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دبير ستاد انتخابات کشور 
مشخص شد  

با پيشنهاد وزير کشور و تاييد هيئت اجرايي مرکزي انتخابات، 
سيدصولت مرتضوي معاون سياسي وزير کشور به عنوان دبير ستاد 

انتخابات کشور انتخاب شد.
اولين جلسه هيئت اجرايي مرکزي انتخابات يازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري صبح روز شنبه به رياست وزير کشور و رييس هيئت اجرايي 

مرکزي تشکيل شد . 
 در اين جلسه بنا به پيشنهاد وزير کشور و تاييد هيئت اجرايي مرکزي 
انتخابات، سيدصولت مرتضوي معاون سياسي وزير کشور به عنوان دبير ستاد 

انتخابات کشور انتخاب شد.   
  همچنين در اين جلسه مرتضي بختياري وزير دادگستري به اتفاق آرا 

به عنوان نايب رييس هيئت اجرايي برگزيده شد  . 
  به گزارش ايسنا، سيدصولت مرتضوي عالوه بر دبيري ستاد انتخابات 

کشور، دبيري هيئت اجرايي مرکزي را نيز بر عهده خواهد داشت  . 
احتمال کناره گيري عارف

 از کاندیداتوري
يک فعال سياس�ي اصالح طلب اعالم کرد اگر آقايان هاش�مي 
و خاتمي بر س�ر کانديدا توري آقاي عارف اجماع نکنند بعيد اس�ت 

ايشان کانديدا شود. 
به گزارش مش��رق، علي اکبر اولياء از چهره هاي نزديک به محمدرضا 
عارف با اش��اره به اينکه  در شرايط فعلي مشخص نيست آقاي عارف بتواند 
نامزد مطرح اصالح طلبان  ش��ود زيرا ايش��ان به اجماع نظر آقايان هاشمي 
و خاتمي نياز دارد، گفت: مش��خص نيس��ت بحث کانديداتوري آقاي عارف 

حتما محقق شود. 
نهایي شدن کاندیداي جبهه پيروان  
  یک روز قبل از شروع ثبت نام ها 

س�خنگوي جبهه پيروان  اعالم کرد اينکه در ائتالف 5نفره، 
باهنر بيش�ترين ش�انس را براي کانديدات�وري دارد به هيچ وجه 

صحت ندارد. 
س��يد کمال سجادي با بيان اينکه اختالف در ائتالف پنجگانه طبيعي 
است، گفت: اختالف شديد در ميان کانديداهاي ائتالف اکثريت وجود ندارد 

اما همين اختالفات جزيي تا زمان ثبت نام کانديداها رفع خواهد شد. 
وي افزود: در جلسه 11 ارديبهشت هيئت رييسه جبهه پيروان با پنج 
کانديداي ائتالف اکثريت توافقاتي حاصل کرد که قرار اس��ت براس��اس نظر 
س��نجي در نهايت يک کانديدامعرفي شود بنابراين اختالف آنچناني در اين 

جبهه وجود ندارد.
سجادي در پاسخ به يه اين سوال که آيا صحت دارد براساس نظرسنجي ها 
محمدرضا باهنر نسبت به  ديگر نامزدهاي اين ائتالف شانس بيشتري براي 
کانديدات��وري دارد؟ اظهار کرد: به هيچ وجه چنين چيزي صحيح نيس��ت. 
در واقع هنوز نظرس��نجي که مورد قبول 5 عضو اين ائتالف باش��د صورت 

نگرفته است.
سخنگوي جبهه پيروان خاطر نشان کرد: من فکر مي کنم يک روز قبل 
از ثبت نام بر اساس نظرسنجي ها کانديداي نهايي جبهه پيروان مشخص شود. 

دیدار حداد عادل با آیت اهلل مهدوي کني
غالمعلي حداد عادل عضو ائتالف پيشرفت با آيت اهلل مهدوي کني 

ديدار کرد . 
عضو ائتالف س��ه گانه اصولگرايان که به نام ائتالف پيشرفت نامگذاري 
ش��ده است، ظهر پنجشنبه با آيت اهلل مهدوي کني دبيرکل جامعه روحانيت 
مبارز تهران ديدار و گفت وگو کرد .   در اين ديدار درباره مسائل سياسي روز 

بحث و گفت و گو شد. 
از س��وي ديگر، حدادعادل     با بيان اينک��ه کارگروه فرهنگي اجتماعي 
ائتالف پيشرفت با حضور نخبگان فعال است، اظهارداشت: کارگروه فرهنگي 
اجتماعي فعاليت خود را انجام مي دهد و دکتر علي عس��گري نيز به عنوان 

دبير اين کارگروه انتخاب شده است  . 
دیدار زاکاني با آیت اهلل مصباح   

آي�ت اهلل مصباح ي�زدي در ديدار با عليرض�ا زاکاني تاکيد کرد 
خداوند را ش�اکريم امروز مديراني داريم که در 30 س�ال گذشته در 

فضاي دفاع مقدس، دانشگاه و حوزه ساخته شده اند . 
آي��ت اهلل مصباح در اين ديدار با اش��اره به اينکه تع��دد افراد صالح در 
انتخابات امروز هم موجب ش��کرگزاري اس��ت هم کار مردم را براي انتخاب 
سخت مي کند،گفت: اين افراد صالح دنبال انجام وظيفه اند و هيچکدام نگران 
عدم راي آوري نيستند و اگرچه ممکن است اصلح در ميان مردم ناشناخته 
بماند اما اميدواريم فردي انتخاب شود که صالحيت هاي الزم را داشته باشد 

اگرچه تعيين کننده اصلي راي مردم است . 
ائتالفي با یک عضو

س�تاد مردمي دعوت از سعيد جليلي جهت حمايت از وي براي 
حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري با عنوان "ائتالف 1+ مردم" 

در شهر مقدس قم  همايشي را برگزار مي  کند. 
در همين رابطه، تعدادي از دانشجويان دانشگاه امام صادق)ع( و 30 تن 
از اساتيد با امضاي طوماري خواهان حضور دکتر جليلي در انتخابات شدند.  

پيشنهاد تشکيل پارلمان اقتصاددانان
کانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري با بيان اينکه قصد 
دارم پارلمان اقتصاددانان را تش�کيل ده�م، گفت: اگر بخواهيم در 
اقتصاد کشور موفق باشيم بايد نظراتي کارشناسي شده داشته باشيم. 
ارسالن فتحي پور با اشاره به اينکه ما بايد اعتقاد داشته باشيم که اقتصاد 
يک علم است و از عقالنيت و نظر کارشناسي تبعيت کنيم، اظهار کرد: اگر 
بخواهيم در اقتصاد کشور موفق باشيم بايد نظراتي کارشناسي شده داشته 
باشيم لذا من قصد دارم پارلمان اقتصاددانان را تشکيل دهم و از نظرات آنها 

در مسائل مختلف استفاده کنم . 
ائتالف فرزندان شهدا
 براي انتخابات شوراها 

ائتالف ش�اهدان انقالب اسالمي براي شرکت منسجم جمعي از 
فرزندان شهدا در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا تشکيل 

شد. 
مهدي باقري دبير ائتالف شاهدان انقالب اسالمي با اعالم خبر حضور 
اين ائتالف در انتخابات شوراهاي شهر درباره اهداف تشکيل اين ائتالف گفت: 
در اين ائتالف جمعي از فرزندان شهداي انقالب اسالمي و هشت سال دفاع 
مقدس حول آرمان ها و ارزش هاي پدرانشان در جهت احياي الگوي مديريتي 

آن بزرگواران در طول دفاع مقدس گردهم آمده اند.
وي همچنين از برگزاري نشس��تي خبري ب��ه منظور اعالم برنامه ها و 
اولويت هاي ائتالف شاهدان انقالب اسالمي در روز دوشنبه اين هفته خبر داد.
والیتي : نگفته ام هاشمي در فتنه نقش داشت

  عل�ي اکبر واليتي در  گفت و گو با مش�رق با اعالم اينکه بنده 
هيچ گاه نگفتم که آقاي هاشمي در فتنه دخالت داشته اند گفت: من 
حرفي در اين مورد نزده ام و اين حرف را کس�ي نقل کرده که قصد 

داشته آن را منشا گفت و گوي بي پايه کند. 
عضو ائتالف پيشرفت در حالي اين مطلب را عنوان مي کند که پيش از 
اين خبرگزاري رسا گزارش داد که در جلسه پرسش و پاسخ  انصار حزب اهلل  
واليتي در پاسخ به سؤال يکي از حاضران درباره نقش هاشمي در فتنه و نوع 
رابطه با وي، گفت: آقاي هاشمي با حکم رهبر معظم انقالب رييس مجمع 
تشخيص مصلحت است و نظر رهبرمعظم انقالب اين است که احترام ايشان 
حفظ ش��ود، اما اين که آقاي هاش��مي در فتنه نقش داشته معلوم است؛ هر 
کس که در خط و طريق رهبري است بايد در فتنه موضع  مي گرفت، آن روز 
بعضي ها فکر مي کردند که کار تمام شد ولي مردم آمدند و نشان دادند کار 

تمام نشده و آن روز، روز امتحان بود . 

کوتاه از انتخابات درمکتب امام

دليل انحراف عالمان بي عمل
اخالق مال مراحل مياني است که ما نه بيراهه برويم، نه راه کسي را ببنديم؛ 
ولي رفتن را حکمت متعاليه براي ما تبيين مي کند که چگونه برويم. يعني اين 
اعمال الهي و اين اعمال ُقربي، جان را متکامل مي کند. وقتي جان متکامل شد، 
به مرکز هس��تي نزديک تر ش��د؛ اّول به مقام ) احس��ان ( مي رسد که از رسول  
ََّک  گرامي)ص( س��ئوال کردند: احسان چيست؟ فرمود : ااَلِحساْن اَْن تَعُبَد اهللْ َکاَن
تَراه )1(. » احس��ان « اين اس��ت که انس��ان طوري خدا را عبادت کند که گويا او 
را مي بيند؛ اين مقام ) َکاَنَّ ( اس��ت. اين مقام حارثه بن مالک اس��ت که گفت: 
اَصَبح��ُت َکاَنّ��ي اَنُظُر إلَي َعرِش الرَّحمِن باِرزاً )2(، يا در خطبه َهّمام وجود مبارك 
حضرت امير فرمود: ُهْم َو الَجنَّْه َکَمْن َقْد َرآَها، ُهْم َو الّناْر َکَمْن َقْد َرآَها )3(. اّما از 
مقام ) َکاَنَّ ( وقتي که به مقام » اَنَّ « و » اِنَّ « مي رس��د، مي فرمايد: اََفاَعُبُد َما 

لَْم اََره، َما ُکنُت َربّاً لَْم اََره؛ آن مال عرفان است. 
توانائي حکمت متعاليه در متخّلق کردن انسان به اخالق الهي

حکمت متعاليه اين توان را دارد که هم معرفت شناس��ي را توس��عه بدهد، 
يک؛ هم آغاز و انجام عالم را تبيين کند، دو؛ هم انسان متخلّق را در درون ذات 
و گوهر خود باال ببرد، س��ه؛ اين مي ش��ود متخلّق به اخالق الهي. وقتي متخلّق 
به اخالق الهي ش��د، در 3 بُعد تواناس��ت؛ يکي رابطه خود را با خدا خوب بر قرار 
مي کند. مسأله زهد، َورع، توکل، تسليم، رضا؛ اينها ارتباط انسان است با خدا. هم 
رابطه اش را با خلق مس��تحکم مي کند؛ مس��أله جود، مسأله سخا، اعطاء حقوق 
ديگران، يا دفع شر از ديگران، دفع ضرر از ديگران؛ اين خدمت به ديگران است. 
هم تعامل متقابل دارد، با چهره گش��اده مردم  را ديدار مي کند واگر آس��يبي از 
کس��ي رس��يد، تحّمل مي کند. اين 3 مرحله را آن بزرگان گفته اند: يک انسان 

متخلّق به اخالق الهي در هر 3 بخش موفق و کامياب است. 
بنابراين فن اخالق بدون حکمت متعاليه يک فن علمي نخواهد بود. زيرا نه 

تنها عدل را آن معنا مي کند، بلکه مبناي عدل را هم اخالق مي کند. 
دليل انحراف عالمان بي عمل 

با عنايت به حوزه فعاليت هاي عقل نظري و عملي
شما کم نديده ايد عالمان بي عمل را ! اين عالم بي عمل مشکلش چيست؟ 
کم نديديد يا نشنيديد کساني که صد در صد مطلب براي آنها يقيني است، ولي 
باور نمي کنند. چرا؟ براي اينکه باور عمل است، اين باور کليدش به دست عقل 
عملي است؛ آن فهم، انديشه است، کليدش به دست عقل نظري است. يک مثلي 

ذکر بکنيم، بعد به ممّثل برسيم.
ما در درون خود 4 سامان داريم، همانطوري که در بيرون 4 سامان داريم. 
ذات أقدس إله در بيرون به ما چش��م و گوش داد تا مجاري ادراکي ما باش��د؛ ما 
چيزي را ببينيم، بفهميم. به ما دس��ت و پا داد تا کاري کنيم، منفعتي را جذب 
بکنيم يا َمضّرتي را دفع بکنيم؛ يکي نيروي علمي است، يکي نيروي عملي؛ اين 
در بيرون ما. ما از نظر بيرون 4 گروهيم؛ کس��اني هس��تند که چشم و گوششان 
س��الم است، دست و پايشان س��الم است؛ اينها مار و عقرب را مي بينند و از مار 
و عقرب به خوبي فرار مي کنند و محفوظ مي ش��وند. اين س��ميع است و بصير 
از يک س��و، اَعَرج و فلج نيس��ت از س��وي ديگر. گروه دّوم کساني اند که چشم و 
گوشش��ان س��الم است، اّما دست و پايشان معلول است، يا آن دشمن خون آشام 
دست و پايشان را با زنجير بست؛ اين با چشم و گوش مار و عقرب را مي بيند، يا 
صدايشان را مي شنود؛ همين جور مي نشيند آنجا و مسموم مي شود. نمي شود 
به او گفت که مگر نديدي؟! چون چش��م فرار نمي کند، دس��ت فرار مي کند که 
دست زنجيري است ! گروه سّوم کساني اند که دست و پاي آنها باز است، چشم 
و گوشش��ان بسته است؛ اينها مقّدس��ان بي درکند. هر کاري که به اينها بگوئي 
مي کنند، اّما نمي فهمند چه کار مي کنند ! گروه چهارم کساني اند که نه بينا و 

شنوايند، نه دست و پايشان باز است؛ اينها جاهل متهّتک اند. 
فعاًل ما با همان قِس��م دّوم کار داريم. در قس��م دّوم نيروي ادراکي ما کاماًل 
شفاف و روشن است؛ يعني چشمي داريم، مي بينيم؛ گوشي داريم، مي شنويم؛ 
صداي آمدن اتومبيل را يک انسان شنوا مي شنود، آمدن و خيزش مار و عقرب 
را چش��م مي بيند، ولي چون دس��ت و پا بسته است، قدرت فرار ندارد. در اخالق 
ي��ک بيان نوران��ي از حضرت علي بن أبيطالب )ع( داريم که فرمود: َکْم ِمْن َعقٍل 
اَسيٍر تَحَت َهوًي اَمير)4(. در جبهه جهاد دروني اين دست و پا بسته هوس است ! 
اين چشم و گوش باز است؛ يعني عقل باز است، واهمه باز است، خيال باز است، 
عقل باز است؛ اين مي شود فيلسوف، مي شود مفّسر، مي شود حکيم، کتاب ها 
مي نويس��د؛ اّما وقتي يک رش��وه شد، نه از رو ميزي مي گذرد،  نه از زير ميزي ! 
چرا؟ براي اينکه مگر عقل نظر کار مي کند؟ مگر فهم کار مي کند؟ آن که بايد 
تصميم بگيرد، آن فلج است ! يک سخنران، ُقْل لِلُمؤِمنين )5( را خوب تفسير مي کند، 
تحليل مي کند، از منبر که پائين آمده، نا محرم نگاه مي کند؛ چون فهم که کار 

نمي کند؛ فهم، فهم است ! کار مال آن نيرو است که بسته است. 
عذاب دردناك گنهکاران در جهّنم، فوق تصّور انسان

��حت )6( را ش��نيده؛ خدا فرمود: » رش��وه « ُسحت است.  آن که اَّکالُوَن لِلْسُّ
»اِس��حات « يعني پوس��ت کندن. ) َفُيس��ِحَتُکم ( يعني پوست شما را مي کَند، 
نکنيد اين کار را !عذاب آخرت سر جايش محفوظ است.) اَسَحتُه ( يعني پوستش 
را کند.ما بسياري از اسرار جهّنم را نمي فهميم؛ واقع نمي فهميم، تعارف نيست 
! چون نرفتيم ببينيم، إن ش��آَء اهلل هم اميدواريم نرويم ! بعد از مرگ چه خبري 
اس��ت، نمي دانيم ! فقط باور داريم که بهش��تي و جهّنمي هست. سوخت و سوز 
جهّنم از چيست، اين را هم نمي دانيم؛ ولي آنقدر هست به قول حافظ که بانگ 

َجَرسي مي آيد ! 
   کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست

                                    آنقدر هست که بانگ َجرسي مي آيد
باألخره اين صداي زنگ گردن قافله رونده ها را انسان مي شنود که دارند 
مي روند، » َجرس « يعني زنگ. در آن آيه سوره مبارکه جن فرمود: جهّنم را که 
شنيده ايد، سوخت و سوزش را که شنيده ايد، هيزمش را که شنيده ايد؛ هيزم، 
ا القاِسُطوَن َفکانُوا لَِجَهنََّم َحَطباً )7(، اين هيزم ها را که جمع  خود ظالمينند: َو اَمَّ
کردند، يک آتش َزنه، آتش گيره به نام َوُقوُد الّنار هم بايد باشد تا اينها را بگيراند؛ 
اينها هم خود انسانند: ُهْم َوُقود الّنارند)8(؛ َکَدأِب آِل فِرُعون. اگر اين هيزم ها جمع 
شد، آن ائمه کفر هم کنار اين آمدند، اين ُگر مي گيرد، عّده اي را وارد مي کنند. 

» ايمان «، ريشه دار در فن اخالق
در منطق مي گويند: تَُسَمي الَقِضَيُه َعقداً، به قضيه مي گويند: عقد. ما يک 
» عق��د « داري��م، يک » عقيده « داريم. عقد را عقل نظري به عهده دارد که بين 
موضوع و محمول گره مي زند. دو تکه نخ جداي از هم وقتي گره خوردند، مي شوند 
مّتحد ! قضيه را که عقد مي گويند، براي اينکه آن نفس انديشمند، قاضي و حاکم 
است؛ وقتي قضا و حکم کرد، يعني موضوع و محمول را به هم گره زد؛ اين قضيه 
ش��ده ) عقد (. اين کار عقل نظري اس��ت، اين کار حوزه و دانشگاه است، اين کار 
علم است. اّما بايد بين عصاره اين قضيه و جان،گره بخورد تا بشود » عقيده «، تا 

بشود ايمان، آن ديگر کار اخالق است ! 
شما مي بينيد حکيم سبزواري وقتي وارد فن اخالق مي شود، اّولين مسأله اي 
که مطرح مي کند مسأله ايمان است. ايمان از شئون فن اخالقي است، کار عقل 
عملي است. ايمان يعني آنچه را که به نام موضوع و محمول گره خورد، من اين 
را مي پذيرم؛ اين کار اس��ت ! ادراك نيس��ت ! ادراك را عقل نظري به عهده دارد؛ 
پذيرش را عقل عملي. اگر اين عقل عملي فلج باشد، به جاي قبول نُکول دارد ! َو 
َجَحُدوا بَِها َو اْسَتيَقَنتَها اَنُفُسُهم. با اينکه يقين دارد، نمي پذيرد ! زيرا آن که بايد 
بپذيرد، فلج است. اخالق براي آن است که نگذاريم آنکه بايد بپذيرد، فلج بشود 
و اگر خداي ناکرده فلج شد، آن را درمان کنيم که:َو نَُنزُِّل ِمَن الُقرآِن َما ُهَو ِشفاٌء 

َو َرحَمه )9(، همين است ! 
بيانات حضرت آيت اهلل جوادي آملي )دامت برکاته( در همايش بين المللي 
اخالق و اديان، قم ؛  بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء  �  9/ 12/ 1391

___________________________________
)1( نهج الفصاحه/ 1/ 27        )2( بحار األنوار/ 22/ 126/ باب 37/ روايت 98

)3( نهج البالغه/ خ 193         )4( نهج البالغه/ حکمت 211      )5( اشاره به:  نور/ 30
)6( برداشت از:  مائده/ 42      )7( جن/ 15                             )8( ر. ك:  آل عمران/ 10 و 11

 )9( اسراء/ 82  
خوان حکمت روزهای يکشنبه منتشر می شود.

مکرر اين معنا را گفته ايم که:
اين قضيه که ملت ايران مثال جدا، ملت عراق جدا، هر کدام يک عصبيتی 
داشته باشند و حتی به اسالم کار نداشته باشند و به ملت و مليت کار داشته 

باشند، اين يک امر بی اساس است در اسالم،
بلکه مضاد با اسالم است!

اسالم در عين حالی که وطن را، آنجايی که زادگاه است احترام می گذارد، 
لکن مقابل اسالم قرار نمی دهد.

اساس، اسالم است.
صحيفه نور - ج 13 -ص 50

ملی گرايی امر بی اساس است
اساس اسالم است

به دنبال هتک حرم�ت مرقد مطهر حجربن 
عدی صحابی گرامی نبی مکرم اس�الم و حضرت 
علی)ع( توس�ط وهابيون تکفيری، مراجع، علما، 
دانشجويان، نمايندگان مجلس و گروه های مختلف 
اي�ن جنايت را به ش�دت محکوم و تاکيد کردند: 

هتاکان منتظر مجازات شديد باشند.
آيت اهلل مکارم ش��يرازی از مراجع تقليد با صدور 
بيانيه ای ويران کردن مقبره صحابی بزرگ رسول گرامی 
اسالم، حجربن عدی به دست تروريست های تکفيری را 
محکوم کرد. در بخشی از بيانيه آيت اهلل مکارم شيرازی 
آمده اس��ت: اين وحشيان آدم نما که در تاريخ نمونه ای 
ندارن��د نه بر زندگان رحم می کنند نه بر ش��هيدان به 
خ��اك خفته و به يقي��ن اگر قدرت پيدا کنند، گنبد و 
بارگاه ملکوت��ی پيغمبر خدا)ص( را نيز ويران خواهند 
کرد، همان گونه که بارها تلويحا يا تصريحا گفته اند ولی 

از هجوم افکار عمومی مسلمانان وحشت دارند.
اين مرجع تقليد تاکيد کرد: ما اين جنايت بزرگ 
را ش��ديدا محکوم می کنيم و هرگز جامعه اسالمی به 
ويژه شيعيان جهان آن را فراموش نخواهند کرد و قطعا 
اين جنايتکاران کوردل به س��زای اعمالشان به زودی 

خواهند رسيد.
در اي��ن بيانيه همچنين آمده اس��ت: به حاميان 
آنها از دولتمردان ترکيه و عربس��تان س��عودی و قطر 
گرفته تا آمريکا و اس��رائيل می گوييم »شرمتان باد از 
اين جنايات زشت و ضد بشری کسانی که شما از آنها 
حمايت می کنيد که با هيچ يک از معيارهای انسانيت 

سازگار نيست.«
آيت اهلل سبحانی نيز با صدور بيانيه ای ضمن محکوم 
ک��ردن نبش قبر حجربن ع��دی تاکيد کرد: بر علمای 
اس��الم در تمام کشورها الزم اس��ت به طرق گوناگون 

جلوی اين بی حرمتی ها را بگيرند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: شقاوت و سنگدلی 
به جايی رس��يده است که قبر انسانی که جام شهادت 
را در 14 قرن قبل نوشيده است، هتک حرمت شود و 
جن��ازه او را از قبر بيرون آورند و خدا می داند بعدا چه 
شده است. تاريخ، حجربن عدی را از ياران پيامبر)ص( 
می دان��د و می گويد ک��ه او همراه ب��ا يارانش در مرج 
عذرای دمش��ق، جام ش��هادت نوش��يده و فدای والی 

اميرمومنان)ع( شده است.
در بخش ديگری از اين بيانيه تاکيد ش��ده است: 
گروه تکفيری که نه تنها به مس��لمانان رحم نمی کند، 
بلکه به قب��ور ياران پيامبر)ص( نيز احترام نمی گذارد، 
بايد بداند اين عمل زش��ت و دور از انس��انيت که همه 
علمای اسالم آن را کاری حرام و قبيح می شمارند نشانه 
دوری اين گروه از اسالم و وابستگی به جهان کفر است.

آيت اهلل صافی گلپايگانی از مراجع تقليد نيز با صدور 
پيامی تاکيد کرد: علمای جهان اسالم و حوزه های علميه 
اهل سنت و تشيع برای جلوگيری از اين جنايات چاره ای 

فوری بينديشند.
در بخش��ی از اين بيانيه آمده است: برای جهانيان 
روش��ن اس��ت که اين افراد با کمک مستقيم بعضی از 
کش��ورهای م��زدور منطقه و صهيونيزم و چراغ س��بز 
سازمان های به اصطالح حقوق بشر، اين جنايات را انجام 
می دهند و به جای آنکه امروز به داد مسلمانان مظلوم 
ميانمار برسند، اين چنين جناياتی را مرتکب می شوند.

آيت اهلل صافی همچنين تاکيد کرده است: اينجانب 

از تمام علمای جهان اسالم و دانشگاهيان و حوزه های 
علميه اهل سنت و تشيع می خواهم که برای جلوگيری 
از اين جنايات و آدم کشی ها که اعتبار مسلمانان را در 
جهان مخدوش کرده است چاره ای فوری بيانديشند و 
اختالفات جزيی و سياس��ی را کنار گذاشته و فقط به 
فکر اس��الم و قرآن و آبروی اين دين حنيف و آسمانی 
باشند که اگر فردا اين کار انجام شود دير است و موجب 

پشيمانی است.
آيت اهلل نوری همدانی نيز طی پيامی ضمن محکوم 
کردن اين جنايت سلفی ها تاکيد کرد: امروز روزی است 
که دش��منان کينه توز اسالم نقاب از چهره نحس خود 

برداشته و برای کشتن و تخريب مناطق مسکونی و قتل 
کودکان و زنان و ايجاد بلوا و آشوب و به هم زدن امنيت 

و آسايش مسلمانان به ميدان آمده اند.
اي��ن مرجع تقليد در بخش ديگری از بيانيه خود 
تاکيد کرد: ما به همه مسلمانان دنيا اعالم می کنيم که 
وهابيون فتنه گر را در هر نقطه ای که باشند بشناسند و 
حکومت هايی را نيز که با صرف دالرهای نفتی اينها را 
تجهيز می کنند بشناسند و در برابر آنها پس از محکوم 
نمودنش��ان مقاومت کنند و شر آنها را از بالد اسالمی 

در هر کجا دفع کنند.
آيت اهلل احم��د خاتمی امام جمع��ه موقت تهران 

ني��ز در مصاحبه ای اظهار داش��ت: اين جنايت نش��ان 
می دهد ماهيت تروريست های سوری ماهيتی تکفيری، 
غيرانس��انی و ماهيتی اس��ت که س��ر تا پای آن زير پا 

گذاشتن حقوق بشر است.
وی همچنين اظهار داش��ت: جنايتی که گروهک 
تکفي��ری النصره در نبش قبر حجرب��ن عدی يکی از 
صحابی پيامبر)ص( و از ياران خاص موالعلی)ع( انجام 

داد در زمره جنايات تاريخی تکفيری ها است.
امام جمعه موقت ته��ران افزود: وزارت خارجه ما 
هم بايد در اين رابطه ورود کرده و موضع گيری شفاف 

و قاطعی داشته باشد.
آيت اهلل خاتمی گفت: نکته ديگری که در اين باره 
بايد به آن توجه کرد اين اس��ت که همه اين جنايت ها   
و اهانت نبش قب��ر صحابی مکرم پيامبر)ص(، قتل ها، 
مظلوم کشی ها و ناامنی ها در سوريه را بايد ناشی از رفتار 
جنايتکار اصلی دنيا دانست. در رديف اول جنايتکاران 
عالم آمريکا، رژيم صهيونيستی، اتحاديه اروپا و انگلستان 
هس��تند که تروريس��ت های تکفيری را برخالف همه 

شعارهای پرزرق و برق خود حمايت می کنند.
آيت اهلل ممدوح��ی عضو مجلس خبرگان رهبری 
نيز اظهار داشت: کشورهای اسالمی بخصوص جمهوری 
اسالمی ايران بايد هرچه سريعتر نسبت به انجام اينگونه 
اقدام��ات وارد عمل ش��وند تا هت��ک حرمت و جنايت 

جديدی توسط اين گروه ها صورت نگيرد.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز در اين راستا 
بيانيه ای صادر و تاکيد کرد: ضمن ابراز نگرانی ش��ديد 
از ادامه هتک حرمت به مراقد و مقدس��ات مذهبی در 
کش��ور س��وريه اين اقدام را تجاوزی آشکار به حرمت 
مس��لمانان می دانيم، به همين مناسبت يک روز تمام 
حوزه های علميه مقدس��ه شيعه در قم و نجف و ديگر 

کشورها تعطيل اعالم شد.
هشدار شديد ايران به تخريب کنندگان 

مقبره حجربن عدی
معاون وزير امور خارجه کشورمان نيز با محکوميت 
تخريب مقبره حجربن عدی در حومه دمشق به عاملين 

اين اقدام هشدار جدی داد.
وی با هشدار جدی به مسببين اين اقدام ناشايست 
آن��ان را عوامل رژيم صهيونيس��تی خواند که اقدامات 
مش��ابهی را در اماکن مقدس مس��لمين در فلسطين 

اشغالی انجام داده اند.
وی افزود: عاملين اصلی اين اقدام ضد انسانی پاسخ 

پشيمان کننده ای را دريافت خواهند کرد.
علی الريجانی رئيس مجلس ش��ورای اسالمی 
ني��ز طی پيامی ضمن محکومي��ت هتک حرمت به 
مقدس��ات مذهبی مسلمانان تاکيد کرد: بدون شک 
اينگونه اعمال وحشيانه تروريست های سوريه بيانگر 
بی اعتقادی اين افراد به اسالم و ارزش های مسلمانان 
اس��ت و تجاوزی آشکار به مقدسات اسالمی و دينی 

محسوب می گردد.
احمد بخشايش نماينده اردستان و عضو کميسيون 
امنيت ملی مجلس نيز طی سخنانی در اين زمينه گفت: 
گروه های تروريستی با اين اقدام ضمن برافروختن خشم 
و نفرت جهانيان، ذات پليد و واقعی خود را در مقابله با 

ارزش های دينی به همگان اثبات کردند.
دانشگاه امام صادق)ع( نيز طی بيانيه ای جسارت به 
حرم حجربن عدی صحابی پيامبر)ص( را محکوم کردند.

واکنش گسترده به جنايت جديد تکفيری ها

هتاكان منتظر مجازات شدید باشند

سرويس شهرستانها-
در پ�ی هتک حرم�ت مرقد مطه�ر حجربن عدی، 
صحابی رسول اکرم)ص( و ياور با وفای اميرالمؤمنين)ع( 
در سوريه، دروس حوزه های علميه سراسر کشور ديروز 
تعطي�ل و تجمع اعتراض آميزی ني�ز در محکوميت اين 

هتک حرمت برگزار شد.
در همين رابطه مرکز مديريت حوزه های علميه سراس��ر 
کش��ور اعالم کرد: ط��الب مدارس علميه قم س��اعت 11 روز 
ش��نبه با تجمع در مدرس��ه فيضيه قم اين توهين را محکوم 
کردند. س��خنران اين مراسم آيت اهلل رضا استادی دبير شورای 
عالی حوزه های علميه بود. گروه های تروريس��تی س��وريه روز 
پنجش��نبه در تازه ترين اقدام شنيع خود، قبر »حجربن عدی« 
از اصحاب حضرت علی)ع( را نبش کرده و پيکر وی را که هنوز 

سالم مانده بود ربودند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علما، اس��تادان و طالب حوزه 
علميه مشهد نيز با تعطيلی درس حوزه و تجمع در محل مدرسه 

علميه عالی نواب اين شهر اعتراض و خشم خود را نسبت به اقدام 
جنايتکارانه و هولناك گروهک وهابی و تکفيری و تروريس��تی 
در هت��ک حرمت به مرقد صحابی پيامبر اکرم)ص( و حضرت 

علی)ع( ابراز کردند.
در اين مراس��م آيت اهلل علم الهدی امام جمعه مش��هد به 

ايراد سخن پرداخت.
گ��زارش واحد مرکزی خبر ب��ه نقل از يک منبع آگاه در 
دفتر آيت اهلل سيستانی نيز حاکی است، تدريس دروس حوزوی 
در حوزه علميه نجف اشرف با توافق تمامی مراجع در اعتراض 
به اقدام افراد مس��لح به اهانت و تخريب مزار حجربن عدی به 

حالت تعليق درآمد.
به گزارش خبرنگاران کيهان از سمنان و مازندران طالب 
و روحانيون حوزه های علميه استان های سمنان و مازندران در 
اعتراض به تخريب و نبش قبر مطهر »حجربن عدی« صحابی 
خاص پيامبر)ص( و امام علی)ع( کالس��های درس را تعطيل و 

مقابل مدارس خود تجمع اعتراض آميز برگزار کردند.

در پی اعتراض به هتک حرمت مرقد مطهر حجربن عدی

حوزه های علميه سراسر كشور تعطيل شد

آيت اهلل سيد محمد خامنه ای:

همراهی با فتنه
 برای رد صالحيت

نماين�ده رهبر معظ�م انقالب در س�وريه  كافی است
با اش�اره به اينکه س�رانجام جنگ در سوريه 
ش�رم  آورتر از جن�گ 33 روزه لبن�ان ب�رای 
گروه ه�ای افراطی س�وريه خواهد ب�ود تاکيد 
کرد: کوچکترين تعرض ب�ه حرم های حضرت 
زينب و رقيه )سالم ا... عليها( را در هر ساعت 

از شبانه روز قاطعانه پاسخ می دهيم.
حجت االسالم سيدمجتبی حسينی در همايش 
رس��الت روحانيت در وحدت و بيداری اس��المی که 
به همت جامعه روحانيت ايالت سرحد پاکستان در 
تاالر قدس مدرسه عالی امام خمينی)ره( برگزار شد به 
تبيين مقوله بيداری اسالمی پرداخت و اظهار داشت: 
بيداری از مقوله فکر، انديش��ه، اعتقاد و احساس��ات 
اس��ت. از طرف ديگ��ر روحانيت ب��ا درك، اعتقاد و 
احس��اس مردم س��ر و کار دارد و از اين رو بيداری 
اسالمی بيشترين ارتباط را با روحانيون داراست. وی 
با بيان اينکه در برابر اين برانگيخته شدن دو عنصر 
وحدت و اس��الميت بايد وجود داش��ته باشد تا اين 
قيام ها به س��رمنزل مقصود برسد، بيان داشت: اين 
بيداری ها بايد به سوی اسالم کشيده شود، بنابراين 
روحانيون وظيفه دارند توده های مردم را نس��بت به 
اس��الم ناب و حقيقی آگاه کنند تا از مس��ير اصلی 

منحرف نشوند.
نماينده رهبر انقالب در سوريه با اشاره به طرح 
موضوع پذيرش اسرائيل در برخی محافل دولت های 
عربی تصريح کرد: مس��ئله فلسطين با اسرائيل رمز 
مبارزه استضعاف با استکبار است و امروز تنها دولتی 
که رسما بر اين موضوع ايستادگی کرده، ايران است 
که می گويد اس��رائيل به عنوان غده س��رطانی بايد 

ريشه کن شده و از بين برود.
وی ادام��ه داد: مس��ئله ديگری که دش��من بر 
روی آن س��رمايه گذاری کرده، ارائه اس��الم تندرو، 
بی منطق، ستيزه جو و تکفيری است. آمريکا با ايجاد 
گروه هاي��ی مانند القاعده و جبهه النصره جوانانی را 
پرورش داده که تندرو و بدون هيچ منطقی با مسائل 
برخورد خشن و فيزيکی می کنند، اين اسالم خواسته 
اس��رائيل و آمريکا است. اين دو گروه ساخته آمريکا 
هس��تند و کمک هايش��ان از آنجا فراهم می شود و 
همکاری قطر، ترکيه و عربس��تان با آن ها خواس��ت 

اربابان آمريکايی است.
حس��ينی اختالف افکنی بين شيعه و سنی را از 
ديگر توطئه های دشمنان دانست و گفت: سال های 
س��ال شيعه و سنی در عراق، پاکستان، افغانستان و 
ساير کشورها با هم زندگی می کردند و به ندرت دچار 
مشکل می شدند، ولی حدود 10 سال است که جنگ 
ش��ديدی بين شيعه و سنی ايجاد شده و شبکه های 
زيادی در اين رابطه تاسيس شده اند، نکته قابل توجه 
اينجاست که انگلستان هم شبکه تندرو سنی را کمک 
می کند و هم شبکه تندرو شيعی و در اين طرح نيز 

تا حد زيادی موفق بوده است.

نماينده رهبر انقالب در سوريه:

كوچکترین تعرض به حرم های 
حضرت زینب)س( و رقيه)س( را 

قاطعانه پاسخ می دهيم

رئيس بنياد حکمت اسالمی صدرا الزمه 
ايجاد حماس�ه سياسی را دس�ت رد زدن به 
جرياناتی دانست که در فتنه سال 88 شرکت 

داشتند.
آيت اهلل س��يد محمد خامن��ه ای رئيس بنياد 
حکمت اسالمی صدرا در گفت و گو با فارس درباره 
تمرکز دشمنان روی موضوع انتخابات آزاد، اظهار 
داشت: مقصود از طرح و بيان اين الفاظ، القای اين 
مطلب است که انتخابات آينده به نوعی هدايت شده 
و به قول آنها مهندسی شده و به نفع عده ای خاص 
خواه��د بود و نوعی پيش��گويی از آينده انتخابات 
است. در محاکمه متهمان فتنه 88 اعتراف شد که 
اين گونه تعبيرات در واقع رمز شورش و کد اجرايی 

شدن عمليات براندازی است.
وی درباره برنامه های دشمنان برای انتخابات 
رياس��ت جمهوری س��ال 92، گفت: دشمنان در 
س��ال 88 س��نگ تمام گذاش��تند و ميرحس��ين 
موس��وی را با دقت تمام و با عنايت به پش��تيبانی 
آقای هاشمی و گروه های مخالف، برای هدف خود 
انتخ��اب کردند. طرح انقالب رنگی آنها فی نفس��ه 
هيچ نقصی نداشت  جز آنکه غيرت اسالمی و ملی 
ملت ايران و هوشياری مردم را نديده گرفته بودند 
ک��ه به همين دليل، کيد و مکر و توطئه  پليد آنها 

شکست مفتضحانه ای خورد.
وی همچني��ن به بيان دالي��ل حقوقی عدم 
صالحي��ت س��ران و حامي��ان فتن��ه 88 ب��رای 
کانديدات��وری پرداخت و تصريح کرد: اين جريان 
در سناريوی خود برای مقابله با سد شورای نگهبان 
ه��م بيکار نخواهند بود، گرچه هنوز اقدامی ظاهر 
نشده و خوشبختانه با شناختی که از اين سد استوار 
هست و عزمی که شورای نگهبان بر حفظ قانون و 
صالح کشور و سالمت انتخابات دارد، گمان نمی رود 
که در مقابل توطئه دش��منان و عزم و جد آنها بر 
توفيق و تس��لط بر حقوق ش��ورا، کوتاه بيايد و راه 
را برای نفوذ دشمنان داخلی و خارجی باز بگذارد. 
نکته جزايی مهمی که وجود دارد آن است که جرم 
فتنه براندازی سال 88 يک جرم مشهود بوده است، 
بنابراين توجه اتهام براندازی و مش��ارکت در فتنه 
احتياج به سجل کيفری ندارد و شهادت مؤمنين 
و رای عمومی ) يا رای اکثريت( مردم، برای صدور 
حکم عدم صالحيت نامبردگان در شورای نگهبان 

قانونی و حجت است.
آي��ت اهلل س��يد محمد خامن��ه ای در ادامه به 
حساس��يت ويژه اس��الم به نفاق و خيانت به امت 
و امام تاکيد کرد و گفت: راه عملی س��اختن شعار 
برنامه »حماسه سياسی« و اهداف آن، عبارت است 
از دست رد زدن به سينه تمام کسانی که به صورتی 
در فتنه 88 دس��ت داشته اند يا با جريان براندازی 
نظام و واليت فقيه موافقت دارند و برای اين هدف 

شوم امسال هم برنامه جديدی طراحی کرده اند.

نيازی به حضور ديگر کشورها نداريم.
امي��ر دريادار حبيب ا... س��ياری در نشس��تی خبری به 
مناسبت بيست و يکمين همايش هماهنگی ارگان های دريايی 
در خص��وص برگزاری رزمايش مين روبی آمريکا با حضور 30 

کشور در خليج فارس اظهار داشت:
اين اقدامات در جهت ايران هراس��ی انجام می شود، زيرا 
آنها می خواهند توان نظامی ايران را بر عليه کشورهای حاشيه 
خليج فارس نشان دهند اما همان طور که رهبر معظم انقالب 
فرموده اند با وجود اينکه توان نظامی ما در همه ابعاد رشد پيدا 

کرده اما اين برای دفاع از منافع ملی کشور خودمان است.
 وی افزود: بنا به گفته رهبر انقالب کشورهای ديگر بايد 
بدانند که اقتدار آنها با ريختن پول به جيب کشورهای قدرتمند 
به دست نمی آيد بلکه آنها بايد بر ملت خود تکيه کنند و ما هم 
بارها در رزمايش ها هدف خود را ارسال پيام صلح و دوستی به 
کشورهای منطقه اعالم کرديم و اينکه برگزاری رزمايش دفاع 

از منافع خودمان است.
فرمانده نيروی دريايی ارتش تصريح کرد: قبال هم آمريکا 

دريادار سياری:

تامين امنيت خليج فارس نيازی به حضور دیگر كشورها ندارد

ب��رای حضور در آب ه��ای آزاد داريم و نيروی دريايی آمادگی 
دارد و در صورت صدور دستور از فرمانده کل قوا در اقيانوس 

اطلس، هند جنوبی و منجمد جنوبی حضور خواهد يافت. 
وی با اش��اره به برگ��زاری همايش هماهنگی ارگان های 
دريايی در 24 و 25 ارديبهشت ماه، اظهار داشت: بايد بيست 
و ششمين همايش را در جاسک برگزار کنيم، همان طور که 
دومين همايش توس��عه سواحل مکران در چابهار برگزار شده 

تا اين مناطق توسعه بيشتری پيدا کند.
 فرمانده نيروی دريايی ارتش در خصوص تاثير برگزاری 
اين همايش در هماهنگی ارگان های دريايی اظهار داشت: بايد 
دستور کار مشخصی برای ارگان های دريايی مشخص شود که 
تا همايش بعدی به اجرا برسد و همچنين به ديگر سازمان های 

دولتی هم تسری يابد. 
وی در خص��وص ادعای يک نش��ريه آمريکايی مبنی بر 
دعوت عرش��ه ای کش��تی آمريکايی از ايران ب��رای حضور در 
رزماي��ش خليج فارس اظهار داش��ت: بن��ده در جريان چنين 

موضوعی نيستم.

رئيس جمهور ،جنبش عدم تعهد را يک فرصت برای 
هم افزاي�ی و همکاری جهت س�اختن جهانی زيبا برای 

جامعه بشری دانست 
محمود احمدی نژاد در نخس��تين نشس��ت بررسی نقش 
زنان و جوانان در تحقق اهداف جنبش عدم تعهد که در سالن 
اجالس سران برگزار شد، اظهار کرد: امروز در آستانه تغييرات 
بزرگ جهانی قرار گرفته ايم و انديشه خالی از انسانيت به پايان 

راه خود رسيده است و در بن بست حرکت می کند. 
وی افزود: زبان آنان زبان زور، اسلحه، بمب،  پايگاه نظامی 
و اشغالگری است در حالی که از دل هيچ يک از اين ها انسانيت 
بيرون نمی آيد، اينها ابزار تبعيت است، در حالی که انسان يعنی 
عشق، ايثار و گذشت و خوشبختانه اينان چه بخواهند و چه نه، 

در انتهای راه هستند. 
رئيس جمهور گفت: جهان در انتظار يک نظم انس��انی و 
پاك اس��ت و ماموريت ما اين اس��ت که دست در دست هم، با 

هم و برای هم به ميدان بياييم و حرکت عظيم انسانی را به راه 
بيندازيم. ملت ها هرگاه با يکديگر متحد شده اند و حقيقتی را 

مطالبه کرده اند آن حقيقت جاری و مستقر شده است.
وی اظهار کرد: جنبش عدم تعهد آمد تا راه جديدی را در 
برابر جامعه انسانی قرار دهد. کمال انسانی در تسلط بر ديگران 
نيس��ت، انسان در نسبت با خدا و در رابطه با خدا مفهوم پيدا 
می کند، انس��ان برای خدا و در ذيل خداست و می تواند آيينه 
خدا باشد، انسان با ديگران در تنازع نيست و در سلطه و چپاول 

ديگران تفسير نمی شود. 
احمدی نژاد افزود: کمال انسانی در زندگی برای ديگران و 
خدمت به ديگران و تالش برای تحقق اهداف انسانی در جامعه 
همچون آزادی، عدالت و تالش برای تحقق کرامت انس��ان که 
باالترين ارزش  در عالم اس��ت، می باش��د. احمدی نژاد در پايان 
س��خنان خود گفت:  امروز جهان در آستانه تحول است و زنان 

و جوانان بايد در اين مسير حرکت کنند.

احمدی نژاد:

امروز جهان در آستانه تحول است

فرمانده نيروی دريايی 
ارت�ش جمهوری اس�المی 
اي�ران برگ�زاری رزمايش 
در  آمري�کا  مين روب�ی 
خليج فارس را در راس�تای 
در  ايران هراس�ی  پ�روژه 
منطق�ه ارزياب�ی ک�رده و 
تامين  ب�رای  تاکيد ک�رد: 
امنيت منطقه خليج فارس 

اع��الم کرده بود ک��ه با 36 
کشور می خواهد در منطقه 
رزمايش برگ��زار کند اما در 
نهايت به شش کشور کاهش 
يافت و در زمان اجرا هم هيچ 
کشوری جز آمريکا در منطقه 
حضور نداشت.  سياری اظهار 
داشت: به طور حتم در سال 
92 برنامه های وسيع تری را 


