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هزینه ای که 
بر گردن ریاض است

تجمل و لوکس گرایی در انتخاب سنگ قبر

مردن، به سبک 
نوکیسگی

پولی که می خواهد جایگزین
 ارزهای سنتی شود

آشنایی با بیت کوین
در یکسال گذشته کمتر روزی بود که اخبار مربوط 
به افزایش قیمت بیت کوین در اخبار به گوش نرسد. 
افزایش قیمتی که گاه بسیار تعجب برانگیز بود. به 
احتمال زیاد برای بسیاری از خوانندگان این گزارش 
هم پیش آمده که  پیشنهادی برای خرید بیت 
کوین دریافت کرده باشند. شنیدن اخبار مربوط به 
سودهای نجومی نیز بسیاری را برای خرید  بیت کوین 
وسوسه کرده است. اما عده ای زیادی که خبرهای 
مربوط به افزایش قیمت بیت  کوین را شنیده اند یا در 
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پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بیانات رهبر انقالب را 
در دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع 
حرم به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی 

به شرح زیر منتشر کرد.
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

خیلی خوش  آمدید برادران عزیز، خواهران 
عزیز، خانواده هــای مکّرم و معّظم شــهدای 
عزیزمان! حرکت این شــهدای شما که در این 
برهه در خارج از کشور به شــهادت رسیدند، 
درواقع شبیه حرکت آن کسانی است که با جاِن 
خودشان توانســتند قبر حضرت اباعبداهلل را 
حفظ کنند. یک روزی بود که خلفای بنی عّباس 
هّمت گماشــته بودند که قبر مطّهر حضرت 
اباعبداهلل و البد به تبــعِ آن، بقّیه قبور مطّهره 
را از بین ببرند؛ یک عّده ای با جاِن خودشــان 
نگذاشــتند؛ یعنی ]آنها[ گفتنــد اگر بیایید، 
دســتتان را قطــع می کنیم، پایتــان را قطع 
می کنیم، شما را به قتل می رسانیم؛ درعین حال 
]اینها[ رفتند. همان رفتن ها بود که حاال رسیده 
به بیســت میلیون زائر پیاده  اربعین. اگر آنجا 
کســانی فداکاری نمی کردند، امروز شوکت و 

هیمنه  محّبت اباعبداهلل الحسین )ع( این جور 
دنیا را فــرا نمی گرفت؛ که شــما می بینید در 
راه پیمایی اربعین از کشــورهای مختلف -از 
فارس و ترک و اردو و کشورهای اروپایی و حّتی 
از آمریکا- افرادی بلند می شوند می آیند آنجا؛ 
این ]کار[ را چه کســی کرد؟ این خشت اّول و 
اصلِی این کار را همان کســانی گذاشتند که 
درواقع جانشان را برای زیارت قبر اباعبداهلل )ع( 
فدا کردند. این بّچه های شما هم همین جور؛ اگر 
چنانچه این فرزندان عزیز شما، شهدای عزیز 
شما، این کسانی که رفتند آنجا مجاهدت کردند 
نبودند، دشــمن تا نزدیکی قبر مطّهر حضرت 
اباعبداهلل، چند کیلومتری کربــال، جلو آمده 
بود؛ با خمپاره  کوتاه بُرد -خمپاره ی 60- کربال را 
می زدند؛ این قدر نزدیک آمده بودند! به کاظمین 
نزدیک بودند، به زینبّیه نزدیک بودند، در واقع 
]آنجا را[ محاصره کرده بودند. این جوان های 
شــما رفتند در خالل هزاران نفِر دیگر، رفتند 
این بال را از سِر اسالم و مســلمین در واقع رفع 
کردند؛ کار بزرگی که این جوان های شما انجام 
دادند، این است. و این برای خدا بوده؛ َوااّل ما که 
کسی را تشویق نکردیم ]برود[؛ مثل دوره  جنگ 

که تشــویق می کردیم و امام دستور می دادند 
و مارش عملّیات می زدند؛ این خبرها نبود، اّما 
درعین حال این جوان ها با شوق، با التماس، با 
عالقه مندی، بلند شــدند رفتند؛ این اخالص 
است دیگر؛ این اخالص را خدای متعال برکت 
می دهد. ان شــاءاهلل در آینده نه چندان دوری، 

برکات اینها را دنیای اسالم خواهد دید.
البّتــه برای شــماها -چه پدر، چــه مادر، 
چه همســر، چه فرزند، چه بــرادر و خواهر- 
سخت است، ]این[ معلوم است، لکن خب این 
سختی ای است که در مقابلش چشم روشنی 
خدای متعال هست که به صابرین وعده فرموده 
ِِّهم َو َرحَمة«؛  که »أُولِئَک َعلَیِهم َصلَواٌت ِمن َرب
خدای متعال بر کسانی که صبر می کنند در این 
مصائب، درود می فرستد و صلوات می فرستد 
و رحمت می فرســتد؛ این وعده  الهی اســت، 
آیه  قرآن است؛ ان شــاءاهلل مشمول این الطاف 
الهی خواهید بود. خداوند ان شــاءاهلل ما را هم 
به این جوان های شما ملحق کند؛ ما هم دنباله 
همان ها، در همان راه حرکت کنیم و به همان 
سرنوشــت برســیم. خب یک صلوات دیگر 

بفرستید.
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سياست 2

 بعد از آنکه اکبر هاشمی رفســنجانی در یکی از 
خطبه های نماز جمعه ابتدای دهه 60 گفت: »از همین 
امسال هر جا که دستمان رسید، مراکزی درست کنیم 
به نام دانشــگاه آزاد« کلنگ احداث دانشگاه آزاد در 
گوشه و کنار ایران زده شــد و اکنون بعد از نزدیک به 
چهار دهه بسیاری از جمله خانواده هاشمی، دانشگاه 
آزاد را با 52 میلیون متر مربع فضای آموزشــی و یک 
میلیون و نیم دانشــجو میراث آیت اهلل می دانند. اما 
از دو سال پیش که هاشــمی در استخر رحلت کرد و 
رهبری، علی اکبر والیتی را جایگزین او در دانشــگاه 
آزاد کرد، این میراث به محل مناقشه وارثان آیت اهلل با 
جانشینش تبدیل شده است. روز گذشته یادداشتی از 
یاسر هاشمی، فرزند 47 ساله و کوچکتر اکبر هاشمی 
رفسنجانی، منتشر شد که سراسر کنایه به جانشین 
پدرش در دانشگاه آزاد بود. او در یادداشت خود نوشته 
است: »اگرچه هاشمی زدایان چهار نعل می تازند تا در 
غبار سم اسبانشان؛ حقیقت ها پنهان بماند؛ اما فردا که 
غبارها بنشیند و خورشید حقیقت نمایان شود؛ مطمئن 
باشید دانشگاه آزاد اسالمی؛ هم برای ایران عزیز و هم 

برای ایران؛ عزیز می ماند.« ...

یاسر هاشمی برای دومین بار یادداشتی 
درباره دانشگاه آزاد منتشر کرد

کنایه های پسر   
به جانشین  پدر


