
یادگار امام با تأکید بر توجه به تمام ابعاد اندیشه امام، 
گفت:  یاران کسانی هستند که وقتی طرفداری از امام 
نان نداشت و شکنجه و زندان و اعدام داشت، یار ایشان 
بودند.  درحالی که خیلی ها بعدا به سفره آماده رسیدند 
و ش��دیدا طرفدار امام ش��دند و االن کاتولیک تر از پاپ 

شده اند. 
به گزارش جماران، حجت االسالم سیدحسن خمینی 
در اجالسیه مدرسان درس وصیت نامه سیاسی-الهی 
حضرت امام خمینی ک��ه روز گذش��ته در واحد علوم 
و تحقیقات تهران دانش��گاه آزاد اس��المی برگزار شد، 
»تحری��ف« را ازجمله آفت ه��ای مورد تهدی��د امام و 
اندیشه ایشان ذکر کرد و گفت: تحریف که بازگرداندن 
یک شیء از معنای اصلی اش است در دو نوع مستقیم و 
غیرمستقیم رخ می دهد که نوع مستقیم آن روشن بوده 
و در طول تاریخ نمونه های فراوانی دارد.  بدین معنا که 
بغض و کینه باعث می شود تا یک اتفاق یا جمله صریح 

به طور مستقیم مورد تحریف قرار گیرد. 
وی ضم��ن روایت چن��د نمونه تاریخ��ی از تحریف 
مستقیم، جلوگیری از این نوع تحریف را وظیفه همگان 
دانست و افزود: متاسفانه امروز اینگونه است که اگر نفع 
افراد در یک تحریف بود، در قبال آن سکوت می کنند و 
اگر ضرری به آنها وارد می کند حرف می زنند و اعتراض 
می کنند و اگر خاطره ای به نفع شان بود سکوت اختیار 

کرده و در غیراین صورت معترض می شوند. 
وی یادآور شد:  بارها در سخنانم از این مثال استفاده 
کرده ام که اگر چش��م، یک دهم صورت ش��ما یا بینی 
یک چهارم آن اس��ت، در کاریکاتور این نسبت ها به هم 
می خورد و کسی که آن را می بیند شما را در آن می بیند 
اما این تصویر واقعی شما نیست.  بنابراین اگر درون یک 

مکتب فکری هم نسبت ها به هم ریخته شود آن مکتب 
تحریف غیرمس��تقیم شده اس��ت.  تولیت آستان امام 
خمینی )س( در ادامه سخنان خود با بیان این هشدار که 
اگر مراقب نباشیم و در نظام و مکتب امام یکی از پایه ها 
را فربه تر ببینیم یک تحریف غیرمستقیم اتفاق افتاده 
است، تصریح کرد:  امروز گروهی اینگونه بحث می کند 
که انگار در مکتب امام مردم نقشی ندارند و گروهی دیگر 
به گونه ای بحث می کنند که گویی اسالمیت توسط امام 
کنار گذاشته شده است؛ خیر! همان امامی که می گوید 
میزان رأی ملت است، نظریه والیت فقیه را هم مطرح 
می کند و همان امامی که قید »مطلقه« را برای والیت 
فقیه ذکر کرد، در فلسفه سیاسی و ذهنی اش باالترین 

نقش و جایگاه را به مردم می دهد. 
وی با بی��ان این که ب��ا پررنگ کردن برخ��ی از ابعاد 
اندیش��ه امام دچار تحریف غیرمس��تقیم اندیشه های 
ایشان شده ایم، گفت:  »استقالل و عزت« و در کنار آن 
»همزیستی مسالمت آمیز با دنیا« از پایه های اندیشه 
امام اس��ت و این بدان معنا نیست که اگر می خواهیم با 
جهان همزیستی کنیم استقالل را از دست دهیم و اگر 
می خواهیم اس��تقالل داشته باشیم با همه دنیا ستیزه 
کنیم.  سیدحسن خمینی با اشاره به »آزادی« به عنوان 
یکی از شعارهای اساسی انقالب اسالمی، گفت:  ممکن 
است با پررنگ کردن آزادی ارزش های اخالقی جامعه 
مورد بی توجهی قرار گیرد ی��ا خدای نکرده با پررنگ تر 

کردن ارزش ها به آزادی بی توجهی شود. 
وی گفت:  علمای علم اخالق می گویند اخالق عین 
عدالت است و عدالت عین اعتدال است؛ اعتدال یعنی 
حد فاصل بین افراط و تفریط و رفتن به طرف هر کدام از 

این طرف، خروج از اعتدال و حکمت است. 
سیدحس��ن یادآور ش��د:  یکی از بحث هایی که در 
س��خنان امام گم ش��ده، موضوع »تحجر« است. اتفاقا 
یکی از بحث های مهمی که امام در دو، سه سال آخر عمر 
خود در کنار »اطالق والیت فقیه« مطرح کردند تحجر 
بود؛ مخاطب ایشان چه کس��انی بودند و چه کسانی را 
براساس این سخنان برنمی تابیدند؟ مگر امام در مورد 
امثال فتوای حالل بودن برخی از انواع موسیقی نگفتند 
که اگر قرار اس��ت کس��ی در این راه فدا شود اولین نفر 
خودم هستم؟ یادگار امام با تأکید بر این که اسالم امام 
کاریکاتوری نبود، گفت:  اگر یک نفر جلوی من و شما 
شرب خمر کرد او را طرد می کنیم، اما اگر او غیبت کند، 
تهمت بزند و دروغ بگوید پشت سر او ممکن است نماز 
هم بخوانیم درحالی که در دین خدا غیبت از زنا هم بدتر 
است.  چرا نسبت به غیبت حساس نیستیم؟ چون اسالم 
ما کاریکاتوری شده است و تناسب ها در ذهن مان به هم 
ریخته اس��ت. اما نزد امام اینگونه نبود و هرکس جلوی 
ایش��ان غیبت می کرد ایش��ان چهره اش در هم تنیده 

می شد و بشدت برخورد می کردند. 
وی ادام��ه داد:  در بحث ه��ای فرهنگ��ی و فضاهای 
دانش��گاهی، یکی از مباحث��ی که امام مط��رح کردند 
تحجر اس��ت و امروز باید تحجر را تعریف کنید و آن را 
خط قرمز قرار دهید؛ همان گونه که وادادگی و عدم توجه 
به ارزش ها و بی توجهی به حجاب اسالمی نیز غیرقابل 

پذیرش است. 

روي خط خبرخبر سیدحسن خمینی: 
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   یکی از بحث هایی که در سخنان امام گم شده، موضوع »تحجر« است

روح اهلل س�پندارند| وزارت عل��وم دول��ت یازدهم 
از همان آغاز به کار حس��ن روحانی،  خط افتراق دولت 
با برخ��ی جریان ها ب��ود تا رویکردهای سیاس��ی جای 
تالش های معطوف به حل مشکالت کش��ور را بگیرد. 
شاهد مثال آن هم برکناری فرجی دانا از سوی مجلس، 
به رغم رضایت جامعه دانش��گاهی در 9ماه تصدی گری 
او ب��ر وزارت علوم بود. ماجرا از آنجایی ش��روع ش��د که 
وزارت علوم بررس��ی پرونده  بورس��یه های غیرقانونی 
در وزارت علوم را در دس��تور کار ق��رار داد. آمار و ارقام از 
تخلفات گس��ترده ای حکای��ت می کرد ک��ه در دولت 
گذش��ته، راه را برای برخی افراد باز کرده ب��ود تا رانت را 
جایگزین صالحیت و شایس��تگی کنند. مجوز آن هم 
در دس��تورالعمل های دولت گذش��ته صادر شده بود. 
دستور العمل هایی که با روی کار آمدن دولت یازدهم لغو 
شد. اما وزارت علوم به این مسأله بسنده نکرد که راه برای 
تخلف بسته شود، بلکه بررسی تخلفات گذشته را هم در 

دستور کار قرار داد.  
کمیته ای برای بورسیه از دل استیضاح

پس از چند هفته کش��مکش درنهایت مجلس، رضا 
فرجی دانا را اس��تیضاح کرد و ح��اال محمدعلی نجفی 
سرپرس��ت وزارت علوم اس��ت.  اما قبل از اس��تیضاح، 
کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجل��س کمیته ای را 

تشکیل داده بود تا مسأله بورسیه ها را بررسی کند. 
جواد هروی، رضا صاب��ری، علی اصغر زارعی و عباس 
مقتدای��ی نمایندگانی بودند ک��ه دراین کمیته حضور 
داش��تند و مامور بررس��ی ادعای وزارت علوم مبنی بر 
تخلفات گس��ترده در زمینه بورسیه ها ش��دند. از میان 
آنها، علی اصغر زارعی عضو جبهه پایداری و رضا صابری 
و عب��اس مقتدایی هم نزدیک به این جبه��ه بودند.  اما 
جواد هروی تنها عضو مس��تقل این کمیته بود که پرده 

از تخلفات گس��ترده برداش��ت، به طوری که در جریان 
اس��تیضاح فرجی دانا،  به یک��ی از حامی��ان وزیر علوم 
تبدیل ش��د. حتی در جلسه اس��تیضاح هم در صحن 
علنی مجلس، جزییات تکان دهنده ای از بورس��یه های 

غیرقانونی مطرح کرد. 
تخلفات در دولت احمدی نژاد

 29 مرداد جواد هروی ک��ه به عنوان یکی از مخالفان 
استیضاح سخن می گفت در قامت عضو کمیته بررسی 
پرونده های بورس��یه گفت که در این پرونده ها اعطای 
بورسیه معدل لیس��انس زیر 12 و معدل فوق لیسانس 
زیر 14 نیز وجود داش��ته اس��ت.  این عضو کمیسیون 
آموزش در همان جلس��ه اس��تیضاح تأکی��د کرد که 
بورس��یه های غیرقانونی یک رانت ناعادالنه بوده است. 
این رانت بدین صورت بوده که برای ورود به دوره دکترا 
دیگر نیازی به آزمون و مصاحبه نیست و افراد براساس 
نامه  های این مس��ئول و آن مس��ئول بدون اطالع وزیر 
دوره دکت��را را می گذراندند.  نکته جالب این اس��ت که 
دستورالعملی که باعث ایجاد زمینه رانت برای استفاده 
۳ هزار نفر از بورسیه های غیرقانونی شده، در دوران وزارت 
محمدمهدی زاهدی در دولت احمدی نژاد صادر ش��ده 
است.  اما زاهدی حاال به عنوان رئیس کمیسیون آموزش 
مجل��س، راه دیگ��ری را در پیش می گیرد ت��ا ماجرای 
بورسیه ها از مجرای دوم پیگیری شود. این در شرایطی 
است که بعد از افش��ای ماجرای بورسیه ها و نام برخی از 
نمایندگان مجلس و فرزندان برخی از مسئوالن وزارت 
علوم، پای مقام��ات دیگری چون برخی از اس��تانداران 

دولت احمدی نژاد نیز به این موضوع باز شد. 
ماجرای کمیته دوم مجلس

یک هفته پس از استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم و 
برکناری اش از این پست، کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس، کمیته جدیدی برای بررس��ی بورس��یه های 
غیرقانونی تشکیل داد. در کمیته جدید دیگر خبری از 
همان یک نماینده مستقل هم نبود و سیدمحمود نبویان، 
قاسم جعفری، علی اصغر زارعی،  عطااهلل سلطانی صبور 
و علیرضا س��لیمی به عضویت آن درآمدند.  این خبر را 
زاهدی وزیر علوم احمدی نژاد و رئیس فعلی کمیسیون 
آموزش مجلس داد. ترکیب کمیته جدید مجلس در نوع 
خودش جالب توجه است. تمامی اعضای این کمیته از 
امضاکنندگان اس��تیضاح فرجی دانا انتخاب ش��دند. از 
س��وی دیگر این 5 نفر یا عضو جبهه پایداری هستند یا 

مواضع بسیار نزدیکی به آن دارند. 
تشکیل کمیته ای در دولت

پس از آن، وزارت علوم هم بیکار ننشست، قرار بر آن 
شده بود که بررس��ی بورسیه های غیرقانونی حتی پس 
از استیضاح فرجی دانا ادامه یابد. عبدالحسین فریدون 
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم از تشکیل کمیته ای در 
این وزارتخانه خبر داد که از برخی نمایندگان مجلس، 

اساتید دانشگاه  ها و اداره کل بورس تشکیل شده است. 
قرار بر این ش��د تا مه��دی دواتگ��ری و محمدعلی 
پورمختار نیز از س��وی مجلس در جلسات این کمیته 
حضور داشته باشند.  از سوی دیگر نصیری قیداری معاون 
پارلمانی وزیر علوم هم به عنوان س��خنگوی این کمیته 
منصوب شد.  اما تشکیل این کمیته واکنش تند برخی 
نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.  سخنگوی 
کمیس��یون آموزش می گوی��د جلوی کمیت��ه وزارت 
علوم می ایستیم. قاسم جعفری، از استیضاح کنندگان 
فرجی دانا و عضو کمیته جدید مجلس برای بورسیه ها، به 
»پیام نو« گفته است که تشکیل کمیته در این وزارتخانه 
را قبول ندارد.  جعفری وزارت علوم را متهم کرده که به 
دنبال تشتت در مجلس است،. این نماینده اصولگرای 

مجلس گفته است:  »بررسی بورسیه ها کار کمیسیون 
آموزش اس��ت و ما فعالیت های خ��ارج از این چارچوب 
را قبول نداری��م. آقایان در وزارت علوم هم در راس��تای 
ایجاد تشتت در مجلس کمیته خود را تشکیل داده اند 
و متاسفانه موفق هم بوده اند.  مجلس باید بیشتر از این 

حواس خود را جمع کند و وارد این بازی ها نشود.«
از س��وی دیگر رئیس کمیته  آموزش عالی مجلس با 
رویکرد این نمایندگان مخالف است و تأکید دارد که با 
توجه به مشخص شدن تخلفات، دیگر نیازی به این اندازه 
حرف و توجیه وجود ندارد.  این که بخواهیم با توجیه این 
قضیه موض��وع را از خاطر مردم پاک کنیم اصال صحیح 
نیست.  جواد هروی روز گذشته در ادامه به ایسنا گفته 
اس��ت: کارهایی که از این پس انجام می شود صرفا یک 
رویکرد توجیه گر است، با توجه به انتظاری که مردم دارند 
باید جلوی این قضیه و تخلفی که انجام شده، گرفته شود 
و تصور می شود که کار اساسی از جانب دستگاه قضایی 
صورت گیرد و عمال ماموریت کمیته های بررسی مجلس 
به پایان رسیده است.   اما عطااهلل سلطانی صبور یکی دیگر 
از اعضای کمیته دوم مجلس درباره اظهارات هروی در 
مورد پروند بورس��یه ها، به پیام نو گفته اس��ت: »آقای 
هروی اگر حرفی زده برای خودش گفت��ه و ما نظر او را 
اصال کار شناسی و واقعی نمی دانیم و اصال هیچ استداللی 
نداش��ت.« با این حال در گزارش های��ی که همان زمان 
استیضاح منتشر شده بود، ذینفع بودن برخی نمایندگان 
هم در بورس��یه ها مطرح ش��د.  حاال نمایندگانی نظیر 
زاهدی در مجلس خود را متولی بررسی پرونده بورسیه ها 
می دانند که تخلفات متوجه عملکرد خود آنها در زمان 
تصدی وزارت علوم در دولت سابق است. باید دید، دیگر 
دستگاه های متولی بررسی تخلفات اداری، چه موضعی 

در برابر پرونده بورسیه ها خواهند گرفت. 

موج جدید واکنش های حامیان دولت قبل در مجلس علیه وزارت علوم

بورسیه های غیرقانونی در هزارتوی بهارستان
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نگاه

فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران 
درخص��وص نح��وه تعامل س��پاه با 
دول��ت یازدهم، با بیان این که س��پاه 
همان گونه که قبال اعالم کرده از همه 
دولت ها حمایت می کند، خاطرنشان 
کرد: سپاه، هم در عرصه سازندگی و 
هم در سایر عرصه ها آماده همکاری 
با دولت اس��ت و الحمدهلل بین دولت 
و س��پاه رابطه خوبی برقرار است.  به 

گزارش تسنیم، س��ردار جعفری با بیان این مطلب 
افزود: س��پاه در اقدام��ات س��ازندگی و اقداماتی که 
مربوط به معیش��ت، رف��اه، امنیت و آس��ایش مردم 
باشد با دولت همکاری می کند.  به هرحال در عرصه 
محرومیت زدایی و س��ازندگی کارهای بزرگی انجام 
داده ایم و دولت نیز به این امور واقف است البته از اول 
تشکیل دولت اعالم کردیم که در عرصه سازندگی به 
دولت کمک خواهیم کردیم هر چند در اوایل تشکیل 
دولت ابهاماتی برای آنها وجود داش��ت اما رفته رفته 
به این نتیجه رس��یدند که مجموعه سپاه در عرصه 
سازندگی توان قابل توجهی دارد و نمی توان این حوزه 
را نادیده گرفت.   فرمانده س��پاه پاسداران همچنین 
درباره توان عملیاتی نیروی قدس سپاه تصریح کرد:  
در کشورهایی مثل لبنان، سوریه و عراق اگر احتیاج 
به کمک در این عرصه  ها باش��د ما ای��ن کمک ها را 
انجام می دهیم و اگر بخواهیم ارزیابی از توان نیروی 
قدس سپاه داشته باش��یم بهترین ارزیابی، اعتراف 
دش��منان در برابر نیروی قدس اس��ت که هر چقدر 
دشمنان برای س��اقط کردن حاکمیت در سوریه و 
یا ایجاد ناامنی و اخت��الف در عراق به کار گرفتند، به 

هدف خود نرسیدند و یا در ایستادگی 
مردم جنوب لبنان در برابر تجاوزات 
رژیم صهیونیس��تی نق��ش نیروی 
قدس روش��ن و ش��فاف است و همه 
این را می دانن��د؛ البته اصل موفقیت 
در این کش��ورها خود مردم هستند 
که اراده ایس��تادگی دارند که در کنار 
آن، حمایت های فکری و آموزش��ی 
از طریق نیروی قدس س��پاه صورت 
می گیرد که بس��یار ه��م موفقیت آمیز بوده اس��ت.  
فرمانده کل س��پاه در پاسخ به س��وال دیگری مبنی 
بر این که آیا تغییر نام نیروی هوایی س��پاه پاسداران 
به هوافضا در راستای تولید پهپادهای پیشرفته و یا 
اقدامات دیگری در این جهت اس��ت، اظهار داشت:  
خیر؛ توانمندی هایی که ما در عرصه پهپاد و ساخت 
آنها چه در حوزه عملیاتی و چه در حوزه شناس��ایی 
و یا در بخش منهدم کردن پهپادهای دش��منان به 
دست آورده ایم، در حیطه نیروی هوایی است و بحث 
هوافضا عرصه دیگری را شامل می شود که در ارتفاع 
باالتر و موضوعاتی مانند ماهواره ه��ا و بهره برداری از 
آنها فعالیت می کند.  توانمندی ساخت و تولید پهپاد و 
یا منهدم کردن پهپادهای دشمن و یا توانمندی های 
راداری و موش��کی در عرصه همان توانمندی هوایی 
اس��ت.  وی درخصوص عملیات شکستن محاصره 
آمرلی و این که آیا ایران در این عملیات حضور داشته 
است؟ به منطقه حساس و استراتژیکی بودن منطقه 
آمرلی اشاره و تصریح کرد:  نقش ایران در این عملیات 
کمک فکری و البته انتقال تجربی بوده است و لزومی 

به حضور نیروی نظامی نبوده است. 

سردار جعفری: 

بیندولتوسپاهرابطهخوبیبرقراراست

چهره

مشاور ارش��د رئیس جمهوری با 
اش��اره به اقدام غیرقانونی مس��ئول 
سابق دبیرخانه ش��ورایعالی مناطق 
آزاد کش��ور گفت: آق��ای بقایی در 
زمان مسئولیت خود، اموال مناطق 
آزاد را ب��ه قیم��ت بس��یار نازلی به 
م��دت طوالنی ب��ه خود اج��اره داد 
به ط��وری که هم به عن��وان موجر و 
هم مستاجر نقش ایفا می کرد و خانه 

خود را به خودش اجاره داد.  ب��ه گزارش ایرنا، چند 
ماه پس از آن که مشاور ارشد رئیس جمهوری خبر 
داده بود که برخی مدیران دولت نهم و دهم، بخشی 
از اموال دولت ش��امل چند س��اختمان و تعدادی 
خودرو را به دولت یازدهم پس نداده اند، اکبر ترکان 
باب ت��ازه ای از ای��ن موضوع را گش��وده و می گوید: 
همچنان تغییری در شرایط ایجاد نشده و با گذشت 
یک س��ال از آغاز به کار دولت یازدهم، این اموال در 
دست مس��ئوالن قبلی باقی مانده و دولت ناچار به 
شکایت از این افراد به دس��تگاه قضایی شده است.   
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با گالیه از عدم تحویل 
اموال دولتی از سوی برخی مسئوالن دولت دهم، به 
بیان ماجرا پرداخت و افزود:  مسئول سابق دبیرخانه 
مناطق آزاد در زمان مسئولیت خود، جایی را به نام 
خان��ه ایرانیان خارج از کش��ور به صورت خصوصی 
در وزارت کش��ور به ثبت رسانده است.  مشاور ارشد 
رئیس جمهوری، ادام��ه داد: از آن جا ک��ه در دولت 
محلی به نام شورایعالی ایرانیان خارج از کشور وجود 
دارد، اذه��ان عمومی تصور می کنن��د که این حق 
محسوب می ش��ود اما بقایی برای حمایت از خانه 

ایرانیانی که خودش به ثبت رسانده، 
از دولت یک مصوبه گرفته است، بعد 
هم ساختمان مناطق آزاد را به عنوان 
موجر اج��اره داده به خان��ه ایرانیان 
خارج از کش��وری که خود مستاجر 
آن ب��وده اس��ت.  وی اف��زود:  بقایی 
برای تنظیم قرارداد اج��اره از طرف 
مناطق آزاد از مش��اور خود خواسته 
بود که این ق��رارداد را امضا کند و از 
طرف خانه ایرانیان نیز فردی که همکارش بوده این 
قرارداد را به امضا رسانده اما در حقیقت، هر دو طرف 
را خود سازماندهی کرده، در نتیجه ساختمان های 
مناطق آزاد را اینگونه برای مدت طوالنی اجاره داده 
است.  دبیر ش��ورایعالی مناطق آزاد تأکید کرد:  این 
موضوع از س��وی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده تا 
اموال دولتی به بیت المال بازگ��ردد و پرونده آن هم 
در نوبت رس��یدگی قرار دارد.  وی با تأکید بر آن که 
خودرو ها، اموال و ساختمان هایی که توسط برخی 
مسئوالن دولت سابق در اختیار گرفته شده، پس از 
گذشت یک سال از رفتنشان، همچنان توسط این 
افراد مورد اس��تفاده قرار می گیرد، افزود: امیدواریم 
به زودی شاهد بازگش��ت اموال دولتی به بیت المال 
باشیم.  الزم به ذکر است موضوع در اختیار گرفتن 
اموال دولتی از سوی برخی مسئوالن دولت دهم و 
پس ندادن آن به دولت جدید پیشتر از سوی ترکان 
طرح شد و حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم به 
آن واکنش نشان داد، اما پس از تبادل گفت وگوهای 
رسانه ای بین ترکان و بقایی، این ماجرا مسکوت ماند 

و خبری از موضوع نشد. 

ترکان: 

بقاییهمبهعنوانموجروهممستاجردرمناطقآزادنقشایفاکرد

آیت اهلل یزدی:  

دولتموردحمایترهبریاست
رئیس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با بیان 
این که دولت م��ورد حمایت رهبری اس��ت، گفت: 
یکی از کارهای اساسی دولت، رابطه گرم و صمیمی 
با مرجعیت اس��ت.  به گزارش ایرن��ا آیت اهلل محمد 
یزدی با بیان ای��ن مطلب افزود:  تاکن��ون اظهارات 
رئیس جمهوری، مناس��ب و همراه ب��ا رهبری بوده 
و صحبت هایی که با معظم له زاویه داش��ته باشد از 
ایشان شنیده نشده اس��ت.   وی گفت: رهبر معظم 
انقالب اس��المی در دی��دار با اعضای هی��أت دولت 
مطالب مهمی را تذک��ر دادند و در اجالس��یه اخیر 
خبرگان رهبری به رئیس جمهوری تأکید شده که 
باید به تذکرات رهبر معظم انقالب اس��المی توجه 
ش��ود و کارهای اجرایی و عملیاتی ص��ورت گیرد و 
 این طور نباشد که این مباحث تشریفاتی تلقی شود. 
آی��ت اهلل یزدی تصری��ح کرد: رهبر معظ��م انقالب 
اس��المی وقت��ی در جلس��ه رس��می مطالب��ی را 
 بی��ان فرمودن��د، بای��د آث��ارش را مش��اهده کرد. 
وی خاطرنش��ان کرد: کار اولی که باید انجام ش��ود، 
رابط��ه دولت ب��ا مرجعیت گرم و صمیمی باش��د و 

نگذارید این رابطه سرد یا قطع شود. 
 

 یک عضو مؤتلفه مطرح کرد: 

قولهمراهیجبههپایداریبا
اصولگرایاندرانتخاباتخبرگان

یک عضو حزب مؤتلفه اسالمی گفت که پایداری ها 
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری پذیرفته اند که 
کامال همراه و هماهنگ با س��ایر اصولگرایان عمل 
کنند.  به گزارش »آن��ا« جواد آرین منش با بیان این 
مطلب افزود: در مورد مجلس هم نیازمند برگزاری 
جلسات مداوم هستیم. در شرایط فعلی عدم اتحاد 
به معنای پیروزی جریان رقیب اس��ت.  عضو حزب 
مؤتلفه اسالمی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما 
با وجود تاکیدات جبهه پایداری برای انتخاب اصلح،  
آیا این طیف خرد جمعی در اصولگرایان را خواهند 
پذیرفت،  گفت: نمی توانم پیش بین��ی کنم تا زمان 
برگزاری انتخابات مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد ولی 
شکل گیری اتحاد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.   

وزیر اطالعات: 

توطئههایزیادیعلیهکشورمان
خنثیشدهاست

وزیر اطالعات گفت: توطئه های زیادی در سال های 
گذش��ته علیه کش��ورمان طرح ریزی و اجرا شده که 
خوشبختانه تاکنون تمامی آنها توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( خنثی شده اس��ت.  به گزارش فارس 
سیدمحمودعلوی در مراس��م بزرگداشت درگذشت 
آیت اهلل ش��یخ محمدتقی نصیری از مؤسسان حوزه 
علمیه س��منان که با حضور پرشور مردم و مسئوالن 
در مسجد جامع این ش��هر برگزار شد، اظهار داشت: 
خوش��بختانه در تم��ام س��ال های پ��س از پیروزی 
انقالب اسالمی، عالم و فقیهی با درایت و قابل اتکا در 
کشورمان وجود داشته که سبب شده است تا دشمنان 
در پیگیری اهداف خود نتوانند به موفقیتی برس��ند.   
علوی با بیان این که اتکای نظ��ام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و مردم کشورمان در همه این سال ها به 
مردی بوده است که از همه جهات عالم و فقیه هستند، 
تصریح کرد: والیت فقیه و پیروی از این اصل اساسی 
سبب شده است تا ایران اسالمی و انقالبی که با خون 
هزاران جوان ایرانی بنا نهاده شد، برابر انواع توطئه  ها، 
دسیسه ها، نیرنگ ها و تالش های دشمن مصون بماند.   
وزیر اطالعات حفظ انقالب را از اوجب واجبات دانست 
و گفت:  ۳5 سال از عمر انقالب اسالمی گذشته است 
و مردم ما نیز همواره در صحنه بوده  و نشان داده اند که 

حافظ کشور و انقالبشان هستند.  

موسوی الری: 

احتمالدیدارخاتمیبارهبری
در روزهای اخیر خبر انتش��ار نامه ابراز خرسندی 
مجم��ع روحانیون مب��ارز از س��المتی مقام معظم 
رهبری با واکنش تند بعضی رس��انه ها مواجه ش��د 
و برخی آن را تالش برای بازگش��ت بدون هزینه به 
دامان نظام و عرصه فعالیت های سیاسی تلقی کردند. 
به گزارش جماران، عبدالواحد موس��وی الری گفته 
است: نام مجمع روحانیون مبارز با نظام و انقالب گره 
خورده و نظام با آنها قهر نکرده  اس��ت.  تازه به دوران 
رسیده هایی که می خواهند آبی را گل آلود کنند و از 
آن ماهی بگیرند، باید بروند به حال خودشان فکری 
کنند.  وی همچنین درباره نامه سیدمحمد خاتمی 
به رهبر معظم انقالب گفت: این  نامه، از سوی مجمع 
روحانیون مبارز است و آقای خاتمی به عنوان رئیس 
ش��ورای مرکزی از ط��رف مجم��ع آن را امضا کرده  
است. عضو ش��ورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز 
در پاسخ به واکنش این رس��انه ها اظهار کرد: کسی 
از دامان نظام خارج نشده  است که بخواهد بازگردد، 
بنابراین نامه مجمع روحانیون مبارز یک نامه نگاری، 
درون نظام بوده  اس��ت. وی درباره طرح پیش شرط 
معذرت خواهی برای نگارش چنین نامه هایی گفت: 
مجموعه مجمع روحانیون مب��ارز و چهره هایی که 
در ش��کل گیری و تداوم انقالب موثر ب��وده، در تمام 
مراحل انق��الب، در متن انقالب حاض��ر بوده  و هیچ 
موضع گیری جز با دغدغه نظام و انقالب نداشته اند؛ از 
چه کسی باید عذرخواهی کنند؟ عضو شورای مرکزی 
مجمع روحانیون مبارز اظهار کرد: در روز های گذشته 
بعضی از دوس��تان عضو مجمع ازجمله جناب آقای 
محتشمی پور نیز به عیادت رهبر انقالب رفته اند؛ البته 
آقای خاتمی یزد بوده اند و دیروز به تهران بازگشته اند. 
بنده البته چندان در جریان برنامه های آقای خاتمی 
نیستم و ممکن است آقای خاتمی هم عیادتی از رهبر 

انقالب داشته  باشند. 

رهبر معظم انقالب در پیام تسلیتی اعالم کردند: 

عمرشریفعالموارستهشیخ
محمدتقینصیریدرتبلیغمعارف
اسالمیوقرآنیوهدایتمردم

سپریشد

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در پیام��ی درگذش��ت عالم وارس��ته 
حجت االس��الم والمس��لمین آقای حاج ش��یخ 

محمدتقی نصیری را تسلیت گفتند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح 

است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

درگذشت عالم وارس��ته جناب حجت االسالم 
والمسلمین آقای حاج شیخ محمدتقی نصیری 
رحمه اهلل علیه را که عمر شریف خود را در تبلیغ 
معارف اس��المی و قرآنی و هدایت مردم س��پری 
کرد و دلس��وزانه به تربیت طالب و فضالی علوم 
دینی هّمت گماش��ت، به حوزه علمیه سمنان و 
روحانیت مکّرم آن سامان و به همه ارادتمندان و 
عالقه مندان به ایش��ان و بیت آن مرحوم تسلیت 
می گویم و رحمت و غفران اله��ی برای آن فقید 
سعید و حشر با اولیای الهی خاصه فرزند شهیدش 

را از پروردگار مسألت می نمایم. 
 سیّدعلی خامنه ای
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خاطرهآیتاهللهاشمیازروحانی
کهمبارزهباشاهراحراممیدانست

پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
حاش��یه نگاری از دیدار رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با خانواده شهید آیت اهلل قدوسی را 

منتشر کرده است. 
چنانکه س��ایت  هاشمی نوش��ته است، رئیس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ی��ک روحانی 
نام هم برده اس��ت اما خبرنگار نام وی را رسانه ای 
نکرده،  هاشمی رفسنجانی در دیدار با بیت آیت اهلل 
شهید قدوسی گفته  است: »این روحانی در سال 
48 در اوج غرب��ت ام��ام گفت: من دیگ��ر مبارزه 
نمی کنم. مبارزه حرام است! می خواهم کار علمی 

و فرهنگی کنم.«
هاشمی در ادامه خاطره ای از همراهی با آیت اهلل 
خامن��ه ای برای مج��اب کردن همی��ن آقا برای 
ادامه مبارزه در س��ال 48 می گوید: رئیس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام گفته است: »دو نفری 
– به اتفاق آقای خامنه ای- صبحانه رفتیم منزل 
آقای قدوس��ی.  این آقا هم آن جا بود. نشستیم تا 
ظهر با او بحث کردیم تا قانعش کنیم.  برای ادامه 
مبارزه. آخرش هم گفت من ای��ن مبارزه را حرام 
می دانم! به جامعه مدرس��ین هم گفته ام، مبارزه 
با شاه حرام اس��ت! آقای خامنه ای از او پرسیدند: 
دلیلت چیه؟  آن آقا در جواب گفته بود: مبارزه ای 
که مجاهدین و چپی ها در آن باشند، حرام است. 
آقای خامنه ای هم به تلخی به او گفته بود: اگر اهل 
مبارزه نیستی، خب مبارزه نکن ولی الاقل مبارزه 

را با این حرف ها خراب نکن.«
هاشمی در ادامه می گوید رهبری از سال 48 تا 

 سال 57 با آن آقا یک کلمه هم حرف نزد. 

مجید انصاری: 

خاتمی،هاشمیوسیدحسنخمینی
شخصیتهایکالنملیهستند

مع��اون پارلمانی رئیس جمه��وری با تاکید بر 
اینکه اقدامات نامهربانانه اقلی��ت را نباید به پای 
همه مجلس گذاشت، الزمه تعامل بیشتر دولت و 
مجلس را خودداری از مچ گیری و بهانه جویی های 

سخت گیرانه عنوان کرد. 
مجید انصاری در گفت وگویی ب��ا ایلنا، درباره 
احتمال تش��کیل یک ح��زب فراگی��ر با حضور  
هاشمی رفس��نجانی و سیدحس��ن خمین��ی و 
س��یدمحمد خاتمی گفت: اینها شخصیت های 
کالن ملی هس��تند که باید فرا ت��ر از یک جریان 
حزب��ی آنه��ا را ارزیابی کرد چ��را که آنه��ا باید 
کمک حال رهبری در کشور باشند نه به عنوان یک 

لیدر جریان خاص. 
 وی همچنین ابراز امی��دواری کرد که مجلس 
آینده مجلس همسو با سیاست های دولت باشد 
و وظیفه دولت در انتخابات آینده را تنها برگزاری 
انتخابات سالم با حضور حداکثری مردم در عین 
رعایت امانتداری عنوان می کند و می گوید از نظر 
دولت فعلی استفاده از امکانات در جهت مسائل 

حزبی مردود است.
حجت االسالم مجید انصاری در بخش دیگری 
از گفت وگویش با بیان این که در مجمع روحانیون 
مبارز تاکنون هیچ بحثی را راجع به انتخابات آینده 
نداشته ایم، گفته است: هرچند مجمع روحانیون 
یک گ��روه و مرجع سیاس��ی و از ی��ادگاران امام 
است و توصیه امام این بوده که این مجمع وظیفه 
طبیعی خود را در مسائل مهم انقالب انجام دهد 
که انتخابات هم ازجمله آن است ولی تاکنون نه 
درمورد انتخابات مجلس و نه خب��رگان ورودی 

نداشتیم، اما در آینده خواهیم داشت.  
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