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فرصت هاي حج براي تسري گفتمان اسالم ناب
رهبر معظم انقالب اسالمي )مدظله العالي( در ديدار اخير مسئوالن حج، 
بهره گيري از فرصت حج براي رس��اندن س��خن نو جمهوري اسالمي به 
دنيا يعني الگوي مردم س��االری ديني را مورد تأكيد قرار دادند و گفتند: 
»ايستادگي جمهوري اسالمي ايران مقابل امريكا و زير بار زور نرفتن ملت 
ايران، حقيقتي جذاب براي دنيا است كه بايد از اين جاذبه براي نشر حقايق 
اسالم و ملت ايران استفاده كرد. « معظم له همچنين با تأكيد بر اهميت 
مسئله حج به عنوان يك حركت سياسي، اعتقادي و اجتماعي افزودند: 
»البته بسياري از كشورها از اهميت و كاركردهاي مهم حج غافلند ولي امام 
بزرگوار به ما آموختند كه حج يك نقطه تحرك جدي و بين المللي است 
و منافع فراواني از آن براي امت اسالمي مورد انتظار است... انعكاس مباني 
سياسي نظام جمهوري اسالمي و تبيين سخن نو آن براي دنيا يكي ديگر از 

كارهاي مهم و الزم در حج است. «
يكي از مهم ترين راهبردهاي برجسته سازی وجه استكبارستيزي انقالب 
اسالمي، توجه به مفهوم »برائت« است. واقعيت آن است كه سياست رژيم 
آل سعود بر سكوالريزاس��يون حج تمركز يافته و مع األسف در چند سال 
اخير برخي مسئوالن كشور ما در حوزه ديپلماسي و اجرايي حج آگاهانه يا 
ناآگاهانه با طرح گزاره هايي همچون »پرهيز از سياسي شدن حج« و »جدا 
شدن حج از روابط سياسي« عمالً به تكميل مطلوب سردمداران منطقه اي 
اسالم امريكايي كمك كرده اند. اين درحالي اس��ت كه اسالم ناب اصوالً 
قابليت سكوالريزه شدن را ندارد و حتي عبادات اسالمي كه معنوي ترين 
اجزاي دين را تشكيل مي دهند هم مشحون از روابط انسان با پيرامون، دنيا 
و بشر است. حج كه از سوي ابراهيم خليل اهلل )ع( بنيان نهاده شد، اتفاقاً از 
سياسي ترين و اجتماعي ترين عبادات است. انجام جمعي و گروهي آن، 
تجمع مسلمانان از اقصي نقاط عالم، تعامل حجاج و فرصت مجالست و 
هم انديشي آنان از جمله شاخصه هاي اصلي حج ابراهيمي است كه آشكارا 

نوعي »سياست  ورزي ديني« است. 
عالوه بر اين، »برائت از مشركين« از س��نت هاي نبي مكرم اسالم )ص( 
مرزبندي هاي آشكار سياسي امت اسالمي با دش��منان و مشركان را در 
حج داخل مي كند و اين بزرگ ترين جنبه سياس��ي حج است. به عالوه، 
در سنت نبوي نشانه هاي بارزي از نگاه سياسي به حج مشاهده مي شود. 
حضرت امام)ره( نيز صراحتاً حج را سياسي دانسته و در خصوص جرياناتي 
كه به دنبال حج منهاي سياست هستند، هشدار مي دهند. ايشان به حجاج 
بيت اهلل الحرام نيز عبادتي سياست ورزانه را توصيه و مي فرمايند: »در لبيك 
لبيك، »نه« بر همه بت ها گوييد و فرياد »ال« بر همه طاغوت ها و طاغوتچه ها 
كشيد و در طواف حرم خدا كه نشانه عشق به حق است، دل را از ديگران 
تهي كنيد و جان را از خوف غيرحق پاك سازيد، و به موازات عشق به حق از 
بت هاي بزرگ، كوچك، طاغوت ها و وابستگان شان، برائت جوييد كه خداي 
تعالي و دوستان او، از آنان برائت جستند و همه آزادگان جهان از آنان بري 
هستند.« بر اين اساس بود كه امام راحل )ره( بر احياي »برائت از مشركين« 
توصيه و تأكيد مي نمايند: »حِج بي روح و بي تحرك و قيام، حج بي برائت، 

حج بي وحدت، و حجي كه از آن هدم كفر و شرك بر نيايد، حج نيست. «
از آن گذشته، حج فراتر از ابعاد عبادي، نوعي آيين ارتباطي نيز هست كه در 
طي آن »تبادل دانسته ها و داشته ها ميان مردم كشور ها و مناطق دور از هم 
و تعميم آگاهي ها و تجربه ها، و خبرگيري از وضع و حال يكديگر، و زدودن 
بدفهمي ها و نزديك كردن دل ها و انباشتن توان ها براي مقابله با دشمنان 
مشترك« بروز مي يابد و به همين دليل است كه اين نكته مهم بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 
اگر مسلمانان در اين تعامالت ضمن حج از شيوه هاي پيچيده و خباثت آلود 
سلطه گران بين المللي در ضربه زدن به منافع مستضعفان و به تاراج بردن 
ثروت و دارايي ملت ها مطلع شوند، بي شك به جاي صرف كردن قوت در 
منازعات داخلي بيهوده، توان خود را در مبارزه بي امان با نظام سلطه به كار 
مي برند. عالوه بر آن تجهيز همگان براي مقابله با دشمن در ميدان هاي 
گوناگون جنگ نرم و سخت؛ ايستادگي در برابر زياده طلبي مستكبران و 
شكست دادن آن ها در ميادين گوناگون منازعه مستلزم تجهيز تمام عيار 
نخبگان و آحاد جوامع اسالمي است تا همه ظرفيت هاي اين امت به ميدان 
عمل و آوردگاه مجاهدت آيد. از اين روست كه حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
پيامي كه چند ماه پيش خطاب به حجاج صادر فرمودند، تصريح مي نمايند: 
»نخبگان جهان اسالم كه جمعي از آنان از كشور هاي مختلف هم اكنون 
در مراسم حج حضور دارند، وظيفه اي سنگين و خطير بر دوش مي كشند. 
اين درس ها بايد به همت و ابتكار آنان به مجموعه ملت ها و افكار عمومي 
منتقل شود و دادوستد معنوي انديشه ها و انگيزه ها و تجربه ها و آگاهي ها 

به دست آنها تحقق يابد. «
 در عين ح��ال موضوعي كه نمي ت��وان آن را در اين تجمع ميليوني امت 
اسالمي ناديده گرفت، مسئله اول جهان اسالم يعني دفاع از فلسطين و 
همكاري و همراهي بي چندوچون با ملتي اس��ت كه70 سال است براي 
كشور غصب ش��ده خود مبارزه مي كند. در اين 70 سال اشغال سرزمين 
مقدس و قبله اول مسلمين، قساوت، سبعيت بي حدومرز صهيونيست ها بر 
همگان اثبات شده و با تأسف برخي سران مرتجع عربي به دنبال عادي سازي 
و تجديد روابط با رژيم اشغالگر قدس هستند بدون شك فرصت عظيم حج 

را براي شكست سناريوي ننگين »معامله قرن« نبايد از دست داد. 

محمدجواد اخوان

فرمانده نیروی قدس: 

سردار سرتیپ سیدمحمد حجازی به عنوان جانشین فرمانده نیروی قدس معرفی شد 

دشمنان سردار سليماني  را جوانمردانه مي زنيم

ستاد فرماندهي كل سپاه روز گذشته میزبان 
يك مراس�م خاص ب�ود؛ يك تودي�ع و يك 
معارفه. توديعي ك�ه اما پیش ت�ر و با حضور 
قريب ب�ه 25 میلی�ون در خیابان هاي ايران 
برگزار شده بود و س�ردار دل ها، حاج قاسم 
س�لیماني فرمانده مجاهد و خستگی ناپذير 
نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
كه به دست ش�قی ترين تروريست هاي عالم 
به شهادت رس�یده بود، روي دس�تان ملت 
قدرشناس ايران اس�المي بدرقه و به تعبیر 
فرمانده كل س�پاه » تا عرش توديع « ش�د. 
هم او كه رهبر معظم انقالب در توصيف حضور 
ميليون��ي مردم در تش��ييع و تكريمش تصريح 
كردن��د: »در اين حادث��ه، امپرات��وري خبري 
صهيونيسم و مس��ئوالن تروريست رژيم امريكا 
همه تالش شان را كردند كه سردار عزيز و بزرگ 
ما را به تروريسم متهم كنند اما خداوند متعال 
چنان صحنه را تغيير داد كه ن��ه تنها در ايران 
بلكه در كش��ورهاي مختلف به روح آن بزرگوار 
درود فرستادند و پرچم امريكا و صهيونيست ها 

را آتش زدند. «
ديروز اما پرچم اين مجاهد به س��ردار سرتيپ 
پاس��دار اس��ماعيل قاآني همرزم 25ساله اش 
سپرده شد و سردار سرتيپ پاسدار سيدمحمد 
حجازي نيز به عنوان جانش��ين فرمانده نيروي 

قدس معرفي شد. 
در اين مراسم كه سردار سرلشكر پاسدار محمد 
باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، سرلشكر 
پاسدار س��يد يحيي صفوي دس��تيار و مشاور 
فرماندهي معظم كل قوا، سرتيپ بسيجي محمد 
شيرازي رئيس دفتر نظامي فرمانده معظم كل 
قوا، سرلشكر پاسدار حسين سالمي فرمانده كل 
سپاه، حجت االسالم  حاجي صادقي نماينده ولي 
فقيه در سپاه، امير سرلش��كر سيد عبدالرحيم 
موس��وي فرمانده كل ارتش، س��ردار اش��تري 
فرمانده نيروي انتظامي، امير حاتمي وزير دفاع، 
سردار محسن رضايي و جمعي از معاونان ستاد 
كل نيروهاي مسلح، فرماندهان و معاونان سپاه و 
ارتش و خانواده معظم سردار سربلند سپاه اسالم 
حاج قاسم سليماني حضور داشتند، با قدرداني از 
مجاهدت هاي اين فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، 

حكم انتصاب سردار س��رتيپ پاسدار اسماعيل 
قاآني به وي اعطا شد. 

به گزارش سپاه نيوز، س��ردار سرلشكر پاسدار 
حسين س��المي فرمانده كل س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي طي س��خناني در اين مراسم 
با تأكي��د بر اينكه ش��هيد س��ليماني زنده تر از 
قاسم س��ليماني و براي دش��من خطرناك تر از 
گذشته است، گفت: حاج قاسم دشمن را آواره و 
سرگردان كرده بود و مرد تغيير ميدان موازنه در 
اوج نابرابري بود. فرمانده كل سپاه با بيان اينكه 
امروز يكي از تلخ ترين و غم انگيزترين توديع هاي 
س��پاه را تجربه مي كنيم، گفت: م��ا امروز يك 
فرمانده بزرگ، اسطوره فراموش نشدنی و تكرار 
ناپذير را كه در بر دارنده جميع فضايل الهي بود 

تا عرش توديع مي كنيم. 
   س�لیماني عمود خیم�ه س�پاه و مايه 

آرامش بود
وي با تأكيد بر اينكه سردار شهيد قاسم سليماني 
تنديس مجسم آيات جهادي قرآن، عمود خيمه 
س��پاه و مايه آرامش همه ما بود، گفت: سردار 
س��ليماني با آن شكوه ش��خصيت و محبوبيتي 
كه مي تواند هر انسان بزرگي را به غرور كشاند، 
روز به روز متواضع تر از قبل بود، در عين حال در 
برابر دشمن صالبتي بي مثال داشت و به معناي 

واقعي »اشداء علي الكفار« بود. 
سالمي حاج قاسم را تربيت شده واقعي مكتب 
قرآن و اهل بي��ت )ع( توصي��ف و تصريح كرد: 
هرچند تنها بخش��ي از كرانه هاي ش��خصيتي 
سردار س��ليماني براي ما هويدا بود، اما تواضع 
و مهرباني در مواجه��ه با مردم، از اين ش��هيد 
واالمق��ام تصويري زيبا و فراموش نش��دني نزد 

همگان ساخت.
وي با تأكيد بر اينكه حاج قاس��م ن��ه تنها زنده، 
بلكه حيات بخش و جريان ساز است، اظهار كرد: 
همگان به وضوح مشاهده كردند كه اين سردار 
بزرگ با شهادت خود موج وحركتي بي نظير را 
نه تنها در ايران اسالمي بلكه در ميان امت اسالم 

و ساير ملت ها ايجاد كرد. 
فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه شهادت سردار 
سليماني آغاز س��ردار س��ليماني جديد است، 
گفت: شهيد سليماني زنده تر از قاسم سليماني و 

براي دشمن خطرناك تر از گذشته است. 
   س�ردار س�لیماني انتقام�ش را قبل از 

شهادتش گرفت
سرلشكر سالمي، حاج قاسم را يك مكتب، راه 
و ستاره اي درخشان در سپهر افتخارات انقالب 
اسالمي توصيف و خاطرنشان كرد: سردار شهيد 
قاس��م س��ليماني انتقام خود را قبل از شهادت 
چندين بار از دش��من گرفته بود؛ اين فرمانده 
مجاهد كس��ي بود كه براي اولين بار در تاريخ، 
جبهه وسيعي را در بالد اسالمي عليه دشمنان 
گش��وده و امريكا و رژيم غاصب صهيونيس��تي 
را فرس��وده كرده بود. وي افزود: پوسيدگي كه 
امروز در روح، جس��م و جان دشمنان مشاهده 
مي كنيم، محصول سنت جديدي است كه حاج 
قاسم پايه گذاشت؛ اين فرمانده بزرگ كاري كرد 
كه دشمن هزينه مي كرد و جبهه اسالم فايده و 
بهره آن را مي برد ؛ سردار س��ليماني دشمن را 
آواره و س��رگردان كرده بود و مرد تغيير ميدان 

موازنه در اوج نابرابري بود. 
فرمانده كل سپاه سپهبد شهيد قاسم سليماني 
را مديري توانا، انديشمند، مدبر، مؤمن، شجاع، 
صريح و قاطع توصيف و تصريح كرد: اين فرمانده 
بزرگ جبهه مقاومت در لبنان، س��وريه، عراق، 
افغانس��تان و در بالد اس��المي قدرت ساخت و 
مخاطرات ناش��ناخته اي را براي دشمنان امت 

اسالمي ايجاد كرد. 
   س�ردار س�لیماني حجم�ي از زمین را 

میدان مقاومت كرد
سرلشكر س��المي با بيان اينكه س��ردار شهيد 
قاسم سليماني حجم وسيعي از سياره زمين را 
به ميدان مقاومت تبديل كرد، گفت: در نظر حاج 
قاسم هيچ معادله اي غيرقابل حل نبود؛ هميشه 
در قلب خطر ، كوه آرامش و وقار بود و دشمنان 
را به شكست كشانده بود. وي افزود: تصور غلط 
دشمن اين بود كه اگر اين س��ردار رشيد سپاه 
اس��الم را ترور كن��د ، ماجرا تمام خواهد ش��د 
اما هم��گان ديدند خون اين ش��هيد واالمقام و 
حضور 50 ميليوني مردم زير تابوت وي، تمامي 
توطئه ها و ترفندهاي شوم دشمن را بر باد داد و 

حركت جديدي را آغاز كرد. 
فرمانده كل سپاه از شهادت س��ردار سليماني 

به عن��وان روح جدي��دي كه در كالب��د انقالب 
اسالمي دميده شد، ياد كرد و گفت: ياران شهيد 
سليماني امروز سربلند، مقتدر و زنده هستند، 
تفكر حاج قاسم در ذهن آنها سرشار است و اين 

راه ادامه دارد. 
   پرچ�م س�ردار س�لیماني در دس�تان 

همرزم 25 ساله
سرلشكر س��المي در ادامه اظهار كرد: به فضل 
الهي پرچمي كه در دس��تان س��ردار سليماني 
بود امروز به فرمانده اي جانب��از، دالور و متقي 
و مدي��ري مبتكر و خالق كه بيش از 25 س��ال 
همرزم حاج قاس��م بوده، سپرده ش��ده است؛ 
سردارحجازي نيز كه از امروز به عنوان جانشين 
نيروي قدس معرفي ش��ده اند، اين س��مت را با 
تواضع و بزرگ منشی پذيرفتند و به فضل الهي 
اين مسير روش��ن با قدرت تداوم خواهد يافت. 
فرمانده كل سپاه در پايان با تأكيد بر اينكه امروز 
فرماندهاني با تجربه، مؤمن و عميق با ضميري 
روشن و آرمان هاي بزرگ ، راه حاج قاسم را ادامه 
مي دهند، گفت: ما هم در كنار آنها هس��تيم و 
به طور قطع امريكا و دش��منان امت اس��الم را 

شكست خواهيم داد. 
   سردار قاآني: دشمنان سردار سلیماني 

را خواهیم زد
سردار اس��ماعيل قاآني، فرمانده نيروي قدس 
سپاه نيز طي س��خناني در اين مراس��م با بيان 
اينكه دشمن ناجوانمردانه سردار سليماني ما را 
به شهادت رساند، گفت: آنان مرد ميدان جنگ 
نبودند كه در ميدان با حاج قاسم درگير شوند؛ 
در اوج ناجوانمردي س��ردار عالي مقام ما را به 
شهادت رس��اندند ، اما به لطف الهي و به همت 
همه آزاد مرداني كه در سرتاسر عالم خونخواه او 

هستند، جوانمردانه دشمن او را خواهيم زد. 
وي اظهار داشت: اين مراس��م در واقع ميثاق با 
فرمانده اي دالور، مردمي و واليتمدار است و ما 
گرد هم آمديم تا با اين الگوي قهرمان مقاومت و 
انسان ملكوتي پيمان ببنديم كه راهش همچنان 

استمرار خواهد داشت. 
قاآني با بيان اينكه دشمن ناجوانمردانه سردار 
س��ليماني ما را به شهادت رس��اند، گفت: آنان 
مرد ميدان جنگ نبودند ك��ه در ميدان با حاج 
قاسم درگير شوند ؛ در اوج ناجوانمردي سردار 
عالي مقام ما را به شهادت رساندند ، اما به لطف 
الهي و به همت همه آزاد مرداني كه در سرتاسر 
عالم خونخواه او هس��تند، جوانمردانه دشمن 
او را خواهي��م زد. فرمانده نيروي قدس س��پاه 
خاصيت ش��يطان بزرگ را شيطنت، دشمني و 
خباثت عنوان و اظهار كرد: دش��منان ما زباني 
غيراز زور را نمي فهمند، از اين رو بايد در مقابل 
آنان مستحكم بايستيم؛ اگر ما به وظيفه خود به 
خوبي عمل كنيم همه تهديدها قابليت تبديل 
شدن به فرصت را دارند. سردار قاآني در توصيف 
سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني، گفت: هر 
چند زبان از توصيف فضائل اخالقي حاج قاسم 
قاصر اس��ت اما تبعيت محض از واليت شاخص 
اصلي و محور اقدامات اين س��ردار سربلند بود، 
همواره با اخالص عمل مي ك��رد و خالصانه در 
مسير گام برمي داشت و سرانجام پس از سال ها 
مجاهدت در مس��ير اعتالي اس��الم، به آرزوي 
ديرين خود)ش��هادت( رس��يد. فرمانده نيروي 
قدس سپاه در پايان يگانه راه غلبه بر دشمن را 
ايستادگي و مقاومت برشمرد و تأكيد كرد: راه 
و مسير روشني كه حاج قاسم در آن با اقتدار و 
صالبت گام برمي داشت، همانگونه كه در حكم 
فرماندهي معظم كل قوا تصريح ش��ده است، با 

قدرت استمرار خواهد داشت. 

رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن حج: 
عصبانيت امریکا از ایستادگی ایران مقابل قلدر 

سرگردنه است 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي صبح ديروز در ديدار 
مس��ئوالن حج، بهره گيري از فرصت حج براي رساندن سخن نو جمهوري 
اسالمي به دنيا يعني الگوي مردم س��االری ديني را مورد تأكيد قرار دادند و 
گفتند: ايستادگي جمهوري اسالمي ايران مقابل امريكا و زير بار زور نرفتن ملت 
ايران، حقيقتي جذاب براي دنيا است كه بايد از اين جاذبه براي نشر حقايق 

اسالم و ملت ايران استفاده كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در اين ديدار، هماهنگي و هم افزايي دس��تگاه هاي مختلف براي 
اجراي پر شكوه فريضه حج را قابل تقدير دانستند و با تأكيد بر اهميت مسئله 
حج به عنوان يك حركت سياسي، اعتقادي و اجتماعي افزودند: البته بسياري 
از كش��ورها از اهميت و كاركردهاي مهم حج غافلند ولي امام بزرگوار به ما 
آموختند كه حج يك نقطه تحرك جدي و بين المللي است و منافع فراواني از 

آن براي امت اسالمي مورد انتظار است. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به تالش های گوناگون قدرت هاي جهاني براي 
جلوگيري از شكل گيري امت واحده اسالمي، گفتند: امت اسالمي به معناي 
واقعي آن، يعني يك واحد منس��جم كه با اراده و هدف مشترك اقدام كند، 
هنوز شكل نگرفته است و متأسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و خيرخواهان 
به اتحاد اس��المي، تهمت زني و تعارض و جنگ در كشورهاي اسالمي رواج 
دارد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر »حضور زائران ايراني در نمازهاي 
جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبي«، »تالوت كالم اهلل مجيد توسط قاريان 
برجسته ايراني در اين مساجد« و »حضور فعال نخبگان مسلط به زبان های 
خارجي از ايران براي پاسخگويي به شبهات« گفتند: انعكاس مباني سياسي 
نظام جمهوري اسالمي و تبيين سخن نو آن براي دنيا يكي ديگر از كارهاي 

مهم و الزم در حج است. 
رهبر انقالب اسالمي منظور امريكايي ها از اين حرف را كه ايران بايد به يك 
كشور عادي تبديل شود، دست كشيدن جمهوري اسالمي از سخن نو   براي 
دنيا يعني »تلفيق آراء مردمي با افكار اسالمي و مباني ديني در تشكيل و اداره 
جامعه« دانستند و افزودند: الگوي مردم ساالری ديني براي دنيا ناشناخته 
است و در مقابل ميليون ها وس��يله تبليغاتي كه امروز در حال فعاليت عليه 
جمهوري اسالمي است، مي توان از فرصت حج براي تبيين اين الگو و مسائلي 
مانند علت دشمني امريكا و منطق زير بار زور نرفتن ملت ايران استفاده كرد. 
ايشان مباني تفكر اسالمي و تشريح مصاديق آن از جمله ايستادگي جمهوري 
اسالمي را براي دنيا جذاب خواندند و گفتند: علت عصبانيت امريكايي ها از 
ملت ايران، جذابيت ناشي از تصوير ايستادگي يك نظام مستقل در مقابل يك 
قلدر سر گردنه است كه بايد از اين جاذبه براي نشر و توسعه حقيقت اسالم و 

ملت ايران استفاده كرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين خودسازي و تغيير بنيادين و اساسي افراد 
پس از بازگشت از حج را مهم دانستند و با تأكيد بر مسئوالن حج و تبليغات 
ديني براي كار و برنامه ريزی در اين خصوص، مس��ئوالن سازمان حج را به 
برخورد گرم، گيرا، مهربانانه و متواضعانه در مواجهه با زائران و مس��ائل آنان 

توصيه كردند. 
 

تسليت رهبر انقالب
 به آیت اهلل سيدجعفر كریمي و ماموستا قادري

درگذش�ت  جداگان�ه  پیام ه�اي  در  انق�الب  معظ�م  رهب�ر 
فرزن�د  درگذش�ت  و  كريم�ي  س�یدجعفر  آي�ت اهلل  همس�ر 
ماموس�تا مالق�ادر ق�ادري، ام�ام جمع�ه پ�اوه را تس�لیت گفتن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در پيام تسليت رهبر 
انقالب اسالمي به آيت اهلل حاج س��يد جعفر كريمي آمده است: درگذشت 
متعلقه  محترمه آن جناب را تسليت عرض می كنم و رحمت و مغفرت الهي 
را براي ايشان و صبر و اجر براي جنابعالي و ديگر بازماندگان از خداوند متعال 

مسئلت می نمايم.  
همچنين در پيام تسليت رهبر انقالب اسالمي به جناب ماموستا مالقادر قادري 
امام جمعه پاوه آمده است: جناب مستطاب ماموستا آقاي مالقادر قادري دامت 
توفيقاته؛ مصيبت وارده بر جنابعالي را صميمانه تسليت عرض می كنم و صبر و 

اجر الهي را براي شما و رحمت خدا بر جوان درگذشته را مسئلت می نمايم. 

رئیس قوه قضائیه تأكید كرد
الزمه قوي شدن، اجراي قاطع عدالت 

و مبارزه بي امان با فساد 
رئی�س ق�وه قضائی�ه، فرمايش ه�اي مق�ام معظ�م رهب�ري در نماز 
جمعه ته�ران مبني ب�ر لزوم ق�وي ش�دن كش�ور را نقش�ه راه براي 
هم�ه م�ردم و به وي�ژه مس�ئوالن دانس�ت و تأكی�د ك�رد: اج�راي 
عدال�ت، مب�ارزه ب�ا فس�اد و اج�راي قان�ون ب�ه ص�ورت پیگیرانه، 
هماهن�گ و مس�تمر، از جلوه ه�اي قوت نظام قضايي كش�ور اس�ت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در 
جلسه شوراي عالي قوه قضائيه، فرمايش هاي مقام معظم رهبري در نماز جمعه 
اخير تهران را راهبردي خواند و تصريح كرد: حضور مردم در اين اجتماع عظيم، 
نماد وحدت امت و امام و پيوند هميشگي مردم و نظام جمهوري اسالمي بود. 
دشمن تصور مي كرد بتواند با القاي شبهه و شايعات، وانمود كند كه مشكالت، 
نارضايتي ها و نگرانی ها، در رابطه ميان مردم و نظام خلل وارد مي كند اما حركت 
ميليوني مردم عزيز در تشييع پيكر شهيد سليماني، نماد پيوند مردم با نظام و 
راي به مقاومت و ايستادگي مقابل دشمن بود و حضور در نماز جمعه تهران نيز 
از روزهاي به يادماندني انقالب شد. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: فرمايش هاي 
مقام معظم رهبري، نقشه راه براي همه مردم و به ويژه مسئوالن بود كه تالش 
كنند كشور قوي شود. اينجا فقط بحث قوت نظامي مطرح نيست زيرا قدرت 
دفاعي، تنها يكي از جلوه هاي اقتدار است. آنچه در فرمايش رهبر معظم انقالب 
بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه قوت مورد تأكيد ايشان در همه حوزه هاي 

اقتصادي، سياسي، فرهنگي، تعامالت بين المللی و ... است. 
آيت اهلل رئيسي به موضوع قوت در عرصه قضايي پرداخت و با بيان اينكه اجراي 
عدالت، مبارزه با فساد و اجراي قانون به صورت پيگيرانه، هماهنگ و مستمر، 
از جلوه هاي قوت نظام قضايي كشور است، بر لزوم رسيدگي قوي به دعاوي 
و پيگيري و دفاع جانانه از حقوق مردم تأكيد كرد و افزود: همه همكاران ما 
در دستگاه قضايي، مخاطب فرمايش هاي مقام معظم رهبري هستند و اين 
فرمايش ها بايد با حضور خالصانه مديران و انجام وظايف قانوني، به صورت كامل 
تحقق يابد. اين موضوع هم تنها با سخنراني اتفاق نمي افتد بلكه بايد همانند 
شهيد سليماني در صحنه حضور داشت. مكتب سردار سليماني )رضوان اهلل 
تعالي عليه(، مكتب حضور و خدمت خالصانه به مردم اس��ت و ايشان نماد 

خدمت خالصانه به مردم شدند. 
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: يكي ديگر از مواردي كه در سخنان مقام معظم 
رهبري به عنوان يك نقش��ه راه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه به 
هيچ عنوان نبايد به دشمن اعتماد كرد. مردم ما از دوران گذشته تا كنون 
اين تجربه را دارند كه اعتماد به غرب، دستاوردي جز خسارت ندارد. در اين 
راستا آنچه براي همه ما به عنوان يك وظيفه وجود دارد، خدمت خالصانه 
به مردم و نااميدكردن دشمنان است و اميدواريم آنچه رهبر معظم انقالب 
فرمودند، آويزه گوش همگان قرار گيرد. آيت اهلل رئيسي همچنين با اشاره 
به حادثه سيل در سيستان و بلوچس��تان، صبوري مردم بلوچ و سيستاني 
را زبانزد دانست و با قدرداني از تالش های مردم، دولت، نهادهاي انقالبي، 
نيروهاي نظامي و دس��تگاه هاي امدادي براي كمك رسانی به مردم سيل 
زده اظهار كرد: در بخش امدادرساني، گام خوبي برداشته شده است اما گام 
بعدي كه بسيار مهم است، جبران خسارت های مادي است كه بايد با توجه 
به برودت هوا، هر چه زودتر برداشته شود و خانه هاي آسيب ديده به سرعت 

مورد بازسازي قرار گيرد. 

ژه
پايان دي ماه، سالگرد درگذشت مهدي بازرگان، مؤسس وی

نهضت آزادي اس��ت. روزنامه هاي اصالح طلب به مناسب 
اين روز مطالبي  درباره  او نوشته اند. روزنامه شرق در شماره 
يك شنبه 29 دي ماه در قالب انعكاس مراسم سالگرد او كه 
پنج شنبه برگزار ش��ده،  از تيتر »سربلند از آزمون قدرت« 

استفاده كرده است. 
اين تيتر ظاهراً از عنوان سخنراني سارا شريعتي در مراسم 
بزرگداشت بازرگان در روز پنج شنبه استخراج شده است: 
»بازرگان، يك قرن روشنفكري ديني در ايران و در آزمون 
قدرت« سخناني كه به ابعاد غيرسياسي شخصيت بازرگان 

مي پردازد.
 بازرگان البته از قدرت كن��اره گرفت، اما عماًل ديگر راهي 
هم به قدرت نداشت. سياس��ت هاي او با دولت اسالمي كه 
خواس��ت مردم و امام بود، همخواني نداشت. استعفاي او 
استعفاي دوري گزيدن از مقام نبود، استعفاي اعتراض بود 

به تسخير النه جاسوسي و باال گرفتن تنش ها با امريكا. 
از طرفي ب��ازرگان، راه خود را در انديش��ه از امام خميني 
جدا بود، در عمل ه��م از امام جدا كرد. جداي��ي از امامي 
كه مردم هم با او بودند، نامش هر چه باش��د، س��ربلندي 
در آزمون قدرت نيست. اگر اين سربلندی است، مدعيان 
اصالح طلب خط ام��ام هم تكليف خود را ب��ا امام و آزمون 

قدرت روشن كنند!
روزنامه س��ازندگي هم تمام صفحه يك خود را به تصوير 
مهدي بازرگان اختصاص داده اس��ت. مطل��ب مورد نظر 

را هم فردي نوش��ته كه نام او با انكار والي��ت و امامت امام 
علي عليه السالم گره خورده است. سيد علي اصغر غروي، 
از اعضاي ش��وراي مركزي نهضت آزادي و فردي كه شش 
سال پيش در روزنامه بهار، يك روز قبل از عيد بزرگ غدير، 
سرمقاله نوش��ت و به انكار واليت و رهبري واگذار شده به 
امام علي عليه الس��الم توس��ط پيامبر پرداخت و ايشان را 
صرفاً الگوي ايماني براي مس��لمانان دانست! روزنامه بهار 
در اولين ش��ماره خود بع��د از تعطيلي عيد غدي��ر، از اين 
متن اعالم برائت كرده و انتش��ار آن را حاصل يك اشتباه 
دانست. حاال شش س��ال بعد، روزنامه س��ازندگي، ارگان 
رسمي حزب كارگزاران، نويسنده اي خوشنام تر از صاحب 
آن متن اشتباهي نيافته تا در مدح بازرگان بنويسد! غروي 
اما صادقانه از مخالفت بازرگان با تداوم انقالب مي نويسد: 
»مهندس ب��ازرگان به هيچ روي معتقد ب��ه تداوم انقالب 
نبود و ادامه آن را مخرب و ناس��ازگار با اصالح مي دانست 
و نيز مغاير با قوانين حاكم بر نظام هس��تي، چرا كه اساساً 
كمال يافتگي و رش��د و توس��عه در اين نظام، تدريجاً و به 
آهس��تگي صورت مي پذيرد... اولين جمله بازرگان بعد از 
قبول نخس��ت وزيری اين بود كه  اكنون انق��الب به پايان 
رسيده، برويد در خانه های تان تا ما مشغول ساختن كشور 
شويم!« غروي البته چشم انداز آينده را اميدوارانه! گذر از 
اين انقالب مي داند: » مهندس بازرگان بسيار كوشيد كه 
اين قاعده اليتغير هس��تي را قابل فهم براي همگان سازد. 
ولي متأسفانه در زمان حيات خود، توفيقي بر اين امر نيافت. 

اما از اين مسئله نه غافل بود و نه مأيوس، كه سرانجام ملت 
ايران به اساس��ی ترين مطلوب خود كه دستيابی به آزادي 

است، خواهد رسيد«. 
روزنامه اعتماد ه��م عكس و تيتر يك خ��ود را به بازرگان 
اختصاص داده است. در مورد بازرگان و نهضت آزادي اما 
كالم امام خميني كفايت مي كند. ايشان بهمن ۱۳۶۶ و در 
پاسخ نامه محتشمي پور وزير كش��ور وقت درباره نهضت 
آزادي تصريح فرمودن��د: »پرونده و عملك��رد اين نهضت 
در دولت موق��ت اول انقالب ش��هادت مي دهد كه نهضت 
به اصطالح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به 
امريكا اس��ت و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده 
اس��ت... كه اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي 
در حكومت موقت باقي مانده بودن��د، ملت هاي مظلوم به 
ويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال امريكا و مستشاران 
او دس��ت و پا مي زدند و اس��الم عزيز چنان س��يلي از اين 
ستمكاران مي خورد كه قرن ها سر بلند نمي كرد و به حسب 
امور بسيار ديگر، نهضت به اصطالح آزادي صالحيت     براي 
هيچ امري از امور دولتي يا قانونگذاري يا قضايي را ندارند؛ 
و ضرر آنها، به اعتبار     آنكه متظاهر به اس��الم هس��تند و با 
اين حربه جوانان عزيز ما را منح��رف خواهند كرد و نيز با   
  دخالت بی مورد در تفس��ير قرآن كريم و احاديث شريفه و 
تأويل های جاهالنه موجب فساد     عظيم ممكن است بشوند، 
از ضرر گروهك های ديگر، حتي منافقين اين فرزندان عزيز   

  مهندس بازرگان، بيشتر و باالتر است.  «

مشاور فرماندهي كل قوا: 
اخراج امریکا و متحدانش 

از منطقه قطعي است
قطعًا ق�واي امري�كا و متحدانش ب�ه زودي از منطقه غرب آس�یا 
اخ�راج خواهن�د ش�د و در اين منطق�ه ماندن�ي نخواهن�د بود. 
به گزارش ايرنا، سردار سرلشكر سيديحيي رحيم صفوي روز گذشته در 
سومين آيين پاسداشت قهرمانان ملي، يادواره شهدا و ايثارگران حوزه 
دارويي كشور اظهار كرد: ما و ش��ما با خود و خداي خود عهد بسته ايم 
كه تا پاي جان براي پاسداري از ارزش هاي انقالب، كيان اسالم و كشور 

ايستادگي كنيم. 
صفوي درباره تحري��م غذا و داروي ايران توس��ط امريكا و همراهانش 
گفت: آنها با اين كار هرچند مشكالتي را ايجاد كرده اند ولي در مقابل 
عزم رهبري، ايستادگي دولتمردان و اعتقاد راسخ مردم ايران شكست 
خورده اند و بنابراين می خواهند آخري��ن تحريم هاي خود را كه دارو و 

غذا است به عنوان آخرين برگ رو كنند. 
مشاور عالي فرماندهي كل قوا در امور نيروهاي مسلح، گفت: قصد دارند 
با تحريم كاالهاي اساسي آخرين فشار را بياورند. امريكا بي شرمانه ترين 
تحريم ها را عليه ايران اعمال كرده اس��ت، از فشار امريكا به اروپا براي 
عدم فروش پانسمان بيماران پروانه اي به ايران تا عدم فروش داروهاي 
موردنياز بيماران خ��اص، صعب الع��الج و ژنتيك��ي از اقدامات اخير 
امريكاس��ت. وي اضافه كرد: تحريم دارويي ايران توس��ط امريكا يك 
تروريسم انساني و جنايت عليه بشريت است، آرمان شهداي داروسازي 
كشور اين است كه داروسازان كشور با تالش مضاف آخرين حربه امريكا 
عليه ايران يعني تحريم دارو را شكست دهند. رحيم صفوی خاطرنشان 
كرد: همانگونه كه مجاهدين افغان ارتش سرخ را به زانو درآورده و اخراج 
كردند، ملت هاي مستقل منطقه امريكا را از منطقه بيرون خواهند كرد 
و با اطمينان مي گويم، قطعاً قواي امريكا و متحدانش به زودي از منطقه 

غرب آسيا اخراج خواهند شد و در اين منطقه ماندني نخواهند بود. 
مشاور فرمانده كل قوا گفت: هنوز عراق ساختار قبيله اي دارد و همين 
نيروهاي حشدالش��عبي كه بيش از صدهزار نفرن��د و پارلمان، مردم، 
ديگر قبايل و دولت آينده عراق، دست و پاي امريكا را از آن كشور كوتاه 

خواهد كرد. 
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بازرگان، بریده از قدرت یا بریده از امام و امت؟!


