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درمکتب امام

حکومت مال همه است
زورگویی نباید باشد؛ چپاول نباید باشد؛ مال ملت را نباید بربند و بخورند؛ باید 

مردم همه در رفاه باشــند؛ باید فقرا را برایشــان فکر کرد؛ باید این زاغه نشینهای 

بیچاره ای که هیچ ندارند، هیچ ندارند، باید برای اینها فکر کرد؛ نه همه برای آن باال 

و آن ارشاف، برای ارشاف؛ هم حکومتها برای ارشاف کار می کنند. نه، حکومت مال 

همه است، برای همه باید کار بکنند.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

وعده های 100 روزه جواب نداد
25 سال دیگر وقت بدهید!

سرویس سیاسی-
در حالــی که رئیس جمهــور در دوران تبلیغات انتخاباتی از برنامه های صد روزه برای بهبود اوضاع کشــور 
سخن گفته بود روزنامه های زنجیره ای این روزها با اذعان به اوضاع نابسامان اقتصادی به جای 100 روز تقاضای 

فرصت هایی به اندازه ربع قرن می کنند!
روزنامه زنجیره ای قانون در گزارشــی به این مسئله پرداخته و نوشت: جامعه اي که سرزنده و با نشاط باشد، 
برخالف جامعه اي که در آن غم و اندوه حاکم است از نظر سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پایدار خواهد ماند. 
بي انضباطي اقتصادي سال ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته است که متاسفانه گروه هاي تندرو باعث بي انضباطي 
اقتصادي ایران شــدند... متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل سیاست هاي نادرست و غیرمنطقي ... ربع قرن یعني 25 

سال به عقب رفت که این امر در سطح نشاط عمومي تاثیر منفي گذاشت.
حامیان دولت در این روزها که به ایام انتخابات نزدیک می شــویم و در یک کالم دوران محاســبه وعده ها و 
عملکردها فرا رسیده است به جای پاسخگویی روش فرار به جلو را اتخاذ کرده اند و تقصیر همه ناکامی های دولت 
را به عهده دیگران می اندازند از دولت های ســابق تا منتقدین و ســوال کنندگانی که برای زندانی کردن آنان نیز 

طرح هایی تهیه و به دنبال تصویب آن هستند!
همه علیه یکی که نتوانسته کاری بکند!

روزنامه های زنجیره ای این روزها در دفاع از دولت یازدهم به اتهام زنی مشغولند ، هیچ نقدی را برنمی تابند و 
اعتراض ها به مشکالت اقتصادی را سیاسی کاری تعبیر می کنند. آنان معترفند که وضعیت مطلوبی از نظر اقتصادی 
در کشــور شــاهد نیستیم ولی مقصر  این وضعیت نامطلوب را نه دولت روحانی که دیگران از منتقدین گرفته تا 

دولت های سابق قلمداد می کنند.
روزنامه قانون در این زمینه در گزارشی با عنوان همه علیه یکی نوشت : اصولگرایان که می دانند ... نمی توانند 
مردم را برای رای دادن به ]خود[ تشویق کنند، چاره ای نمی بینند جز اینکه با چنگ زدن به ریسمان مشکالت 
اقتصادی که ریشه آن در دولت نهم و دهم، گریبانگیر ملت شد؛ از جمله بیکاری، گرانی مسکن، بازی با آمار اقتصادی 
اعالم شده از سوی دولت)مانند آمار نرخ رشد اقتصادی و تورم، با استفاده از بی اطالعی و مشکالت اقتصادی مردم( 
و استفاده و تحریک احساسات مردم در مسائل مختلف، هرگونه که مي شود، جوی از نارضایتی میان مردم ایجاد 

کنند تا شاید آرای حسن  روحانی را که حمایت اصالح  طلبان و بخش عظیمي از اعتدالیون را دارد کمتر کنند.
کار احمدی نژاد تفرقه انداختن و حکومت نکردن است

روزنامه زنجیره ای شــرق در سرمقاله شــماره دیروز خود اقدامات این روزهای تیم احمدی نژاد را به تحلیل 
نشســت و این اقدامات را به مثابه تفرقه انداختن و در عین حال حکومت نکردن دانست ، شرق هدف نهایی تیم 

احمدی نژاد را پیروزی اصالح طلبان و دولت فعلی دانسته است.
در بخشــی از ســرمقاله روز شنبه شــرق آمده است  : تصاویر منتشر شــده احمدی نژاد، بقایی و مشایی در 
شــبکه های اجتماعی بیانگر این مدعا و میل شدید آنان برای کسب قدرت است. البته بعید است این سه ندانند 
که بازگشت دوباره شان به قدرت میسر یا دست کم چندان آسان نیست. پس احمدی نژاد می داند که باید تفرقه 
بیندازد و حکومت نکند. تفرقه به مثابه تفرقه، کار اصولگرایان را در این انتخابات یکســره می کند و اعتدالیون و 
اصالح طلبان در قدرت می مانند. این برای احمدی نژاد بهتر است تا آمدن اصولگرایاِن دیگر در قدرت که عرصه را 
بیش از پیش برایش تنگ  کنند و در درازمدت به معنای واقعی از سیاست کنارش بگذارند. اقتدار احمدی نژاد در 
گرِو اقتدار مخالفانش است و حواریون قدیمی باید بدانند برای بازگشت به قدرت گزینه مناسب تری از او ندارند. 

نزِد احمدی نژاد اصولگرای خوب اصولگرای ُمرده است.
مردم چاره ای جز انتخاب مجدد روحانی ندارند!

یکی از محکومین فتنه 88 در گفت و گو با روزنامه زنجیره ای شرق روحانی را پیروز انتخابات پیش رو دانست.
وی گفت : به نظر من آقای روحانی هم در انتخابات شــرکت می کند، هم صالحیت او تأیید می شــود و هم 
رأی می آورد، چراکه رقیب ندارد. علت هم این است که مردم با اینکه مشکالت دارند؛ اما هیچ نامزدی که بتواند 

چشم انداز روشن تری از آقای روحانی پیِش روی آنها قرار دهد، نمی بینند.
وی در عین حالی که دولت روحانی را دولت ناموفقی خواند گفت : این توضیحات نارضایتی مردم را برطرف 
نمی کند؛ اما در رأی  دادن آنها تأثیر دارد. بگذارید صریح بگویم! من به آقای روحانی رأی می دهم، برای او تبلیغ 
هــم می کنــم، اما جنس رأی  دادن من به روحانی با جنس رأی من به ]رئیس دولت اصالحات[ متفاوت اســت. 
واقعیت این است که وضعیت امروز و شرایطی که وجود دارد. این نوع نگاه در قشرهایی از مردم هم وجود دارد. 
آنها هم معتقدند که دولت روحانی نقاط ضعف دارد؛ اما وقتی نام گزینه های رقیب او به میان می آید... . خب! باید 
دید جامعه می خواهد که این گرایش را در کشور حاکم کند یا نه؟ تصور من این است که جامعه به این سمت، 

روی خوشی نشان نخواهد داد.
محکوم فتنه در ادامه با حمایت از حضور جریان احمدی نژاد در انتخابات گفت : حق شهروندی آقای احمدی نژاد 
و دوستانش است که در عرصه فعالیت های سیاسی و انتخاباتی حاضر باشند و خود را در معرض نقد و رأی و نظر 
مردم قرار بدهند. بنابراین بجاست حاال که این گروه تصمیم گرفته اند برای انتخابات فعال بشوند، برنامه های خود 

را در عرصه های مختلف به استحضار مردم برسانند.
برای حمایت از روحانی چک سفید می دهیم، اما برای کابینه خیر

محمد علی وکیلی عضو فراکسیون امید در مصاحبه با آفتاب یزد با اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهوری 
گفت : »ما ترکیب کابینه را ترکیب یکسانی نمی دانیم. ما نمره قبولی برخی از اعضای دولت را مانع سرپوش گذاشتن 
نمره رفوزه برخی دیگر از اعضای کابینه تلقی نمی کنیم. ما میانگین سن کابینه آقای روحانی را متناسب ظرفیت 
جامعه ایران نمی دانیم و برای حمایت از کابینه دوم حسن روحانی حتما شرط خواهیم داشت... برای حمایت از 

روحانی چک سفید می دهیم، اما برای کابینه دوم او هرگز چنین نخواهیم کرد«.
علنی کردن سهم خواهی مدعیان اصالحات از دولت، مسبوق به سابقه است. پیش از این »رسول منتجب نیا« 
گفته بود: » اصالح طلبان باید در دولت آینده ســهم بیشتری داشته باشند و درصد قابل توجهی از کابینه ایشان 
را تشــکیل بدهند، این مســئله شامل وزرا، معاونان و همچنین اســتانداران می شود و در همه این زمینه ها باید 
تغییــرات جدی صورت بگیرد... برخــی از اصالح طلبان از آقای روحانی رنجش خاطر دارند و آقای روحانی موفق 

نشده رضایت آنها را جلب کند«.
همچنین »موســوی الری« وزیر کشــور دولت اصالحات پیش از این گفته بود: »تلقي من این اســت که 
اصالح طلبان از آقاي روحاني یک حمایت همراه با بیان دیدگاه ها، نقدها، نقطه  نظرات و مطالبات خواهند داشت... 
اصالح طلبان بدون لحاظ کردن مطالبات مردم و بدون توجه به ایده ها و آرمان هاي خودشان نمي توانند از آقاي 
روحاني حمایت کنند«. عالوه بر این، »مهدی آیتی« از فعالین مدعی اصالح طلب در پاســخ به ســؤالی درباره 
سهم خواهی اصالح طلبان از دولت، گفته بود: »اصالح طلبان اگر سهم خواهی کردند حق آنهاست چون در جبهه 
اصلــی حمایت از روحانی بودند«. »ابراهیم اصغرزاده« نیز چندی پیش گفته بود: »معنی ندارد که اصالح طلبان 

به دولت روحانی چک سفید بدهند«.
شرایط حساس بانک های در حال ورشکستگی

روزنامه اعتماد در گزارشــی به شرایط حســاس بانک ها و در حال ورشکستگی قرار داشتن آن ها پرداخت و 
نوشت : در روزگاري که ٤5 درصد از دارایي هاي بانک ها قفل است و پول، جنس کمیابي شده که دسترسي به آن 
گذر از هفت خوان رستم مي خواهد؛ خروج منبعي مالي در محدوده رقم ٣0 هزار میلیارد تومان آغاز شده است. 
این عدد بودجه شــرکت هایي است دولتي که تا پیش از تصویب و ابالغ دستورالعمل جدید، در بانک ها با عنوان 

حساب هاي دولتي سپرده مي شد.
در ادامه این گزارش آمده است : شرایط حساس بانک ها در چاله نبود نقدینگي و وضعیت رو به ورشکستگي 
آنها، اجراي این مصوبه را دشوار مي کند. خروج این منابع از بانک ها مي تواند اثراتي مانند رشد هزینه تمام  شده 

پول و بهره را به دنبال داشته باشد.
کرسنت غلط باید اجرا شود!

روزنامه زنجیره ای اعتماد درباره قرارداد کرســنت نوشــت: آخرین خبرها حکایت از آن دارد که دادگاه الهه 
حکم به الزم االجرا بودن این قرارداد داده، با این حال مقامات وزارت نفت جریمه در نظر گرفته شده علیه ایران را 
نپذیرفته اند. دادگاه الهه تصمیم به جریمه ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتي گرفته، اما ایران این حکم را 
قبول ندارد. با این حال بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفت وگو با روزنامه اعتماد گفته است که به زودي در خصوص 

ماجراي کرسنت نشست مطبوعاتي برگزار مي کند و پاسخ منتقدان را مي دهد.
اعتماد در ادامه گزارش خود در این زمینه آورده است : آخرین اظهارنظر را اکبر ترکان، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان مناطق آزاد درباره این قرارداد مطرح کرده است. او گفته که این قرارداد استخوان الي زخم است 
و باید اجرایي شود. مشاور رئیس جمهور گفته است: »کرسنت قراردادي است که فرمول قیمتش درست نیست 
ولي راه حل این نیست کاري کنیم که در دعواي بین المللي بازنده شویم، بلکه راه حل آن اجراي قرارداد است.« 

گفتنی است شکایت ایران به دادگاه الهه درباره انجام زد و بند و مبادله رشوه در انعقاد این قرارداد، از سوی 
دادگاه پذیرفته نشــد چرا که برخی متهمان این قرارداد اکنــون در وزارت نفت حضور دارند. به همین دلیل در 
صورت عدم اجرای قرارداد، ایران به جریمه ای بالغ بر ٣5 تا 50 میلیارد دالر محکوم می شود. کرسنت در دولت 
دوم اصالحات منعقد شد و ضمن آن رشوه های هنگفتی مبادله شده است. حتی نامه روحانی )دبیر شورای عالی 
امنیت ملی( به رئیس جمهور وقت نیز باعث توقف مســیر انعقاد و نهایی شدن کرسنت نشد. روحانی معتقد بود 

این قرارداد خسارت های هنگفتی برای کشور دارد اما وزیر نفت )زنگنه( به وی پاسخ نمی دهد.
در قرارداد 25 ساله کرسنت، گاز ایران 1٤ برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی فروخته شده است. مدیر 

عامل فعلی شرکت نفت )علی کارور( جزو متهمان این پرونده محسوب می شود.
راهکار روزنامه زنجیره ای برای باور نشدن آمارهای دولتی از سوی مردم

روزنامه بهار در مطلبی با عنوان »نگاهی به یک گزارش« ضمن برجسته کردن بخش هایی از گزارش صندوق 
بین المللی پول درباره افزایش نرخ رشد اقتصادی و تک رقمی شدن نرخ تورم ، یکی از راه های  نجات  حسن روحانی 
و تیم اقتصادی همراهش از موضوع بغرنج عدم پذیرش آمارها توســط مردم تکیه کردن بر ارزیابی های نهادهای 
بین المللی اقتصادی از اقتصاد ایران عنوان کرد و نوشت که اگرچه  علت اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی را بیش 
و پیش از هر موضوعی می بایســت در افزایش فروش نفت جســت وجو کرد اما مخالفان برجام یاد بیاورند که در 

صورت عدم وجود آن شاهد  وضعیت اسفبار نفت در برابر غذا]![ می بودیم.
روزنامه بهار در پایان نتیجه گیری کرد که گزارش صندوق بین المللی پول نشــان می دهد که روحانی و تیم 
اقتصادی همراهش در این قریب به چهار سال مسیر درستی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انتخاب کرده اند 

که با ادامه همین روند برای حل بحران بیکاری نیز در سال های آتی به راه حل هایی مناسب برسند.
البته این روزنامه به بخش هایی دیگر این گزارش و هشدارهای این  نهاد بین المللی درباره کاهش نرخ رشد 

در سال ۹۶ به ٣/٣ درصد و روند صعودی تورم در سال آینده هیچ اشاره نکرد. 
روزنامه زنجیره ای بهار همچنین ننوشت زمانی که مردم در تنگنای معیشتی به سر می برند ارائه آماری از رشد 
اقتصادی به لطف فروش نفت و پایین نگه داشتن فنر تورم  به بهای ورشکستگی تولید کنندگان و صنعتگران و 
باال رفتن نرخ بیکاری چه ارزشی می تواند داشته باشد حتی اگر ارائه کننده این آمار صندوق بین المللی پول باشد .

فقدان اخالق؛ مشکل اساسی کشورها
 اخالق با نیروي عزم و اراده ما کار دارد یعني به بخش انگیزه برمي گردد و بخش 
اندیشــه را فرهنگ و علم تأمین مي کند. ما بسیاري از چیزها را مي دانیم که بد است، 
بســیاري از چیزها را مي دانیم که خوب نیست، ما در بسیاري از مسائل مشکل علمي 
نداریم چون آن مطالب دقیق علمي را از همه ما نخواستند، ما همان مقداري که مي دانیم 
اگر عمل بکنیم مشکلمان حل مي شود. تولیت عمل، به عهده عقل عملي است، همان 
است که در روایات ما آمده »العقل ما ُعبد به الرحمن و اْکُتِسَب به الِجنان«)1( ما تمام 
کوششمان باید براي صرف این بشود که بخش عزم و اراده و اخالص را تقویت کنیم و اگر 
این بخش تقویت شد یعني بخش عملي ما تقویت شد و آنچه را نمي دانیم به ما خواهند 
داد. فرمود:»َمن َعِمَل بِما َعلِم ُکِفَي ما لم یَعلم«)2( یعني اگر کسي آنچه را مي داند عمل 
بکند آنچه را نمي داند به او مي دهند حاال یا در عالم رؤیا مي دهند یا در عوالم دیگر عطا 
مي کنند یا علل و عوامل توفیقي بیشتري براي او فراهم مي کنند، باألخره به مقصد مي رسد.

به بند کشیده شدن عقل عملی توسط شیطان
 بســیاري از ماها مشکل عملي داریم نه مشکل علمي؛ همان طوري که از نظر 
بدن بعضي از نیروها عهده دار ادراکند، بعضي از نیروها عهده دار تحریکند، ]یعني[ ما 
با چشم و گوش مي فهمیم و با دست و پا حرکت مي کنیم اگر مار و عقرب را با چشم 
دیدیم با دســت و پا دفاع مي کنیم و فرار مي کنیم، در صحنه جان ما هم، بخشي از 
نیروها عهده دار کارهاي فرهنگي و علمي اند که چه چیزي حالل اســت، چه چیزي 
حرام و بخشــي از نیروها عهده دار اجرایند که از آن به عقل عملي یاد مي شــود. اگر 
کسي دست و پایش فلج باشد وچشم و گوشش باز و بینا باشد، او مار و عقرب را کاماًل 
مي بیند؛ مشکل ادراکي و علمي ندارد ولي این مار مي آید و او را مسموم مي کند و او 
دفاع نمي کند، چون دست و پایش بسته است. اگر دشمني بر کسي پیروز شد اّولین 
کاري که مي کند دست و پاي او را مي بندد، شیطان هم اولین کاري که مي کند این 
عقل علمي که جاي اراده و عزم و اخالص اســت را به بند مي کشد. این بیان نوراني 
حضرت امیر)ع( که فرمود: »َکم ِمن عقٍل أسیٍر تحت هوي أمیر«)٣( چه بسا عقل در 
جبهه جهاد دروني - جهاد اکبر - اسیر هوس است یعني آن شیطان، آن دیو هوس، 
این عقل عملي را به بند مي کشد. شما مي بینید یک عّده جریان تلخ اعتیاد را مي بینند، 
مي بینند پایان اعتیاد این کارتن خوابي و اینهاست، اینها مطالب پیچیده علمي نیست 
که کسي به زحمت بخواهد بفهمد، پایان اعتیاد همین است، دیگر این را مي بینند ولي 
پرهیز نمي کنند، چرا؟ اینها مشکل فرهنگي یعني علمي یعني اندیشه اي ندارند؛ اینها 
مشکل انگیزه اي دارند، آن نیرویي که باید تصمیم بگیرد فلج است؛ شما مکّرر موعظه 
بکن، مکّرر درس بگو، مکّرر مضّرات اعتیاد را برایش بگو؛ مثل اینکه کسي چشم بینا 
دارد، گوش شنوا دارد، مار و عقرب را مي بیند وشما مکّرر تلسکوپ بده، میکروسکوپ 
بده، دوربین بده، این مشــکل دید ندارد بلکه دست و پایش بسته است، پس چطور 
فرار بکند؟! مگر مي شود کسي خطر اعتیاد را نداند، چرا تن به این کار مي دهد؟ براي 
اینکه آن نیرویي که باید تصمیم بگیرد فلج است، شیطان هم با آن مبارزه مي کند. 

اخالق براي این است که ما نگذاریم این به بند کشیده بشود.
نقش اخالق در سالم ماندن اراده ونیت

 مشکل اساسي همه کشورها و کشور ما همین فقدان اخالق است حداقل این چند 
میلیون پرونده اي که در دستگاه قضایي است، مشکل اخالقي است، دیگر اینها مشکل 
علمي نیست این همه بودجه ها که صرف مي شود، نیروها که صرف مي شود براي این 
است که این مشکل را حل کنند. برخي از پرونده ها پرونده هاي پیچیده علمي است 
اما بســیاري از اینها همین است؛ کسي گران فروشي کرده، کم فروشي کرده، احتکار 
کرده، بازار سیاه درست کرده، زیر و روي یک جعبه فرق کرده، ُخلف وعده کرده، به 
موقع تخلیه نکرده، چک بي محل کشیده. اینها جزء الفباي دین است ؛حرمت اینها را 
همه مي دانند، این مشکل علمي نیست ]اما[ آن که باید تصمیم بگیرد )یعنی اراده( 
به بند کشیده شده است. اخالق براي این است که انسان مواظب باشد کسي دست و 
بال عقل عملي او را نبندد اگر هم بست، باز کند. یکي از بیانات نوراني امام صادق)ع( 
همین است: »ما َضُعَف بدٌن عّما َقِویَْت علیه النّیة«)٤( )اگر اراده قوی باشد، هیچ بدنی 
برای انجام دادن کار، ناتوان نیســت(. فرمــود اگر آن بخش ارادي و تصمیم گیري و 
نّیت ســاز قوي باشد آسیبي به بدن نمي رســد. در تمام این دستورها مي گویند این 
کار را مي کني باید قصد قربت داشته باشي، اول مي گویند مکروه را مرتکب نشو، بعد 
مي گویند معصیت صغیر را مرتکب نشــو، کم کم معصیت کبیر را مرتکب نشو. این 
گناهان آینه دل را مي بندد. این مکروهات، این گناهان کوچک و بزرگ، به تعبیر قرآن 
کریم رِین )چرك( است، این رِین و چرك جلوي آینه دل را مي بندد، آن وقت آینه 
ا َکانُوا یَْکِسُبوَن()5( »نه، علت  بسته، جایي را نشان نمي دهد: )َکاَلّ بَْل َراَن َعلَي ُقُلوبِِهم َمّ
تکذیبشان اینهانیست ، بلکه در اثر اعمال بدشان دلهایشان زنگار گرفته«. این استمرار 
را نشان مي دهد این »کان« با فعل مضارع که کنار هم آمدند یعني درازمّدت که اگر 
کسي مبتال به گناهان شد نتیجه اش این است که این آینه دل دیگر جایي را نشان 
نمي دهد؛ پس هیچ راهي براي توجیه ارتکاب مواّد مخّدر نیست. شما مکّرر نصیحت 
بکنی، نصیحت فایده ندارد، زیرا او مشــکل علمي ندارد بلکه بیش از من و شما آگاه 
است براي اینکه با آنها سر و کار دارد، اما تن به این کار مي دهد. اخالق براي این است 

که این دستگاه اراده و نّیت شفاف و سالم بماند.
احادیث اهل بیت)ع(، احیاگر دلها

ما در آستانه فروردین هستیم. این دعا دعاي بسیار مبارکي است که »یا ُمقلّب 
القلوب و األبصار یا مدبّر اللیل و النهار یا محّول الحول و األحوال حّول حالنا إلي أحسن 
الحال« این دعا بســیار دعاي آموزنده اي است، این دعا براي آن است که ما خودمان 
بالغ بشویم، خودمان حرکت کنیم. این را به ما آموختند که معناي باال آمدن سن این 
نیســت که زمین به دور آفتاب بگردد و این شخص بشود بالغ؛ اآلن مي گوئیم فالن 
شخص بالغ است یا بیست سال سن دارد یعني چه؟ یعني بیست بار زمین به دور آفتاب 
گشــت؛ این آقا اگر بیست قدم علمي، بیست قدم اخالقي برداشته باشد بله مي شود 
بیست ساله وگرنه کودك بیست ساله است. ما باید به دور شمِس حقیقت بگردیم تا 
سّنمان بشود باال؛ وگرنه »شیٌخ یتصّبي« برخیها کودك هشتاد ساله  وهفتاد ساله اند، 
اآلن هم که سّنشــان به سالمندي رسید فکرشان همان فکر کودکانه است. این دعا 
نشان مي دهد که خدایا توفیق بده که من حرکت کنم، در سوره )مبارکه( »فاطر« دارد 
که )َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِّنْفِسِه()۶( در آنجا این روایت هست که یعني »یحوُم حوَم نفسه«)7( 
چنین شخصی خودمحوراست. به دور خودش مي گردد، این دیگر بالغ نمي شود چرا 

که بیست بار سي بار به دور هوس خودش گشته است.
وجــود مبارك حضرت فرمود: به زیارت یکدیگر بروید ِصله رحم کنید، راه صله 
رحمتان هم این باشد چون شما شیعیان ما هستید؛ وقتي دور هم نشستید حرفهاي 
ما را نقل کنید و حرفهاي ما در شــما عاطفه ایجــاد مي کند، گرایش و اتحاد ایجاد 
مي کند، اختالف را برمي دارد: »تَزاَوروا فإَنّ في زیارتِکم إحیاًء لِقلوبِکم و ذکراً ألحادیِثنا 
ُف بعَضکم علي بعٍض«)8( )دید و بازدید کنید که دیدار شما از یکدیگر  و أحادیُثنا تَُعِطّ
موجب زنده شــدن دلهای شما و یاد کرد احادیث ما می شود و احادیث ما شما را به 
هم مهربان می کند(. این َمثل معروف که مي گویند »سنگ روي سنگ بند نمي شود« 
یک َمثل آموزنده است؛ این برجهایي که مي سازند، در آنها واقعاً سنگ روي سنگ بند 
نمي شود مگر آنکه یک مالت که یک موجود نرمي است باید بین این سنگها باشد تا 
اینها به هم جمع بشوند، آن عاطفه این مالت نرم است که افراد را به هم جمع مي کند. 

اخالق، گذشت و عاطفه است که این کارها را انجام مي دهند.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس اخالق 
در دیدار با جمعی از دانشجویان و طالب، قم؛ 1390/12/25 
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خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 

رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه منطقه به صحنه مقاومت و غیرمقاومت 
تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر صفی از 
مقاومت در منطقه ایجاد شده که صهیونیست ها 
و همپیمانان آنها در صف مقابل مقاومت یعنی 

استکبار قرار گرفتند.
بــه گزارش خانه ملت، علی الریجانی دیروز  در 
کنگره بین المللی شــکوه ایثــار )تجلیل از مادران و 
همسران شهدا( با اشــاره به اینکه مفهومی باالتر از 
شهادت در زندگی واقعی وجود ندارد، گفت: مفهوم 
کلیدی ایثار، شهادت است هر چند که متاسفانه در 
دنیای امروز انسان ها از این مفهوم کلیدی دور شده اند 
اما ما مسلمانان مفتخریم به اینکه اولیای دین مفهوم 
ایثار و شهادت را در زندگی امروز ما تعبیه کرده اند.
وی با بیان اینکه جوانان بســیاری در سال های 
اول جنگ صحنه مبارزات را آفریده اند، گفت: مردم 
در کشور ما پس از پیروزی انقالب گرفتاری های زیادی 
داشته اند اما این مفهوم شهادت بود که صحنه را در 
میادین جنگ و نبرد تغییر داد. رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه امروز صفی از مقاومت در منطقه 
ایجاد شده است، تصریح کرد: در مقابل مقاومت صفی 
از اســتکبار نیز ایجاد شده است که صهیونیست ها و 
همپیمانان آنها در این صف قرار گرفته اند بنابراین دنیا 

الریجانی در مراسم کنگره بین المللی شکوه ایثار:

منطقه به صحنه نزاع
 بین مقاومت و غیرمقاومت تبدیل شده است

به صحنه مقاومت و غیرمقاومت تبدیل شده است.
الریجانی با اشاره به اینکه بحران در عراق و سوریه 
حکایت از نزاع مقاومت و غیرمقاومت اســت، گفت: 
مادران شــهید و خانواده شهدا در میراثی که آنها از 
خود باقی گذاشته اند، سهیم هستند زیرا انسان ها در 
خانواده شکل می گیرند و مادران شهدا نقش بزرگی 
در تربیت این افراد داشــته اند بنابراین اگر در محیط 
خانواده روحیه جهادی و مجاهدت وجود نداشته باشد 
این صحنه شــکل نمی گیرد. رئیس مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه از برگزاری چنین محفلی 
در شب شهادت حضرت ام البنین )ع( تشکر می کنم، 
افزود: خانواده شــهدا سنگ بنای حرکت جاودانه در 

تاریخ را بنا گذاشتند و امیدواریم خداوند برکات این 
محفل را بر شهدا و خانواده آنها نازل کند.

در این مراسم رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
نیز با اشاره به اینکه در 22 اسفند 58 به فرمان امام 
)ره( بنیاد شهید تشکیل شد، گفت: ٣ کار و دو برنامه از 
آن مقطع بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته 
شد که رسیدگی به معیشت خانواده شهدا و توسعه 

فرهنگ ایثار و شهادت از این وظایف بود.
رونمایی از کتاب » محمد ؛ مسیح کردستان «

کتاب »محمد؛ مسیح کردستان« عصر دیروز در 
فرهنگســرای اندیشه با حضور همسر و دختر شهید 
محمد بروجــردی، علی الریجانــی رئیس مجلس 

شورای اسالمی، سردار سرلشکر ایزدی معاون ستاد 
کل نیروهای مسلح، سردار سرتیپ محمدرضا نقدی 
معاون فرهنگی سپاه و صالحی رئیس سازمان فرهنکی 

و هنری شهرداری تهران رونمایی شد.
پس از رونمایــی از این کتاب کــه زندگینامه 
داستانی شهید محمد بروجردی است، با اهدای لوح 
تقدیر توسط رئیس مجلس از نصرت اهلل محمودزاده 

نویسنده کتاب و خانواده این شهید تجلیل شد.
گفتنی اســت رئیس مجلس شورای اسالمی در 
مراســم تجلیل از مادران و همســران شهدا به مقام 
مادران شــهدا به ویژه مادر شهید عماد مغنیه ادای 

احترام کرد.

تحقیقات  و  آموزش  رئیس کمیســیون 
با  مجلس شورای اسالمی گفت: سند 2030 
ارزش ها، منافع و نظام تعلیم و تربیت کشور 
فراموشی  و خواهان  دارد  تناقض های جدی 

آن هستیم.
به گــزارش فارس، محمدمهــدی زاهدی در 
برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه سند 20٣0 
نســخه ای مناسب برای نظام تعلیم و تربیت ایران 
نیست، تصریح کرد: این سند تضادهای بسیاری با 
اسناد باالدستی کشور دارد و این در حالی است که 
در دولت، اجرایی شدن آن تصویب شده و الزام آور 

است و ما نگران این موضوع هستیم. 
زاهــدی ادامه داد: عبارت هــای نگران کننده 
بســیاری در ایــن ســند آمده اســت کــه در 
کنوانسیون های حقوق بشر، حقوق کودك و رفع 
تبعیــض از زنان، آنها را رد کــرده بودیم و اکنون 
در نظام تعلیم و تربیت شــاهد الزام آورشــدن آن 
شده ایم و این تناقض ها با منافع ملی و ارزش های 

ما سازگار نیست. 
وی با بیان این پرســش که چرا این ســند با 
مصوبه دولت الزام آور شده است، گفت: زمانی که 
در کشور اسناد باالدستی وجود دارد، چه اصراری 
به تصویب و اجرای این ســند است که با باورها، 
ارزش ها، منافــع و فضای آمــوزش و پرورش ما 

متناقض است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اسالمی با اشــاره به اجرای این سند در 
ســال 2000 ،گفت: در آن سال اسناد باالدستی 
وجود نداشــت و در بســیاری از کشورها موضوع 
سواد و خواندن و نوشتن مطرح بود و اکنون شاهد 
هســتیم در این سند با وجود اســناد باالدستی 
محکم، بر مبنای انسان مداری، سکوالر و اومانیسم 

هدفگذاری می شود. 
زاهدی به بیان برخی کلمات استفاده  شده در 
ســند 20٣0 پرداخت و افزود: در این سند آمده 
است برابری جنسیتی با حق آموزش برای همه و 
آیا برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی یکی است؟ 

وی با بیان اینکه در این سند از زنان به عنوان 
یک عامل برای رشد اقتصادی نگاه شده است، گفت: 
این موضوع در کجای دین و فرهنگ ما جای دارد؛ 
متأسفانه واژه ها تغییر یافته اند، اما محتواها همان 
چیزی است که کشورهای دنیا خواستار آن هستند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
ادامه داد: کسی با آموزش زنان مخالف نیست، اما 
اینکه می گوییم زن را باید آموزش دهیم تا از خانه 
به سمت کارخانجات برود، این یک نگاه ابزاری بوده 
که ما مخالف آن هســتیم و همچنین در صفحه 
181 از تشــکیل پلیس تخصصی کودکان زیرنظر 
سازمان های غیردولتی نام برده شده است که این 

بحثی خطرناك است.
زاهــدی با بیان اینکه در کنوانســیون حقوق 
کودك، سن کودکی 18 سال آمده است، تصریح 
کرد: این بدان معناست که اگر در ایران دختری در 
سن 17 سالگی ازدواج کند،  طبق این کنوانسیون 
والدیــن این دختــر باید محاکمه شــوند آن هم 
توسط پلیس غیردولتی که این موضوع در شورای 
عالی انقالب فرهنگی بحث شــده و با آن مخالفت 

شده است. 
وی تصریح کرد: ســند 20٣0 باید فراموش 
شود، زیرا مغایر با منافع، ارزش ها و تعلیم و تربیت 
کشورمان است، با تغییر کلمه که نمی توانیم تفکر 
اومانیســم و سکوالریســم موجود در این سند را 

تغییر دهیم. 
این نماینده مجلس متولی این سند را شورای 
عالی انقالب فرهنگی و مجلس دانســت و گفت: 
زمانی که سند باالدســتی وجود دارد، آموزش و 
پــرورش طبق قانون حق اجرای ســند 20٣0 را 
ندارد و ما اعتقاد داریم که خالف قانون انجام شده 
اســت و این مصوبه دولت باید از مجلس و شورای 
عالی انقالب فرهنگی گذشته و بعد الزام آور شود. 

زاهدی با بیان اینکــه برخی مطرح می کنند 
این ســند در راستای یکی از بندهای سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش است که موضوع استفاده 
از تجارب جهانی را مطرح می کند، اظهار داشــت: 

ســند تحول آموزش و پرورش، 200 اقدام دارد و 
پرسش اینجاست که چرا فقط استناد به این بند از 
سند می کنند، البته ما باید از تجارب جهانی استفاده 

کنیم، اما تجاربی که خودمان گلچین کرده ایم.
وی با بیان اینکه سند 20٣0 موضوع نفوذ در 
تعلیم و تربیت را جدی می کند، تصریح کرد: این 
سند هدفش تقویت و شــکل دهی ذهن کودکان 
و نوجوانان ما به ســمتی است که نظام جهانی و 

امپریالیسم جهانی خواهان آن هستند.
دبیرکل کمیسیون عالی یونسکو

 در ایران: بخش هایی از سند آموزش 
2030 با منافع و ارزش های ایران تناقض 

دارد
دبیر کل کمیســیون عالی یونســکو در ایران 
نیز در این برنامــه تلویزیونی گفت: اقرار می کنم 
بخش هایی از ســند 20٣0 با منافع و ارزش های 

کشور ما تضاد دارد.
ســعداله نصیری قیداری با بیان اینکه ســند 
20٣0 به عنوان چارچوب عمل جهانی برای آموزش 
اســت، افزود: متولی سند آموزش 20٣0، سازمان 
یونسکو است و هدف این سازمان جهانی، آموزش 
برای همه اســت که در رابطه با مسائلی همچون 
ســواد، مهارت آموزی، توجه به پیش دبســتانی و 
آموزش های رســمی، غیررسمی و رایگان اهدافی 
را دنبال می کند. نصیری با بیان اینکه این سند با 
حضور 1۶00 مقامات دنیا در فرانسه رونمایی شد، 
تصریح کرد: هیچ کشوری الزام به اجرای این سند 
ندارد و فقط کنوانسیون هایی الزام آور است که در 

مجامع قانونگذاری آن کشور رسمی شود.
وی حضور عالمانه در فضای بین المللی را برای 
ایران مهم دانست و تصریح کرد: 15 سال پیش این 
سند در ایران اجرایی شده است و توصیه هایی است 
که با استفاده از خرد جمعی صدها کشور تصویب 
شــده اســت و اقرار می کنم که در برخی موارد با 

منافع و ارزش های ما تناقض دارد. 
دبیر کل کمیسیون عالی یونسکو در ایران ادامه 
داد: در روز تصویب این سند، حق شرط گذاشتیم 

و حتی هیئت ایرانی قصد داشــت در صورت آنکه 
شــروط ما را نپذیرند، این جلسه را ترك کند و ما 

می توانیم تمام این سند را اجرا نکنیم.
نصیــری با بیان اینکه وظیفه مندی و الزام در 
اجرا دو بحث جداست، افزود: طبق قانون مجلس 
و دولت، کشور ایران عضو یونسکو شده است و ما 
وظیفه داریم تجربه خود را دراختیار دنیا قرار دهیم 
و نیز تجارب آنها را اخذ کنیم. این سند با حضور و 
شرکت 1۹ معاون وزیر، کارشناسان خبره با اسناد 
باالدستی تطبیق داده شــده است و از این میان 
سندی بومی شده با ٤00 صفحه که البته ویرایش 

اول است، ارائه شده است. 
وی اســناد باالدستی را که شامل سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش، نقشه علمی کشور، سند 
اســالمی شدن دانشگاه ها و قانون اساسی است را 
مورد اشاره قرار داد و افزود: در سند تحول بنیادین 
بندی ذکر شده است که تجارب دیگر کشورها را 
کســب کنیم و ما با بهره گیری از این بند، تجارب 

دنیا را با اسناد باالدستی تطبیق می دهیم. 
نصیری با بیان اینکه سند 20٣0 از 15 سال 
پیش اجرایی شده است و کسی یقه دولت و ملت 
ما را نگرفته است، تصریح کرد: در برخی موارد در 
این سند مغایرت هایی با منافع و ارزش های ایران 
وجود دارد. دبیر کل کمیســیون عالی یونسکو در 
ایران، وزارت آموزش و پرورش را متولی سند اجرای 
20٣0 دانست و افزود: کمیته ای ملی با 21 عضو 
از نهادهای مختلف برای بررسی این سند تشکیل 
شده اســت و اگر وزیر آموزش و پرورش مغایرتی 
با اسناد باالدستی مشاهده کرد، می تواند این سند 

را اجرا نکند. 
وی با بیان اینکه این سند تجربه 200 کشور 
جهان است و ایران عضو کمیسیون یونسکو بوده، 
گفت: بحث نفوذ بحث جدی است و اعتقاد داریم ما 
باید نفوذ کنیم و در کنوانسیون های جهانی حضور 
هوشــمندانه و عالمانه داشته باشیم، البته فضای 
یونسکو فضای آموزشی و علمی است و بحث های 

سیاسی و مذهبی جایی ندارد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 

سند آموزش ۲۰۳۰ مغایر با ارزش های ملی و نظام تعلیم و تربیت كشور است

نماینده سابق مجلس: تنها چیزی که اآلن 
برای دولت مهم است راضی نگه داشتن مدیران 
کشور  به هر قیمتی است تا شبکه مدیران سال 
بعد در حمایت از آقای روحانی وارد میدان شوند 

و به وی کمک کنند.
الیاس نادران نماینده سابقه مجلس  درباره رویکرد 
سیاسی دولت روحانی گفت: مجموعه متصل به آقای 
روحانی به لحاظ سیاسی نه در اردوگاه راست تعریف 
می شــوند نه در اردوگاه چپ. نه اردوگاه اصولگرایان 
نه اصالح طلبان. مجموعه ای از مدیرانی هستند که با 
نگاه اشرافی به حکومت و نگاه اعلی حضرتی به رعیت 
می خواهند کشــور را اداره کنند. اصاًل برایشان خیلی 

گرایش سیاسی موضوعیت ندارد.
وی در ادامه افزود :اساساً شعار مبارزه با فساد برای 
دولتی که وزیرش علنی از قاچاقچی حمایت می کند و 
در دولت با او هیچ برخورد سلبی و تنبیهی نمی شود 

به مضحکه شبیه است.
نماینده ســابق مجلس همچنین عدم برخورد با 

حقوقهای نجومی و همراهی هیئت رئیسه مجلس را 
موضوعی از قبل برنامه ریزی شده عنوان کرد و گفت: 
اینهــا میخواهند بگویند مــا پرورش دهنده مدیرانی 
هستیم که برای گرفتن این سقف از حقوق و مزایا از 
بیت المال منعی برایشان وجود ندارد. ممکن است این 
کار در آستانه انتخابات عده ای را عصبانی کند، عده ای 
دلخور شــوند، ممکن است عمومیتی از مردم ناراضی 
شــوند. ولی اهمیتی ندارد. بــرای دولتی که به لحاظ 
درآمدی جایگاهش در طبقه اشــراف و باالی جامعه 

است، دلخوری و نگرانی آن ها موضوعیت ندارد.
این فعال سیاسی در ادامه درباره وعده انتخاباتی 
روحانی مبنی بر اینکه  در کنار چرخیدن سانتریفیوژها، 
چرخ زندگی مردم هــم بچرخد، گفت: آقای روحانی 
و تیــم همراهش در نیــاوران، در دوران دولت آقای 
احمدی نــژاد مدعی بودند که 15 درصد مشــکالت 
اقتصادی کشور ناشــی از تحریم هاست و 85 درصد 
ناشــی از ســوء مدیریت دولت. اگر این ادعاها متکی 
به یک پیمایش علمی و تحقیقات درست بوده باشد، 

امروز باید ایشان در برابر وضعیت موجود جواب دهد. 
امروز قبول اینکه چرخ اقتصاد کشور دارد می چرخد، 

برای خود دولتی ها هم کار مشکلی است. 
وی ادامه داد:  تنها چیزی که اآلن برای دولت مهم 
هست، این است که به هر قیمتی که شده مدیران کشور 
را راضی نگاه دارند تا شــبکه مدیران کشور بتوانند در 
حمایت از آقای روحانی ســال بعد بیایند وارد میدان 
شوند و به ایشان کمک کنند. نماینده سابق مجلس در 
بخش دیگری از گفت و گوی خود با مشرق به موضوع 
قاچاق کاال از مبادی رسمی کشور اشاره کرد و گفت: 
اآلن شیوه های متعدد به کار می گیرند. به عنوان نمونه 
هواپیماهایــی که از ترکیه می آیند  و در فرودگاه امام 
می نشینند و بالفاصله از فرودگاه امام می آیند فرودگاه 
مهرآباد چه تخلیه می کنند؟ که نه گمرك وجود دارد 
نه بازرســی وجود دارد.اصاًل محال است کسی قاچاق 
در این کشــور به صورت سازمان یافته بکند و دست 
مقامات دولتی و مدیران دولتی در آن شراکت نداشته 
باشد. محال است. حتماً با او برخورد می کنند. وزیری 

که در ابتدای این دولت تعرفه واردات منســوجات از 
ترکیه را ٣0 درصد ترجیحاً کاهش داد، این ها به دنبال 

این طور روشها هستند برای تأمین مالی. 
نادران گفت: این فاجعه است که یک دولتی اجازه 
دهد مدیرانش حقوق چند ده میلیون تومانی بگیرند 
ولــی برای پرداخت ٤5 هــزار تومان یارانه به مردم و 
اقشار پایین دست جامعه بگوید ما عزا گرفتیم و واقعاً 
هم عزا بگیرند. چرا باید عزا بگیرند؟ چرا باید یک نفر 
به خودش اجازه دهد با پشتیبانی یک مقام عالی رتبه 
اجرایی کشور هزاران میلیارد تومان منابع این کشور 

را بردارد ببرد خارج از کشور و آقایان عزا نگیرند؟
وی همچنین درباره اینکه اگر  آقای روحانی دوره 
بعد رأی بیاورد، چشم انداز کشور به کجا کشیده می شود 
هم گفت: فکر می کنم باید یک راهی پیدا کنیم برای 
آن مردمی که نمی توانند یک جوری هماهنگ کنند 
خودشان را با شــرایط، بروند بنگالدشی، افغانستانی، 
جایی یک کاری برای خودشان دست و پا کنند. اینجا 

دیگر نمی توانند.

نادران:دولت راضی نگه داشتن مدیران خود را
به رضایت مردم ترجیح می دهد

اهواز- خبرنگار کیهان:
گردهمایی ملی انقالبیون جوان همزمان با 
روز ملــی راهیان نور با حضور بیش از 10 هزار 
دانشجو از سراسر کشور در شلمچه برگزار شد.

سردار علی فضلی، جانشین ســتاد راهیان نور 
کشــور در این مراســم اظهار داشــت: اگر روحیه 
اسالم خواهی و انقالبی گری و اطاعت از امامت و والیت 
نبود، نمی دانیم سرنوشت این انقالب چه می شد. باید 
انقالبیون را در هر کجای این نظام مقدس اســالمی 

تکریم کنیم.
وی تصریــح کــرد: بــرای حمایــت از اعــزام 
دانش آموزان، دانشجویان و اعزام بخش های تخصصی 
و قشرهای مختلف می بایست خدمات و زیرساخت ها 
تقویت شود اما متاسفانه ردیف اعتباری برای راهیان 

نور تخصیص داده نشده است.
جانشــین ستاد راهیان نور با اشاره به وجود 51 
اردوگاه جهت بهره مندی راهیان نور، گفت: اردوگاه 
شهید باکری خرمشهر یکی از اردوگاه هایی است که 
17 اســتان در آن زائرسرا دارند، این اردوگاه تا سال 
88 یک قطعه زمین بود. همه دستگاه ها و بخش های 
مردم نهاد همت کردند و در بخش هایی از اردوگاه برای 

٣0 هزار نفر امکان اسکان شبانه ایجاد شده اما هنوز 
در حال ساخت و ساز و توسعه است.

ســردار فضلی در ادامه پیرامون اعتبار مورد نیاز 
تکمیل این اردوگاه، اظهار داشــت: ستاد راهیان نور 
محدودیت های اعتباری دارد و برای اقداماتش اعتبار 
ویژه ای صرف نکرده اســت بلکه از ســوی استان ها 
و دســتگاه های محلی و ملی حمایت و پشــتیبانی 
می شود و بخشی از این کار نیز با کمک های مردمی 

انجام شده است.
وی در ادامــه از برگزاری برنامه های فرهنگی 
مختلــف ویژه کاروان های راهیان نور به مدت 10 
شــب از جمله نمایش رزمــی در محل اردوگاه ها 

خبر داد.
داوود گودرزی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی 
نیز در حاشیه این مراســم هدف این گردهمایی را 
تشــکیل جبهه منســجمی از انقالبیون جوان نسل 
ســوم و چهارم انقالب، عنوان کرد و افزود: دو مقوله 
آسیب های اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی به 
جد در دستور کار هسته های دانشجویی و دانشگاهی 
اســت که طراحی و برنامه ریــزی در این رابطه نیز 

انجام شده است.

با سخنرانی سردار فضلی انجام شد
گردهمایی ملی 10 هزار جوان انقالبی در شلمچه

جمعی از اساتید و طالب حوزه علمیه قم و 
تشکل های حوزوی در نامه ای به رئیس جمهور 
از حرکت علما و مردم خراسان جنوبی حمایت 

کردند.
بــه گزارش خبرگزاری فــارس از بیرجند، در 
نامه سرگشاده آمده اســت؛ »با توجه به تذکرات 
مکرر مراجع عظام تقلید، روحانیون و متدینین به 
عملکرد ناصواب دولت محترم در حوزه های مختلف، 
به عرض می رسانیم که مشکالت اقتصادی، ادبیات 
ناصحیح شــما و همکارانتان، کــم کاری دولت در 
حوزه  های علمی آموزشــی، محیط زیست، ضعف 
مشهود دیپلماســی بین  المللی و بسیاری دیگر از 
نارســایی ها، شاید برای مردم شریف و بصیر ایران 
اسالمی قابل تحمل باشد، لکن آنجا که بحث اسالم 
عزیز در میان اســت، دیگر جان دادن هم برایشان 
آسان است که زیباترین تجلی آن در پیروزی انقالب 
اسالمی و هشت سال دفاع مقدس به وضوح هرچه 
تمام دیده شد که این روزها هم شاهد پرپر شدن 
عزیزانمان در دفاع از حرم ها و حریم اهل بیت)ع( 

هستیم.«
در ادامه این نامه بیان شده است:  »ما اساتید و 

طالب حوزه علمیه قم ضمن حمایت همه جانبه از 
روحانیت جلیل القدر، بصیر و انقالبی استان خراسان 
جنوبی به ویژه آیت اهلل عبادی، نماینده ولی فقیه در 
استان، آیت اهلل رئیسی، نماینده خبرگان رهبری در 
اســتان، ائمه جمعه و جماعات و مدیریت، اساتید 
و طالب سفیران هدایت معصومیه بیرجند و دیگر 
مدارس علمیه استان، دانشــجویان و آحاد مردم 
متدین، عزیز، شریف، انقالبی، شهیدپرور و همیشه 
در صحنه بیرجند و اســتان خراســان جنوبی، از 
برادران عزیزمان می  خواهیم تا رســیدن به اهداف 
تحصن که حداقل آن عزل و توبیخ استاندار ناالیق 
اســت، ایســتادگی کنند و بدانند کــه همه امت 

حزب اهلل با آنها خواهند بود.«
امضاکننــدگان ایــن بیانیه رئیس شــورای 
هماهنگی نیروها و گروه هــای فرهنگی حوزوی، 
دبیرخانه طرح حفظ و ارتقاء ســالمت سیاسی و 
فکری، مجمع مثل عمار، مجمع پیروان والیت فقیه 
و نظام جمهوری اســالمی، مجمع امر به معروف و 
نهی از منکر، مجمع روشنگری و مطالبه گری طالب 
و روحانیون انقالب اسالمی و حوزه علمیه سفیران 

هدایت قم بودند.

در اعتراض به سخنان استاندار خراسان جنوبی صورت گرفت
نامه سرگشاده اساتید و طالب حوزه علمیه قم به رئیس جمهور


