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هدیه به خوانندگاندر پرتو وحی

حضرت آیت اهلل بهجت)ره(: معیار اصلی نماز اســت. این نماز خداوند همه اعمال انسان را می بیند
باالترین ذکر است. شیرین ترین ذکر است. برترین چیز است.

حضور زنان در ورزشگاه ها
صدر مطالبات چه كسی است؟

سمیرا خطیب زاده
این روزها، دور جدیدی از تالش ها برای آزادسازی ورود بانوان به ورزشگاه ها آغاز شده 
اســت. شــاید مهم ترین دلیل در صدر قرار گرفتن این موضوع در رسانه ها و خبرگزاری ها 

برگزاری مسابقات جهانی والیبال در ایران باشد.
موضوع دولت تدبیر و امید هم کاماًل واضح و آشکار است، با پیگیری های مجدانه خود 
سعی دارند هر چه سریع تر موانع و مشکالت بر سر راه را هموار سازند! برای نمونه شهیندخت 
موالوردی در گفت وگویی که با خبرنگار یکی از شبکه های اطالع رسانی انجام می دهد چنین 
می گوید: »حضور زنان در ورزشگاه ها در صدر مطالبات زنان قرار دارد!! و اگر این امر صورت 

گیرد برای تشویق نیز برنامه هایی در صورت نیاز خواهیم داشت.«
موالوردی در عین حال مدعی می شــود: »طی ســال های گذشته هیچ محدودیت و 
ممنوعیتی برای بانوان وجود نداشــت و طی یکی دو ســال گذشــته این ممنوعیت برای 
مســابقات والیبال به وجود آمد که امیدوار هستیم برای برگزاری مسابقات والیبال مشکل 

خاصی به وجود نیاید«.
پرسش آن است که خانم موالوردی طی کدام بررسی و نظر سنجی به این نتیجه رسیده 
است که مهم ترین مطالبه زنان نظام جمهوری اسالمی حضور زنان در ورزشگاه هاست! بد 
نیست ایشان مستندات و آمارهای خود را در این زمینه در اختیار رسانه ها قرار دهند و اگر 
چنین آمار و مستنداتی ندارند برای یک بار هم که شده پای درد دل زنان ایرانی بنشینند 
تا اظهاراتشان در بیان مطالبه اصلی زنان ایرانی تا این حد با واقعیات جامعه بیگانه نباشد؟!

به راستی مشکالت ریز و درشت اقتصادی و فرهنگی، مشکالت معیشتی چون مسکن 
و وام ازدواج، مشــکالت فرهنگی چون ازدواج، امنیت زنان، مشکالت زنان سرپرست خانوار 
همچون فقر و ده ها آسیب دیگری که زنان و جوانان جامعه ما را درگیر خویش نموده است، 
چگونه از مقابل دیدگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دور مانده اند که ایشان 

فقط و فقط پیگیر حضور زنان در ورزشگاه ها هستند!
کاش این ســعی مجدانه و پیگیری های دلسوزانه دولت و شخص خانم موالوردی در 
برطــرف نمودن مشــکالت و دغدغه های اصلی زنان جامعه مشــهود و ملموس بود نه در 

موضوعات حاشیه ای و کم اهمیت!
حضور زنان در ورزشگاه های منهای اخالق، آری یا نه!

از ســویی دیگر آیا خانم موالوردی بــه عواقب و عوارض ورود زنان به چنین محیطی 
اندیشــیده اند کــه این گونه ســخن به میان می آورند؟ براســتی پیگیــری و اجرای این 
دستورالعمل در جهت برآورده ساختن کدام یک از مطالبات زنان جامعه ماست؟ مطالبات 

اصلی یا حاشیه ای؟!
سخنان عضو کابینه دولت یازدهم با موضع گیری ها و واکنش های متفاوتی روبرو شد 
که از استقبال »ســپ بالتر« رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( گرفته تا اظهارات 
سردار »ســعید منتظرالمهدی« معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
را در برگرفت. واکنش معاون اجتماعی ناجا به طرح دوباره ورود زنان به ورزشــگاهها شاید 
جزء آخرین موضع گیری ها باشــد. موضعی که طی آن ســردار منتظرالمهدی به صراحت 
ناجــا را مخالف این طرح معرفی کــرد و در عین حال افزود: »حضور بانوان و خانواده ها در 
اســتادیوم های ورزشی و ورزشــگاه ها، تابع یک سری شرایط است که آن را قانون تصویب 
می کنــد و ما نیز تابع مصوبات قانونی هســتیم و آن را اجرا می کنیم، اما حضور بانوان در 
اســتادیوم ها را صالح نمی دانیم. ما در این خصوص نظــر خود را داریم، اما آنچه که قانون 

تصویب و ابالغ کند را اجرا خواهیم کرد.«
امــا از ســویی دیگر در حالــی دولت یازدهم قصــد نهایی کردن حضــور بانوان در 
ورزشــگاه ها را در سر دارد که حساســیت این موضوع موجب شده تا نخبگان و دلسوزان 
فرهنگی و اجتماعی، کارشناسان دینی و مذهبی، مراجع بزرگوار تقلید نکات قابل تأمل و 

موضع گیری هایی را در رابطه با آن داشته باشند.
مراجع تقلید در این زمینه چه می گویند؟

سوابق امر نشان می دهد که مراجع بزرگوار تقلید به صراحت کامل مخالفت خود را با 
این امر اعالم کرده اند.

متن سؤال:
مرجع عالی قدر سالم علیکم

نظر جنابعالی درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها چیست؟
پاسخ مراجع عظام تقلید:

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی:
جو حاکم در ورزشــگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختالط 
جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکالت زیادی از نظر اخالقی و اجتماعی می شود؛ اضافه 
بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین الزم است 
از حضور در این برنامه ها خودداری کنند بخصوص اینکه این برنامه ها را از رسانه ها می توانند 

ببیند و حضور آنها ضرورتی ندارد.
حضرت آیت اهلل صافی:

اگــر چه اینجانب مکــرر خطر اختالط زن و مرد بیگانــه و برنامه های مضره ای را که 
مخالف عفاف و حجاب بانوان و موجب تغییر شخصیت اسالمی جامعه است تذکر داده و به 
همگان در مورد آثار و عواقب سوء گرایش به آداب غیر اسالمی غربی هشدار داده ام اکنون 
که مؤمنین در مورد حضور بانوان در ورزشــگاه های کشور، سؤال و ابراز نگرانی می نمایند 
حسب الوظیفه حرمت نظر زن و مرد اجنبی را به بدن یکدیگر از نظر جمیع فقهای عظام 
اعالم می نمایم؛ علی هذا حضور بانوان در این گونه برنامه ها خالف شــرع و تنازل ظاهر از 

مواضع اسالمی است.
انتظار از مســئولین محترم جمهوری اسالمی این اســت که با اعالم لغو این عنوان، 
نگرانی ها را رفع و موجبات خشــنودی قلب مقدس حضرت بقیهًْ اهلل االعظم ارواحنا فداه را 

فراهم نمایند.
حضرت آیت اهلل علوی گرگانی:

به نظر ما حضور بانوان با توجه به برهنه بودن بخشی از بدن مردان حرام است ضمن 
اینکه این موضوع موجب بروز برخی مشکالت اخالقی نیز خواهد شد و به دولت نیز تذکر 

داده شده است.
حضرت آیت اهلل نوری همدانی:

جائز نیست.
حضرت آیت اهلل گرامی:

حضور بانوان در ورزشــگاه ها با توجه به اختالط در جایگاه ها و رفت و آمد با مردها و 
اینکه نگاه ها احیاناً به بدن های نیمه عریان ورزشکاران می افتد و عواقب خوب اخالقی ندارد، 

جایز نمی باشد.
اشکاالت علما و مراجع برای مخالفت با ورود بانوان به ورزشگاهها عمدتاً بر دالیل زیر 

استوار بوده است:
- مسئله حرمت نگاه زن به بدن مرد مسلمان

- موضوع اختالط زنان و مردان که مفاسد فراوانی را به دنبال دارد.
- از بین رفتن ارزش های اسالمی، اخالقی و انسانی

- شکسته شدن حیا و از بین رفتن قبح به کارگیری الفاظ و اشعار رکیک
- ایجاد هیجانات غیرقابل کنترل که موجب فرو ریختن نظم جامعه می شود.

- سوء استفاده افراد فرصت طلب و معاند برای از بین بردن امنیت جامعه
و بسیاری دیگر از مفاسد مترتب بر آن که کارشناسان مربوط بر آنها اذعان دارند.

آیا محیط فرهنگی ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب است؟
در کنار این، کارشناسان فرهنگی نیز نکات و دیدگاه های قابل توجهی دارند که توجه 

به آن هم خالی از لطف نیست.
واضح است که محیط فرهنگی ورزشگاه های ورزشی به هیچ عنوان برای حضور زنان 
مطلوب و قابل تحمل نیست. به راستی استادیوم ها و یا سالن های ورزشی که فضای توهین 
و فحاشی بر آن حاکم است و تعداد پرونده های مربوط به این موضوع طی فصل های اخیر 
حجم باالیی را به خود اختصاص داده اســت چگونه می تواند محیط مناسبی برای حضور 

بانوان باشد؟!
از ســوی دیگر در برخی از ورزش ها )مانند شنا، بوکس( اساســاً امکان ورود زنان به 

ورزشگاه اصاًل وجود ندارد.
متأسفانه اساساً طرح موضوع ورود و حضور زنان در ورزشگاه ها، اظهارنظرهایی خارج از 
چارچوب مصالح عمومی و عرف مذهبی و همچنین به دور از فرهنگ مردم مسلمان ایران 
است که جز حاشیه سازی و درگیر نمودن دولت در موضوعات کم اهمیت و البته بی سرانجام 

نتیجه دیگری در پی ندارد.
و پرسش پایانی...

در پایان طرح یک ســؤال از دولتمردان و مسئوالنی که قصد دارند مطالبات حقیقی 
زنان جامعه ما را به حاشــیه ببرند ضروری به نظر می رسد و پاسخ به این سؤال ضروری تر 
از طرح آن به نظر می رســد. البته نه پاســخ به ما بلکه پاسخ به وجدان خویش و با در نظر 

گرفتن انصاف کامل.
در ســؤال این است که: »شــما که برای ورود بانوان به ورزشگاه ها تالش می کنید، 
اگر از شــما خواسته شــود خودتان یا زنان تان و دختران تان با آگاهی از جو ورزشگاه ها 
و آلودگی های آنها وارد چنین فضایی بشــوید و در کنار مردان و نامحرمان قرار گیرید و 
مســابقات فوتبال، والیبال یا هر مسابقه ای را تماشا کنید، انصافاً و وجداناً چنین کاری را 

خواهید کرد«؟

»به من خبر ده اگر )این طغیانگر( حق را انکار کند، و به 

آن پشت نماید )آیا مستحق مجازات الهی نیست(؟!

آیا او ندانست که خداوند )همه اعمالش را( می بیند؟!
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اخبار ادبی و هنری
انتقاد تند اکبر عبدی 
از سینمای جشنواره ای

کمدین مطرح ایرانی معتقد است که جشنواره های غربی تنها به فیلم هایی 
از ایران جایزه می دهند که نمایشگر بدبختی باشند.

اکبر عبدی که چندی پیش در برنامه »خندوانه« شبکه نسیم حضور یافته 
بود، در بخشی از این برنامه گفت: متأسفانه در خارج از ایران به فیلم هایی جایزه 
می دهند که راجع به بدبختی و بیچارگی ما باشد تا ما درسطح این گونه فیلم ها 
باقی بمانیم و درباره هیچ پیشــرفتی در ایران فیلمی ساخته نشود. اما خود آنها 
)غربی ها( راجع به هر چیزی که به ذهن شــیطان هم نمی رسد فیلم می سازند 
و به خورد جوان های ما می دهند. وی افزود: متأسفانه هیچ فیلمی که یک سر و 
گردن ایران را خوب معرفی کند، در بین فیلم هایی که در جشنواره های خارجی 
جایزه می گیرند نیست. فیلم هایی در خارج جایزه می گیرند که ایران را بدبخت 

نشان می دهند. این ها، فیلم های »جشن پاره ای« است.
دیپلماسی ریاکارانه آنجلینا جولی 

در اردوگاه آوارگان سوری
بازیگر هالیوودی در راســتای دیپلماسی فرهنگی آمریکا به اردوگاه آوارگان 

سوری در ترکیه سر زد.
به گزارش خبرنگار کیهــان، »آنجلینا جولی« بازیگر و کارگردان هالیوودی 
که شــایعه هایی درباره همکاری او با ســازمان سیا بارها شــنیده شده است، با 
ژستی خیرخواهانه و بشردوســتانه به اردوگاه آوارگان سوریه در جنوب شرقی 

ترکیه رفت. 
جولی در حالی بطور شــفاهی از این آواره ها حمایت کرده اســت که خود 
وی جزو سیســتمی اســت که عامل اصلی ایجاد بحران در کشور سوریه است. 
سیاست های آمریکا در خاورمیانه و از جمله در سوریه طی سال های اخیر، منجر 
به کشــته، زخمی و آواره شدن هزاران انســان بی گناه در سوریه شده است. اما 
آنجلیناجولی در این بازدید هیچ اشــاره ای به نقش آمریکا و اســرائیل و ســایر 
دولت هــای غربی در تحمیل این وضعیت در ســوریه نکرد. بنابراین باید بازدید 
بازیگر هالیوودی از اردوگاه آوارگان سوری را دیپلماسی ریاکارانه او برای تبلیغ به 

سود دولت آمریکا و نه حمایت از مردم رنج دیده بحران سوریه دانست.
انتقاد نویسنده سیاه پوست 

به سیاست تبعیض نژادی در آمریکا
آلیس واکر، نویســنده سیاه پوست آمریکایی، در جدیدترین مطالب منتشر 
شده از وی نسبت به وجود سیاست تبعیض نژادی نسبت به سیاهان این کشور 

در دولت آمریکا اعتراض کرد.
به گزارش تســنیم، آلیس ملسنیور واکر نویســنده کتاب » رنگ بنفش«، 
از جمله نویســندگان آمریکایی منتقد به سیاست های تبعیض نژادی جاری در 
جهان است که بارها و بارها موضع خود را دراین باره اعالم کرده است. واکر اخیراً 
در صفحه شخصی اش در اینترنت به بخش هایی از تبعیض نژادی در کشورش و 
اتفاقاتی که در یک ماه اخیر در چارلســتون آمریکا رخ داده، اعتراض کرده و در 
مطلبی که با عنوان »خشم و انزجار در چارلستون، این است آمریکا« نوک پیکان 
انتقاد خود را سمت دولتمردان آمریکایی گرفته است. وی در این نوشتار به شرح 
ماوقع می پردازد و می نویسد: کشتار 9 زن و مرد در کلیسایی در آمریکا - جایی 
که قرار اســت پناهگاهی برای بی عدالتی باشــد - خبری است که همانند یک 
بمب در اذهان شــکل می گیرد و ذهن ها را به سمت حادثه سال 1963 می برد، 
زمانی که دختران سیاه پوســت را بی رحمانه کشتند. آلیس واکر پیش تر به دلیل 
فعالیت های ضدنژادپرستانه از سوی دولت آمریکا سانسور شده بود. دولت آمریکا 
عالوه بر اینکه مانع حضور او در برخی از مجامع علمی می شود، سبب شده، ،برای 

سال  ها کتاب های او حق تدریس در مدارس را نداشته باشند.
موج اعتراض ها به ظلم به زنان 

در سینمای آمریکا
طی روزهای اخیر، زنان بازیگر در هالیوود از هر فرصتی برای اعتراض به ظلم 

به زنان در سینمای آمریکا استفاده کردند.
دو روز قبل نیکول کیدمن در مراســم اهدای جوایز لوسی با انتقاد از رفتار 
هالیوود با فعاالن زن عرصه سینما اعالم کرد هالیوود زمین بازی عادالنه ای برای 

زنان نسبت به مردان نیست.
در همین مراســم، »ایوا دوورني« نیز گفت که زنان با استعداد اغلب توسط 
صنعت فیلم )آمریکا( نادیده گرفته مي شوند. به عقیده او، هالیوود برای زنان مثل 
دوستي مي ماند که فقط گاهی به شما زنگ مي زند. وی همچنین گفت که نادیده 
گرفتن بازیگران زن مسن تر هم مشکل بزرگی است. »زویي سالدانا« نیز انزجار 
خود را از کنار گذاشــته شدنش توسط بعضي از استودیوها بعد از بارداری، بیان 
کرد و خواستار فراهم شدن حق حمایت از فرزند براي مادران توسط استودیوها 
شد. براســا س گزارش سینماپرس، او در پیش نمایش فیلم کمدي درام »تا ابد 
خرس شــمال« به یو اس اي تودي گفت:باردار شــدن باعث شد دست اندرکاران 
فیلم هایي که قرار بود در آنها کار کنم ناگهان ترســیدند. حتي بحث هایي درباره 
کنار گذاشته شدنم از یکي از پروژه ها را نیز شنیدم و با خودم گفتم خداي من! 
شوخي مي کنید؟ یعنی اینقدر بد است که من دارم زندگي ام را مي سازم؟ و این 

مسئله دارد با برنامه کاري شما تداخل ایجاد مي کند؟ واقعا؟
دیروز هم مریل اســتریپ به انتقاد از تبعیض جنسیتی هالیوود علیه زنان 
سخن گفت. وی تصریح کرد: ما این را در خانه، در دولت، در هیئت مدیره هایمان 

و در هالیوود هم می بینیم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان 

)سهامی خاص(
بدینوســیله از کلیه ســهامداران و یا نماینــدگان قانونی 
صاحبان سهام شرکت کاشی و سرامیک برلیان 
به شماره  ثبت شده  )سهامی خاص(  رفسنجان 
1323 اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت های صنعتی 
رفســنجان دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع 
عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام کــه در تاریخ 
1394/4/21 رأس ســاعت 16 در محل کارخانه کاشــی 
و ســرامیک برلیان رفسنجان واقع در رفسنجان- شهرک 

صنعتی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی به مجمع 
عمومی صاحبان سهام

2- بررسی و تصویب ترازنامه صورتحساب عملکرد و سود 
و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 

3- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی

5- سایر موارد در حد مسئولیت مجمع عمومی عادی سالیانه
هیئت مدیره شرکت کاشی 
و سرامیک برلیان رفسنجان

اگر مسئولین در مجامع بین المللی حرف های 
نظام را با قدرت می زنند و دشمنان در همسایگی 
ما جرات نزدیکی به مرزهای ایران را ندارند، به 
برکت وجود شهدا و آمادگی نیروهای مسلح ما 

است.
به گزارش فارس، امیر احمدرضا پوردستان فرمانده 
نیروی زمینــی ارتش صبح دیروز با حضور در معراج 
شــهدا، به زیارت پیکر 270 شهید تازه تفحص شده 

دفاع مقدس رفت.
امیر پوردستان همچنین طی سخنان کوتاهی اظهار 
داشت: امروز عزت و اقتدار و سربلندی کشور و اینکه 
مسئولین ما در مجامع بین المللی حرف های نظام را با 
قدرت می زنند و دشــمنان جرات نزدیکی به مرزهای 

ما را ندارند، به برکت وجود شهداست.
فرمانــده نیروی زمینی ارتش افــزود: بعد از 11 
سپتامبر، آمریکا نیامده بود که تنها عراق و افغانستان 
را بگیرد و این همه نیرو را برای این دو کشــور نیاورد 
بلکه قصد مستقیم آنها »ایران« بود. اما چون مولفه های 

قدرت ما زیاد است، نتوانستند کاری بکنند.
وی تصریح کرد: آمریکا شــیوه های جنگ خود را 
عوض کرده و نبردهای نیابتی را در پیش گرفته که این 

به دلیل آمادگی ارتش و سپاه و بسیج است.
پوردستان گفت: ما تسلیحات و تجهیزات بومی در 
اختیار داریم و آمادگی نیروهای مسلح ما باعث شد که 
نیروهای ائتالف تا کنار مرزهای ما بیایند ولی جرات 

حمله نداشته باشند.

امیر پوردستان در معراج شهدا:

اقتدار مسئوالن در مجامع بین المللی به بركت شهداست

نگاه

آیا سیدحسن خمینی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام موضع می گیرند؟

پنجه تحریف گران امام)ره(
این بار بر چهره سیداحمد خمینی

یک نشریه زنجیره ای تالش کرد ضمن مصاحبه 
با ســیدمحمود دعایی و القای برخی کلمات به 
وی، نامه امام به محتشمی پور )وزیر کشور وقت( 
را نوشته سیداحمد خمینی)ره( جا بزند و ضمنا 
چنین القا کند که سیداحمد از نهضتی ها دلجویی 

و عذرخواهی کرده است!!
روزنامه زنجیره ای شرق مصاحبه سیدمحمود دعایی 
را با هفته نامه صدا در تیتر اول خود منتشــر کرد. این 
مصاحبه البته ضمن ترور شخصیت سیداحمد خمینی،  
تحت عنوان »حسن خمینی آینده  ای درخشان دارد« 

منتشر شده است. 
در ایــن مصاحبه خبرنگار مدعی می شــود »بعد 
از انقالب نقش ســیداحمد خمینــی در بیت امام، به 
چــه صورت و در چه حد بود؟ گفته می شــود بعضی 
تصمیمات را او می گرفته ولی تلقی و تصور این بوده که 
اینها تصمیمات امام است)!( دعایی در پاسخ می گوید: 
اینها دروغ است. وقتی شــما نامه های امام خمینی را 
درباره ایشــان بخوانید، می بینید که پاسخ همه اینها 

داده شده است.
خبرنگار دوباره ادعا می کند » مثال اعضای نهضت 
آزادی می گوینــد نامــه امام درباره نهضــت آزادی را 
ســیداحمد خمینی نوشته اســت.« که آقای دعایی 
می گویــد من از این موضوع اطــالع ندارم)!( خبرنگار 
مجددا می پرسد نمونه دیگر این است که گفته می شود 
او در عزل آقای منتظری نقش داشته است. این موضوع 
تا چه حد درست است؟ که آقای دعایی می گوید: کامال 
عکس اســت. حاج احمدآقا در حل مسئله امام و آقای 
منتظری خیلی تالش می کرد تا موضوع به یک سامانی 
برسد که آقای منتظری امام را درک کنند)!( ولی موضوع 

به نتایج دیگری انجامید.
درباره موضع ســیداحمد خمینی)ره( نســبت  به 
منتظری البته رنجنامه علنی و 30 صفحه ای یادگار امام 
به آقای منتظری کامال صریح است. اما آنچه مهم است 
القائات بعدی خبرنگار زنجیره ای است که مدعی می شود 
سیداحمد خمینی از رئیس گروهک نهضت آزادی در 
زمان حیات امام حاللیت خواسته است! آقای دعایی در 
پاسخ می گوید: شاید)!( البته حاللیت خواهی را نمی دانم. 
به هر حال در دلجویی ممکن اســت تعابیری باشد که 
مثال معذرت خواهی هم بشــود. من دقیقا مضامینی را 

که رد و بدل شده نمی دانم)!(
اقدام کالهبردارانه نشــریات صدا و شرق و پاسخ 
منفعالنه و تاســف آور آقای دعایی در حالی اســت که 
مرحوم سیداحمد خمینی در نامه به آیت اهلل پسندیده، 
موضع صریحی نســبت به ملی گراهــا و نهضت آزادی 

اتخاذ می کند.
پس از رحلت حضرت امام)ره( نهضت آزادی مدعی 
شــد نامه تاریخی امام به محتشمی پور - که در آن به 
نفاق نهضتی ها و اینکه اگر سر کار می ماندند به اسالم 
و ایران ســیلی می زدند، تصریح شــده بود - سندیت 
نداشته بلکه توسط حاج سیداحمد آقا جعل و به اسم 

امام ارسال شده است!!
گروهک نفاق با این تهمت ناجوانمردانه و رذیالنه 
کوشیده بود هم انتقام امام را از سیداحمد آقا بگیرد و هم 
اینگونه القاء کند که امام توسط اطرافیانش اداره می شده!

در همان ایام، حاج سیداحمد خمینی نامه ای خطاب 

به عموی خود مرحوم آیت اهلل پسندیده نوشته و در آن 
پرده از نفاق گروهک نهضت آزادی برمی دارد.

مرور نامه حاج سیداحمدآقا)ره( به آیت اهلل پسندیده 
گویای خیلی از واقعیت ها اســت و نشان می دهد که 
جریان نفاق پس از جعل و تحریف اول در نسبت دادن 
نامه امام به حاج ســیداحمدآقا، اکنون در تالش است 
سید احمدآقا را نیز سمپات نهضت آزادی و پشیمان از 

مواضع خود نشان دهد!
در نامه حاج سیداحمدآقا به آیت اهلل پسندیده آمده 
است: »مسئله ملی گراها مســئله ای خطرناک است. 
ملی گرایی در مقابل اســالم گرایی است و اسالم گرایی 
خط محکم و اســتوار امام است. ملی گراها بهای اول 
برایشــان میهن اســت و به انقالب و نظام و اسالم یا 
اهمیتی نمی دهند و یا اهمیت بسیار ناچیزی برایشان 
دارد. اینها اصل و اساس برایشان ریاست است. اگر به 
میهن هم عالقه دارند، میهنی است که رئیسش آنان 
باشند. اگر بعضی از آنان به اعمال فردی در چارچوب 

اسالم پایبند باشــند ولی وقتی پای منافعشان پیش 
بیاید، از هیچ دروغ و تهمت و ناســزا فروگذار نیستند. 
آنان بعــد از انقالب لحظه ای در کنــار امام نماندند. 
متلک و فحش و ناســزا به امام از کارهای رایج این از 
خدا بی خبران بود. تنها یکی از کارهای آنها را برایتان 
می فرســتم، تا خود قضاوت فرمایید. اینان اعالمیه ای 
را که امام )قدس ســره( با خط مبارکشان خطاب به 
آقای محتشــمی نوشته اند، مجعول دانسته و در عین 
اینکه نســبت جعل را مستقیما به من نداده اند ولی با 
قرار دادن خط من باالی نامه امام به آقای محتشمی، 
جعل را از من دانسته اند.... من معتقدم که حق با امام 
راحلمان اســت آن مرد بزرگی که با هوش و استعداد 
سرشار خود عمق ماهیتهای کثیف ضد انقالب را بسیار 
عالی تشــخیص می داد. نامه ای را نهضت آزادی برای 
فرار از تنبیه ملت شریف ایران به اینجانب نسبت داده 
اســت و فکر می کرده بعد از وفات امام، من دست به 
چنین خیانتی زده ام، در زمان حیات امام و با دســتور 

ایشان برای آقایان خامنه ای، هاشمی، موسوی اردبیلی، 
موسوی نخست وزیر، ری شــهری وزیر اطالعات وقت 
فرســتاده شــد. فقط اجازه ندادند که در همان موقع 
منتشر کنیم. فرمودند این برای بعد از مرگ من است 
تا اگر آنها خواستند ایران را به سوی غرب به خصوص 
آمریکا سوق دهند، منتشر کنید. من این نامه را برایتان 
فرستادم تا معلومتان گردد اینها از چه قماشی هستند 
و برای رسیدن به دنیا حاضرند به هرکسی هر تهمتی 
بزنند و از خدا باکی نداشته باشند ... آنان که این نامه را 
جعلی می دانند، از همه بهتر می دانند که این خط امام 
است، ولی آنها چند مطلب را با این کار دنبال می کنند 
که مهمترین آن این است که فکر می کردند نفوذ امام 
در بین مردم از بین رفته است و امام محبوبیتی ندارد 
و با رفتن او نظام می پاشــد و آنان روی خون و اجساد 
مطهر شهدا و اسالم به حکومت می رسند. بعد از ارتحال 
امام )قدس سره( بیش از ده میلیون نفر امام را بدرقه 
کردند و مرقد و حرم آن بزرگوار پناه محرومان شــد 
و کســانی که با این امام بد بودند، مسلما مورد نفرت 
هستند، لذا آنها با دادن نسبت جعل به من، خود را و 
گروه خود را می خواهند از این مغلطه نجات دهند.... 
مســئله دیگری که نهضت آزادی دنبال می کند، این 
اســت که اعتماد مردم را نســبت به امام کم کنند، 
بدین معنا که هرچه از امام باشد، مردم احساس کنند 
که این از امام نیست بلکه از اطرافیان امام و یا کسی 
دیگر اســت و این خط و امضا امام نیست، بلکه خط 
و امضا امام را جعل کرده اند. القای این مطلب بســیار 
خطرناک است و خداوند کسی را که اینگونه حرکت 
می کند، هرگز نمی بخشد. می بینید که اگر این مسئله 
جا بیافتد که عده ای بوده اند و هستند که  خط امام را 
جعل می کردند و یا امروز می کنند، چه ضربه هولناکی 
به اســالم و انقالب و آرمانهای اسالمی امام عزیزمان 
خواهد خورد. دیگر فتواهای تاریخی امام رنگ می بازد، 
مبارزات امام زیر سوال می رود و حیثیت رهبر انقالب 
بزرگ جهان اســالم ضربه می خورد. آیا نهضت آزادی 
و مصدقی ها هنوز آدمهای درستی هستند که بعد از 
ارتحال ملکوتی برادر عزیزتان امام بزرگ، فرمودید آنها 
که می گفتند امام محبوب نیست تشییع جنازه امام را 
دیدند و فهمیدند اشتباه می کنند. ملی گراها با برادر، 
امام، مرجع تقلید و رهبر شما سرناسازگاری داشتند 
و دارند دل امــام راحلمان را خون کرده اند و آدمهای 
بی دینی هستند که در قالب دین به اسالم و مسلمین 
ضربه می زنند. مقصودم از دین، دین امام است نه دین 
مخالفان امام که یزید و معاویه هم داشــتند اما دین 
مقابل دین امام حســین علیه السالم ... بار دیگر از شما 
تقاضامنــدم که اگر این نامــه یعنی نامه امام به آقای 
محتشمی خط امام اســت که هست مرقوم فرمایید 
و کســانی که به دروغ چنین نسبتی را به من داده اند، 

خائن بدانید.«
اکنون ســوال این اســت آیا سیدحسن خمینی و 
موسســه حفظ و نشر آثار امام خمینی)ره( در برابر این 
اتهامــات و تحریف ها موضع می گیرند؟ ســوال دیگر 
این اســت که جریان عقده گشا نسبت به امام و یادگار 
ایشــان، با چه هدفی تظاهر به ارادت و حمایت نسبت 
به سیدحسن خمینی می کند و از آینده درخشان وی 

می گوید؟.

قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
تاکید کرد: معتقدیم که در انتشار خاطرات 
مربوط به امام نیز طبق قانون »نحوه حفظ 
آثار و یاد حضرت امام« باید از مؤسســه 

مجوز بگیرند.
حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم نشر و 
حفظ آثار امام خمینی)ره( در گفت وگو با تسنیم 
گفــت: هر نوع تحریف و یــا زاویه گرفتن از این 
اصول و محکمات اندیشه امام می تواند به سرعت 
در رویکردها تأثیر بگذارد. لذا مسئله بسیار خطیر 
و اساسی است و وظیفه همگان به خصوص کسانی 
که در متن حیات نظام جمهوری اســالمی ایران 

نقشی دارند باید مراقبت این بخش باشند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر »چطور درباره 
اسناد جعلی مؤسسه ورود می کند اما درباره خاطره 
نه؟ مگر همین خاطره ها به  عنوان سند در تاریخ 
ثبت نمی شود؟« اظهار داشت: نقل خاطرات مقوله 
دیگری است، عنوانش خاطره است. گوینده خاطره 
می گوید، من در جایی با امام بودم یک  وقت این 
جایی که دارد می گوید، در یک جمع عمومی است 
که ما مستنداتش را داریم. صوت و تصویر و فیلم 
داریم. ولی یک وقت می گوید، من در جلســه ای 
خصوصی خدمت امام بودم و صحبتی شــد، در 
این جا مورد به مورد را مؤسســه نمی تواند تأیید 
یا تکذیب و اظهارنظر بکند با کدام مبنا و مستند 
می توانیم بر نقلی صحه بگذاریم یا آن را رد کنیم؟
انصــاری تاکید کرد: جلســه خصوصی امام 
که مخفیانه ضبط نمی شــده، بله، اگر مخالف با 
مسلمات اندیشه امام باشد یا سیره امام این را نفی 
کند این جا مؤسســه موضع می گیرد که تاکنون 
گرفته است.  البته معتقدیم که در انتشار خاطرات 
مربوط بــه امام نیز طبق قانون »نحوه حفظ آثار 
و یاد حضرت امام« باید از مؤسسه مجوز بگیرند. 
اتفاقا یکی از موارد اختالف نظر مؤسسه با برخی 
از مراکز اسناد و مؤسسات انتشارات تاریخی همین 
موضوع بوده که حتی در برهه ای به رسانه ها نیز 
کشیده شــد ما مصر بوده و هســتیم که طبق 
قانون و حکم حضرت امام انتشار هرچه منسوب 
به امام می شــود باید از مرجعی که حضرت امام 
تعیین کرده اســت و در قانون هم تصریح شده 
است مجوز بگیرند از جهت اینکه اگر مطلبی در 
این خاطرات نسبت داده شده که اسناد و شواهد 
متقن خالف آن را ثابت می کند تصحیح شــود. 
بدیهی اســت که صدور مجوز مؤسسه به معنای 

تأیید خاطرات نیست.

قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام)ره(:

برای خاطره گویی از امام)ره( 
باید مجوز بگیرند

همزمان با برگزاری جشن گلریزان ستاد دیه صورت گرفت
كمک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی رهبر معظم انقالب 

برای آزادی زندانیان نیازمند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به امر 

کمک به آزادی زندانیان نیازمند، اختصاص دادند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، همزمان با برگزاری بیســت و هشــتمین 
همایــش گلریــزان ویــژه کمک بــه آزادی زندانیــان نیازمند، حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظم 
 انقــالب اســالمی، یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریال بــه این امــر خداپســندانه اختصــاص دادند.
جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 

نیازمند با حضور جمعی از مسئولین و خّیرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

ششمین نشست مشترک دولت و مجلس روز گذشته به میزبانی دولت و در محل سالن اجالس 
سران برگزار شد.

به گزارش تسنیم در این نشست عالوه بر حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور و علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی، تعدادی از نمایندگان مجلس درباره موضوعات روز کشور به ویژه موضوع مذاکرات هسته ای 
و بحث هدفمندی یارانه ها و نیز تعامل مجلس و دولت در رابطه با تدوین برنامه ششم توسعه سخنرانی کردند. 

ششمین نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد

جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست 
رئیس جمهور تشکیل و چند طرح پیشنهادی 
از جمله طرح جامع صیانت از خانواده معتادان 

بهبود یافته تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
جلســه ســتاد مبارزه با مــواد مخدر به ریاســت 
رئیس جمهور تشــکیل و چند طرح پیشــنهادی از 
جمله طــرح جامع صیانت از خانواده معتادان بهبود 

یافته تصویب شد.
رئیس جمهور در این جلســه، بــا تاکید بر اینکه 
معتادان، اعضایی از جامعه هستند که گرفتار شده اند، 
گفت: برای نجات افــرادی که گرفتار معضل اعتیاد 
شــده اند، باید همه نهادهای مرتبط، تالش های خود 

را متمرکز کنند.
وی مشارکت گسترده تر سازمان های مردم نهاد را 
در بخش پیشگیری و درمان معتادان ضروری دانست 
و اظهارداشت: جمع آوری معتادان، درمان و صیانت 
آنها پس از طی دوره درمان، امور مهمی هســتند که 
باید به تدریج و با انجام مراقبت های الزم، به گروه های 

مردم نهاد واگذار شود.
وی  همچنین به موضوع کنترل مرزها و فداکاری 
و مجاهدت هــای نیروهای نظامــی و انتظامی برای 
جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اشــاره کرد و گفت: با 
فداکاری نیروهای مردمی و انتظامی، از انتقال گسترده 
مواد مخدر به سمت غرب و به ویژه اروپا از طریق ایران 
تا حد امکان جلوگیری شده اما آنها و سایر کشورها نیز 
باید درک کنند که مشکل مواد مخدر فقط مربوط به 
ایران نیست و در این عرصه باید مسئولیت های خود 

را بپذیرند و انجام دهند.
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه باید آســیب ها 
و خطرات اجتماعی را دسته بندی کنیم و در مرحله 
بعدی، همه دست به دســت هم، توان خود را برای 
مبارزه با این آســیب ها متمرکز کنیم، گفت: یکی از 
نکاتی که در این فرایند باید مورد توجه قرار گیرد درک 
بیشتر نسل جوان از خطرات اینگونه مواد است. باید راه 
تفریح و نشاط سالم جوانان بیش از پیش هموار شود.
در این جلســه ابتدا رحمانی فضلی وزیر کشور و 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن ارائه گزارش 
از عملکرد این ســتاد و ارزیابی چالش های پیش رو، 

پیشنهاداتی را مطرح نمود.
طرح جامع صیانت از خانواده معتادان بهبود یافته، 
طرح پوشش بیمه پایه برای درمان معتادان و در اولویت 
قرار گرفتن 4 اســتان سیستان و بلوچستان، کرمان، 
هرمزگان و آذربایجان غربی در طرح جامع صیانت از 

جمله پیشنهاداتی بود که مورد تصویب قرار گرفت.

در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور روحانی

طرح جامع صیانت از خانواده 
معتادان بهبود یافته تصویب شد


