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درمکتب امام

منتظر دیگران نمانید
ملت ها باید از جا برخیزند، اگر بنشینند و منتظر این باشند که برای آنها چه 

برای جهات مادیشــان و چه برای جهات معنویشان دیگران بیایند و کاری بکنند 

این اشتباه است و اسباب این می شود که هیچ کاری نتوانند انجام بدهند. ]...[ و 

اگر توجه به خدا بکنند و با توجه به خدا اشتغال به کار بکنند و اشتغال به فعالیت 

برای اسالم بکنند، خدای تبارک و تعالی  راه ها را بر آنها باز می کند.
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اروپا باید به ما اعتماد کند!

صفحه10
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۲۸محرم1۴۳۹-شماره۲1۷۵0

سرویس سیاسی-
در شرایطی که این روزها زنجیره ای ها در تالشند با ایجاد فضای مسموم تبلیغی ، پس از تحمیل خسارات 
جبران ناپذیر گرفتار کردن کشــور در اعتماد به آمریکا ، این بار کشــور را به چاه اعتماد به اروپایی ها بیندازند، 
روزنامه زنجیره ای آرمان در ســرمقاله خود در اقدامی قابل تأمل، گوی سبقت را از پادوهای وابسته سازی ایران 

به غرب ربوده و نوشته است که اساسا این اروپاست که باید به ما اعتماد کند!
این روزنامه نوشت : »دولت های اروپایی در درجه نخست حامی اسرائیل هستند و اروپا بیش از سایرین از هویت 
اسرائیل دفاع می کند و با آمریکا در این مورد کامال اتفاق نظر دارند. حتی روسیه نیز بیش از این کشورها نسبت 
به اسرائیل متعهد است که این مسئله را می توان از رفت و آمدها و تعهدات متقابلشان دریافت. حتی ترکیه، مصر 
و سایر کشورها با اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به اسرائیل اتفاق نظر دارند. بنابراین اتحادیه اروپا درباره اسرائیل 
با ایران اختالف نظر دارد که این مسئله ممکن است در روابط ایران و اتحادیه اروپا ایجاد مزاحمت کند. از این 

رو، نباید اجازه داد مسئله رژیم صهیونیستی در روابط ایران و اروپا تاثیر بگذارد.«
چنین نگاهی تکرار همان موضع مضحک دولت آلمان است که با رویکرد استکباری »دخالت در امور ملت های 
دیگر« بازگشت روابط به حالت عادی با ایران را به شناسایی رژیم غاصب صهیونیستی مشروط کرده بود و اکنون 
هم سه کشور اروپایی برجام یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان با کارنامه سیاه خود در همراهی با آمریکا در تحریم 
ملت ایران حضورشــان در برجام را مشــروط به گرفتن امتیازاتی در حوزه برنامه دفاع موشــکی و سیاست  های 

منطقه ای ایران کرده اند.

یک مغالطه!
روزنامه زنجیره ای بهار در گزارش تیتر یک خود با عنوان »با ترامپ چه باید کرد« در بیان اقدامات ایران در 
مواجهه با تهدیدات ترامپ، مجددا به ترویج نظریه اتکا »اوبامای خوب، ترامپ بد« پرداخت و نوشــت : » حضور 
دونالد ترامپ در کاخ ســفید همانطور که قابل پیش بینی بود برابر شد با افزایش تنش های بین دو کشور ایاالت 
متحده آمریکا و ایران. ترامپ بر خالف باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا نسبتی با سیاست های مبتنی بر 
تعامل نداشته و بیشتر از آنکه در پی کاهش تنش ها و از بین بردن دیوار بی اعتمادی میان ایران و آمریکا باشد 

به دنبال افزایش تنش ها و فشارها است. «
ایــن روزنامــه زنجیره ای در ادامه با تاکید بر خط تبلیغی این روزهای مدعیان اصالحات درباره ضرورت اتکا 
به اروپا بدون توجه به تجربیات گذشته، ضمن تحریف بیانات رهبر معظم انقالب درباره خط قرمز بودن توان و 
اقتدار دفاعی و موشــکی کشور نوشت : » یکی دیگر از مسیرهایی که سبب استحکام برجام خواهد شد. توجه به 
مذاکره با اتحادیه اروپا در حوزه های دیگر از جمله مسائل منطقه ای و حقوق بشر است. بنا بر آنچه رهبر انقالب 
به دســتگاه دیپلماسی کشور ابالغ کرده اند مذاکره با آمریکا در حوزه های غیر هسته ای ممنوع است، در نتیجه 
این ممنوعیت به هیچ عنوان درباره مذاکره با ســران اروپایی نیســت و به همین دلیل دستگاه سیاست خارجی 
کشورمان می تواند با الگویی همچون برجام در پی کاهش تنش و اختالفات میان ایران و غرب در مسائل باقی 
مانده باشد. موضوعی که تاثیری مستقیم برای افزایش احتمال ماندگاری برجام و شکست سیاست ترامپ در از 

میان بردن توافق هسته ای خواهد داشت. «
پیشنهاد نسنجیده مبنی بر مذاکره با اروپا درخصوص مسائل منطقه ای در حالی است که کشورهای اروپایی 
۱+۵ کارنامه قابل قبولی از خود در برجام به جا نگذاشته اند. مقامات اروپایی همواره مدعی بودند که آمریکا به 

تعهدات خود پایبند بوده و برجام را نقض نکرده است.
عالوه بر این در روزهای اخیر مقامات اروپایی با لحنی طلبکارانه درخصوص توانایی موشکی و قدرت منطقه ای 

ایران موضع گیری کرده اند.
همچنین اقدام وقیحانه این روزنامه افراطی اصالح طلب در حالی است که رهبر معظم انقالب اسالمی چه پیش 
از مذاکرات هســته ای چه در حین مذاکره و چه پس از مذاکرات با ۵+ ۱ متشــکل از آمریکا و سه کشور اروپایی 
انگلیس ، فرانسه و آلمان نه تنها بارها قدرت دفاعی کشور را به خط قرمز نظام عنوان کرده اند ، بلکه ضمن رد 
هرگونه اجازه بازرســی از مراکز نظامی از سوی این کشورها بر لزوم توسعه دفاعی کشور تاکید موکد داشته اند. 
ایشان همچنین در همین رابطه، در تازه ترین بیانات خود در جمع نخبگان کشور با تاکید بر اینکه اروپایی ها باید 
از ورود به مسائل دفاعی پرهیز کنند فرمودند :»اینکه بیایند همان حرف را بزنند که چرا ایران در منطقه حضور 
دارد، خب چشمتان کور که حضور دارد؛ یا بگویند ایران چرا موشک دارد؛ خب شما چرا موشک دارید؟ چرا سالح 

اتمی دارید؟ این را از اروپایی ها قبول نمی کنیم که با حرف زور آمریکا هم آواز شوند.«

موضعگیری وزیرنفت در برابر آمریکا!
صفحه اقتصادی روزنامه اعتماد به گزارشــی پیرامون حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ایران اختصاص 
داشت. این گزارش با عنوان »چراغ سبز نفتي ها به سرمایه گذاران امریکایي« منتشر شده است. البته مسیر این 

نوشتار از روتیتر آن نمایان می شود: »زنگنه خواهان حضور شرکت هاي امریکایي  در ایران شد«! 
در این گزارش آمده است: »راه سرمایه گذاري شرکت هاي امریکایي در پروژه هاي نفت و گاز ایران باز است 
و الزم نیست آقاي ترامپ به این اندازه اظهار نگراني کند.« این بخشي از اظهارات بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت 
ایران است که در حاشیه دیدار با همتاي کره اي خود عنوان مي کند تا بار دیگر خیال شرکت هاي امریکایي که 

قصد دارند به بازار ایران وارد شوند را راحت کند.«
این نوشتار در ادامه افزوده است: » گویا این بار، در باغ سبزي که زنگنه به امریکایي ها نشان مي دهد، بیش 
از دعوت هاي دفعات گذشته است و زنگنه قصد ندارد از حرف خود کوتاه بیاید و مستقیم قوانین امریکایي را به 

عنوان مانع سرمایه گذاري و حضور شرکت هاي امریکایي نشانه گرفته است.«

آنچه به غرب می آموزید
این اظهارات در حالی بیان شــده است که از سخنرانی سخیف و توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا در مورد 
ایران تنها چند روز گذشــته اســت و چنین مفهومی را به دشمنان ما انتقال می دهد که هر کشوری که علیه ما 
سخت تر و مغرض تر باشد دولت ایران به او امتیاز بیشتری خواهد داد. در فقره برجام و مذاکرات آن نیز شاهد این 
رویه بودیم. فرانسه پلیس بد مذاکرات که بیشترین سنگ ها رو جلوی پای ایران انداخت پس از برجام بزرگترین 

قراردادهای اقتصادی را نیز از آن خود کرد.
این رویه؛ یعنی وادادگی و انفعال در برابر تهدیدات و توهین های غرب معموال با اســتقبال زنجیره ای ها نیز 
مواجه می شود. اما نکته جالب توجه این است که در این گزارش به صراحت به اصطالح »سهم خواهی«  اشاره 
شــده است: »به نظر مي رســد حاال با این اظهارات جدید و رویه اي که شیخ  الوزراي نفتي ایران در پیش گرفته 

است ایران  قصد دارد به سهم خواهي امریکا از بازار نفت پایان دهد«!

 سوءاستفاده از شهدا و ایثارگران برای توجیه اتهامات!
روزنامه زنجیره ای شرق در گزارشی به زندگی و خانواده اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پرداخته 

و با اعالم اینکه دو برادر وی شهید شده اند کوشید اتهامات برادر دیگر جهانگیری را توجیه کند!
در بخشــی از این گزارش آمده اســت : »خانواده جهانگیری پنج پسر داشت. منهای دو پسر نسبتا مشهورتر 
خانواده جهانگیری یعنی اسحاق و مهدی و ابراهیم که شهرت کشوری کمتری دارد، این خانواده دو پسر شهید 

دارد. یکی در روزهای ابتدایی جنگ به شهادت رسید و دیگری در سال ٦٣ و در عملیات بدر.«
این گزارش پس از وصف حال برادران شهید جهانگیری و خود وی به یکی دیگر از برادران می رسد و می نویسد 
: » مهدی جهانگیری یا م. ج، این روزها، آخرین فرزند خانواده حسن جهانگیری کوهشاهی است. او در بین همه 
برادران جهانگیری از همه اقتصادی تر، جوان تر و پرحاشــیه تر است. یکی از مهم ترین تصاویری که از مهدی در 
کنار اســحاق وجود دارد به سال ٩٤ و در حاشیه نشســت مشترک اتاق بازرگانی تهران و معاون رئیس جمهور 
برمی گردد. هفته نامه اقتصاد کرمان از صحبت های درگوشی اسحاق و مهدی در این نشست مشترک که زیر نور 
متعدد فالش دوربین عکاسان رخ داد به عنوان مهم ترین اتفاق آن نشست یاد می کند که رئیس کل بانک مرکزی 
و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت هم در آن حضور دارند. آن ســخنان درگوشــی از آن جهت اهمیت دارد که 

برادر بزرگ تر نماینده دولت است و برادر کوچک تر نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران.«
در این گزارش به همراهی و همکاری مهدی جهانگیری با مشــایی در دولت اســبق پرداخته و می نویسد : 
ارتباط مهدی جهانگیری با مشایی به زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
برمی گردد. وقتی که مهدی اقتصادی ترین ســمت ســازمان میراث فرهنگی، یعنی معاونت سرمایه گذاری این 
سازمان را بر عهده داشت و پس از یک اتفاق مجبور به استعفا شد. در جریان مراسم افتتاح همایش »فرصت های 
سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران« بود که ۱۲ خانم با لباس محلی، دف زنان بر روی سن ظاهر شدند و 
درحالی که قرآن را در سینی گذاشته بودند آن را به قاری تحویل دادند. این نمایش با اعتراض دو نفر از مراجع 
همراه شــد و در نهایت مهدی جهانگیری را در آبان ماه سال ٨٧ مجبور به استعفا از سمت خود کرد. استعفایی 

که شروع ترقی اقتصادی او بود.
هر چند روزنامه شرق کوشیده است به نقل از مرعشی هر گونه ارتباط مهدی جهانگیری با حزب کارگزاران 
را رد کند ولی مرور زندگی جهانگیری ها و توضیحات مبسوط مبنی بر اینکه دو برادر جهانگیری به شهادت 
رســیده اند و او خود نیز در جبهه حضور داشته است نشان از یک سوءاستفاده عیان دارد ، مدعیان اصالحات 
که تاکنون ســخن گفتن از فرهنگ شــهید و شهادت را بر نمی تابیدند و می گفتند نباید از شهدا سوءاستفاده 
کرد این روزها درصدد هســتند که بر اتهامات اقتصادی یک فرد که اتفاقا برادر معاون اول رئیس جمهور نیز 

هست سرپوش بگذارند.

اروپا و آمریکا؛ شریک و همدست همدیگر
دلخوش کردن به اروپا برای پشتیبانی از ایران در موضوع برجام و ادعای شکاف و اختالف بین اروپا و آمریکا 
بر ســر توافق هســته ای گرچه با موضع زیاده خواهانه سه کشور علیه ایران اروپایی فرو ریخت اما طیف مدعیان 
اصالحات و حامیان دولت برای سرپوش گذاشتن بر خسارت محض و دستاورد تقریبا هیچ آن حاضر به پذیرش 

این واقعیت نیستند.
روزنامه ایران دیروز در مصاحبه با یک دیپلمات سابق نوشت: »اروپایی ها سعی می کنند که سیاست کج دار 
و مریزی را حداقل تا زمان حضور ترامپ در کاخ ســفید طی کنند. آنها چندان از سیاســت های ترامپ دلخوش 
نیستند... اروپایی ها سعی می کنند در عین حال که به نگرانی آمریکا دامن نمی زنند، فاصله معقولی را برای آینده 
بعد از ترامپ حفظ کنند یعنی همه تخم مرغ های خود را در سبد ترامپ نخواهند گذاشت به این معنا که آنها 

به دنبال حفظ موقعیت خود در دوره بعد از ترامپ هستند.«
در بخش دیگری از این گفت وگو آمده اســت: »بیانیه ای که رؤســای سه کشور اروپایی در حمایت از برجام 
صادر کرده و خود را متعهد به اجرای تعهداتشان اعالم کردند، حائز اهمیت بسیاری است. یعنی از نظر آنها برجام 
فقــط به عنــوان چند صفحه کاغذ منفعتی ندارد بلکه اعالم کردند ما خود را متعهد به عملی کردن آن می دانیم 
و تصریح کردند حفظ برجام در راستای حفظ منافع ملی سه کشور است. یعنی آنها منافع ملی و امنیتی خود 

را در حفظ برجام می دانند.«
اعالم آمادگی فرانســه، آلمان و انگلیس برای فشــار بر ایران بر ســر توانمندی موشکی و نقش آفرینی های 
منطقه ای نشان داد حمایت لفظی آنان از برجام تنها با هدف زمینه سازی برای دستیابی به برجام های موشکی 
و منطقه ای بوده اســت. از این رو همچنین ثابت شــد که خوشبینی حامیان دولت و مدعیان اصالحات به اروپا 
برای حمایت از ایران پس از ناکامی در اعتماد به شیطان بزرگ سرابی بیش نیست. این طیف مدعی شکاف بین 
اروپا و آمریکا در موضوع برجام بودند اما با این حســاب معلوم شــد اتحادیه اروپا نه تنها زاویه ای با آمریکا ندارد 

بلکه همدست ترامپ است.

شرطاخالص
دراجرایفرمانآتشبهاختیار

آیــا ما به صــورت اتفاقی به دنیا  آمده ایم و یا خلقت ما بر اســاس 
حساب و کتاب دقیقی در این نظام بوده است؟ بر اساس نظر بسیاری از 
دانشمندان مادی گرا، همه این عالم بر اساس یک اتفاق و به خاطر یک 
انفجار در عالم ماده رخ داده و کم کم سلول زنده ای یافت شده و تکامل 
یافته تا به صورت انسان فعلی درآمده است و این به معنای یک اتفاق 

کور و غیرحکیمانه است.
اما قرآن کریم وجود انسان ها را عبث و غیرحکیمانه نمی داند. آنچه 
خداوند بعد از آفرینش به ما داده است، ابزار حرکت اختیاری و مسئوالنه 
است و اگر پذیرفتیم که خداوند ما را مختار آفریده و برای هر انتخاب 
خود باید روزی پاسخگو باشیم، باید ببینیم راه درست کدام است. مگر 
خدا نگفته است که انا هدیناه السبیل؟ کجاست این راه؟ آیا یافتن آن 

راه خیلی مشکل و پیچیده است، یا ما راه را  اشتباهی می رویم؟
حال که خداوند به ما عنایت کرده و در بین میلیاردها انســانی که 
در ابهام و غفلت و حیرت ها به ســر می برند، مســیر درست را به ما به 
عنوان شــیعه مسلمان انقالبی نشان  داده است، ما در مقابل این نعمت 
چه وظیفه ای نسبت به خودمان و خانواده و همسایه و شهر و کشور و 
دنیا داریم؟ آن هم در دوره ای که این جّهال ســفیه شیطان صفت پرده 

از روی سفاهتشان برداشته و این بساط را در عالم به راه انداخته اند.
عزت بخشی مثال زدنی خداوند به ملت ایران

 در روی کره زمین در این گوشــه عالم، خداوند به دســت یکی از 
بندگانش که در وجودش غیر از خدا چیزی یافت نمی شد، چنان عزتی 
به ما بخشــید که باور کردنی نبود؛ آن هم بعد از ذلتی که بر مردم ما 
حاکم شده بود و ارزش انسان های کشور از سگ اروپایی ها کمتر تلقی 
می شــد. از آن ذلت به جایی رسیدیم که شخصیت های اول دنیا موقع 
ســخنرانی امام)ره( کارشان را تعطیل می کردند که به صورت مستقیم 
ســخن این پیرمرد را بشنوند؛ عزتی که هنوز ما هم نتوانسته ایم عمق 

آن را درک کنیم.
باید دانست که این عزت، تضمین شده نیست؛ همان طوری که 
قوم بنی اسرائیل بعد از اینکه خداوند آنها را بر تمام دنیا برتری داده 
بود، به خاطر ناسپاســی، به نهایت ذلت رسیدند، ممکن است عزتی 
که خدا به ما داده است در اثرناسپاسی از بین برود و این هشداری 

برای ماست.
اگر بخواهیم مورد غضب خدا واقع نشویم، باید فرمان آتش به اختیار 
رهبری در عرصه فرهنگی را جدی بگیریم و منتظر ننشینیم تا دیگران 
کاری را شروع کنند و ما هم به دنبال آنها برویم؛ کاری که بر عهده ما 
به عنوان طلبه است و وجود ما و حتی لباس ما بر آن شهادت می دهد، 
این است که ما در زمینه فرهنگی وظیفه داریم؛ و اگر هر صنف دیگری 

کار دیگری داشته باشد، اولویت اول ما کار فرهنگی است.
ابتدا باید بفهمیم در این عالم کجای کاریم و خدا از ما چه انتظاری 
دارد و امام زمان از ما شــیعیانش چه توقعی دارد؛ حتی اگر یک دهم 
آنچه می توانیم را انجام دهیم نیز خوب است؛ اما متأسفانه حتی نسبت 
بــه توانایی خودمان آگاهی نداریم و خیلی راحت می گوییم: نمی توانم! 

البته روزی باید برای این کم کاری جواب دهیم.
نقش اخالص امام در پیروزی نهضت

 حجت بر علیه ما، خود امام)ره( است که انجام داد و شد! او نه یار و 
یاوری داشت، نه بودجه ای داشت و نه قدرتی، اما تنها سرمایه اش خلوص 
بود و با این سرمایه، دنیا را متحول کرد! لذا باید توان خود را بسنجیم و 
در راهی که خدا ما را برای همان آفریده و از ما می خواهد، حرکت کنیم.

شــرط  موفقیت در عمل به فرمان آتش به اختیار اخالص اســت. 
آنچه ســبب شد تا امام)ره(، امام)ره( شــود، زور بازو نبود، حزب نبود؛ 
سرمایه کالنی نداشت؛ زندگی خودش نیز به سادگی و با زحمت اداره 
می شد؛ اما عده ای مستضعف به دنبال او راه افتادند و این اتفاق عظیم 
را در جهان به وجود آوردند؛ و این برکات تنها به خاطر اخالصش بود.

در شرایطی که شاید اکثریت مردم باهوش و آگاه به اوضاع اجتماعی 
کشــور، نگران ترور امام)ره( ]به واســطه آمدن به ایران[ بودند و ترور 
امام)ره( از همه راه ها برای رژیم طاغوت ساده تر بود، وقتی خبرنگار در 
هواپیما از ایشان می پرسد: چه احساسی دارید، می گوید: وظیفه ای دارم 

که می روم انجام دهم.
امام)ره( در ماجرای از دنیا رفتن فرزندشــان آن را لطف خفی الهی 
دانســت، درحالی که کسانی که آگاه هســتند می دانند مرحوم حاج 
آقامصطفی نزد ایشــان چه جایگاهی داشــت. گفتن این مسائل آسان 
اســت، اما در عمل چنین نیست. ما اگر بچه شیرخوارمان مریض شود، 
شــب نمی توانیم بخوابیم، اما وقتی خبر مرگ آقا مصطفی که حاصل 
عمر امام)ره( بود را آوردند و از آنجا که از عالقه امام)ره( به آقامصطفی 
خبر داشتند، نمی دانستند چگونه خبر را به ایشان بدهند، ایشان به ذکر 

جمله »اناهلل و اناالیه راجعون« اکتفا کرد.
پس اول باید جایگاه خود در دنیا و وظیفه و راه را بشناسیم و سپس 
با سرمایه اخالص در این مسیر قدم برداریم. اگر این سرمایه بود، بقیه 
امور هم درســت می شــود و اگر نبود، ســرمایه های کالن مادی دیگر 

نمی توانند اثری داشته باشند.
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي)دام ظله(  در آیین افتتاحیه سال 
تحصیلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(؛ قم؛ 96/6/19

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

هیئت وزیران در نشست دیروز، آیین نامه 
اجرایی مربوط به واگذاری تا سقف 1۰ درصد 
خدمات و فعالیت هــای تحت تصدی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بخش 

غیردولتی را در سال 96 تصویب کرد.
دولت این تصمیم را با هدف توسعه مشارکت های 
مردمــی و بهره منــدی بیشــتر از ظرفیت بخش 

غیردولتی در امور تصدی گری درمان اتخاذ کرد.
دولت همچنیــن وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی را موظف کرد به منظور تسهیل 
و افزایش توجیه پذیری خدمات قابل ارایه توســط 

بخش غیردولتی، مجوزهــای الزم جهت حذف یا 
اضافــه نمودن خدمات یــا فعالیت هایی که زمینه 
تکمیل ظرفیــت و ارایه خدمات با کیفیت بهتر به 
بیماران را فراهم می کند، در قالب نظام سطح بندی 
خدمات ارایه نماید.این وزارتخانه همچنین موظف 
شد به منظور حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه 
تعاونی های بخش ســالمت، با اولویــت دادن آنها 
در واگذاری تصدی ها و صدور مجوزهای تأســیس 
و بهره بــرداری خصوصاً در طرح پزشــک خانواده 

اقدام کند.
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق 

بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط 
آن را به تصویب رساند.به موجب این آیین نامه، سقف 
نرخ های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل 
جمع اقالم هزینه ای منهای درآمد ســرمایه گذاری 

بعالوه حاشیه سود تعیین می شود.
نباید اجازه گرفتار شدن منطقه 

به افکار افراطی و تروریستی داده شود
 حجت االسالم روحانی همچنین روز چهارشنبه 
در دیــدار » عبدالعزیــز کامــل اف«  وزیر خارجه 
ازبکستان تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران آماده 
اســت روابط دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی خود 

را با ازبکستان بیش از پیش توسعه و تعمیق دهد و 
در این مسیر هیچ مانعی وجود ندارد.

دکتر روحانی در ادامه به موضوع مهم امنیت 
منطقه اشــاره و با تاکید بــر اینکه امنیت همه 
کشورهای منطقه به یکدیگر پیوند خورده است ، 
خواهان تالشی جمعی برای حفظ امنیت و ثبات 
در منطقه شــد و اظهارداشــت:همه کشورهای 
منطقه برادران یک خانواده هستند و نباید اجازه 
داده شــود که دشــمنان با طرح اختالفاتی در 
حوزه مذهب و قومیت ، میان کشورهای منطقه 

فاصله بیندازند.

در جلسه امروز هیئت دولت تصویب شد

واگذاری تا سقف ۱۰ درصد از فعالیت های وزارت بهداشت به بخش غیردولتی

بقیه از صفحه 2
آنچه خواندید اظهارات مرحوم هاشمی رفسنجانی 
اســت که در روزهای پایانی ســال ۱٣٩0 در دیدار 
مسئوالن فصلنامه مطالعات بین المللی مطرح شد که 
در همان روزها بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. 
اینکه مسئول باسابقه ای در نظام اسالمی موضوع نامه 
خصوصــی خود به امام را این چنین مطرح کند و به 
صراحــت آمریکا را ابرقدرتی بخواند که ناچاریم با او 
ارتباط داشته باشیم آیا مصداق گرا به دشمن نیست؟!
این دســت ســخنان عمال در دشمن این تصور 
را بــه وجود آورد که ما نیازمند بــه او و رابطه با او 
هســتیم. وقتی هم که دشمن به این یقین برسد در 
همه عرصه ها دست باال را می گیرد. این یعنی عمال از 
پیش آن مرحوم دست مذاکره کنندگان ایرانی را بست 

چرا که دشمنان را با فرض برتری خویش باال برد.
مرحوم هاشمی اکنون در قید حیات نیست تا به 
وضوح ببیند که فرق آمریکا با بقیه چیست. کشوری 
که نه تنها به هیچ  تعهد خویش پایبند نیســت بلکه 
به صراحت از نیت خویش برای سرنگون کردن نظام 

ایران و پاره کردن برجام سخن می گوید.
ُمبدع خزانه خالی

»در مرداد ماه ]وقتی دولت را تحویل گرفتیم[ 
با خزانه خالی مواجه بودیم... خزانه کشــور جایی 
است که درآمدهای دولت به آنجا منتقل می شود و 
مخارج هم از آنجا تامین می شود. طبق قانون بودجه 
باید ماهانــه ۱٧ هزار و ۵00 میلیارد تومان درآمد 
می داشــتیم. چون طبق قانون بودجه درآمد ما در 

ســال ۲۱0 هزار میلیارد تومان بوده است... روزی 
که من کار خود را شروع کردم یعنی ۱۲ مردادماه، 
موجودی خزانه حدود ۱۲٨0 میلیارد تومان بود. ما 
بایــد آخر ماه، میزان ٧ هزار و ۵00 میلیارد تومان 
حقوق پرداخت می کردیم که از این مبلغ فقط ۲هزار 
و ٨٧0 میلیــارد تومان در خزانه موجود بود. یعنی 
دولت باید بیش از ٤ هزار و ٦00 میلیارد تومان از 

بانک استقراض می کرد.«
اینها جمالت رئیس جمهور کشورمان آقای حسن 
روحانی است که در آذر ماه ۱٣٩۲ بیان شد. به راستی 
این جمالت مصداق تذکر آقای نوبخت نیســت؟! آیا 
رواست که رئیس جمهور کشــوری در مال عام و در 
برابر گوش های تیز شــده بیگانگان و دشــمنان از 
صندوق درون خانه و خالی بودن آن بگوید؟ بگذریم 
از اینکه پس از آن بسیاری بر این مدعا نقد نوشتند 
و خالــی بودن صندوق را غیرممکــن خوانند. البته 
رئیس دولت های نهــم و دهم نیز طی دو اعالمیه به 
تفصیل در این باره سخن گفت و اینکه صندوق را با 
چه میزان به دولت بعد سپرده است. اکنون و در این 
گزارش قصد بررسی ادعاهای دو رئیس جمهور مذکور 
را نداریم و تنها موضوع بر زبان آوردن این جمله توسط 

رئیس قوه مجریه کشور است.
عملی که برای دیگران مکروه است برای ریاست 
محترم جمهور قطعا حرام اســت. برای نمونه همین 
موضوع سخن گفتن از مسایل محرمانه مملکت آن 
هم در آستانه مذاکرات. یعنی به واقع با این جمالت 
به دشمن در بُعد اقتصادی گفتیم که ما به شدت به 

این توافق نیازمندیم. 
می توان گفت کــه آقای روحانی با این جمالت 
عمال و از پیش دســت مذاکره کنندگان را بســت. 
باید از آقای نوبخت پرسید که چگونه عملی در سال 
۱٣٩۲ آن هم از جانب رئیس دولت شایســته بوده و 
در ســال ۱٣٩٦ از جانب دیگران ناشایست؟! و البته 
عقیده صواب این است که در هر دو زمان این عمل 
ناشایســت است و قطعا در شرایط پیش از مذاکرات 

بیش از دیگر زمان ها.
خودشان می گویند 

اســتفاده از ظرفیت های سیاست خارجی یک 
بحث اســت و چوب حراج زدن به منافع ملی بحث 
دیگری است. رهبر معظم انقالب اول فروردین ٩۲، 
دشمنی های دولت فرانسه با ملت ایران را ناهوشمندی 
توصیف کرده و این کار را موجب ایجاد دشــمنی در 
میان ملت ایران دانستند که در تاریخ دور خود نگاه 
بدی به فرانســه نداشته اند. ایشان در عین حال ۲٩ 
آبان ٩۲ فرمودند؛ »بعضی سردمداران اروپایی می روند 
تملق صهیونیست های وحشی را می گویند و خودشان 
را تحقیر می کنند. ملت فرانسه در اروپا اعتبار سیاسی 
به دســت آورد به دلیل اینکــه در مقابل آمریکا در 
ماجرای بازار مشترک اروپا ایستاد... حاال دولتمردان 
همان کشور نه فقط مقابل آمریکا بلکه بروند در مقابل 
صهیونیست های نحس نجس اظهار کوچکی و تواضع 

بکنند، مایه سرشکستگی ملت فرانسه است«. 
حاال تصور کنید طی دو ســال مذاکرات، مکرراً 
از سوی برخی مسئوالن دولت و حامیان سیاسی و 

رسانه ای آنها گفته می شود که فرانسه نقش پلیس 
بد را بازی کرده و ســخنگوی اسرائیل شده و... اما 
سربزنگاه و در اولین فرصت، وزیر خارجه بدنام همان 
کشور به تهران دعوت می شــود، حال آنکه هم نام 
خون های آلوده را به یدک می کشــد، هم پیشنهاد 
دهنده برگشت پذیری سریع تحریم هاست و هم علناً 
از اهانت نشریه فرانسوی به پیامبر اعظم)ص( حمایت 
کرده است. در این سفر چه کلماتی رد و بدل شده 
است؟ رئیس جمهور می گوید »آقای فابیوس گفت 
در پاریس به شرکت ها گفتم دوره ای که قبال نسبت 
به ایران داشتید تمام شده و اگر می خواهید کاال به 
ایران ببرید، دولت ایران زیر بار نخواهد رفت، شــما 
باید سرمایه و تکنولوژی ببرید« اما می دانید همین 
فابیوس به هنگام حضــور در تهران و در گفت وگو 
با رســانه های فرانسوی چه گفت؟ به گزارش رادیو 
فرانسه »فابیوس گفت ایران نیازهای عظیم دارد و 
حاال خودشــان]![ می گویند نیازهای زیادی دارند، 
مثال به قطار، مواد غذایی]!![  و همه نوع تجهیزات 

احتیاج دارند«! 
به جمله فابیوس دقت کنید: »حاال خودشــان 
می گویند نیازهای عظیمی دارند!« خودشــان یعنی 
چه کســانی؟! چه کســی به این دالل جنایت گفت 
که ما محتاج مواد غذایی فرانسه بودیم؟! و به راستی 
ما محتاجیم یا فرانســوی ها که طی چند سال اخیر 
با آشوب های اقتصادی زنجیره ای و به آتش کشیدن 
هزاران خودرو و اتوبوس در شب های سیاه پاریس و 

برخی شهرهای دیگر روبه رو بوده اند؟

گزارش خبری تحلیلی کیهان

چه كسی به دشمن گرا داد؟!

رئیس ستاد اربعین ستاد کل نیرو های مسلح گفت: سپردن وثیقه 
مالی برای دانشــجویان و طالب که متقاضی خروج از کشور برای 

شرکت در مراسم اربعین حسینی هستند، برداشته شد.
به گزارش ستاد کل نیرو های مسلح، سردار مجید میراحمدی افزود: با 
توجه به اوامر رهبر معظم انقالب و فرماندهی کل قوا مبنی بر تسهیل در 
امور زائران اربعین حسینی )ع( و همچنین به منظور کاهش هزینه های آنان، 
با موافقت ریاست محترم ستاد کل نیرو های مسلح آن دسته از دانشجویان 
و طالب حوزه های علمیه که تاکنون برای دریافت مجوز خروج از کشور در 
زیارت اربعین حســینی می بایست وثیقه نقدی پرداخت می کردند، از این 

پس دیگر نیازی به سپردن وثیقه نقدی ندارند.
به گفته وی، دانشجویان و طالب متقاضی فقط با ارائه گواهی  اشتغال 
به تحصیل و یا سپردن یک فقره چک می توانند با رعایت دیگر تشریفات 

قانونی، برای حضور در اربعین حسینی در کربالی معلی اقدام کنند.

حذفوثیقهمالیبرایدانشجویان
وطالبمتقاضیحضوردرمراسماربعین

آیت اهلل جنتي ضمن دعوت از محققان 
و مراکز تحقیقاتي براي پژوهش در زمینه 
هیئت اندیشه ورز، افزود: مجلس خبرگان 
رهبري از نظرات اندیشمندان در این زمینه 

استقبال مي کند.
آیــت اهلل جنتي، دبیر شــوراي نگهبان در 
نشست هفتگي اعضاي شوراي نگهبان، گفت : 
دلیل دشمني بدخواهان ایران اسالمي با مردم 
ایــران و نظام جمهوري اســالمي، ترس آنها از 
قدرت برخاسته از پایبندي به ارزش هاي انقالب 
اسالمي است. البته دشمنان باور نمي کردند مردم 
مســلمان ایران بتوانند پس از پیروزي انقالب 
اســالمي اینچنین با قدرت به مسیر خود ادامه 
دهنــد که بي گمان پیروي مردم از امام راحل و 
مقــام معظم رهبري مهم ترین عامل حفظ این 

قدرت بوده است.
دبیر شــوراي نگهبان با  اشــاره به ضرورت 
حراست از حرکت صحیح انقالب، رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري در زمینه تشــکیل هیئت 
اندیشه ورز توسط مجلس خبرگان رهبري را در 
این راستا دانست و افزود: همه ما باید تالش کنیم 
زمینه حفظ انگیزه هاي انقالبي و نیز دینمداري 

مردم را فراهم کنیم.
وی از محققــان و مراکز تحقیقاتي دعوت 
کرد در این زمینه به مطالعه و پژوهش بپردازند 
و افــزود: مجلس خبرگان رهبــري از نظرات 
اندیشمندان و مراکز تحقیقاتي براي راه اندازي 

این هیئت هاي اندیشه ورز استقبال مي کند.
گفتنی اســت رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیــدار رئیس   و نمایندگان مجلس خبرگان 
فرمودند: مجلس خبرگان باید با تشکیل »یک 
هیئــت اندیشــه ورز« که دارای نــگاه کالن و 
راهبردی و عمیق باشــد، به بررسی چگونگی 
حرکت انقالب اســالمی در ٣٨ سال گذشته به 
سمت اهداف اصلی خود و پیشرفت ها، توقف ها 
و احیانــاً پســرفت ها در این مســیر بپردازد و 
براساس جمع بندی خود از دستگاه های مختلف 

مطالبه گری کند.

آیت اهلل جنتي:

مجلس خبرگان رهبري
 از نظرات انديشمندان 

براي راه اندازي هیئت انديشه ورز 
دبیر شــورای عالی امنیــت ملی اعمال استقبال مي كند

تحریم و حفظ برجام را تحت هیچ شــرایطی 
امکانپذیر ندانست و گفت: توانمندی دفاعی و 
از جمله ظرفیتهای موشکی متعارف در ردیف 
حقوق طبیعی ماســت و موضوعی غیر قابل 

مذاکره است.
دریابان علی شمخانی در گفت و گو با یورونیوز در 
پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت برجام گفت: دولت 
آمریکا مجموعه ظرفیتهای خود را بسیج کرده تا بتواند 
برجام را در حد یک پوسته تنزل دهد تا از این طریق 
امــکان تامین منافع ایران در این قرارداد بین المللی 
فراهم نشــود. در این چارچوب همزمان تحریم علیه 
ایران را به  اشکال مختلف حفظ کرده وبا لفاظی های 
مستمر جنگ روانی پردامنه و البته بی اثری را علیه 
ایران اعمال می کند. پیام روشن و قاطع ما این است: 
»اعمال تحریم و حفظ برجام تحت هیچ شــرایطی 

امکانپذیر نیست.«
دبیر شــورای عالی امنیت ملی همچنین درباره 
اینکه آیا جمهوری اسالمی حاضر است غیر از موضوع 

هسته ای در مواردی دیگری وارد مذاکره شود ؟ تصریح 
کرد : اول اینکه آمریکایی ها نشان داده اند که برای هیچ 
مذاکره ای قابل اعتماد نیستند. نکته بعدی این است 
کــه آنها اهداف و منافع متفاوتی را در منطقه دنبال 
می کنند که در تعارض با منافع ما و مردم منطقه است. 
البته ما هیچــگاه از مذاکره رویگردان نبوده ایم و در 
حال حاضر نیز در مورد موضوع مبارزه با تروریسم که 
مهم ترین معظل امنیتی در منطقه است با کشورهای 
موثر در این عرصه در قالب کنفرانســهای آستانه و 
ژنو در حال مذاکره هســتیم. اما به طور قطع اجازه 
نخواهیم داد که هیچ کشوری از برجام به عنوان ابزار 
فشــار به سایر حوزه ها استفاده کند. و قطعا وارد این 

مسیر  اشتباه نخواهیم شد. 
شمخانی با بیان اینکه قرار دادن سپاه در لیست 
تحریمهای مرتبط با تروریسم مفهومی ظالمانه داشته 
و عمال اقدامی در تایید و حمایت از تروریســم است 
تاکید کرد : توانمندی موشکی ایران کامال بومی است 
و تهدید کننده هیچ کشــوری نبــوده و نخواهد بود. 
رژیم صهیونیستی اصرار دارد که توانمندی موشکی 

ایران را تهدیدی برای همسایگان و اروپاییان معرفی 
کند اما بسیار روشن است که ما تهدیدی را از جانب 
اروپا متوجه خود نمی دانیم و منفعتی از تهدید اروپا 
نمی بریم. ما آغازگر هیچ شکلی از درگیری در منطقه 
نبــوده و نخواهیم بود. توانمنــدی دفاعی و از جمله 
ظرفیتهای موشکی متعارف در ردیف حقوق طبیعی 

ماست و موضوعی غیر قابل مذاکره است.
به گزارش فارس وی همچنین در ارزیابی عملکرد 
و همکاری کشــورهای اروپایی با جمهوری اسالمی 
ایــران بعد از برجام نیز گفت : مــا با حفظ اصول و 
ارزش های خود هیچگاه محدودیتی در توسعه روابط 
با اروپا نداشته ایم اما واقعیت این است که اروپا پس 
از برجام نتوانسته است انتظارات مردم ایران را برآورده 
کند و بیشتر اقدامات انجام شده از سوی کشورهای 
اروپایی جنبه نمایشی داشته است. مخالفت کشورهای 
اروپایی با رفتار ترامپ در قبال برجام موضوعی مثبت 
و قابل توجه اســت اما کافی نیست و باید اقدامات و 
گامهای عملی در حوزه های سیاســی و اقتصادی در 

مخالفت با رویکرد دولت آمریکا برداشته شود.

شمخانی در گفت وگو با یورونیوز:

اعمال تحريم و حفظ برجام 
تحت هیچ شرايطی امکانپذير نیست

اســتاد درس خارج حوزه گفت: از طرفی 
دشمن تحریم ها را شدت می بخشید و از طرفی 
دیگر برخی مدام تبلیغات می کردند که برجام 
درست کردیم، امروز هم می گویند که اروپا با 
ما اســت و می گوید که برجام را قبول داریم، 
مگر اروپا چه کسانی هستند؟ آلمان، انگلیس و 

فرانسه و اروپا با آمریکا هستند.
به گزارش رسا، این مرجع تقلید در درس خارج 
که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با  اشاره به خطبه 
شقشــقیه امیرمؤمنان، گفت: حضــرت می فرمایند 
خداوند از علما پیمــان گرفته در برابر ظلم ظالمان 
ایســتادگی کرده و محرومان و مستضعفان را یاری 

کنند.
وی افزود: بر این اســاس عالمان نمی توانند در 
برابر ظلم سکوت کنند، در هر جای دنیا که مظلومانی 
باشند باید به فریاد آنها رسیدگی شود، عالم نباید در 

برابر ظلم آرام بنشــیند بلکه باید با زمان شناســی و 
جامعه شناسی وظیفه خود را انجام دهد.

آیت اهلل نوری همدانی با  اشاره به یاوه گویی های 
مستکبران علیه ایران، ادامه داد: امروز وضع سیاسی 
بســیار حساس اســت و باید توجه کنیم، متأسفانه 
کسانی ســعی کردند آمریکا و اروپا و مستکبران را 
بزک کنند و به این سمت رفتند که با آنها قراردادی 
ببندند، در حالی که قرآن می فرماید به ظالمین اعتماد 
نکنید و به کسانی که ستم کرده اند، متمایل نشوید 

که آتش دوزخ به شما می رسد.
اســتاد درس خارج حوزه با بیان اینکه با وجود 
اینکه رهبر معظم انقــالب فرمودند نباید به آمریکا 
اعتماد کرد، عده ای اعتماد کردند، ابراز داشــت: بعد 
که برجام امضا شــد، عده بسیاری خوشحال شدند و 
حتی به برخی مدال ملی دادند که انگار فتح الفتوحی 
صورت گرفته اســت و بعد از آن مدام درباره برجام 

صحبت کردند.
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: از طرفی دشمن 
تحریم ها را شدت می بخشید و از طرفی دیگر برخی 
مدام تبلیغات می کردند که برجام درست کردیم، امروز 
هم می گویند که اروپا با ما است و می گوید که برجام 
را قبول داریم، مگر اروپا چه کسانی هستند؟ آلمان، 

انگلیس و فرانسه و اروپا با آمریکا هستند.
وی تصریح کرد: تمام کسانی که از اروپا از برجام 
حمایت کردند، درباره موشــک ایران حرف داشته و 
می گویند که به شرطی قبول داریم که ایران موشک 
نداشته باشد، هیچگاه نباید به حرف ها و پیمان های 
مستکبران و دشمنان اعتماد کرد، باید با تکیه بر ملت 
گام برداشــته شود تا شاهد نتایج آن باشیم، اقتصاد 
مقاومتی نیز باید از جلســات خارج شده و به میان 
مردم آورده شود، باید با اتکای به ملت مشکالت را حل 
کنیم، امروز باید در برابر بزک کردن ها هوشیار باشیم.

آیت اهلل نوری همدانی در درس خارج فقه:

در برابر بزک کردن ها هوشیار باشیم

گفت:  مسلح  نیروهای  کل  رئیس ســتاد 
امیدواریم دیگر شــاهد خطایی مانند خطای 
مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان 
عراق، در شــمال عراق نباشیم. هم اکنون با 
تصمیــم پارلمان و اقدام بــه موقع نیروهای 
به دولت عراق  اوضاع  مســلح عراق کنترل 

بازگشته است.
به گــزارش فارس، سرلشــکر محمــد باقری، 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح که در راس هیئت 
عالیرتبه نظامی به دعوت وزیر دفاع و رئیس ســتاد 
ارتش سوریه به دمشق پایتخت این کشور سفر کرده 
است، در نشست خبری مشترک با ژنرال علی ایوب، 

رئیس ستاد کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه اظهار 
داشت: پذیرفتنی نیست، رژیم صهیونیستی هر وقت 
بخواهد از طریق هوایی و زمینی به خاک و آســمان 

سوریه تجاوز کند.
وی افزود: ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران 
بــا وجود تحریم هایی که خود با آن روبرو هســتند 
در جنگ با تروریســم در کنار ملت و دولت سوریه 

ایستاده اند.
سرلشــکر باقری تاکید کرد: برادری و همکاری 
ملت های ایران و سوریه نزدیک به ٤0 سال است که 
ادامه دارد و من در سوریه هستم تا اعالم کنم که در 

مبارزه با تروریسم کنار هم هستیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جمهوری 
اســالمی ایران احترام به تمامیت ارضی کشورهای 
منطقه را یک اصل می داند. ما معتقدیم هر کشوری 
که بخواهد در کشــوری دیگر عملیات نظامی انجام 
دهد، باید با احترام به تمامیت ارضی آن کشــور و با 

دعوت دولت آن کشور این کار را انجام دهد.
وی خاطرنشــان کرد: حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی کشــورهای منطقه  ایجاب می کند هر گروه و 
اقلیتی اگر خواسته ای داشته باشد، از طریق قانونی 
و گفت وگــو بــا دولت های خود به آن خواســته ها 

دست یابند.
سرلشــکر باقری تصریح کرد: امیدواریم دیگر 

شاهد خطایی مانند خطای مسعود بارزانی رئیس حزب 
دموکرات کردســتان عراق، در شمال عراق نباشیم. 
هم اکنــون با تصمیــم پارلمان و اقــدام به موقع 
نیروهای مســلح عراق کنترل اوضاع به دولت عراق 

بازگشته است.
رئیس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفت: در 
ایــن دیدار با ژنرال ایوب، مــروری بر همکاری های 
گذشــته داشــتیم و تقویت همکاری ها در آینده را 

بررسی کردیم.
وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در برابر 
خطرهایی که سوریه را تهدید می کند در کنار دولت 

و ملت سوریه بوده اند و در آینده هم خواهند بود.

سرلشکر باقری در دمشق:

خطايی مانند خطای مسعود بارزانی نبايد تکرار شود

تبریز- خبرنگار کیهان:
هشتمین اجالس منطقه ای جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم و علمای بالد با حضور علمای 
آذربایجان غربی و شرقی و نیز اردبیل دیروز در 

تبریز گشایش یافت.
در اولین روز نشســت، کمیسیون های سه گانه 
به بررسی مسائل روز و نیز اجرایی شدن تصمیمات 
پرداخته و همایش اصلی امروز تشکیل خواهد شد. 

در اجالس تبریز ۲۵0 تن از علمای آذربایجان و 
حوزه علمیه قم حضور دارند.

کمیسیون های »حوزه و روحانیت«، »سیاسی-
اجتماعی« و »فرهنگی-تبلیغی« چالش های موجود 
در حوزه های مورد نظر را آسیب شناسی و نسبت به 
شناســایی ظرفیت ها و ارائه راهکارهای جدید اقدام 

می کنند.
تقویت بنیه علمی و آموزشی حوزه علمیه و ارتقای 
معیشــت طالب و شناسایی جوانان مستعد از سوی 

کمیسیون حوزه و روحانیت دنبال می شود.

همچنین کمیسیون فرهنگی راهکارهای مقابله 
با تهاجم فرهنگــی و روش های اصالح فرهنگ های 
نامناســب و کمیسیون سیاســی، مقابله با شبهات 
القایی، انحرافات و به ویژه عرفان های کاذب را مورد 

توجه قرار می دهند.
آیت اهلل هاشــم حسینی بوشهری معاون جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم که برای شرکت در اجالس و 
نیز همایش شهدای مدافع حرم وارد تبریز شده بود در 
جمع خبرنگاران با تقدیر از فعالیت های این مجموعه 
روحانی گفت: تاکنون ۱0 اجالسیه سراسری جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم تشکیل شده و در خصوص 
مســایل داخلی و جهان اسالم به بحث پرداخته اند و 
هشتمین اجالس منطقه ای نیز در تبریز تشکیل شده 
است.وی افزود: با توجه به تغییرات سریع اجتماعی 
و ارتباطی، جامعه مدرسین و کال روحانیت بایستی 
ساز و کار نوینی برای نقش آفرینی هدایتی در جامعه، 
تعریف کند و تهاجم فرهنگی، مهم ترین دغدغه جامعه 

مدرسین است.

حجت االســالم محمدعلی آل هاشم نیز در این 
نشســت خبری اظهار داشــت: ۲۵0 تن از علمای 
آذربایجان شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی 
و اردبیل و نیز علمای حوزه علمیه قم در این نشست، 

موضوعات مورد توجه خود را بررسی می کنند.
امام جمعه تبریز، تصریح کرد: کمیســیون های 
سه گانه این نشســت، با دقت در امور و چالش های 
موجود و آسیب شناسی آن، راهکارهای حاصل را برای 
اجرایی شــدن به حوزه ارسال می کنند. این گزارش 
حاکیست در اجالس تبریز در خصوص نقش روحانیت 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تهاجم فرهنگی 

و نیز تبلیغ و ساماندهی برنامه ها، بحث می شود.
»اجالس مدرســین حوزه علمیــه قم و علمای 
بــالد« به همت مجمع جهانی اهل بیت و ســازمان 
تبلیغات اســالمی در تــاالر اجتماعات مصلی تبریز 

برگزار شده است.
جامعه مدرسین مورد عنایت رهبری است

جامعه مدرســین همــواره مــورد عنایت مقام 

رهبری بوده و جلسات زیادی با حضور ایشان برگزار 
شده است.

آیت اهلل مرتضی مقتدایی دبیر دوم شورای عالی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در هشتمین اجالس 
این جامعه و علمای بالد در تبریز افزود: ایشــان در 
جلسه ای به منزلت جامعه مدرسین اشاراتی داشتند.

وی همچنین وظایف کمیسیون ها را برشمرد و 
یادآور شــد: مصوبات سه کمیسیون اجالسیه تبریز، 
مورد نظر قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز به حمایت 

مقام های باالتر و رهبری، این مهم انجام می شود.
وی افزود: مقــام رهبری اعــالم آمادگی برای 
حمایت از اجالسیه ها نموده اند و امیدواریم مصوبات 
کمیســیون ها و ابالغ و اجرای آنها به نفع استان های 

آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل باشد.
آیــت اهلل مرتضی مقتدایی گفــت: در این دوره 
دغدغه هــای حوزه هــای علمیه، شــبهات القایی و 
عرفان های کاذب و نیز تقویت بنیه علمی و آموزشی، 

مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.

اجالس منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شمال غرب در تبريز گشايش يافت


