
حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناس��بت حوادث اخیر 
فرانس��ه و موج اسالم هراس��ی در کش��ورهای غربی در 
نامه ای به جوانان اروپا و آمریکای شمالی آنان را خطاب 
قرار دادند و از آنها خواستند تا به دور از سیل تبلیغات و 
پیش داوری ها شناختی مستقیم و بدون واسطه از دین 

به دست آورند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری متن 

این نامه به شرح زیر است:

بسم  اهلل الّرحمن الّرحیم 
به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از 
کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره  آنها مستقیماً 
با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار 
می دهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده 
می انگارم، بلکه به این سبب که آینده  ملّت و سرزمین تان 
را در دس��تان شما می بینم و نیز حّس حقیقت جویی را 
در قلب های شما زنده تر و هوشیارتر می یابم. همچنین 
در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب 
نمی کنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از 

مسیر صداقت و درستی جدا کرده اند.
سخن من با شما درباره  اس��الم است و به طور خاص، 
درباره  تصویر و چهره ای که از اسالم به شما ارائه می گردد. 
از دو دهه پیش به این سو - یعنی تقریباً پس از فروپاشی 
اتّحاد جماهیر شوروی - تالش های زیادی صورت گرفته 
اس��ت تا این دین بزرگ، در جایگاه دش��منی ترسناک 
نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره گیری 
از آن، متأّس��فانه س��ابقه ای طوالنی در تاریخ سیاسی 
غرب دارد. من در اینجا نمی خواه��م به »هراس های« 
گوناگونی که تاکنون به ملّت های غربی القا شده است، 
بپردازم. ش��ما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی 
اخیر پیرامون تاریخ، می بینی��د که در تاریخ نگاری های 
جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزّورانه  دولت های غربی 
با دیگر ملّت ها و فرهنگ های جهان نکوهش شده است. 
تاریخ اروپا و آمریکا از برده داری شرمس��ار است، از دوره  
استعمار سرافکنده اس��ت، از س��تم بر رنگین پوستان 
و غیر مس��یحیان خجل اس��ت؛ محّققی��ن و موّرخین 
ش��ما از خونریزی هایی که به نام مذهب بین کاتولیک 
و پروتستان و یا به اس��م ملّیت و قومّیت در جنگ های 
اّول و دّوم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی 

می کنند.
این به خودی خود جای تحسین دارد و هدف من نیز 
از بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ 
نیست، بلکه از شما می خواهم از روشنفکران خود بپرسید 
چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند 
ده ساله و گاهی چند صد س��اله بیدار و آگاه شود؟ چرا 
بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشته های 
دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهّمی همچون 
شیوه  برخورد با فرهنگ و اندیشه  اسالمی، از شکل گیری 

آگاهی عمومی جلوگیری می شود؟
ش��ما به خوبی می دانید که تحقیر و ایج��اد نفرت و 
ترس موه��وم از »دیگری«، زمینه  مش��ترک تمام آن 
س��ودجویی های س��تمگرانه بوده اس��ت. اکنون من 
می خواهم از خود بپرس��ید که چرا سیاس��ت قدیمی 
هراس افکنی و نفرت پراکنی، این بار با شّدتی بی سابقه، 
اسالم و مس��لمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار 
ق��درت در جهان امروز مایل اس��ت تفکر اس��المی در 
حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزش هایی 
در اس��الم، مزاحم برنامه قدرت های بزرگ است و چه 
منافعی در س��ایه  تصویرس��ازی غلط از اسالم، تأمین 
می گردد؟ پس خواس��ته  اّول من این اس��ت که درباره  
انگیزه های این سیاه نمایی گسترده علیه اسالم پرسش 

و کاوش کنید.
خواس��ته  دوم من این اس��ت که در واکنش به سیل 
پیش داوری ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی 
مس��تقیم و بی واس��طه از این دی��ن به دس��ت آورید. 
منطق س��لیم اقتضاء می کند که الاق��ل بدانید آنچه 
ش��ما را از آن می گریزانند و می ترسانند، چیست و چه 

ماهّیتی دارد. من اصرار نمی کنم که برداشت من یا هر 
تلّقی دیگری از اس��الم را بپذیرید بلکه می گویم اجازه 
ندهید این واقعّیت پوی��ا و اثرگذار در دنی��ای امروز، با 
اغراض و اهداف آلوده به ش��ما شناسانده ش��ود. اجازه 
ندهید ریاکارانه، تروریس��ت های تحت استخدام خود 
را به عنوان نمایندگان اس��الم به ش��ما معرفی کنند. 

اس��الم را از طریق منابع اصیل و مآخذ دس��ت اّول آن 
بشناس��ید. با اس��الم از طریق ق��رآن و زندگی پیامبر 
م( آشنا شوید. من در  بزرگ آن )صلّی اهلل علیه وآله و س��لّ
اینجا مایلم بپرس��م آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن 
مس��لمانان مراجعه کرده اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسالم 
)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( و آموزه های انسانی و اخالقی 
او را مطالعه کرده اید؟ آیا تاکنون به جز رس��انه ها، پیام 
اس��الم را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا هرگز از 
خود پرسیده اید که همین اسالم، چگونه و بر مبنای چه 
ارزش هایی طی قرون متمادی، بزرگترین تمّدن علمی 
و فکری جه��ان را پرورش داد و برترین دانش��مندان و 

متفّکران را تربیت کرد؟
ب��ا  ندهی��د  اج��ازه  از ش��ما می خواه��م  م��ن 
چهره پردازی ه��ای موه��ن و س��خیف، بین ش��ما و 
واقعّیت، سد عاطفی و احساس��ی ایجاد کنند و امکان 
داوری بیطرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای 
ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه 
ندهید شما را در مرزهای س��اختگی و ذهنی محصور 
کنند. اگر چه هیچک��س به صورت ف��ردی نمی تواند 
ش��کاف های ایجاد ش��ده را پر کند، اّما هر یک از شما 
می تواند به قصد روش��نگرِی خود و محیط پیرامونش، 
پلی از اندیش��ه و انصاف بر روی آن شکاف ها بسازد. این 
چالش از پیش طراحی شده بین اسالم و شما جوانان، 
اگر چه ناگوار است اّما می تواند پرسش های جدیدی را 
در ذهن کنجکاو و جست وجوگر شما ایجاد کند. تالش 
در جهت یافتن پاسخ این پرسش ها، فرصت مغتنمی را 
برای کشف حقیقت های نو پیش روی شما قرار می دهد. 
بنابراین، این فرص��ت را برای فهم صحیح و درک بدون 
پیش داوری از اس��الم از دس��ت ندهید تا شاید به یمن 
مسئولّیت پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این 
برهه از تاریخ تعامل غرب با اس��الم را با آزردگی کمتر و 

وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند.
سّیدعلی خامنه ای
1/بهمن/1393

گپروی خط خبر

دربارهانگیزههای
سیاهنماییگستردهعلیهاسالمکاوشکنید

نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی در پی حوادث اخیر فرانسه:

   آیا تاکنون به جز رسانه ها، پیام اسالم را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟
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حشمت اهلل فالحت پیشه

قدمزدنظریفوکری
تضعیفمنافعملینیست

ماجرای  ش�هروند| 
قدم زدن چند دقیقه ای 
محمدج��واد ظری��ف و 
ج��ان ک��ری وزی��ر امور 
خارجه آمریکا در حاشیه 
مذاکرات ژنو به سوژه داغ 
برخی از رسانه ها تبدیل 

شده است. در همین راس��تا تعدادی از نمایندگان 
مجلس از جمله جواد کریمی قدوس��ی که پیش از 
این نیز دوبار ظریف را به صحن علنی مجلس کشیده 
بود تا به سواالت وی پاس��خ دهد، گفته اند وزیر امور 
خارجه باید درباره دلیل آن قدم زدن به نمایندگان 
توضی��ح بدهد. حش��مت اهلل فالحت پیش��ه عضو 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
هشتم اما معتقد است نه آن قدم زدن برخالف آنچه 
برخی از نمایندگان می گوین��د عدول از منافع ملی 
بوده و نه به مجلس کشاندن ظریف، وزارت خارجه 
را از کارش بازمی دارد. فالحت پیشه می گوید ایران و 
آمریکا باید تالش کنند واسطه ها را از رابطه دوجانبه 

حذف کنند.
به نظر شما می توان گفت قدم زدن و مذاکره 

ظریف و کری عدول از منافع ملی بوده است؟
در رواب��ط دیپلماتی��ک در ش��کل و محت��وای 
دیپلماسی فعالیت هایی انجام می دهیم به نظر من 
قدم زدن را نمی توان خ��روج راهبردی علیه منافع 
ملی کشور دانس��ت. ایران و آمریکا در طول 15ماه 
گذشته عمالً واسطه ها را از ساختار روابط خود حذف 
کرده اند و این موضوع به خودی خود مثبت محسوب 
می شود. قدم زدن هم یکی از انواع مذاکرات است که 
در ماه های گذشته به شیوه های دیگری انجام شده 

است. 
یعنی معتقدید این نوع انتقاد از تحرکات در 

سطح وزارت خارجه درست نیست؟
نمایندگان می توانند به محتوای مذاکرات یا حتی 
ش��کل کار انتقاد کنند اما به نظر من قدم زدن آقای 
ظریف با جان کری در راستای عدول و تضعیف منافع 
ملی نبوده است. به  طور کلی من فکر می کنم ایران 
و آمریکا هر کاری که در راس��تای حذف واسطه ها از 
روابط دو جانبه انجام دهند در راستای منافع ملی دو 
کشور است. در طول 35 سال گذشته واسطه ها تنها 
به سود خود عمل کرده اند و هیچ سودی هم متوجه 
منافع ملی ایران نشده است. گفت وگوی رودرو نیز 
منتقدانی دارد و تابوشکنی هایی در این رابطه انجام 
شده است اما باید متوجه باشیم که در نهایت آنچه به 

دست می آید در راستای منافع ملی است.
به نظ�ر ش�ما به عن�وان یک عضو س�ابق 
کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی 
مجلس، این که نمایندگان پ�س از هر حرکت 
وزیر ام�ور خارجه وی را تهدید به اس�تیضاح 
یا س�وال کنن�د باعث نمی ش�ود در س�طوح 
بین المللی وزارت امور خارجه فاقد اختیارات 

کافی نشان داده شود؟
نه معتقد به این هم نیستم، به  هر حال سوال، تذکر 
و اس��تیضاح حق قانونی نمایندگان است. من حتی 
این موضوع را منفی تلقی نمی کنم. طرح سواالت در 
نهایت باعث روشنگری در مسائلی می شود که برای 
بخشی از جامعه به وجود آمده است. در همین سوال 
آخری که از آقای ظریف مطرح شد نیز همین اتفاق 
افتاد و پاس��خ های وزیر امور خارجه مسائل بسیاری 
را روش��ن کرد. در حال  حاضر این سوال از وزیر هم 
نشان دهنده وجود مردمساالری در ایران است. آنچه 
موجب تضعیف وزارت امور خارجه خواهد شد سوالی 

است که مطرح شود و وزیر نتواند به آن پاسخ دهد.

رئیس مجلس: 

ایرانوترکیه
درخصوصمسائلمالیمربوطبه

رضاضراباختالفیندارند
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی، پنجشنبه 
گذش��ته در حاش��یه دهمین اجالس اتحادیه 
مجالس کش��ورهای عض��و س��ازمان همکاری  
اسالمی، در نشست خبری با حضور خبرنگاران 
داخلی و خارجی گفت:  من و مل��ت ایران اقدام 
تروریس��تی را که برای آقای اردوغان در کش��ور 
سومالی رخ داده است به شدت محکوم می کنیم، 
 هرچند  ایشان به رغم اتفاق پیش آمده، سفر خود 
را ناتمام نگذاش��ت و این از نظر من بس��یار مهم 

است. 
به گزارش مهر، علی الریجانی در پاسخ به سوال 
خبرنگاران ترکیه ای درخصوص سوءاس��تفاده 
مالی 22 میلیارد دالری منتس��ب به رضا ضراب 
و اطرافیانش در ترکیه و این که آیا مجلس ایران 
هیات��ی در این زمینه به ترکیه اع��زام می کند یا 
خیر؟ گفت:  این موضوع مربوط به گذشته است 
و در ای��ن زمینه بین ما و ترکی��ه اختالفی وجود 
ندارد، البته قوه قضائیه ای��ران پیگیری های الزم 
را انجام می دهد و در مجلس شورای اسالمی نیز 
کمیسیون مربوطه مشغول بررسی این موضوع 

است.
رئیس قوه مقننه با بیان این که مسائل مختلفی 
باعث به وج��ود آمدن گروه های تروریس��تی در 
منطقه شده اند و سرویس های اطالعاتی برخی 
کشورها در این رابطه فعال هستند، تصریح کرد:  
سالح هایی که به دست داعش می رسد، از آسمان 
نیامده است. آمریکایی ها دنبال مبارزه با تروریسم 
نیستند بلکه به دنبال بازی با تروریسم هستند. 
من در س��فری که به منطقه داش��تم، دیدم که 
ائتالف ٤٠ کشور به سرکردگی آمریکا هیچ کاری 
برای مبارزه با تروریس��م نکرده و ای��ن برای آنها 

فضاحت بار است.
 رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه در 
پاس��خ به س��وال خبرنگار روزنامه حریت ترکیه 
درخصوص این که آی��ا ایران و ترکی��ه در بحث 
سوریه مذاکراتی داش��ته اند یا خیر؟ افزود:  البته 
درخصوص مسأله سوریه، بین دیدگاه های ایران 
و ترکی��ه کمی تفاوت نظ��ر وج��ود دارد، ولی ما 
همیشه مذاکراتی در این زمینه با ترکیه داشته ایم، 
در این سفر هم گفت وگوهایی شد و قرار شد در 
سفر قریب الوقوع آقای اردوغان به تهران موضوع 

دنبال شود.
رئیس قوه مقننه در پاس��خ به سوال تلویزیون 
الجزیره ترکی��ه درخصوص حمله اس��راییل به 
کاروانی در س��وریه و ش��هادت فرمانده ارش��د 
ایرانی افزود: حزب اهلل نی��روی دانایی در صحنه 
منطقه ای اس��ت و کار خود را خوب بلد اس��ت و 
درواقع احتیاجی به راهنمایی ندارد. اگر حزب اهلل 
حرفی بزند، جدی است و این چیزی نیست که 
کس��ی بخواهد از کنار آن به س��ادگی عبور کند. 
وی گفت: ایران به درخواست سوریه برای مبارزه 
با تروریس��م به این کشور مش��اوره و راهنمایی 
می دهد، ما مبارزه با تروریسم را مخفی نمی کنیم 
و از گروه ه��ای مقاومت مانند حم��اس، جهاد و 
دیگر گروه های درگیر با تروریس��م از نظر مالی و 
نظامی حمایت می کنیم، زیرا ایران میدان مبارزه 

با تروریسم را بازی نمی داند.
رئیس مجلس درخصوص نشس��ت مسکو در 
قبال مسائل سوریه گفت:  دوستان روسی طرحی 
را درخصوص سوریه آماده کرده اند و در این زمینه 
توضیحاتی داده ان��د. در هر صورت نقش آفرینی 
سیاس��ی برای حل بحران س��وریه مثبت بوده و 
ترکیه نیز می تواند به مذاکرات برای ایجاد صلح 

در سوریه کمک کند.

وزیر کشور: 

کشوررادرشرایطعادی
ادارهنمیکنیم

وزیر کش��ور در س��فر یک روزه اش به اس��تان 
سمنان در شهر گرمسار گفت:  هر کس بخواهد 
قدرت سیاس��ی را در دس��ت بگیرد طبق قانون 
اساس��ی از این حق برخوردار اس��ت؛ ما به دنبال 
این هستیم که رونق و نشاط را در عرصه سیاسی 

افزایش دهیم.
به گ��زارش ایرن��ا، عبدالرض��ا رحمانی فضلی، 
در نشست ش��ورای اداری این شهرستان افزود: 
حفظ امنیت این س��رزمین مقوله سختی است 
که بحمدهلل با درایت رئیس جمهوری و رهبری و 

مردم در شرایط امنیتی مطلوبی قرار داریم.
وزیر کش��ور تصریح کرد:  ت��الش و فعالیت در 
عرصه سیاس��ی قابل مقایس��ه با دیگر حوزه ها 
نیست و این فعالیت ها با توجه به عملکرد احزاب، 
تش��کل ها، ان جی او ها، مطبوعات و نشریاتی که 
همچنان در ح��ال فعالیت هس��تند و با نزدیک 
شدن به ایام انتخابات بیشتر هم خواهد شد،قابل 
مشاهده است. رحمانی فضلی با بیان این که من 
به عنوان وزیر کشور وارد عرصه سیاسی نخواهم 
ش��د، اما کار را پیش خواهم ب��رد، تأکید کرد:  در 
عرصه سیاسی انتخابات باشکوه، قانونی و سالم و 
مبتنی بر رقابت قانونی همه احزاب تجلی خواهد 
یافت و ما به عنوان متولی قول خواهیم داد که این 

اتفاق حاصل شود.
همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور در 
یازدهمین جلسه ش��ورای اداری استان سمنان 
گفت:  در شرایط عادی کش��ور را اداره نمی کنیم 
زیرا ش��رایطی که در 37 سال گذشته بر ما حاکم 
 بوده همیش��ه وضع اضط��راب، تهدید و تحمیل

 بوده است.

کوتاه از بهارستان

اس�ماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی:  کاربران باید در 
چارچوب فرهنگ بومی، ملی و مذهبی از فضاهای 
مجازی اس��تفاده کنند. با اس��تفاده صحیح از این 
فرصت ها تا حدود زیادی می توان مانع فیلتر و محدود 
ش��دن ش��بکه های اجتماعی را گرفت. البته میزان 
پایش و فیلترینگ هوش��مند نباید به قدری باشد 
که رسما کاربران محدود شوند و به نوعی ابزار شبکه 

اجتماعی ناکارآمد شود. )خانه ملت(

جواد ه�روی عضو کمیس�یون آم�وزش و 
تحقیق�ات مجلس ش�ورای اس�المی: پرونده 
بورسیه ها هنوز به جایی نرسیده و درنهایت کمیته ای 
تشکیل شده تا بتوانند این موضوع را به جایی برسانند 
اما تصور من این است که وزارت علوم تغییراتی ایجاد 
کرده اس��ت تا بتواند نتیجه را بررس��ی کند اما اگر 
وزیر محترم علوم در مدت زمان باقی مانده روزهای 
آینده اقدام��ی عملی  در موضوع بورس��یه ها نکند، 
 تحقیق و تفحص از وزارت عل��وم را در مجلس آغاز 

خواهیم کرد.)ایلنا(

ج�واد کریمی قدوس�ی عضو کمیس�یون 
امنیت ملی و سیاس�ت خارجی مجلس:  طرح 
سوال سنگینی را از وزیر امورخارجه در رابطه با قدم 
زدنش با وزیر خارجه آمریکا و سفرش به فرانسه در 
شرایط کنونی اهانت نشریه مذکور به پیامبر گرامی 
اسالم یکش��نبه هفته آینده با امضای باالیی تقدیم 
هیأت رئیسه مجلس می کنیم. تالش می کنیم هفته 
آینده این موضوع به صورت فوق العاده در دس��تور 
کار کمیسیون سیاست خارجی مجلس قرار گیرد 
و  وزیر امور خارجه را نیز برای پاس��خگویی به سوال 
 با تعداد زیادی از وکالی ملت به کمیس��یون احضار

 می کنیم.)فارس( 

آم��د و رفت های رحیم��ی و وکیلش به ش��عبه 76 
دادگاه کیفری اس��تان تهران، باالخره به نتیجه رسید. 
نتیج��ه ای که قطعا دلخ��واه رحیمی نیس��ت چراکه 
حاصلش، بیش از 5 سال حبس و پرداخت 5 میلیارد و 
7٠٠ میلیون تومان جریمه نقدی و انفصال از خدمات 
دولتی برای رحیمی اس��ت. این حکم دلخواه رحیمی 
و وکیل او نیس��ت چراک��ه محمدرضا ن��ادری، وکیل 
مع��اون اول احمدی ن��ژاد به این حکم اعت��راض دارد. 
او در گف��ت و گویی با ایلنا اعالم ک��رد که طی روزهای 
آتی درخواست اعاده دادرسی خواهند کرد. او در همین 
راس��تا تأکید کرد: » اگر دیوان عالی کشور درخواست 
اعاده دادرس��ی م��ا را بپذیرد، پرونده به ش��عبه هم ارز 
خواهد رفت در غیراین صورت حک��م اجرایی خواهد 
ش��د.« اگرچه رحیمی و وکیلش به این حکم اعتراض 
دارند اما اعالم صدور چنین حکمی نشان از محکومیت 
قطعی رحیمی دارد. در همین راستا داشتن مسئولیت 
اجرایی در دوران احمدی نژاد و اتفاقی چون محکومیت 
به فساد مالی از سوی تریبون نماز جمعه هم مورد اشاره 
قرار گرفت. حجت االسالم صدیقی، امام جمعه موقت 
تهران، هم روز گذش��ته از تریبون رسمی نماز جمعه 
بدون نام ب��ردن از رحیمی به صورت کلی به مس��أله 
امانت داری مسئوالن اشاره کرد و گفت که اگر مسئولی 
اخالق اسالمی و تعهد الزم را نداش��ته باشد و مردم را 
تحقیر کند، یعنی امانتداری را رعایت نکرده و این یک 
ظلم عمومی و بدهکاری به همه مردم اس��ت. صدیقی 
تأکید ک��رد:  همه به تقوا، اولین اولوی��ت تقوا را رعایت 
امانت ها عنوان کرد و افزود:  باید پست ها و مسئولیت ها 
به اهلش س��پرده ش��ود، چون اینها مال شخصی یک 
دولت، ی��ک وزیر یا یک رئیس جمهوری نیس��ت تا به 
دل خواه خود به هرکسی که بخواهد پست بدهد. وی 
افزود:  باید دید که آیا فرد امانتدار اس��ت، تحفظ نفس 
دارد یا نه چون این مسئولیت ها حقوق عامه مردم است. 
صدیقی راس��ت گفتن و امانتداری را مالک دینداری 

برشمرد و اضافه کرد:  این پست ها و مسئولیت ها امانت 
است و اگر مسئولی این امانت را مورد توجه قرار ندهد و 

خیانت کند، خائن به امت و خائن به دین الهی است.
اعالم برائت اصولگرایان از فساد

از سوی دیگر، بسیاری از حامیان دولتی که رحیمی 
معاون اولش بود، اکنون از صدور این حکم اعالم رضایت 
می کنند و حتی خود را پیشتاز مبارزه با فساد اقتصادی 
می دانند. حتی برخی از آنها بر این باورند که رحیمی، 
چهره ای اصولگرا نبوده و نیس��ت. موسی قربانی، عضو 
سابق کمیسیون قضایی مجلس، اظهار کرد: »رحیمی، 
تحت تأثی��ر احمدی نژاد بود و او هم رس��ماً نمی گفت 
که اصولگرا س��ت، در هر صورت من پرونده معاون اول 
رئیس جمهوری س��ابق را سیاس��ی تلقی نمی کنم.« 
قربانی گفت: »صرف نظر از اصولگ��را یا اصالح طلبی، 
قوه قضائیه به این پرونده رسیدگی کرده و پس از مدتی 
طوالنی باالخره حس��ن نهایی را صادر کرده اس��ت.« 
سیدکمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان هم 
به سیاس��ی کاری اصالح طلبان درباره برخورد قضایی 
با محمدرضا رحیمی اش��اره و تأکید کرد: »اگر افراد و 
جناحی بخواه��د از این برخورد قضایی سوءاس��تفاده 
کند غیراخالقی اس��ت چراکه برخی از اصالح طلبان 
هم تخلفاتی داشتند که با آنها برخورد شده و محکوم 
شده اند. او با بیان این که اصولگرایان در برخورد با مفاسد 

اقتصادی پیشتاز بوده و همواره بر آن تأکید دارند، یادآور 
ش��د:  »اصولگرایان با هر گونه فساد اقتصادی از جانب 
هر کس��ی که رخ داده برخورد کرده اند و در دولت قبل 
هم تذکرات، انتقادات و پیگیری علیه مفاسد اقتصادی 
از سوی اصولگرایان انجام ش��د و با پیگیری نیروهای 
اصولگراس��ت ک��ه پرونده های مفاس��د به س��رانجام 

می رسد.«
جدیت  قوه قضائیه 

یک س��ال پس از تش��کیل دولت دهم با ریاس��ت 
محمود احمدی نژاد، بحث تشکیل پرونده فساد مالی 
برای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری 
از س��وی غالمحس��ین محس��نی اژه ای، سخنگوی 
قوه قضائیه مطرح ش��د. بحثی که احتم��اال به دلیل 
گستردگی پرونده، از سوی قوه قضائیه به نتیجه نرسید 
البته آن زمان بح��ث دیگری هم در رس��انه ها مانند 
فشار برخی دولتمردان به قوه قضائیه برای معلق نگه 
داش��تن پرونده ها هم مطرح بود که البته سخنگوی 
قوه قضائیه بارها در همان زمان این مس��أله را رد کرد 
و گفت که در پرونده های فس��اد مالی با هیچ کس��ی 
مماشات نخواهند کرد. با این وجود اعالم حکم صادره 
برای رحیمی، آب پاکی را روی دست همه ریخت که 
قوه قضائیه در پی گیری مفاسد اقتصادی جدی است. 
محمدرضا اسفنانی، س��خنگوی کمیسیون قضایی 

مجلس نهم شورای اس��المی در این زمینه گفت: »از 
آن جا که ذهنیت��ی در جامعه به وجود آم��ده بود که 
قانون فقط برای افراد ضعیف جامعه اس��ت و کسانی 
که وابس��تگی های حکومتی داشته یا مقام و منصبی 
دارند از حاشیه امن برخوردارند محاکمه و صدور حکم 
مجرمیت برای معاون اول سابق رئیس جمهوری امری 
پسندیده است.« او اظهار کرد: »اگر دادگاه و حکم آن 
در همان زمان مسئولیت آقای رحیمی برگزار و صادر 
شده بود بس��یار اثربخش تر بود و اکنون  پس از پایان 
تصدی معاون اولی از س��وی آقای رحیمی این حکم 
صادر می ش��ود از اثربخشی آن کاسته ش��ده است.« 
نماینده فری��دن در مجلس محکومیت مع��اون اول 
رئیس جمهوری سابق نشان دهنده این امر خواند که 
هیچ خط قرمزی جز قانون برای نظام مطرح نیس��ت، 
گفت:  »اگر قوه قضائیه به روند مبارزه با فسادهای مالی 
در دستگاه های دولتی و مسئوالن به خصوص مطالبی 
که رسانه ها به آن اش��اره می کنند با سرعت بیشتری 
ادامه دهد می توان به روند مقابله با فساد بسیار امیدوار 
بود. اسفنانی با اشاره به این که محکومیت رحیمی به رد 
مال چند سال پس از سوءاستفاده او صورت می گیرد و 
این مبلغ اکنون دیگر ارزش زمان تخلف را ندارد، اظهار 
داشت: از قوه قضائیه می خواهم بدون مصلحت اندیشی 
ب��ه پرونده هایی که متهم��ان آنها خود را به واس��طه 
مسئولیت ش��ان در حاش��یه ام��ن می پندارن��د فورا 
رسیدگی کند تا این احساس امنیت برای دیگر مدیران 
پیش نیاید.« حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت 
مبارز هم ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضائیه در برخورد 
با مفاسد اقتصادی یادآور شد:  »ما معتقدیم قوه قضائیه 
و در راس آنها آیت اهلل آملی الریجانی یک فرد اصولگرا 
اس��ت و این اصولگرا معاون اول قوه مجریه گذشته را 
براساس جرمش مجازات کرده است لذا ما این امر را از 
افتخارات اصولگرایان می دانیم که بدون مالحظه کاری 

و مبتنی بر اسالم راستین عمل می کند.«

 پیام رهبر انقالب به نشست
 اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی در پیام��ی به چه��ل و نهمین نشس��ت سراس��ری 
اتحادی��ه انجمن های اس��المی دانش��جویان در اروپ��ا،  تاکی��د کردند: دانش ان��دوزی را 
با اندیش��ه ورزی و این ه��ر دو را ب��ا پرهی��زگاری و پاکدامن��ی بیامیزی��د؛ در این صورت 
 هی��چ اندوخته ای برای کش��ور با ث��روت وجود جوانانی چون ش��ما براب��ری نخواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب اسالمی، متن این پیام که در مسجد کبود 
ایروان، پایتخت ارمنستان، از س��وی حجت االسالم والمسلمین جواد اژه ای -نماینده مقام 

معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا- قرائت شد، به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جوانان! عزیزان!
حضور شما در مراکز دانشگاهی کش��ورها، فرصت نگاه ژرف و حکمت آمیز به رویدادها و 
پدیده های جهان را به شما و فرصت بهره مندی از دانشمندانی جهان نگر و جهان شناس را 
به ایران آینده می بخشد. اینها را باید قدر شناخت. فریفتگی به همان اندازه زیان بخش است 
که بی خبری. امروزه به طور ویژه به این بیندیشید که چرا سیاست های غربی به اسالم هراسی 
دامن می زنند؟ و کدام عنصر پر قدرت در اسالم سیاسی به شیوه  ایران است که قدرتمداران 
آزمند و متعدّی و مس��تکبر را به همه گونه رویارویی با آن برمی انگی��زد؟ دانش اندوزی را با 
اندیشه ورزی و این هر دو را با پرهیزگاری و پاکدامنی بیامیزید؛ در این صورت هیچ اندوخته ای 

برای کشور با ثروت وجود جوانانی چون شما برابری نخواهد کرد.
خدا یار و مددکارتان باد.
سّیدعلی خامنه ای
3/ بهمن/ 1393

وکیل رحیمی به حکم 
دیوان عالی هم  اعتراض کرد

  خطیب نماز جمعه تهران:  رعایت نکردن امانت مسئوالن بدهکاری به همه است

Le
ad
er

.ir
س: 

عک
  


