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»توگسی آلبایراک« صدای گریه و فریاد و درخواست کمک را از دستشویی 
رستوران های زنجیره ای »مک دونالدز« در شهر فرانکفورت آلمان می شنود، دو 

دختر مورد تجاوز جنسی تعدادی جوان مست قرار گرفته اند.
»آلبایراک« که قصد کمک به آنها را دارد توسط ضارب به شدت به زمین 

پرتاب شده و به کما می رود.
پزشکان به پدر و مادر »توگسی آلبایراک« می گویند که دختر دانشجوی 
23 ساله ش��ان دیگر هرگز هوشیاری اش را به دست نمی آورد و به زندگی باز 
نمی گردد. او پس از ضربه مغزی شدید دچار حیات نباتی شده است، والدین 
او تصمیم می گیرند دستگاه هایی که برای حیات دخترشان به او متصل بوده 

را در روز تولد 23 سالگی اش خاموش کنند.
حادثه تا همین جا پایان می پذیرد اما آنچه بیش از این حادثه عبرت آموز 

است واکنش های بعد از آن است:
صدها تن به خاطر ادای احترام برای فداکاری دختر جوان در شهر برلین 
تجمع کردند تا یاد و خاطره او را زنده نگه دارند. آنها یک عریضه بلندباال تهیه 
کرده و از دولت آلمان برای »توگسی آلبایراک« درخواست نشان »افتخار ملی« 
نمودند. جالب است بدانید که بیشتر از 100 هزار نفر این عریضه را امضا کردند.
رئیس جمه��ور آلمان بالفاصله اعالم کرد: »آن دختر جوان از جانب تمام 
م��ردم آلمان قدردانی و احترام فراوان دریافت کرده اس��ت، او به عنوان یک 
سرمش��ق و الگو برای تمام مردم باقی خواهد مان��د. در زمانه ای که مردمان 
دیگ��ر ب��ه چیزهای کم اهمیت توجه می کنند و همه راه دیگری را در زندگی 
خود پیش گرفتند، »آلبایراک« جوان، یک نمونه واقعی ش��جاعت، فداکاری 
و پایبندی به اخالقیات اس��ت.« و تاکید کرد که حتما در مورد نشان افتخار 

ملی خانم »آلبایراک« تمام تالشش را می کند.
مراس��م های سوگواری و ش��ب زنده داری، گرفتن شمع و پالکاردهایی با 
عنوان »ممنون توگس��ی« و ادای احترام برای او در کل دو هفته گذش��ته در 

دانشگاهی که »آلبایراک« در آنجا تحصیل می کرد، برگزار می شود.
از زمانی که اخبار مربوط به مرگ »آلبایراک« منتشر می شود، صدها نفر 
در شبکه های اجتماعی در بحث درباره او مشارکت می کنند. یک کاربر توییتر 
می نویسد: »غم انگیز اس��ت که می بینیم انسان های جوانی مثل »آلبایراک« 
زندگی ش��ان را از دس��ت می دهند چون از خود شهامت مدنی )همان امر به 

معروف و نهی از منکر خودمان( نشان داده اند. روحش شاد!«
اش��پیگل در این باره می نویس��د: »اشتباه اس��ت که بگوییم نشان دادن 
شهامت مدنی )امر به معروف و نهی از منکر( کار غلطی است؛ ارزش کارهای 
خوب نباید به خاطر کردار انسان های بد از بین برود. مهاجم باعث مرگ دختر 
جوان شد نه شهامت مدنی )امر به معروف و نهی از منکر( و باید با مهاجم به 

عنوان یک فرد خاطی برخورد جدی شود.«
فورد کوریر نیز در این خصوص نوش��ته اس��ت: ش��هامت مدنی )امر به 
معروف و نهی از منکر( یک ضرورت در جامعه است و نباید مرگ دختری به 
خاطر شهامت شهروندی )امر به معروف و نهی از منکر( باعث ترسیدن بقیه 
شهروندان از این ضرورت اجتماعی شود. اگر شهامت مدنی )امر به معروف و 
نهی از منکر( در جامعه گسترش پیدا کند، مجرمان دیگر نمی توانند جوالن 

بدهند و خشونت در شهرها کاهش می یابد.
روزنامه فرانکفورت آلگماینه نیز در این خصوص نوش��ته اس��ت همه ما 
نیازمند ش��هامت مدنی )امر به معروف و نهی از منکر(  هس��تیم و با مجازات 
افرادی که به »آلبایراک« حمله کرده اند، باید جلوی کاهش ش��هامت مدنی 

)امر به معروف و نهی از منکر( را بگیریم.
و محاکمه قاتل نوجوان خانم »آلبایراک« همچنان ادامه دارد.

***
اما روی دیگر سکه درست سه سال پیش رقم می خورد. 25 تیرماه 1390 
»علی خلیلی« س��اعت دوازده ش��ب پنج، شش نفر را در حال اذیت دو زن 
می بیند که قصد دارند به زور یکی از آن ها را سوار ماشین کنند. علی خلیلی جلو 
رفته و تذکر می دهد. ضارب پس از درگیری به ناحیه گردن و شاهرگ علی خلیلی 
چاقو می زند و متواری می شود. خلیلی بیش از 15 دقیقه در خون خود می غلتید.

در این حادثه تعدادی از مراکز اورژانس بیمارستانی از پذیرش علی خلیلی 
امتناع کردند تا اینکه یکی از بیمارس��تان های خصوصی در ازای واریز مبلغ 

6 میلیون تومان حاضر به پذیرش وی می شود.
س��رانجام علی خلیلی که به دلیل ش��دت خونریزی به حالت اغما رفته 
بستری می شود اما پزشکان امید زیادی به مداوای وی نداشتند. علی خلیلی 
پس از مرخص ش��دن از بیمارس��تان در منزل بستری شد اما هر از گاهی به 
دلیل مش��کالت ناشی از حادثه رخ داده به بیمارستان منتقل شده و بستری 
می شود. وی بهمن ماه سال گذشته نیز مجدداً در بیمارستان بستری شده و 
پس از یک ماه به خانه منتقل می شود اما سرانجام در 3 فروردین امسال پس 
از تحمل سه سال جراحات ناشی از این حادثه به شهادت می رسد. با بررسی 
مجدد پرونده شهید خلیلی مرگ وی ناشی از جراحات وارده تشخیص داده 

شد و ضارب وی نیز به عنوان قاتل معرفی شد.
این حادثه نیز پایان می پذیرد اما واکنش های بعد از آن چگونه است:

ع��ده ای در دوران حی��ات علی خلیلی او را به علت وارد ش��دن در چنان 
صحنه ای و دادن تذکر مورد مواخذه قرار دادند که سرانجام او را 15 روز مانده 

به شهادتش به چنین واکنشی واداشتند:
»من می ترسم از ایمان چیزی نماند. آخر شنیده ام که پیامبر )ص( فرمودند: 
اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، خداوند دعاها را نمی شنود و بال نازل 
می کند. من خواستم جلوی بال را بگیرم. اما اینجا بعضی ها می گویند کار بدی 
کرده ام... می گفتند به تو چه ربطی داشت؟!! مملکت قانون و نیروی انتظامی 

دارد! ولی آن شب اگر من جلو نمی رفتم، ناموس شیعه به تاراج می رفت.«
در ای��ن میان عده ای نیز با مخالفت گس��ترده با فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر خواستار عدم رسیدگی به قوانین امر به معروف و نهی از منکر 

در مجلس شدند.
رس��انه های معاند و ضد نظام نیز تا توانس��تند این آب را گل آلود کردند، 
ماه��ی خ��ود را گرفتند و بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاختند، این 
در حالی است که همین روزنامه ها بعد مرگ دختر ناهی از منکر در آلمان او 
را به خاطر دفاع از ناموس جامعه الیق دریافت نشان لیاقت آلمان دانستند!!

تناقض گویی و عمل دوگانه رسانه های بیگانه در برخورد با حوادث مشابه در 
اروپا و ایران بار دیگر زنگ خطر را برای رسانه های داخلی به صدا در می آورد که:
در جهت بازتاب حادثه ش��هید علی خلیلی و حوادث مش��ابه آن مسئولیت 
رسانه ای خویش را به درستی انجام داده اند یا سکوتی معنادار را در پیش گرفته اند؟!

آی��ا به اندازه خبرگزاری ها و روزنامه ه��ای آلمانی که به دفاع تمام قد از 
ش��هامت مدنی در جامعه غیر اسالمی خویش پرداخته اند آنان نیز در جهت 
گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ایران اسالمی تالش کرده اند؟!

و نکته پایانی مطلب روزنامه اش��پیگل اس��ت که بعد از مرگ »توگس��ی 
آلبایراک« در آلمان می نویسد: »اشتباه است که بگوییم نشان دادن شهامت 
مدنی )امر به معروف و نهی از منکر( کار غلطی اس��ت؛ ارزش کارهای خوب 

نباید به خاطر کردار انسان های بد از بین برود«.

عرف��ان دو اصط��الح دارد؛ یک اصطالح یعني گرایش ه��اي ماوراي مادي چه 
از نقطه نظ��ر فکري و ذهني و چه از نظ��ر رفتاري و عملي؛ این راه را »راه عرفان« 
مي گویند؛ اما محور عرفاني که در ادبیات ما وجود دارد، خداشناسي است. ممکن 
اس��ت گاهي خداوند به کساني که خداشناس هستند و در مسیر خداشناسي قدم 
برمي دارن��د، کراماتي افاضه فرماید و آنها بتوانند مریضي ش��فا دهند و دعایش��ان 
مس��تجاب ش��ود یا اینکه اطالعاتي از گذش��ته و آینده بدهند و چیزهاي دیگري 
بدان ها عطا کند؛ اما اینها افاضه الهي است نه حاصل ریاضت نفساني. آنها خودشان 
تالشي براي این کارها نمي کنند؛ خداوند متعال هر وقت و به هر که صالح بداند از 
این کرامت ها عطا مي کند. از عالمان بزرگ ما کساني بودند که چنین توفیق هایي 
داشتند و شاید االن هم باشند و ما نشناسیم؛ در همین عصر اخیر، مرحوم آیت اهلل 
العظمي بهجت)ره( از این کرامات فراوان داشتند. این مسئله موجب تشابه مي شود 
بین آن که در سایه بندگي خدا به او اعطا مي شود و آن کسي که در سایه ریاضت هاي 
نفس��اني چیزهایي به دست مي آورد و چه بسا اصاًل خدا هم براي او مطرح نیست 
و اعتقادي هم به خدا ندارد؛ بلکه ریاضتي مانند ورزش اس��ت؛ مانند بندبازها که 
ب��ر اث��ر تمرین روي بند راه مي روند؛ کارهاي عجیب و غریبي مي کنند که دیگران 
نمي توانند انجام دهند. این بر اثر برنامه هایي اس��ت که اجرا مي کنند؛ معموالً هم 
این برنامه ها چله چله است. چهل روز چنین کاري مي کنند و چهل روز کار دیگري 
انجام مي  دهند؛ مانند اینکه در جایي بنش��ینند یا چشمش��ان را ببندند؛ نمونه آن 
ورزش هاي یوگا است که کمابیش از آن اطالع دارید. اینها خواصي است که براي روح 
انسان مطرح است. بنابراین روح انسان هم بر اثر برخي تمرین ها و ورزش ها مي تواند 
قدرت یا اطالعاتي کسب کند یا کارهایي را انجام دهد. پس نکته اول اینکه عرفان، 
یک معنا ندارد یا الاقل یک حقیقت نیست. یک معناي عرفان معرفت خداست. در 
سایه معرفت و بندگي، خدا به کساني کراماتي مرحمت کرده که فیض الهي است. 
در اینها خطا و اشتباه راه ندارد و نه تنها ضرري به کسي نمي زند، بلکه براي خلق 
خدا اسباب رحمت و برکت مي شود؛ اما عرفاني که آنها مي گویند، قدرتي است که 
به هر نوعي مي توانند از آن استفاده کنند؛ مرتاض مي تواند از قدرتش در راه خوب 
یا راه بد استفاده کند. مانند زور بازوست که مي تواند دست در راه  مانده اي را بگیرد 
و نجاتش دهد یا مي تواند بر سر کسي هم بزند و مظلومي را نابود کند. باید توجه 
داشته باشیم که مشابهتي بین این دو وجود دارد؛ یعني عارف خداپرست مي تواند 
کارهاي خارق العاده اي انجام دهد که مشابه آن را یک مرتاض انجام مي دهد. برخي 
مي پندارند این دو از یک مقوله اند و این منشأ اشتباه مي شود. یکي قدرت روحي است 
که بر اثر ریاضت به دس��ت آمده اس��ت و دیگري لطفي است که خدا به عارف عطا 
کرده اس��ت؛ تفاوت این  دو مانند تفاوت بین معجزه و سحر است. ساحران فرعون 
کارهایي انجام مي دادند، موسي هم چوبي مي انداخت و اژدها مي شد. آنها هم وقتي 
ُل إِلَْیِه ِمن ِسْحِرِهْم أَنََّها  سحرهایشان را اعمال کردند، مردم ترسیدند و گفتند: »یَُخَیّ
تَْسَعی«؛ یعني هر که مي دید، مي گفت اینها مار و اژدها هستند که راه مي روند و 
حرکت و حمله مي کنند؛ ولي آنها همه سحر بود. معجزه، آن بود که خدا به موسي 
داده بود. موسي نرفته بود زحمت بکشد و سحر یاد بگیرد؛ فیضي بود که خدا به او 
داده بود. نتیجه  آن نیز این شد که سحر، ساحران را بلعید. بین کرامتي که عارف 
الهي پیدا مي کند با آنچه مرتاضین بر اثر ریاضت ها کسب مي کنند، چنین رابطه اي 
وجود دارد؛ آن یک قدرتي روحي اس��ت که بر اثر تمرین پیدا مي ش��ود و این یک 

فیض الهي و عطیه اي است که خدا به هر که بخواهد مي دهد.
دين؛ راهنماي زندگي انسان

موضوع دیگر این است که آیا عرفان، به معنایي که اینها مي گویند، مي تواند جاي 
دین را بگیرد یا خیر؟ گاهي حتي در دانشگاه هاي ما برخي اساتید مطرح  مي کنند 
که عرفان یک چیز عامي اس��ت و به دین ربطي ندارد و در همه ادیان وجود دارد 
و کس��اني مي توانند راه عرفان را بپیمایند؛ حتي اگر به دس��تورهاي دین هم عمل 
نکنند، ولي به نتایج آن مي رسند و راه مستقلي است. این اشتباهي است که از راه 
خلط بین عرفان شیطاني با عرفان الهي به وجود آمده است. چنین چیزي درست 
نیست؛ دین برنامه زندگي براي انسان است تا از طریق آن به هدفي که خدا او را 
براي آن آفریده اس��ت برس��د؛ مانند اینکه مهندسي ماشیني را اختراع کرده است 
وهمراه آن کاتولوگي را قرار داده است که نشان مي دهد چگونه باید از این ماشین 
استفاده کنیم؛ اگر اینجور از این ماشین استفاده کنید، مي توانید بهترین فایده را از 
این ماشین ببرید. اگر کساني براساس آن عمل نکنند و ماشین را دستکاري کنند، 
ماش��ین زود خراب مي شود و از بین مي رود. دین نیز برنامه اي است که خدا براي 
اس��تفاده درس��ت از روح و بدنمان به ما داده است. خدا مي گوید اگر مي خواهید از 
این وجودتان استفاده کنید و به آن هدفي که من شما را براي آن آفریدم برسید، 
باید این برنامه را اجرا کنید؛ صبح که بلند مي شوید پیش از آفتاب باید دو رکعت 
نماز بخوانید؛ اگر تمام شبانه روز ورزش یوگا انجام دهید، جاي آن دو رکعت نماز را 
نمي گیرد. باید این چند دقیقه بلند شوید، وضو بگیرید، و دو رکعت نماز بخوانید؛ماه 
رمضان باید سي روز روزه بگیرید؛ آن  هم از فالن ساعت تا فالن ساعت و از این چیزها 
امس��اک کنید. اگر جاي این س��ي روز تمام سال را امساک کنید و مانند مرتاضان 
هندي روزي یک دانه بادام بخورید، جاي آن روزه ماه رمضان را نمي گیرد. کسي که 
شما را آفریده است، مي گوید آن چیزي که من ساختم، اینجور باید از آن استفاده 
کرد. حال اگر بگوییم دلمان مي خواهد به ش��کل دیگري عمل کنیم، ممکن است 
به هر بدبختي اي منتهي شود. بنابراین، دین برنامه زندگي انسان است که خدایي 
که او را آفریده اس��ت، گفته این گونه باید رفتار کني تا به آن نتیجه اي که من در 
نظر دارم و کمال و س��عادت ابدي تو در آن اس��ت ؛ نائل ش��وي. 124 هزار پیغمبر 
هم فرس��تاده است تا این راه را براي ما تبیین کنند؛ ائمه معصومین علیهم السالم 
را هم فرستاده است براي اینکه تفسیر کنند، توضیح بدهند و فداکاري هم بکنند 

تا مردم باور کنند اینها غیر از خیر ما چیزي نمي خواهند؛ دین به این معناست.
عرفان  هندي: ورزش روحي

اما آن چیزي که این آقایان اسمش را عرفان مي گذارند، یک حرکت و ورزش 
روحي است وهیچ دلیلي ندارد که انسان را به آن کمال برساند. این شبیه این مي ماند 
که حداکثر سرعت ماشیني صد کیلومتر باشد و کسي ماشین را دستکاري کند تا 
با سرعت پانصد کیلومتر برود؛ طبیعي است که بعد از مدتي از کار مي افتد و باید 
آن را به اوراقچي داد. مي توان از چنین حرکتي سوء استفاده کرد و به جاي سرعت 
100 یا200 کیلومتر، کاري کرد که با س��رعت 500 کیلومتر هم راه برود؛ اما این 
ماشین براي این سرعت ساخته نشده است؛ اگر سوء استفاده یا زیاده روي کردید، 
به هدفي که براي آن س��اخته ش��ده است، نمي رسد و بین راه مي ماند. اگر کساني 
گفتند به جاي روزه ماه رمضان که سي روز است، شما صد روز روزه بگیرید و خیلي 
هم کمتر از غذاها اس��تفاده کنید � البته مرتاضین هند همین کارها را مي کنند و 
به نتایجي هم مي رسند و اطالعات و قدرت  هاي روحي اي هم پیدا مي کنند � عیناً 
مانند این است که از ماشیني که باید پنجاه سال کار کند، ده روز استفاده کنند؛ 
چون عمر دنیا نس��بت به آخرت از یک چش��م به هم زدن در یک عمر هزار س��اله 
کمتر اس��ت؛ آن بي نهایت اس��ت و این هفتاد، هشتاد و یا صد سال است. چه بسا 
ش��ما در این مدت از آن اس��تفاده اي ببرید؛ اما عمر ابدیتان را خراب مي کنید. این 
امور انجام شدني است و نمي گوییم دروغ است؛ واقعاً مي شود از این ماشین این گونه 
هم استفاده کرد؛ اما موقت است؛ استفاده محدودي از آن مي کنید و بعد هم نابود 
َباتُِکْم  مي شود و دیگر استفاده اي از آن نمي شود. به آنها گفته مي شود: »أَْذَهْبُتْم َطِیّ
نَْیا َو اْسَتْمَتْعُتم بَِها؛ زحمتي کشیدید و مزدش را هم در دنیا گرفتید.« فِي َحَیاتُِکُم الُدّ
سخنرانی آيت اهلل مصباح يزدی)دام عزه( در همايش سراسري 
آسيب شناسي فرقه هاي نوظهور؛ قم؛ 89/8/5

زالل بصيرت در دهه آخر صفر روزهای  فرد منتشر می شود.

درمکتب امام

روضه های سنتی را سرجای خودش نگه دارید، و آن مصیبتها را نگه 
دارید زنده که برکاتی که به ما می رسد از آنهاست، و از کربال این برکات 
به ما می رسد. کربال را زنده نگه دارید، و نام مبارک حضرت سیدالشهدا 
را زنده نگه دارید، که با زنده بودن او اسالم زنده نگه داشته می شود.
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کربال را زنده نگه داريد

نگاه

آسيب شناسي عرفان های نوظهور)۳(

عرفان الهی و عرفان شیطانی

یک بام و دو هوای غربی ها و غرب گراها
سميرا خطيب زاده

خطي�ب اين هفته نماز جمعه ته�ران تأکيد کرد: 
احساس�م اين است که کس�انی وارد ميدان شده اند 
و می خواهند قبح فتنه را از بين ببرند، رس�الت خود 

می دانم که بگويم قبح فتنه از بين رفتنی نيست.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل س��ید احمد خاتمی در خطبه 
اول نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران تصریح کرد: 
در آشتی دادن باید مواردی را در نظر گرفت، نخست اصول 
غیرقابل تغییر است و سلیقه های سیاسی وحی منزل نیستند 

و اختالف سلیقه ها منجر به حذف فیزیکی نشود.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران یادآور شد: وقتی یک 
سلیقه به روی کار می آید تمامی افراد را جارو و حذف می کند، 
در حالی که باید شایسته ساالری و تقوا حرف اول را بزند.

آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه باید بر محورهای مشترک 
تأکی��د کرد، گفت: باید مراق��ب نفوذی ها بود ضمن آن که 
کس��انی که تاثیر گذارند و تریب��ون دارند با نیش های خود 

آتش افروزی نکنند.
وی ادامه داد: دعواها فصل الخطاب می خواهد و کسانی 
که دعوای سیاسی دارند باید یک فصل الخطاب را بپذیرند 

و فصل الخطاب ما ولی فقیه است.
وی افزود: باید باور کنیم که فس��اد اداری نه تنها خوره 
نظام اس��المی بلکه خوره هر نظامی است، هر نظامی که به 

فساد آلوده شود از بین رفتنی است.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران با تاکید بر کالمی از 
شهید بهشتی در اردیبهشت سال 1358 در مدرسه شهید 
مطهری اظهار داشت: آن شهید مهم ترین عامل سقوط رژیم 

شاه را فساد اداری آن رژیم می دانست.
آیت اهلل خاتم��ی در ادامه بر لزوم قاطعیت در مبارزه با 
فساد تاکید کرد و گفت: مبارزه با فساد قاطعیت و برنامه ریزی 
و عزم برای مبارزه می خواهد، با همایش، تحلیل و مچ گیری 
از این نهاد و آن نهاد چیزی حل نمی شود. آنچه حل کننده 
فس��اد است برنامه ریزی در مبارزه با فساد و ورود عملی در 

این عرصه است.
آیت اهلل خاتمی یادآور ش��د: فس��اد وجود دارد اما سیاه 

نمایی این چنین هم درست نیست.
وی، عزل و نصب های جناحی و باندی را از جمله عوامل 
فساد عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی شما باندی را سر کار 
می آورید و یک نفر از این باند به فساد بیفتد، بقیه آن را رفو 
می کنند و تا وقتی عزل و نصب ها جناحی، باندی باش��د با 

کمال تاسف فساد هم ادامه دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در عین حال 
گفت: این مطالب تعریض به کسی نیست، متاسفانه آسیبی 
اس��ت که در 37 س��ال کم و بیش شاهد عزل و نصب های 

این چنین بوده ایم.
آیت اهلل خاتمی یادآور شد: دوای این درد شایسته ساالری 
و تقوا محوری است نه جناح بازی و قوم و خویش محوری.
وی به برگزاری مراسم روز دانشجو امسال در دانشگاه ها 
اش��اره کرد و گفت: در 16 آذر امسال از سالیق مختلف در 
دانشگاه سخنرانی کردند، گرچه کفه یک سلیقه در این روز 
بس��یار س��نگین تر بود اما این موضوع مهم نیست، برخی را 

در 6 دانشگاه که هم سلیقه آنها نمی دانستند، راه ندادند.
خطیب نماز جمع��ه این هفته تهران با بیان اینکه این 
دس��تور از باال نبود، اظهارداش��ت: می بینیم که مس��ئوالن 
می گویند انتقاد کنید، این اقدام س��لیقه ای و کار نادرستی 

بوده است که این یک مسئله فرعی است.
آیت اهلل خاتمی ادامه داد: می خواهند بپذیرند، می خواهند 
نپذیرند، اما دانشگاه هایی که این کار را کردند صمیمانه به 
صورت رسانه ای عذرخواهی کنند و مردم هم می گویند کار 

خوبی کردند.
وی در عی��ن حال گفت: منتقدان هم به گونه ای انتقاد 
کنند که رهبر معظم انقالب می فرمایند منتقد باش��ید، اما 

انتقاد منصفانه.
ام��ام جمعه موقت تهران در ادام��ه این خطبه به فتنه 
س��ال 88 اشاره کرد و گفت: احساسم این است که کسانی 
وارد میدان ش��ده اند و می خواهند قبح فتنه را از بین ببرند، 
رسالت خود می دانم که بگویم قبح فتنه از بین رفتنی نیست.
آی��ت اهلل خاتمی ادامه داد: این حرف پش��ت صحنه ای 
نیست، آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی از فتنه حمایت 

کرده و می کنند. 
وی افزود: هیالری کلینتون وزیر خارجه س��ابق آمریکا 
در خاطرات خود می گوید، پش��یمان است که چرا بیشتر از 

این به فتنه گران کمک نکرده است. 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس خب��رگان رهبری با طرح 
این سوال که کیست که نداند سران خارجی فتنه آمریکا و 
انگلیس هستند، یادآور شد: معنای این حرف این نیست که 
فتنه در داخل کشور سرانی نداشت و جوری حرف بزنند که 
انگار رهبری با آنها موافق است. اینها اظهارات صریح رهبر 
معظ��م انقالب را نادیده می گیرند که فرمودند: گناه بزرگ 
فتنه گران امیدوار کردن دش��من بود، یا تقابل قابل اغماض 
نیست، به قانون کشور لگد زدند و کشور را در لبه پرتگاه قرار 
دادند، کشور را دچار هزینه کردند، برای مردم اسباب زحمت 
و برای خودشان اسباب بدبختی در زمین و مأل اعالی شدند.

وی اضافه کرد: وقتی رهبر معظم انقالب به این صراحت 
فتنه را محکوم می کنند، در روز روشن فرمایشات رهبری را 
تحریف می کنید؛ از این کارها دست بردارید. با سخنرانی های 
آتشین و شعارهای هنجار شکن نه تنها مشکالت شما حل 
نمی ش��ود روز به روز بر نفرت مردم متدین از ش��ما افزوده 

خواهد شد. 
خطی��ب نم��از جمعه ای��ن هفته ته��ران همچنین به 
اعتراض��ات اخیر مردم آمریکا بر علیه نژادپرس��تی و نقض 
حقوق بش��ر در این کشور اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا 
امروز نمایشگاه بزرگ زیرپا گذاشتن حقوق بشر است، پلیس 
آنها یک سیاه پوست را می کشد، دادگاهشان قاتل را تبرئه 
می کند و با کس��انی که اعتراض می کنند به تبعیض نژادی 

برخورد می کنند.
آیت اهلل خاتمی تاکید کرد: آمریکا باید خجالت بکشد که 
دم از حقوق بشر می زند و این کشور در خط مقدم ناقضان 

حقوق بشر است.
وی همچنین به همایش میلیونی اربعین حسینی اشاره 

کرد و اظهار داشت: همایش بی بدیل جهانی کربال نشان دهنده 
این واقعیت اس��ت که حق گم شدنی نیست، روزی در این 
سرزمین حسین)ع( تنهای تنها بود و زمانی که کمک خواست 
جوابی نش��نید، روزی دیگر در این سرزمین یک سجاد)ع( 
بود و یک زینب)س( و عزیزان سیلی خورده، اما امروز بیش 

از 20 میلیون نفر می گویند فدای امام حسین.
مبادا برخی عمامه  به سرها و سياسيون 

فتنه گران را نوازش کنند
 به گزارش ایرنا، حجت االسالم علی سعیدی در سخنرانی 
پی��ش از خطبه ها به تش��ریح اصول حاکم ب��ر والیتمداری 
پرداخت و اظهارداشت: این اصول شامل اصل شناخت رهبری 
الهی، پایداری یک امت در عرصه دین و قدرت، تداوم استمرار 
والیتمداری، تولی و تبری، مرزبندی با جریان خواص و جریان 

غیرخودی و عدم تحمیل نظریه بر رهبری است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین گفت: اگر 
امروز ما قله های بلندی را فتح کردیم و عمق استراتژیک ما 
تا س��احل مدیترانه و بندر عقبه پیش رفته به خاطر پیروی 

مردم از رهبر معظم انقالب بعد از امام راحل است.
وی ادامه داد: اگر مردم والیت پیامبر)ص( را پذیرفتند 
بای��د والی��ت امیرالمومنین)ع( را نیز بپذیرند تا در مس��یر 
پیامبراک��رم)ص( ق��رار بگیرند ؛اگر ع��ده ای توطئه کردند 
مردم نباید ساکت بنشینند باید مسیر را از خواص منحرف 
جدا کنند زیرا این گونه مس��ایل، عوامل جهالت و گمراهی 

مردم است.
حجت االسالم سعیدی خاطرنشان کرد: اگر کسی والیت 
رسول اهلل را پذیرفت باید والیت ائمه را هم بپذیرد؛ اگر کسی 
والیت روح اهلل را پذیرفت باید والیت رهبری بعد از امام راحل 

یعنی حضرت آیت اهلل خامنه ای را نیز بپذیرد.
وی تصریح کرد: اگر بعضی خواص دچار کج فهمی شدند 
و بی��ن امام راحل و رهبری بعد از رحلت امام)ره( مرزبندی 

کردند مردم باید از آن خواص فاصله بگیرند.
وی با یادآوری فتنه سال 88 گفت: رهبر معظم انقالب 
با صراحت در مقابل این فتنه موضع گرفتند و اگرچه منبع 
و ریش��ه فتنه را انگلس��تان و آمریکا اعالم کردند اما عوامل 
روی صحنه فتنه را به کرات، معظم له بیان فرمودند؛ تعجب 

می کنم چرا بعضی ها نمی فهمند.
 نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران همچنین گفت: 
امثال زید بن صامت در دوران امام حس��ین)ع(، دستی با 
والیتمداران و دستی هم با فتنه گران داشتند؛ مبادا اینگونه 
ش��ود و در زمان ما برخی عمامه به سران و سیاسیون هم 
با این طرف رابطه داشته باشند و هم فتنه گران را نوازش 

کنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: پیامبر)ص(، 
بزرگ ترین انقالب را پایه گذاری کرد و این امانت را به مردم 
و خواص س��پرد اما نه خواص نه مردم به وظیفه خود عمل 
نکردند و نتیجه آن این ش��د که تفکر سکوالریستی سرکار 
آمد و زمینه را برای باند معاویه فراهم کرد و او توانست 20 
سال با استفاده از قوی ترین شبکه تبلیغاتی دین زدایی کند 

و چیزی از دین اسالم نماند.

خطيب جمعه تهران:

 هیچ مفسدی نباید در حاشیه امن باشد

آيت اهلل علوی گرگانی گفت: توجه به آثار و توسعه امامزادگان می تواند 
موجب شکوفايی جامعه باشد، زيرا اين کانون فرهنگی از زمان های گذشته 

مورد توجه مردم بوده است.
به گزارش خبرگزاری حوزه، این مرجع تقلید در دیدار هیئت امنای امامزاده 
جعفر بن موسی الکاظم)ع( شهرستان پیشوای ورامین نقش امامزادگان را در نشر 
آموزه های دین بس��یار س��ازنده توصیف کرد و بر تبدیل بقاع متبرکه امامزادگان 
به مرکزیتی برای نشر فرهنگ اسالم ناب محمدی)ص( در جامعه تاکید کرد.    

وی با اشاره به اینکه امامزادگان ادامه دهنده آموزه های اهل بیت )ع( بودند، وجود 
برکت و نعمت در جامعه را به خاطر امامزادگان دانست و ابراز داشت: امامزادگان 
سبب دفع بال و عذاب آسمانی هستند. این مرجع تقلید حفظ آثار و اندیشه و توسعه 
امامزادگان به عنوان پایگاه دینی در جامعه را  یک ضرورت برشمرده و خاطر نشان 
ساخت: توجه به آثار و توسعه امامزادگان می تواند موجب شکوفایی جامعه باشد، 
زیرا این کانون فرهنگی از زمان های گذش��ته مورد توجه مردم بوده است. آیت اهلل 
علوی گرگانی در پایان با بیان اینکه مردم عاشق اهل بیت )ع( هستند افزود: این 
عشق به اهل بیت )ع( بود که باعث شد، امامزادگان از دست حاکمان جور و ظلم 

از مدینه به کشور ایران مشرف شوند و به بیان حقایق الهی بپردازند.

آيت اهلل علوی گرگانی:
بقاع متبركه به مركزیتی برای نشر 

فرهنگ اسالم ناب در جامعه تبدیل شود

حس��ینی بوش��هری ادامه داد: مگر در این کشور چه 
خبر اس��ت یک روز اختالس سه هزار میلیاردی را برای 
مردم مطرح می کنند و یک روز از فساد 12 هزار میلیاردی 

سخن به میان می آید.
وی خطاب به مس��ئوالن گفت: چرا با مفاسد برخورد 
قاطع نمی ش��ود؟ باید در قراردادها و سرمایه گذاری های 
ب��زرگ دخالت و نظ��ارت صورت گیرد تا ش��اهد چنین 

مشکالتی نباشیم.
حس��ینی بوشهری یادآور شد: آیا  اینکه ما یقه چهار 
نفر ضعیف را بگیریم و عده ای دیگرکه پشت صحنه مسائل 

هس��تند را رها کنیم مبارزه با فساد است؟ از سران قوای 
سه گانه می خواهم جدی برخورد کنند چرا که این مسائل 

باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد.
خطی��ب جمعه قم ادام��ه داد: قوه مقننه در تصویب 
قوانین دقت الزم را داش��ته باشد تا شاهد برچیده شدن 
ریش��ه فس��اد و ایجاد آرامش در میان مردم و مسئوالن 

باشیم.
حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و 
دانشگاه گفت: منظور از وحدت حوزه و دانشگاه این است 

که طالب، دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه یک هدف 
واحد را دنبال کنند.

مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: دشمنان همانگونه 
که در گذشته تز جدایی دین از سیاست را دنبال می کردند 

امروز نیز جدایی علم از دین را طعمه کرده اند.
وی همچنین با اش��اره به اربعین حس��ینی و حضور 
میلیونی از کش��ورهای مختل��ف در کربال گفت: یزیدیان 
زمان هنوز هس��تند. وقتی چند خمپاره در کربال شلیک 
شده بود جمعیت میلیونی یکصدا فریاد »لبیک یا حسین« 
سر دادند و این نشانه عشق عمیق به اهل بیت)ع( است.

امام جمعه قم: آمریکا ناقض اصلی حقوق بشر در جهان است
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همزمان با اربعين سرور و ساالر شهيدان، رئيس جمهور 
با والده شهيد خرازی ديدار و گفت و گو کرد. 

ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور کشورمان در 
دیدار با حاجیه خانم طیبه تابش مادر ش��هید حاج حسین 
خرازی از فرماندهان هش��ت س��ال دفاع مقدس با تاکید بر 
اینکه کشور و انقالب با ایثار خانواده معظم شهدا حفظ شده 
است، از شهید خرازی به عنوان فرماندهی بسیار توانمند و 
شجاع یاد کرد و گفت: در هر محور عملیاتی که لشکر امام 
حسین)ع ( و شهید خرازی حضور داشت ما به پیروزی در 

آن عملیات مطمئن بودیم.
روحان��ی در این دیدار که همزمان با اربعین حضرت ابا 
عبداهلل الحس��ین)ع( انجام شد، اظهار داشت: شهید خرازی 
فرمانده ای بسیار توانمند بود و آشنایی ام با این شهید بزرگوار 
از همان اوایل جنگ بود و در عملیات های فتح آبادان، طریق 

القدس، فتح المبین و بیت المقدس در کنار هم بودیم.
رئیس جمهور گفت: عبور از مش��کالت و موانع تنها با 
همیاری و همکاری مردم و دعای خیر خانواده معظم شهدا 
و حمایت ها و پشتیبانی های آنان امکان پذیر است و دولت 
در این مسیر تمام تالش خود را بکار گرفته است و ما را دعا 

کنید تا خادم این ملت باشیم.
در این دیدار مادر ش��هید خرازی، یک جلد قرآن کریم 
و کت��اب خاطرات این ش��هید بزرگ��وار را به رئیس جمهور 

هدیه داد.
ديدار و گفت و گو با جانباز علی اوسط وکيلی 

رئیس جمهور کشورمان همچنین در آستانه اربعین سرور 
و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( به دیدار علی 

اوسط وکیلی جانباز روشندل 70 درصد رفت.
حجت االس��الم و المس��لمین حس��ن روحانی شامگاه 
چهارشنبه در این دیدار سرزده خطاب به این جانباز جنگ 
تحمیلی گفت: شما کار بسیار بزرگی انجام دادید و بینایی 
خود را در راه خدا از دست دادید که خداوند به شما در دنیا 

و آخرت اجر خواهد داد.
وی در پایان در خصوص مذاکرات هسته ای با بیان اینکه 

ما در چارچوب اصول نظام حرکت کرده و از این راه دست 
بر نخواهیم داش��ت، گفت: راه ما در مذاکرات اگرچه دشوار 
اس��ت چراکه به دشمنان ملت نمی توان اعتماد کرد و امروز 
طرف های غربی از روی ناچاری به پای میز مذاکره آمده اند، 
ام��ا در این راه پرپیچ و خم با تالش مضاعف به اهداف خود 
خواهیم رسید. الزم به ذکر است این جانباز سرافراز در سال 
62 در عملیات خیبر بینایی خود را از دست داد و به درجه 

جانبازی نائل آمد.
حضور رئيس جمهور در منزل شهيدان صنيع خانی 

و خالقی پور
رئیس جمهور همچنین در منزل ش��هیدان سیدحسن 
و سیدمحمد صنیع خانی در منطقه نازی آباد تهران حضور 
یاف��ت و در فضایی بس��یار صمیمی و دوس��تانه ب��ا آنان به 

گفت وگو پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در این دیدار با 
اشاره به آشنایی خود با شهید سیدمحمد صنیع خانی، اظهار 
داشت: این شهید بزرگوار از روحیه بسیار باال و برجسته ای 

برخوردار بود و همواره به فکر خدمت به مردم و کشور بود.
رئی��س جمهوری با تجلیل از ایث��ار و فداکاری خانواده 
بزرگ ش��هدا گف��ت: در دوران دفاع مقدس دش��من علیه 
استقالل، شرف و عزت ملت ما وارد عمل شد و خانواده های 
مؤمن و مخلص به صحنه آمده و در مقابل آن ایستادگی و 

فداکاری کردند و به این کار خود افتخار می کنند.
در این دیدار خانواده شهیدان سیدحسن و سیدمحمد 
صنیع خان��ی با اظهار خوش��حالی از دی��دار رئیس  جمهور 

خاطراتی از شهیدان خود بیان کردند.
شهید سیدمحمدحسن صنیع خانی در سال 1361 در 
حالی که دانش آموز 16 ساله ای بود در عملیات بیت المقدس 
ب��ه درجه رفیع ش��هادت نایل آمد و ش��هید س��یدمحمد 
صنیع خانی که فرماندهی ترابری سپاه پاسداران را بر عهده 
داش��ت، در س��ال 1374 بر اثر عوارض ناش��ی از جراحات 

شیمیایی و با ابتال به سرطان خون به شهادت رسید.
حضور در منزل شهيدان خالقی پور

رئیس جمهور همچنین بطور سرزده در منزل خانواده 

شهیدان خالقی پور حضور یافت و با پدر، مادر و خانواده این 
شهیدان واال مقام دیدار و گفت وگو کرد.

روحان��ی در ای��ن دی��دار ب��ا تجلی��ل از صب��ر، ایثار و 
فداکاری های خانواده معظم شهیدان، جانبازان و ایثارگران 
اظهار داش��ت: مردم ایران قدردان ایثار و فداکاری ش��هدا و 
خانواده ه��ای معزز آنان بویژه خانواده هایی که چند ش��هید 
تقدیم کرده اند، هستند و می دانند اگر این ایثارها نبود کشور 

و انقالب حفظ نمی شد.
الزم به ذکر است اولین شهید این خانواده، شهید داود 
خالقی پور متولد 1344 در س��ال 1362 طی عملیات خیبر 
در جزیره مجنون به فیض ش��هادت رس��ید، 2 شهید دیگر 
این خانواده رسول و علیرضا متولدین 1346 و 1350 بطور 
همزمان در سال 1367 در منطقه شلمچه، عملیات پاسگاه 
زید در جنوب کش��ور انجام ش��د، در کنار یکدیگر به فیض 

شهادت نائل آمدند.
مصرف شير در مدارس را با توزيع رايگان

 باال خواهيم برد
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری همچنین 
همزمان با اربعین حضرت ابا عبداهلل الحس��ین)ع( با حضور 
در ش��رکت صنایع شیر ایران، همراه با کارکنان این شرکت 
تولید فرآورده های لبنی کشور به عزاداری برای ساالر شهیدان 

کربال پرداخت.
روحانی که در حاشیه این مراسم با خبرنگاران صحبت 
می کرد، اظهار داشت: ارائه شیر رایگان در مدارس به عنوان 
یک کار مهم برای تامین سالمت نسل آینده کشور، یکی از 
افتخارات دولت است که با توجه به طول مدت ارائه آن، در 
میان کشورهای مختلف بی نظیر است. رئیس جمهوری در 
پاسخ به سوالی در خصوص پایین بودن مصرف سرانه شیر 
در کشور گفت: در گام اول دولت مصرف شیر در مدارس را 
با توزیع رایگان باال خواهد برد تا مصرف مواد لبنی به عادتی 

برای کودکان و نوجوانان ما تبدیل شود.
رئی��س جمهوری همچنی��ن از بخش های مختلف این 
ش��رکت تولید مواد لبن��ی و نیز نمایش��گاه توانمندی ها و 

محصوالت پگاه بازدید کرد.

همزمان با اربعين سرور و ساالر شهيدان

رئیس جمهور با والده شهید خرازی دیدار و گفت و گو كرد

رئيس ستاد انتخابات سال 88:
بحث مدعیان تقلب شمارش آراء نبود ، دنبال براندازی بودند

بقيه از صفحه۲
وی ادام��ه داد: ع��دد 14 ی��ا 16 نبود، بلکه ش��ورای 
مرکزی اعالم کرد به نظر من این عدالت آموزش��ی نیست، 
چون امکان دارد فردی که لیسانس می خواند و درس های 
عموم��ی ه��م دارد دو درس عمومی را ده بگیرد و معدلش 
از14/5ی��ا 15 به 13 یا 12 کاهش یابد، آن هم برای درس 

عمومی نه تخصصی.
وزیر سابق علوم افزود: پیشنهادی که دادند این بود که 
بیاییم معدل کارشناس��ی و معدل ارشد را ضربدر دو کرده 
و با همدیگر جمع کنیم، اگر جمع آنها حداقل هفتاد ش��د 

قابلیت بررسی داشته باشد و بتوانیم مصاحبه بگیریم، من 
هم گفتم این خوب است. لذا این خیلی بد است که گفته 
ش��د آزمون برداشته شده است، بلکه باید پرسید آزمون را 

چه کسی حذف کرد؟
دانشجو در ادامه با اشاره به غیرقانونی بودن بورسیه های 
دولت های گذشته، ادامه داد: آزمون بورس و اعزام به خارج 
در دو سال آخر دوره اصالحات حذف شد، ضمن اینکه کار 
خالف قانون هم نکردند چون قانون بر »آزمون علمی« تأکید 
می کند و به کتبی یا شفاهی بودن آن اشاره نمی کند، آزمون 
اعم از شفاهی یا کتبی است. خیلی از جاهای دنیا با مصاحبه 

یا به صورت کتبی یا هر دو با هم دانش��جو می پذیرند، در 
نتیجه از دو سه سال آخر دوره  اصالحات به بعد، آزمون به 

صورت مصاحبه انجام می شود.
وی درباره سایر دانشجویان بورسیه نیز خاطرنشان کرد: 
این بورسیه ها چه گناهی دارند که نامه  محرمانه برای آنها 
می فرس��تند که ش��ما باید پولت را خودت بدهی و پولی را 
هم که به تو داده شده باید برگردانی؟ این افراد زن و بچه 
دارند از سوی دیگر در نهایت اگر حتی آمار 600 نفر شما 
نیز درس��ت باشد، جوابگوی 2500 نفر یا 3000 نفر دیگر 

که مشکلی نداشته اند، چه کسی است؟

امام جمعه موقت ق�م گفت: آمريکايی که ما را 
به نقض حقوق بش�ر متهم می  کن�د، خود باالترين 

نقض کننده حقوق بشر در جهان است.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری 
در خطبه ه��ای این هفته نماز جمع��ه قم درحرم مطهر 
حضرت معصومه)س( بیان داشت: اخیرا 6 میلیون اسناد 
س��یا بررس��ی و 6 هزار و 700 صفحه س��ند از میان آنها 
تنظیم شده است که بعد از دخل و تصرف بیش از 490 
صفحه آنها منتشر شد و کارنامه سیاه آنها در معرض دید 

عموم قرار گرفت.
وی یادآور شد: طبق این اسناد آنها برای اقرار گرفتن 
از متهمان به خصوص بعد از 11 سپتامبر، انواع مرگ های 

مصنوعی و شکنجه های وحشیانه را اعمال می کردند.
حس��ینی بوشهری خطاب به نس��ل جوان گفت: به 
شعارها و ظواهر دنیای غرب توجه نکنید، آنها ملت ایران 
را تهدی��د می کنند که اگر پرونده هس��ته ای تمام ش��ود 
تحریم های ش��ما به دلیل نقض حقوق بشر ادامه دارد در 
حالی که آمریکا که پنج درصد جمعیت کل جهان است 

یک چهارم زندان  های دنیا را در خود جای داده است.
مدیر حوزه های علمیه کشور با اشاره به سمینار ارتقای 
سالمت اداری اظهار داشت: قوای سه گانه باید با همدلی 
و همراهی با هم به صورت جدی و قاطع با فس��اد مبارزه 

کرده و از اختالس ها و مفاسد جلوگیری کنند.


