
همزمان با عید سعید غدیر خم، عید امامت و والیت، 
و عیُد اهللِ االَکبر، صبح روز گذشته هزاران نفر از قشرهای 
مختلف مردم با حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی، در حســینیه امام خمینی)ره( دیدار 

کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی رهبر معظم انقالب 
اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ضمن 
تبریک عید سعید غدیر خم، مهم ترین پیام ماجرای غدیر 
را تعیین »امامت« به عنوان ضابطه و قاعده حکومت در 
اسالم بیان کردند و با اشاره به ویژگی های منحصربه فرد 
حضرت علی)ع( به ویژه خصوصیات حکومتی ایشان، 
الزمه تمسک به والیت امیرالمومنین علی)ع( را حرکت 
در مسیر خصوصیات و عمل به توصیه های آن شخصیت 
ممتاز دانستند. ایشان با اشاره به برخی تعابیر که از عید 
غدیر به عنوان »عید بزرگ الهی« یاد کرده اند، گفتند: 
علت این تعابیر، رویداد بسیار مهمی است که در ماجرای 
غدیر محقق شد و آن، تعیین ضابطه و قاعده  حکومت 
در اسالم است. ایشان افزودند: این ضابطه، همان امامت 
و والیت در جامعه اسالمی است که به دستور خداوند 
و به وسیله پیامبر اســالم)ص( اعالم شد. رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنشــان کردند: عالوه بر تعیین ضابطه، 
حضرت علی)ع( به عنوان مصداق امامت معرفی شدند 
که شخصیتی بزرگ، نورانی، قدسی و غیرقابل خدشه 
بودند. ایشان افزودند: البته هیچ کس در مقام امامت و 
رهبری جامعه اسالمی به قله بی همتای امیرالمومنین 
دسترسی ندارد و بزرگترین شخصیت های علمی و عرفانی 
تاریخ اسالم همچون امام بزرگوار ما که شخصیتی بزرگ، 
جامع االطراف و برجسته بود، در مقابل امیرالمومنین)ع( 

همچون شعاع و پرتوی از نور خورشید هستند.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنان خود تأکید 
کردند: واقعه غدیر، پایه گذاری قاعده حکومت در جامعه 
اسالمی است و نشان می دهد اسالم به غیر از ضابطه امامت 
و والیت، مدل های حکومت های سلطنتی، شخصی، زر 
و زور، زیاده خواه، متکبر، پیرو شهوات و اشرافی را قبول 
ندارد. ایشــان در بیان اهمیت موضوع غدیر به دستور 
خداوند به پیامبر اعظم)ص( مبنی بر این که ابالغ رسالت 
در گروی ابالغ امامت است، اشاره کردند و گفتند: این 
اعتقاد اسالمی مبتنی بر مبانی مستحکم و استدالل های 

غیرقابل خدشه است اما پایبندی به این اعتقاد و بیان آن، 
نباید با تحریک احساسات برادران اهل سنت، همراه باشد 
زیرا این کار خالف سیره ائمه معصومین)ع( است. رهبر 
انقالب اسالمی با تأکید مکرر بر اهمیت وحدت در دنیای 
اسالم و با اشاره به این که هرگونه ناسزاگویی به بزرگان 
اهل سنت، در واقع مانع از شنیده شدن مبانی منطقی 
و مستدِل اعتقاد به امامت می شود، خاطرنشان کردند: 
تحریک احساســات دیگر فَِرق اسالمی به اسم شیعه، 
درواقع »شــیعه انگلیسی« اســت و نتیجه آن، ظهور 
گروه های خبیث و مزدور وابسته به آمریکا و سرویس 
جاسوســی انگلیس همچون داعش و النصره است که 
جنایات و ویرانی های زیادی را در منطقه به راه انداخته اند.

ایشان در ادامه با اشاره به صفات و خصوصیات معنوی و 
انسانی حضرت علی)ع( همچون ایمان عمیق، سبقت در 
اسالم، فداکاری در راه اسالم، اخالص، علم و معرفت باهلل، 
شجاعت، ترُحم، ایثار و گذشت، افزودند: بخش دیگری 
از خصوصیات آن حضرت مربوط به شیوه حکومت داری 
است که از جمله  آنها عدالت، انصاف، برابر دانستن همه 
آحاد مردم، اجتناب از زخارف دنیا، تدبیر، سرعت عمل 
در انجام وظیفه، تبیین، هدایت جامعه به تقوا و بی باک 

بودن در عمل به حق و در عمل به عدل است. رهبر انقالب 
اسالمی درباره اجتناب امیرالمومنین علی)ع( از امکانات 
دنیوی و حکومتی برای مصارف شخصی، تأکید کردند: 
وسوسه شدن برای اســتفاده از منابع مالِی در اختیار، 
یکی از بالهایی است که حکومت ها به آن مبتال هستند، 
درحالی که حکومت امامت با این مسائل جداً مخالف و 
استفاده شخصی از امکانات عمومی ممنوع است. رهبر 
انقالب اسالمی درباره تدبیر حضرت علی)ع( در جامعه 
اسالمی، تأکید کردند: آن حضرت در شناخت دوست و 
دشمن و در دسته بندی دشمنان نیز تدبیر داشتند و رفتار 

ایشان در سه جنگ خود با دشمنان کامالً متفاوت بود.
ایشــان، امیرالمومنین علــی)ع( را شــخصیتی 
جامع االطراف، عظیم و غیرقابل توصیف دانســتند و 
افزودند: وظیفه ما حرکت به سمت این قله و بهره مندی از 
آن صفات به اندازه توان و ایمان خود است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به لزوم زینت بودن شیعیان برای اهل 
بیت)ع( در اثر تبعیت و الگوگیری از آن بزرگواران گفتند: 
کسی که رشــوه می گیرد یا از بیت المال زیاده خواهی 
می کند، یا بر بدی ها چشــم می بندد و هیچ احساس 
مسئولیتی در قبال هدایت جامعه نمی کند، برای نظام 

و جامعه اسالمی، زینت نیست و در واقع مایه عیب برای 
شیعه است.

رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر این که ما هیچ گاه 
نمی توانیم همچون حضرت علی)ع( زاهد باشــیم اما 
می توانیم با حرکت در آن مســیر نورانی، از اســراف و 
زیاده روی پرهیز کنیم، گفتند: متاسفانه جامعه ما گرفتار 
پدیده زشت اســراف شده است و این اســراف در ابعاد 
مختلف ازجمله در زندگی های شخصی خود را نشان 
می دهد. حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از تبعات سوء 
اسراف در جامعه را، ضربه خوردن اقتصاد کشور دانستند و 
خاطرنشان کردند: اگر جامعه ای بخواهد از لحاظ استحکام 
درونی اقتصاد به نقطه مطلوب برسد، حتماً باید جلوی 
اسراف را بگیرد. رهبر انقالب اسالمی ممانعت از اسراف 
را در درجه اول وظیفه آحاد مردم برشمردند و با تأکید 
بر این که تمسک به والیت امیرالمومنین)ع( باید در عمل 
خود را نشان دهد، گفتند: یکی از راه هایی که دشمن از آن 
طریق ضربه می زند، استفاده از نقاط ضعف جامعه است 
که باید این نقاط ضعف اصالح شوند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، هدف اصلی دشمن در شرایط کنونی را اخالل 
در اقتصاد کشور دانستند و با اشاره به تأکید های مکرر خود 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افزودند: دشمن به دنبال بد 
شدن شرایط اقتصادی مردم و درنهایت ایجاد نارضایتی از 
اسالم و نظام اسالمی است. ایشان تأکید کردند: در چنین 
شرایطی، وظیفه دولت، مجلس و مسئوالن بخش های 
مختلف و همچنین آحاد مردم، برنامه ریزی و اقدام در 
نقطه  مقابِل هدف گیری دشمن اســت. رهبر انقالب 
اسالمی در عین حال حرکت عمومی کشور را به برکت 
جوان های بی شماری که برای احیای اسالم و اقامه دین 
تالش بی وقفه می کنند، خوب توصیف کردند و افزودند: 
این جوان ها به فضل  الهی هر دشمنی ازجمله آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی را به زانو درخواهند آورد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: علــت این که مکرر در 
صحبت های خود، نســبت به آینده اظهار خوشبینی 
می کنم، وجود همین واقعیت های خوب است که می تواند 
کشور را به پیش براند. ایشان، جوانان مؤمن، با انگیزه باال 
و آماده حضور در میدان های مجاهدت و دفاع از کشور را 
فراوان خواندند و تأکید کردند: این، همان انگیزه ای است 

که کشور را نجات خواهد داد و باید آن را تقویت کرد. 

خبرروی خط خبر

به آینده خوشبینم؛ جوانان مومن و آماده مجاهدت فراوانند
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم:  

   احساسات دیگر ِفَرق اسالمی به اسم شیعه، درواقع »شیعه انگلیسی« است

ایســنا| ناطق  نوری می گوید: ایران پشت سوریه، 
لبنان و فلسطین ایستاد تا دشمن پشت مرز ما نیاید.  
ارزش کار رزمندگان مدافع حرم اگر باالتر از رزمندگان 

8 سال دفاع مقدس نباشد، کمتر نیست. 
رئیس بازرســي دفتر مقام معظم رهبري در جشن 
غدیر جمعیــت هالل احمــر، در اجتمــاع مدیران و 
کارکنان این مجموعه با توصیف اجمالي از نعمت هاي 
ارزاني داشته خداوند به انسان، نعمت رهبري را یکي از 
مهم ترین آنها برشمرد و بر حمایت، تبعیت و ادامه دادن 
منش و راه آن تاکید و بــا تبریک این عید گفت: وقتی 
پیامبر حضــرت علی)ع( را معرفی کــرد و گفت »من 
کنتم موال فهذا علی مولی«،  آیه آمد »دین تان را کامل 

کردید«؛ رهبری نعمت است.
وی افزود: حاال زمان خودمان، ایران یک کشور با تاریخ 
دیرینه و پیشینه عمیق و ریشه دار است، حداقل 2 هزار و 
500سال تاریخ تمدن ماست. وقتی رئیس مجلس بودم 
با روسای مجلس مصر، یونان و ایتالیا جمع شدیم و قرار 
شد هر کدام ما درباره کشور دیگر صحبت کند.  رئیس 
مجلس یونان درباره ایران صحبت کرد. چنان احساس 
عزت کردم که او گفت تاریخ ایران نشــان می دهد در 
طول تاریخ، ایرانیان یکتاپرست بودند. تاریخ ما آن بود اما 
توسط سالطینی آنچنان ذلیل شده بودیم. قبل انقالب 
حج رفته بودم؛ یک جوان عرب گفت »کجایی هستید؟« 
گفتم »ایرانی«. گفت »برادر اسراییل«.  آنچنان تحقیر 

شدم که می خواستم زمین دهن باز کند و من را ببلعد 
و این  جمله را نشنوم. شاه آن زمان کنار کارتر دست به 

سینه می ایستاد. 
ناطق نوری ادامه داد: با حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
رفتم سازمان ملل؛ ریگان روز قبل صحبت کرد و گفت 
فردا رئیس جمهوری ایران ســخنرانی دارد و تکلیف 
جنگ را روشــن می کند.  فردا سالن سازمان ملل پر از 
جمعیت بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای مثل خطبه های 
نماز جمعه در دو بخش صحبت کرد. در بخش نخست 
درباره »انسان در جهان بینی اســالم و این که جایگاه 
انسان در جهان بینی اسالم کجاست؟« گفتند. هنگام 
صحبت های ایشــان دیدم سیاهپوستان حاضر اشک 
در چشمان شان جمع شــده بود. آیت اهلل خامنه ای در 
قسمت دوم حرف های شــان به آمریکا حمله کردند. 
نمایندگان آمریکا 4 نفر بودند؛ اول نوشــتند، بعد بلند 
شدند و رفتند. روس ها خوشــحال بودند، بعد موضوع 
صحبت را به سمت شوروی بردند، به انتقاد از شوروی 
پرداختند؛ وقتی تمام شد آنچنان سالن کف زدند، ما هم 
آن جا کف زدیم. وقتی به تهران برگشتیم گفتند آقای 

ناطق خیلی خوب کف می زدید. 
وی گفت: من بعد از آن ســفر به تبریز رفتم. در نماز 
جمعه تبریز گفتند شما آن جا کف زدید؟ رفتم پشت 
تریبون گفتم، آنچنان سخنرانی عزت آفرین بود که من 
آشیخ کف زدم، شما بودید می رقصیدید. دنباله والیت 

علی)ع( و ائمه معصومین، رهبری والیت فقیه اســت، 
در هیچ مکتبی چنین چیزی وجود ندارد. امام بیاید از 
مرده ها زنده بسازد.  وی خاطرنشان کرد: امروز عده ای 
توجه ندارند کسانی در محافلی می نشینند بدون مطالعه 
تاریخ حرف می زنند. اگر امروز در سوریه  می جنگیم یا 
کمک می کنیم، مشاوره می دهیم و بچه های ما شهید 
می شوند، نگوییم چرا برویم سوریه بچه های ما شهید 
می شوند، چرا به فلســطین و لبنان کمک کنیم؟ اگر 
آزاد فکر کنیم و بدون تعصب می توان به نتیجه منطقی 
رسید. اگر بدانیم دزدی می خواهد به خانه ما حمله کند 
و نقشه برای اموال و نوامیس ما دارد باید صبر کنیم تا به 
خانه ما بیاید یا باید خــارج از خانه با او مقابله کنیم. پل 
ارتباطی ما با لبنان، سوریه است. اول می خواستند آن 
خاکریز را قطع کنند،  بعد سراغ لبنان و حزب اهلل بروند، 
بعد از برداشــتن خاکریز دوم، کوبیدن فلسطین دیگر 
کاری ندارد. وقتی سه خاکریز را برداشتند، بیایند پشت 
مرز ما، حاال باید دفاع کنیــم. آزادی و وطن خواهی چه 

می گوید. دین هم نداشته باشیم باید وطن خواه باشیم. 
ناطق نوری اظهار داشت: فلسطینی ها روزی با تیر و 
کمان می جنگیدند، امروز با موشک می جنگند.  ایران 
پشت خاکریز اول، دوم و سوم ایستاد تا دشمن پشت مرز 
ایران نیاید. ارزش کار رزمندگان مدافع حرم اگر باالتر 

از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس نباشد، کمتر نیست. 
ناطق  نوری  همچنین در حاشیه جشن بزرگ عید 

غدیر خم جمعیت هالل احمر به نقل قول اخیری که از 
وی مطرح شده بود، واکنش نشان داد.

  چندی پیش خبری در مورد دیدار جمعی از اعضای 
جبهه اعتدالگرایان با وی منتشر شد که به نقل از ناطق 
چنین مطرح شــد که به جز روحانی بــه دنبال گزینه 

دیگری هم باشید. 
ناطق  نوری در این باره گفت: جمله ای از من نقل شد 
و تحلیل هایی به آن خورد و موافق و مخالف درباره آن 
همه جور حرف زدنــد.   وی تأکید کــرد: این جعل و 
ساختگی است و من رسماً تکذیب می کنم.  عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در این باره توضیح داد: گروهی 
پیش من آمدند و بعد از آن جلسه از من نقل شد که »به 
آنها گفتم به غیراز روحانی بروید گزینه های دیگری را هم 
دنبال کنید«؛ این حرف بی ربطی است.  وی افزود: این 
گروهی که پیش من آمدند نظر دیگری داشتند؛ من به 
آنها گفتم از این جا که بیرون می روید این حرفتان را دیگر 
تکرار نکنید. به آنها گفتم اگر شــما خودتان را طرفدار 
روحانی می دانید باید از ایشــان حمایت کنید.  ناطق 
تأکید کرد: من هم به آقای روحانی نظر موافق دارم؛ هم 

دوست من است و هم ایشان را موفق می دانم.
  وی در پایان ضمــن اعالم حمایت از روحانی گفت: 
ان شاءاهلل روحانی هم در صحنه است و خواهد بود و من 
گزینه دیگری غیر از او برای انتخابات  سال 96 در ذهنم 

نیست. 

ناطق نوری در جشن عید غدیر جمعیت هالل احمر:  

گزینه ای به جز »روحانی« برای انتخابات 96 در ذهن ندارم
 پشت سوریه ایستادیم تا دشمن پشت مرزهای ما نیاید

سیدحسن خمینی:  

باقی ماندن در خطاهای گذشته 
جامعه را پراکنده می کند

جماران| یادگار گرامی امام گفت: همه سعی 
کنیم خوب باشیم، خرده شیشه نداشته باشیم و 
ذاتمان را خالص کنیم تا وقتی کسی از کنارمان 
عبور می کند آســیب نبیند، بلکه از ما احساس 

آرامش کند.
آیت اهلل سیدحســن خمینــی درپایان درس 
خارج اصول خود در مدرســه عالی دارالشــفای 
قم ضمــن تبریــک فرارســیدن عید ســعید 
غدیرخم، با بیــان این که اگر خود را شــیعیان 
واقعی امیرالمومنین)ع( بدانیــم و بنامیم، نباید 
فرامــوش کنیم که خداوند چنیــن لطف و کرم 
واالیی را به ما عطا کرده است، اولین الزمه شیعه 
بودن را محبت به امیرالمومنیــن)ع( و فرزندان 
او خواند و ســپس به وصایای امیرالمومنین)ع( 
به امام حسن مجتبی)ع( اشاره کرد و یادآور شد: 
امیرالمؤمنین)ع( به فرزند خود وصیت می کنند:   
پســرکم! تو را به تقوای خدا و برپا داشــتن نماز 
ســفارش می کنم و به این که از گنــاه و خطای 
دیگران در گذری و خشــم خــود را فرو خوری و 
با نزدیکان مراوده کنــی و در مقابل نادان صبور 
باشی و در دین شناخت یابی و در کار خود تأمل 
و درنگ کنی و با قرآن ارتباط گیری و با همسایگان 

خوش رفتار باشی.
یادگار امام در ادامه، به بخش های مختلف این 
وصیت اشاره کرد و درخصوص »گذشت از خطای 
دیگران« گفت: مردم حق خطا کردن ندارند، اما 
حق بخشیده شدن دارند. گاهی اوقات به اشتباه 
گفته می شود انسان جایزالخطاست؛ درحالی  که 
انسان ممکن الخطاست نه این که حق خطا کردن 

داشته باشد.
وی تأکید کــرد: جامعه ای که مــردم در آن از 
خطاهای یکدیگــر نگذرنــد، پراکندگی ایجاد 
می شود و افراد از هم کینه و بغض به دل می گیرند؛ 
بنابراین باید بدانیم باقی ماندن درخطاهای فردی 

و جمعی گذشته صرفا جامعه را پراکنده می کند.
سیدحســن خمینی درخصــوص »ضرورت 
فروخوردن خشــم«، با بیان این که این موضوع 
آنچنان مهم است که برخی اساتید بزرگ حوزه 
علمیه قم سال ها درمورد »گناهان زبان« تدریس 
می کردند، یادآور شــد: بعضی بــزرگان درباره 
ویژگی های حضرت امام می گویند، ایشان مالک 
»حضور« و »زبان« خود بود؛ بدین معنا که اجازه 
نمــی داد درحضورش هرکس هــر کاری کند و 
مراقب زبانش بود که هر ســخنی را به وسیله آن 

بیان نکند.
وی افزود: از یکی از بزرگان شــنیدم که همه 
سعادت این است که انسان مالک زبانش باشد، زیرا 
اگر مالک زبان شدیم، از روی طمع، حسد و غیظ 

سخن نگفته ایم.
یادگار امام گفت: کســی که با غیظ ســخن 

می گوید، اغلب اوقات از عدالت خارج می شود.
وی با تأکید بر این که نبایــد به طور عجوالنه و 
شتاب زده تصمیم بگیریم، گفت: یکی از بزرگان 
عرصه سیاســت به من می گفت رمز توفیق در 
زندگی این اســت که انســان هــر تصمیمی را 
که می خواهــد بگیرد، در لحظه آخــر، به مدت 
24ساعت آن را به تعویق اندازد؛ یعنی هرگاه فکر 
می کنیم کار تمام شده است، باز هم در انجام آن 
درنگ کنیم. یادگار امام یادآور شد: همان گونه که 
در دوران زندگی کنار امام مشاهده کردیم و بعدها 
درخاطرات افراد گوناگون ذکر شــده، بســیاری 
اوقات وقتی شخصیت ها خدمت امام می رسیدند 
و گزارشــی می دادند، ایشان سکوت می کردند و 
سخنی بر زبان نمی راندند و به فرد مقابل می گفتند 

تصمیم را بعدا به شما خبر می دهم.
وی همچنین درخصوص دیگر توصیه علی)ع( 
مبنی بر »ارتباط گیری با قــرآن«، اظهار کرد: در 
روایات آمده که هرگاه می خواهید با خدا ســخن 
بگویید یا او با ما سخن بگوید، قرآن بخوانید؛ یکی 
از اساتید ما که از مراجع تقلید فعلی هستند، به 
من توصیه کردند که روزی 50 آیه قرآن بخوانید؛ 
این توصیه، براســاس روایتی بســیار صحیح از 
معصومین)ع( است و بنابراین باید بدانیم ارتباط 

با قرآن و حضور آن در زندگی بسیار اثرگذار است.
وی تصریــح کرد: اگر در افق جــان و روحمان   
خوبی کســی را بخواهیم، شیوه محبت کردن را 
نیز خواهیم آموخت. گاهی یک تحسین و »خسته 
نباشید« یا لبخند کوچک برای افراد کاری بزرگ 
است. یادگار امام ادامه داد: بعضا سیاسیون خیلی 
بــزرگ از نامه یک طفل دبســتانی چنان انرژی 
می گیرند که از هزار تریبون نمی گیرند یا علمای 
بزرگ گاهی از یک تقدیر آنچنان نشاط می گیرند 
که از هیچ چیز دیگری چنین نیرویی را دریافت 
نمی کنند. سیدحســن خمینی شیعه علی)ع( 
بودن را تابع پیروی از این وصایا دانســت و افزود: 
هرچقدر درعمل به این موارد پیشــروتر باشیم، 
شیعه تر هستیم و هرچقدر شــیعه تر باشیم، در 

رسیدن به جنت الهی جلوتر خواهیم بود.
وی درپایان توصیه کرد: همه سعی کنیم خوب 
باشیم، خرده شیشه نداشته باشــیم و ذاتمان را 
خالص کنیم تا وقتی کسی از کنارمان عبور می کند 

آسیب نبیند، بلکه از ما احساس آرامش کند.

از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی برای یک دوره 
دیگر صورت گرفت

تمدید عضویت آقایان شمخانی و 
جلیلی در شورایعالی امنیت ملی

به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب 
اســالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب 
اسالمی در اجرای اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، عضویت آقایان علی 
شمخانی و دکتر سعید جلیلی را در شورایعالی امنیت 
ملی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری برای یک 

دوره دیگر تمدید کردند.

پیام رهبر معظم انقالب به کاروان پارالمپیک:  

افتخار آفریدید
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظم 
انقالب اســالمی در پیامی از افتخار آفرینی کاروان 
پارالمپیکی جمهوری اسالمی ایران در رقابت های 

پارالمپیک 20۱6 تشکر و قدردانی کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب 
اسالمی متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به شرح 

زیر است:  
بسم اهلل الرحمن الرحیم

کاروان پارالمپیکی شهدای منا!
افتخار آفریدید و ملت عزیز را خرســند کردید. 
آوازه شهیدان مظلوم منا را در فضای جهان پخش 
کردید. لباس مبارک احرام را به رخ دشمنان شعائر 
اسالمی کشیدید. صمیمانه قدردانی و تشکر می کنم. 
امیدوارم در تقّید به ضوابط شرعی مانند همیشه با 
اعتماد به نفسی که شایسته شما است، ظاهر شوید. 
ســانحه دردناک برای جانباز و رزمنده ورزشــکار، 

بهمن گلبارنژاد عزیز مرا متأسف و متأثر کرد.

رئیس قوه  قضائیه:   

متأسفانه هجمه فرهنگی غرب در 
مدارس ما آشکار است

ایرنــا| رئیــس قوه 
جلســه  در  قضائیــه 
مســئوالن عالی قضائی 
با تبریک و تهنیت عید 
والیت گفت: متأســفانه 
امــروز در مــدارس ما 
هجمــه فرهنگی غرب 
بسیار آشــکار اســت و دانش آموزان و دانشجویان 
ما را تحت تأثیر قــرار می دهــد. بنابراین معلمان 
دلســوز باید در کنار تربیت علمی به تزکیه جوانان 
نیز اهتمام کافی داشته باشند و نکات معنوی را به 
نحوی نافذ و موثر برای دانش آموزان و دانشجویان 
خود بیان کننــد.  آیت اهلل آملــی الریجانی با بیان 
این که نخســتین وظیفــه معلمان پــرورش روح 
علمی و تحقیق در محصالن اســت، خاطرنشــان 
کرد: انباشتن مطالب به خودی خود کاری از پیش 
نمی برد؛ بلکه آنچه باعث نتیجه بخش بودن مطالب 
می شود پرورش روحیه علمی و پژوهشی است که 
معلمان از مقطع ابتدایی گرفته تا دانشگاه و استادان 
 حوزه باید این موضوع را مدنظر داشــته باشــند. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر »لزوم پرورش 
شــخصیتی« اظهار کــرد: ما نیازمنــد عالمانی با 
شخصیت استوار و مستقل هستیم. یک عالم و نخبه 
باید به گونه ای پرورش یافته باشد که اگر در کشور 
دیگری امتیازی وجود داشت، به راحتی سرسپرده و 
خودباخته نشود؛ بنابراین تربیت استقالل و استواری 
شخصیت دانشجویان و طالب هم بسیار مهم است. 

سازمان اطالعات سپاه سلمان خبر داد:  

 دستگیری ۲ تروریست پاکستانی
در سراوان

بــا  تســنیم| 
نیروهــای  تــالش 
اطالعــات  ســازمان 
ســپاه ســلمان استان 
سیستان و بلوچســتان 
تروریســت   2
صل  ال نی ا کســتا پا
دستگیر شــدند و 2 بمب پدالی آماده انفجار از آنها 
کشف و خنثی ســازی شــد.  روابط عمومی مرکز 
اطالعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان اعالم 
کرد که پس از رصد منطقه و پایش های اطالعاتی، 
سربازان گمنام مرکز اطالعات سپاه سلمان از ورود 
2 تروریست به خاک کشور مطلع شدند و با توجه 
به اهمیت موضوع، بالفاصله تیم های مرکز اطالعاتی 
سپاه سلمان بررســی موضوع را آغاز کردند.  بر پایه 
این گزارش، با اشــرافیت اطالعاتی سربازان گمنام 
سپاه سلمان، این 2 تروریست قبل از آن که فرصت 
کوچکترین اقدام و تحرکی را پیدا کنند، در منطقه 
عمومی »کله گان« شهرستان سراوان و در عملیاتي 
غافلگیرانه و سریع دستگیر شدند.  پس از دستگیری 
این افراد، مشخص شد که آنها اصالتا پاکستانی و جزو 
یکی از گروهک های تروریستی معاند نظام هستند 
که به قصد خرابکاری و ایجاد فضای رعب و وحشت 
وارد کشور شــده اند.  در بررسی محل اختفای این 
افراد 2 عدد بمب پدالی آمــاده برای انفجار که قرار 
بود در اماکن شلوغ منفجر شود، نیز کشف و توسط 
تیم های تخصصی مرکز اطالعات ســپاه سلمان 
استان خنثی شد.  روابط عمومی مرکز اطالعات 
سپاه سلمان استان همچنین اعالم کرد که این 
2 تروریســت در بازجویی اولیه به قصد اجرای 
اهداف شــوم دیگری اعتراف کردند که به زودی 
اخبار دقیق آن منتشر می شــود.  گفتنی است، 
ضبط مقادیری سالح و مهمات از دیگر کشفیات 
ســربازان گمنام مرکز اطالعات سپاه سلمان از 

محل اختفای آنها بود. 
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گزارش

شهروند| رئیس جمهوری سابق پیش از آن که بتواند سفرهای استانی اش 
را در نیمه دوم  سال 95 دنبال کند، احتماال از عرصه رقابت ها کنار خواهد 
رفت. همین چند وقت پیش بود که خبری از او منتشر شد مبنی بر این که 
مردم کرارا در سفرهای استانی از وی می خواهند به عنوان نامزد به انتخابات  
سال 96 ورود کند. سفرهای استانی احمدی نژاد و بازسازی شبکه ارتباطات 
نیروهای وفادار به رئیس جمهوری ســابق در شهرستان های مختلف نیز 
با همین هدف پی گرفته شــد. از این منظر می توان گفت که احمدی نژاد 
انتخابات ریاست جمهوری را ماه ها جلوتر از دیگر نامزدهای احتمالی آغاز کرد؛ 
البته بدون آن که رسما موضوع را تأیید کند. سخنرانی های او در میان مردم 
شهرستان های مختلف نیز چنین شائبه هایی را برانگیخت. ابتدا گفته شد برای 
این سخنرانی ها مجوز دریافت نکرده اند و سپس وزیر کشور و معاون سیاسی 
وزارت کشور نیز درباره تبعات قانونی شروع پیش از موعد رقابت های انتخاباتی 
هشدار دادند. در گرماگرم این تأیید و انکارها بود که عباس امیری فر، روحانی 
نزدیک به محمود احمدی نژاد در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت »طبق 
خبر موثقی که دارم کال نامزد شدن احمدی نژاد منتفی است و طبق نظر 
ارشادی یکی از مقامات عالیرتبه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران سفر 
استانی هم به صالح نیست و طبق خبر موثق و دقیقی که دارم سفر استانی 
گرگان هم آخرین سفر استانی و بنابر اخبار غیررسمی ۱0 نفر از اعضای محترم 
شورای نگهبان در جلسه غیررسمی که داشته اند نظرشان رد صالحیت بوده 
است و فقط دو نفر موافق ایشان بوده اند. خواهش می کنم غیر از این سوال 
نکنید که با عرض معذرت پاسخگو نخواهم بود.« اظهارات امیری فر آب سردی 
بود بر کمپین هایی که تازه برای حمایت از رئیس جمهوری سابق داشت جان 
می گرفت. واکنش ها البته قابل پیش بینی هم بود. گروهی از دانشجویان دفتر 

تحکیم وحدت به حجت االسالم گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقالب 
نامه نوشتند که »ما دانشجویان انقالبی دفتر تحکیم وحدت با محتوای این 
خبر در گوشی و آن جلسه خصوصی کاری نداریم، بلکه مشکل اصلی ما 
با روندی هست که باعث از بین رفتن تحلیل مردم و بدنه حامیان انقالب 
اسالمی نسبت به سخنان صریح رهبر معظم انقالب است. نویسندگان نامه 
بدون آن که به محتوای »خبر عجیب« اشــاره کنند، در ادامه نوشتند »ما 
دانشجویان انقالبی به نمایندگی از بدنه دلسوز انقالبی، از حضرتعالی و تمامی 
مسئوالن و دست اندرکاران دفتر رهبری و افراد مرتبط خواستاریم تا سریعا و 
به صورت رسمی صحت و سقم این خبر عجیب را اعالم کرده و بدنه انقالبی 
را از تردید روز افزون رهایی داده و ضمن اطالع رسانی دقیق در این خصوص 

باب رفتارهای اینچنینی را سد نمایید«. 

اندکی بعد مهدی فضائلی، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس در یادداشتی 
تحت عنوان »فرصت تازه برای رئیس جمهوری سابق« نوشت: چند روزی 
است محافل رسانه ای و سیاسی گوناگون ازجمله کانال های نزدیک به دکتر 
احمدی نژاد، از مالقات وی با رهبر انقالب اسالمی خبر می دهند. دیداری 
مهم که به  درخواست و پیگیری خود او انجام شده؛ اما ظاهرا نتیجه اش خالف 
انتظار وی بوده  است! فضائلی در ادامه این یادداشت نوشته است: هر چند هنوز 
جزییات این دیدار که چند هفته قبل انجام شده است، منتشر نشده؛ ولی این 
مقدار قطعی است که وی با نهی صریح رهبر معظم انقالب، برای ورود به میدان 

رقابت انتخابات ریاست جمهوری  سال آینده مواجه شده است!
به نوشته مهدی فضائلی، این که چرا رهبر حکیم انقالب اسالمی چنین 
برخورد کرده اند و دالیل ایشان چه بوده است بر ما روشن نیست. همچنین 
صرف نظر از این که آیا صالحیت او برای ورود بــه میدان رقابت انتخابات 
ریاست جمهوری  سال آینده از سوی شورای محترم نگهبان تأیید می شد 
یا نه که البته زمزمه های عدم تأیید جدی بــود، اما نباید فراموش کرد که 
به خصوص دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد جزو پرتنش ترین ادوار 
ریاست جمهوری در ایران بوده  است. همچنین نمی توان نادیده گرفت که 
نشــانه ای از ذره ای تغییر در منش و رفتار احمدی نژاد مشاهده نمی شود؛ 
لذا کامال قابل پیش بینی اســت که حتی صرف ورود مجدد وی به صحنه 
رقابت های سیاسی در این سطح، کشور را دوباره با منازعات و تنش های مضر 
و گرانبار و دوقطبی تنافر برانگیز روبه رو می کند چه برسد به بازگشت احتمالی 
وی به قدرت. یادداشت نویس فارس سپس نوشته است: امروز احمدی نژاد باید 
نشان دهد آیا واقعا سینه او، در برابر تیرهای نشان رفته به سوی رهبری سپر 

است و یا خدای ناکرده خود تیری است در چله به سمت رهبری!

پایان احمدی نژاد؟
 اخبار غیررسمی از مخالفت مقامات ارشد نظام برای حضور احمدی نژاد در انتخابات حکایت می کنند


