذیر کسى جانش را در 
کمان بگذارد و پیکان را به هــزاران کیلومتر دورتر 
بپرانــد. درحالى  که حســین فهمیــده نوجوان به 
راستى جانش را بر کف دست گرفته و براى این آب 
و خاك در خون تپیده است. اینجاست که دوستان 
در تشــریح یک روایت مشهور کم لطفى مى کنند و 
با دادن آدرس غلط، کمکى به روشن شدن ابهامات 

نمى کنند.

یادداشت

توضیح وزیر اقتصاد
درباره انتصاب پسر وزیر کشور

در روزهاى اخیر خبر انتصاب پســر وزیر کشــور 
از سوى وزیر اقتصاد حاشــیه هایى به دنبال داشت. 
کاربران در انتقــاد به این موضــوع این طور مطرح 
کرده بودند که چرا منتسبان یک مقام مسئول مورد 
استفاده یکى دیگر از مقامات در دستگاه هاى دولتى 
قرار مى گیرد؟ در واقع کاربران به شایسته ســاالرى 
و پرهیز از روابط خویشاوندى در بکارگیرى مدیران 
کشور تأکید داشتند. با این مقدمه روز گذشته فرهاد 
دژپسند، ضمن تشکر از حساســیت افکار عمومى 
راجع به این موضوع گفت: «این نشــان مى دهد که 
عقل هوشمندى، امور را زیرنظر دارد و از این بابت باید 
احساس خوشحالى داشت.» او در ادامه عنوان کرده: 
«این که  هادى رحمانى فضلى پسر وزیر کشور است، 
کامال درست است، اما علت انتخاب او به عنوان مشاور 
جوان، نسبتش با رحمانى فضلى نیست؛ بلکه آشنایى 
شخص خودم از توانمندى هاى ایشان است، زیرا او از 
دوره کارشناسى، یکى از دانشجویان خوبم بوده و به 
همین دلیل وقتى در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه 
شهیدبهشتى مشغول به تحصیل شد، او را به عنوان 
کمک اســتاد انتخاب کردم که در امور آموزشــى و 

تحصیلى به بنده کمک مى کرد.»

انحصارطلبى اسنپ تا کجا؟
شــهروند | اخیــرا رانندگان اســنپ از 
ماجرایى شــکایت داشــتند که حاال دامنه 
آن به مدیــر عامــالن دیگر شــرکت هاى 
حمل ونقل اینترنتى نیز رسیده است. جریان 
از این قرار بود که اســنپ راننــدگان خود را 
ملزم کرده بــود که حق ندارند اپلیکیشــن 
شــرکت حمل ونقل دیگرى روى گوشــى 
خود داشــته باشــند. به این ترتیب راننده 
تنها موظف است اپ اســنپ را روى گوشى 
داشته باشــد و چنانچه اپ هاى دیگر مربوط 
به شــرکت هاى حمل ونقل نظیر تپ سى یا 
الوپیک را روى گوشــى بریزد، بــا «اخطار» 
نرم افزار اسنپ مواجه مى شود و نمى تواند کار 
با این شــرکت را ادامه دهد. در واقع ماجرا از 
نوعى انحصارطلبى اســنپ حکایت دارد که 
حاال پاى شــکایت مدیر عامالن شرکت هاى 
تپ سى، الوپیک، ماکسیم و راشا پارس رایان 
از این شــرکت را به ماجرا باز کرده است. این 
شــرکت ها روز گذشــته نامه اى سرگشاده 
خطاب بــه دو معاونت ریاســت جمهورى، 
وزیــر ارتباطات و وزیر صمت نوشــته اند که 
به شکلى خالصه به شــرح ماوقع اشاره دارد. 
در بخشــى از این نامه آمده اســت: «قوانین 
مفصل حقوق رقابت در سراســر دنیا همواره 
وضع چنین محدودیتى را منع کرده و از این 
رو شاهدیم عالوه بر کشورهاى توسعه یافته، 
حتى در کشــورهاى کمترتوسعه یافته نظیر 
پاکســتان، عربســتان و مصر نیز هیچ یک 
از شــرکت هاى فعال در حــوزه حمل ونقل 
هوشمند نتوانسته اند چنین محدودیتى را به 
رقباى خود تحمیل کنند.» پیش از این البته 
اسنپ تنها رانندگان مسافربر را محدود کرده 
بود، اما در گام آخــر انحصارطلبى، الوپیک را 
نیز که مخصوص حمل ونقل بار است، به این 
محدودیت ها اضافه کرد. شرکت هاى شاکى 
در بخش دیگــر نامه خــود آورده اند: «عدم 
اتخاذ برخوردى قاطع از سوى شوراى رقابت 
در طول رسیدگى به شکایت مذکور و متعاقبا 
صدور رأى به رد شــکایت سبب شد اسنپ 
جسورتر از قبل دامنه کنترل خود را افزایش 
داده و تمامــى نرم افزارهــاى رقیب از جمله 
شرکت هاى ماکسیم، دینگ و... را هدف قرار 
دهد.» آنها در پایان نامه تاکید کرده اند: «روند 
فعلى که منجر به تضعیف رقبا شده، به زودى 
به حذف سایر رقبا و ایجاد انحصار به نفع گروه 

اینترنت ایران (اسنپ) منتج خواهد شد.»
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دکتر حسن روحانى، رئیس جمهورى کشورمان در تماس تلفنى با استاندار کرمانشاه، در جریان 
تازه ترین گزارش ها درباره زلزله 6,4 ریشترى یکشنبه شب درحوالى قصر شیرین و سرپل ذهاب قرار 
گرفت و بعد از بررســى آخرین گزارش ها، دستورات الزم را صادر کرد. این دستورات شامل بررسى 
روند خدمات رسانى دســتگاه هاى امدادى و درمانى، نحوه بسیج همه امکانات دستگاه ها و نهادها 
جهت امدادرسانى هرچه سریع تر و بهتر به زلزله زدگان و رسیدگى فورى به وضع آسیب دیدگان و 

مصدومان است.

رئیس جمهورى:  

تسریع در روند 
کمک رسانى
به زلزله زدگان

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اشـیاى بـزرگ یا سـنگین و 
همچنیـن ظروف شیشـه اى ، 
ظروف چینى و سـایر اشـیاى 
شکسـتنى و ظـروف حـاوى 
مـواد خوراکى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت 

و کمـد قـرار دهید.

 

چگونه نام «رئيس موسسه حکمت و فلسفه ايران» 
از کانال های خبری و توييت های پر طعنه سر در آورد؟ 
آيا يک مناظره داغ با صادق زيباکالم درباره سعادت 
دنيوی و اخروی و زندگی ماترياليســتی انسان بهانه 
اين ماجرا بود يا حضور در برنامه زاويه شــبکه چهار 
و بحث درباره «آسيب شناسی جريان روشنفکری در 
ايران» نام «حجت االسالم عبدالحسين خسروپناه» 
را ســر زبان ها انداخت؟ شــايد ماجــرا برمی گردد 
به يادداشــت هايی کــه امير صائمی، ســيدنصراهللا 
موسويان، کسری پناهی، اميرحسين خداپرست و... 
در نقد جايگاه علمی خســروپناه در روزنامه شرق و 
توييتر نوشتند و کلی حاشيه دنباله دار علمی، فلسفی 
و جدل مجازی ايجاد کرد. اما جواب همه اين سوال ها 
منفی اســت. پای هيچ تضارب آرا و نظراتی در ميان 
نيست. انتشــار نامه ای در سربرگ موسسه حکمت و 

فلسفه ايران با امضای خسروپناه او را چهره روز کرد. 
او در نامه ای که ظاهرا مربوط به دو ماه پيش اســت، 
به مديرکل آموزش و پرورش استان قم سفارش انتقال 
همشــيره اش را کرد و خواست پســت مديريتی برای 
فروغ خسروپناه کنار گذاشته شــود. آن هم از جايگاه 
موسسه ای که به نوعی زير نظر وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری است و  سال پيش حدود ۱۱.۶ ميليارد تومان 
بودجه از بيت المال گرفته و حاال سربرگش برای اين نوع 
سفارش ها هزينه می شود. هنوز مدتی از انتشار اين نامه 
عجيب و نقدهايش نگذشته بود که توصيه نامه ديگری 
در فضای مجازی دست به دست شد که استاد اين بار در 
شهريور نامه ای زده به رئيس مرکز جذب اعضای هيأت 

علمی وزارتخانه و نوشــته: «با توجه به موارد ياد شده 
خواهشمند است با نظر مساعد نســبت به رأی ايشان 
تجديدنظر فرماييد و اصرار موسســه بــر جذب وی را 

بی پاسخ نگذاريد.»

در واکنش به اين ماجرا مرتضی نظری (رئيس مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش) به 
مديرکل استان قم نوشت:«لطفا اگر نامه منتشره استاد 
خسروپناه صحت دارد، بفرماييد مانند سايرين از طريق 
روال قانونی مسير انتقال را طی کنند تا حق معلمانی که 
برادر و عمه و خاله ای در قدرت ندارند، ضايع نشــود.» 
خسروپناه که خود در توييتر فعال است و بيش از  ۳ هزار 
دنبال کننده هم دارد، در پاســخ به يکی از مخاطبانش 
نوشــت:   «دوســتان می گويند چرا در مقابل تخريب 
معاندان در فضای مجازی از خود دفاع نمی کنی، گفتم: 
استاد عرفانم فرمود: ذرهم فی خوضهم يلعبون» جمله 
آخر نوشته شده، استفاده ای است از آيه ۹۱ سوره انعام 
با اين ترجمه: «سپس آنها را بگذار تا به بازيچه خود فرو 

روند.» 
خســروپناه برابر اين پرسش و ســوال های پرشمار 
کاربران توييتر سکوت کرد: «اخوی، مدام از نگارنده در 
باب صحت نامه منسوب به شما می پرسند، اگر صحت 
ندارد که تکذيب کنيد تا گوشت برادر مسلمان نجويده 
باشيم و بار گناهان مان بيشتر نشود. اگر هم که درست 
است، از فرمايش اســتاد عرفان تان مهمتر سخن حق 
تعالی است که«ومن يعمل مثقاَل ذره شراً يره!» اما در 
توييتی جداگانه نوشــت: «تا می توانيد فحش و ناسزا و 
دروغ بگوييد. نامه های سرقت شده را تفسير به رأی کنيد. 
جويای حقيقت از پاسخ های دوستان، حق را می يابند و 
اما معرکه گيران سياسی را به داوری الهی وا می گذارم.» 
و باز هم پاسخ نداد که اين نامه ها سرقت شده اند يا به کل 

جعلی اند و نبايد به آنها استناد کرد.

نام حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه نه براى بحث هاى فلسفى بلکه براى انتشار یک نامه سفارشى سر زبان ها افتاد

فلسفه خرج رفیق!

گاه
ن

نتیجه امام خمینى
با نتیجه آیت اهللا گلپایگانى عقد کردند

ازدواج ناگهانى 
خمینى جوان

عروس هنرمند
 از فاطمه دانش پژوه عکس هاى انگشت شمارى 
در فضاى مجازى وجود دارد. عروس جوان همسن 
و سال احمد خمینى است و به انتخاب دفتر شعر 
موسسه مشهور «شهرستان ادب» جزو برگزیدگان 
شعر آفتابگردان و درواقع از آینده داران قمى شعر 
است. نمونه اى از یک غزل قدیمى او را بخوانید تا 
به گوشه اى از هنرهاى این چهره تازه آشنا شوید: 

شروع قصه ما عاشقانه خوبی ست
غزل براي تو گفتن نشانه خوبی ست

نگاه کن که چه در چشم هاى من رفته؟
نگاه کردي و گفتی بهانه خوبی ست

در این بهار جدیدي که پیش رو داریم
چقدر سیب لبت نوبرانه خوبی ست

سکوت کردي و آواز عشق سر دادي
سکوت کن که نگاهت ترانه خوبی ست

مرا اسیر خودت کن که این دل سنگت 
براي زخم پرم آشیانه خوبی ست

خسروپناه کیست؟
عبدالحسين خسروپناه ۵۲ ســاله و اهل دزفول است. 
مهمتريــن دغدغه های فکری و فلســفی و فقهی اش را 
در دو حوزه جريان شناســی فکری ايران و جهان اسالم و 
اسالمی سازی علوم انســانی و به تبع آن، نظام سازی فقه 
اسالمی می داند و تاکنون ۴۵ کتاب نوشته و ۶ کتاب هم 
آماده انتشــار دارد. تقديرنامه هايی از مجمع دانشجويان 
و طالب ممتاز بسيجی شــاهد و ايثارگر، دومين کنگره 
بين المللی امام خمينی(ره) و فرهنگ عاشورا دارد و بعد از 
تجربه معاونت آموزشی حوزه علميه دزفول، مسئول اداره 
پژوهشي معاونت پژوهشــی نهاد رهبری در دانشگاه ها، 
مديريت نقد و پژوهش كانون انديشه جوان، قائم مقامی 
مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 
معاونت پژوهشكده حكمت و دين پژوهي، مديريت گروه 
فلسفه پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه اسالمی، رياست 
کميسيون تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، رئيس موسسه حکمت و فلسفه ايران و دبير و 
نايب رئيس هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد 
و مناظره و همين طور عضو شورای  عالی انقالب فرهنگی 
است. به گفته ســايتش، رتبه علمی خسروپناه اجتهاد و 

استاد تمام است.


