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فقدان  وحدت
 درد مزمن جهان اسالم

رهبر معظم انقاب در سللالروز والدت با سللعادت پیامبر اسللام)ص( و 
امام جعفر صادق )ع( و در دیدار مهمان های شللرکت کننده درکنفرانس 
بین المللی وحدت اسامی و جمعی از مسئوالن نظام اسامی همچون 
سنوات گذشللته ، نکاتی را در خصوص ضرورت وحدت در جهان اسام و 
مشکات موجود در این مسیر اشاره داشتند که در نوع خود متفاوت تر از 
مطالبی بود که در سنوات پیشین فرموده بودند. معظم له در این سخنان 
دو وظیفه مهم امت اسامی » تبیین و ترویج جامعیت اسام در همه شئون 
زندگی بشللر « و » تقویت اتحاد مسلمانان « را از اساسللی   ترین نیاز امروز 
مسلمانان عنوان کردند و عماً ایجاد تمدن نوین اسامی بدون اتحاد بین 

شیعه و سنی را غیر ممکن دانستند. 
ضرورت این سللخنان از آن حیللث اهمیت دارد که غرب وحشللی که تا 
300سال پیش ، حقوق بشر برای او امری نامفهوم و موهوم بود و انسان از 
منظر او هیچ جایگاهی نداشت و چیزی به عنوان تمدن را نمی شناخت، 
امروز با نعل وارونه واقعیات گذشته خود ، در تقسیم بندی کشور  ها و ادیان ، 
مسلمانان را با بر چسب افراطی گری و تروریست از گردونه تمدن ساز بشری 
خارج کرده و گذشته ددمنشی خود را فراموش و خود را به عنوان صاحب 
تمدن بشری معرفی می کند. این در حالی است که اگر امروز جهان اسام 
گرفتار برخی رفتارهای افراطی از قبیل تروریسم است همه این رفتار  ها 
حاصل برنامه ریزی و هدایت همین غربی است که امروز داعیه تمدن بشر 
را دارد. اتفاقاتی که این روز  ها در افغانستان و یمن و پیش از آن ، در سوریه 
و عراق می افتاد یا به طور مستمر در سللرزمین های اشغالی توسط رژیم 
صهیونیستی شاهد کشتار زنان و کودکان فلسطینی هستیم، آیا محصول 
جهان اسام است یا آنکه این جماعت تروریستی که در اشکال دولتی و 
غیر دولتی هر روز در مناطق مختلف جهان اسام جنایت می کنند ، تربیت 
شدگان متمدن نماهای غرب هستند. اینکه رهبر فرزانه انقاب در جمع 
مهمان های کنفرانس بین المللی وحدت با گایه از عملکرد اندیشمندان 
جهان اسام، اقدامات انجام شللده در خصوص وحدت را تاکنون ناکافی 
دانسته و خواهان تحرک بیشتر دلسوزان و اندیشللمندان جهان اسام 
می شوند ، نشان از آن دارد که مسلمانان با توجه به سابقه تمدنی خود و درک 
این نکته که اسام در مسائل مهمی مانند »تمدن سازی و مدیریت جامعه«، 
»اقتصاد و تقسیم قدرت و ثروت«، »جنگ و صلح«، »سیاست داخلی و 
خارجی«، »اقامه عدل و مقابله با ظلم و اشرار « همیشه پیشگام بوده و حرف 
اول را می زده ، چرا باید تحت تأثیر القائات غلط دنیای بی هویت غرب باشد 
و خود را مرجع فکری و راهنمای جهان امروز نداند. آن زمان که مسلمانان 
نسخه عملی برای مدیریت جامعه جهانی می پیچیدند و دور  ترین نقطه در 
شرق آسیا تا قلب آفریقا و اروپا را مدیریت می کردند ، اروپا و امریکا در الفبای 
اولیه سیاست و اقتصاد مانده بودند. ما به حق منادی عدالت و مقابله با ظلم 
و تجاوز بودیم ، ما بودیم که درس صلح و نوعدوستی به غرب می دادیم اما 
چه شده که امروز همه آنچه را که آنها فرسنگ  ها با آن فاصله داشتند از ما 

مطالبه می کنند. 
با توجه به شرایط امروز جهان اسللام و تاش دنیای غرب برای تخطئه 
آرمان های متعالی اسام که ایجاد »وحدت « مهم  ترین فراز آن به حساب 
می آید ، باید این رمز ماندگار را نه یك تاکتیك موقت که از باب اضطرار باید 

به آن متوسل شد، بلکه باید آن را یك اصل و استراتژی مهم دانست. 
واقعیت آن است که هر چه زمان می گذرد ضرورت » دکترین وحدت « 
در جهان اسام بیش از پیش آشکار می گردد. صف بندی های ناصواب، 
برخاسته از سللناریوی چند صد سللاله بیگانگانی است که چشم طمع 
به منابع و ثروت های سرزمین های اسللامی دوخته اند! جبهه بندهای 
ساختگی - که ایجاد اختاف بین شللیعه و سنی از جمله آنها است - با 
این هدف دنبال می شود که صف بندی های حقیقی در جهان با محوریت 
اسام شکل نگیرد. جبهه بندی حقیقی این عالم تقابل اردوگاه بندگان 
خدا و اردوگاه بندگان شیطان و نفس اماره است که در قالب دوگانه   هایی 
چون »جبهه حق و جبهلله ناحق و زیاده خواه«، » اردوگاه اسللتضعاف 
و اردوگاه استکبار«، »جبهه اسللام ناب محمدی)ص( و جبهه اسام 
امریکایی« ،...  قابل رویت اسللت. اما با رخنه ای که دشمنان وحدت در 
اردوگاه مسلمانان ایجاد کرده اند ، هر روز می بینیم بخش  هایی از جهان 
اسام- نه از لحاظ جغرافیایی ، بلکه به جهت فکری -جدا شده و به دامان 
کثیف استکبار و صهیونیست می افتد . آنچه در بحث عادی سازی برخی 
دولت های اسامی با موجود نجسی همچون رژیم صهیونیستی که در 
همین دیدار ولی امر مسلمین مورد تذکر قرار گرفت ، از جنس همین 
تاش  هایی است که در یکی و دو سللال اخیر در جغرافیای کشورهای 

مسلمان همچون بحرین، امارات و...  رخ داده است. 
نگاه های بصیر به خوبی می بینند کلله امروز این صف بندی های جعلی 
چگونه جهان اسام را در آتش » جنگ های نیابتی « یا اختاف های قومی 
و مذهبی همچون اتفاقاتی که در دو هفته پیاپی در افغانستان رخ داد ، 
فرو برده اسللت و منفعت آن را دشمنان حقیقی اسام و بشریت کسب 
می کنند. این در حالی است که قلب های سلیم و عقل های تربیت یافته 
در مکتب نبوی)ص( در پس نقش آفرینی » تسنن امریکایی « و » تشیع 
انگلیسی « که تکفیر و انتحار و جنایت و اختاف را به ابزاری برای تخریب 
مکتب پیامبر اسام )ص( بدل ساخته اند، دست های آلوده صهیونیسم 
بین الملل و الیگارشی یهود را مشللاهده می کنند و فریب تصویرسازی 

فریبنده رسانه های غربی را نخواهند خورد!
دردی که امروز این پاره تن جهان اسللام یعنی فلسطین مظلوم از آن 
می ِکشد نتیجه نبودن وحدت در جهان اسام است که اگر این وحدت بود 
یقیناً امروز شاهد شهرک سازی های صهیونیست  ها بر روی خانه های آوار 
شده مسلمانان عرب در سرزمین های اشغالی نبودیم. کدام موانع تاکنون 
باعث شکل نگرفتن وحدت در جهان اسام با وجود آنکه هر روز ندای آن 
از تریبون های رسمی و غیر رسمی کشورهای مسلمان حداقل توسط 
نخبگان سر داده می شود ، شده اسللت . تا زمانی که این موانع از جامعه 
اسامی زدوده نشود ، نمی توان انتظار رفع مشکات مسلمانان فلسطینی ، 
عراقی ، سوری، افغانستانی، یمنی ، لبنانی و دیگر باد اسامی در اقصی 
نقاط جهان اسام را داشت. مهم  ترین موانع وحدت در جهان اسام را 
می توان در این موارد خاصه کرد: 1- پیروی از تمایات نفسانی؛2- سهم 
خواهی و زیاده خواهی؛3- خود برتربینللی )برتری طلبی( ؛4- جهل و 
بی بصیرتی و عدم درک ضرورت ها؛ 5-فراموشی اشتراکات و بزرگ نمایی 

اختافات و6- عدم دیدن دشمن مشترک. 

حسن رشوند

 رئیس جمهور:  کشورهای اروپایی چه در توافق برجام و چه در مسائل دیگر نباید 
به نحوی عمل کنند که امریکا احساس کند اروپا حوزه نفوذ اوست

دعوت اروپا  به استقالل از امریکا

»تحت فشار امریکا قرار نگیرید« این محور سخنان 
سید ابراهیم رئیسللی در گفت وگو با سفرای چند 
کشللور اروپایی هنگام تقدیم استوارنامه شللان به 
رئیس جمهور کشورمان است. کشورهای اروپایی 
در تعامل با ایران هیچ گاه مستقل نبوده اند و مدل 
رفتاری آنها که چشم دوخته به دست و دهان امریکا 
هستند، باعث شده تا نگاهی مثبت از سوی ایرانی  ها 
نسبت به آنها وجود نداشته باشد و حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر انقللاب نیز در ماجللرای برجام و 
تحریم  ها صریحاً آنها را »آویزان به امریکا و دنباله رِو 
امریکا« نامیدند. رهبری حتی شناخت نسبت به این 
دنباله روی را به عنوان یکی از تجربیات برجام ذکر 
کردند: »گفته می شود مثاً بین اروپا و امریکا شکاف 
به  وجود آمد؛ خب بله، ممکن اسللت یك شللکاف 
ظاهریِ  کم اهمیتی هم بینشان ]به  وجود آمده[، لکن 
ما برای این مذاکره نکردیم. ما مگر مذاکره کردیم که 
بین امریکا و اروپا شکراب به  وجود بیاید؟! ما مذاکره 
کردیم که تحریم برطرف بشود؛ شروع مذاکره برای 
این بود، ادامه  مذاکره برای این بود؛ و این باید تأمین 
بشود؛ اگر این تأمین نشد، بقیه  چیز  هایی که حاصل 
شده، ارزش زیادی را نخواهد داشت. و عرض کردم 
که ]اروپایی ها[ مخالفت هم نمی کنند؛ اروپایی   ها 
دنبال امریکا حرکللت می کنند، به همدیگر کمك 
هم می کنند...  به یکدیگر پیام هم می دهند، یکدیگر 
را تقویت روحی هم می کنند. خب، اینها چیز  هایی 
است که ما به عنوان تجربه  برجام باید در نظر داشته 

باشیم. «
حاال همین موضع همیشلله ایران که اروپایی  ها را 
دعوت به استقال در موضع گیری و عمل می کرد، 
در سخنان رئیسی با سفرای چند کشور اروپایی هم 
منعکس شده است. رئیسی روز گذشته استوارنامه 

سفرای جدید کشورهای سوئیس، فناند، بلژیك، 
قبرس و قرقیزسللتان در ایللران را تحویل گرفت و 
گفت وگویی کوتاه هم با هر کدام داشت. توسعه روابط 
اقتصادی محوری دیگر از سخنان او بود. همچنین 
سفیر جدید آذربایجان در ایران دیروز استوارنامه خود 
را تقدیم رئیس جمهور کشورمان کرد، اما خبری از 

گفت وگوهای رئیسی با او منتشر نشده است. 
   سوئیس نقش مستقل خود را حفظ کند

حجت االسام سید ابراهیم رئیسی صبح دو  شنبه 
پس از دریافت استوارنامه کریستین دوسی، سفیر 
جدید سوئیس در تهران با بیان اینکه روابط دو کشور 
همواره دوستانه بوده است، گفت: سوئیس همواره 
نقش مثبتی در حفظ و گسترش صلح داشته و انتظار 
مللی رود در دوران جدید نیز بتواند نقش مسللتقل 
خود را در برابر سیاست های یکجانبه گرایانه امریکا 

حفظ کند. 
کریستین دوسی، سفیر جدید سوئیس در تهران نیز 
در این دیدار با بیان اینکه ایران کشوری برخوردار از 
تمدنی کهن و درخشان است، گفت: ایران و سوئیس 
بیش از صد سال است که روابط خوبی در عرصه های 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی دارند. وی اظهار 
امیدواری کرد فعالیت  شرکت   ها و فعاالن اقتصادی 

سوئیس در ایران فراهم شود. 
   کشورهای اروپایی به گونه ای عمل نکنند که 

امریکا، اروپا را حوزه نفوذ خود بداند
دکتر سیدابراهیم رئیسی روز دو  شنبه پس از دریافت 
استوارنامه سفیر جدید بلژیك »جیانمار کوریتزو « با 
اشاره به سوابق روابط دوستانه دو کشور گفت: ایران 
عاقه مند به گسترش همکاری   ها با بلژیك و اروپا در 
عرصه های اقتصادی و تجاری است اما نباید اجازه 

دهیم بیگانگان بر این روابط تأثیر بگذارند. 

رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران همواره 
به تعهدات خود پایبند بوده است، گفت: با وجود این، 
کشورهای اروپایی به تعهدات خود در برجام عمل 
نکردند. کشورهای اروپایی چه در توافق برجام و چه 
در مسائل دیگر نباید به نحوی عمل کنند که امریکا 

احساس کند اروپا حوزه نفوذ اوست. 
رئیس جمهور گفت: امریکا به دنبال توسعه و تحمیل 
اراده ظالمانه خود در دنیا است، اما کشورهای دیگر 
نباید اجازه دهند یکجانبه گرایی و دسللت اندازی 

امریکایی   ها به مناطق مختلف در دنیا ادامه یابد. 
جیانمار کوریتزو ، سللفیر جدید بلژیللك در تهران 
نیز در این دیدار با اشللاره به سوابق دوستانه روابط 
بین دو کشللور، گفت: امیدواریم با گسترش روابط 
اقتصادی، روابط بین تهران و بروکسل بیش از پیش 

تقویت شود. 
   تهران و بیشکک ظرفیت های مناسبی برای 

گسترش همکاری   ها دارند
دکتر سللیدابراهیم رئیسللی صبح دو  شنبه پس از 
دریافت استوارنامه تورداقون صدیقف ، سفیر جدید 
قرقیزستان در تهران گفت: با توجه به عضویت دو 
کشور در سللازمان های متعدد منطقه ای از جمله 
اکو و شانگهای، زمینه های مناسبی برای همکاری 
دوجانبه در زمینه های تجاری و ترانزیت وجود دارد. 
رئیس جمهور تأکید کرد: سطح کنونی روابط تجاری 
و اقتصادی دو کشور مطلوب نیست و باید با استفاده 
از ظرفیت های موجود، سطح همکاری های دوجانبه 

را ارتقا داد. 
آیت اهلل رئیسللی با بیان اینکه دو کشور می توانند 
برنامه  جدیدی برای ارتقللای روابط طراحی کنند، 
گفت: همکاری های سللازنده ایران و قرقیزستان 
می تواند به ارتقای سطح تعامات در سازمان های 

منطقه ای و بین المللی بینجامد. 
تورداقون صدیقف ، سللفیر جدید قرقیزسللتان در 
تهران نیز در این دیدار با تبریك آغاز پروسه عضویت 
دائمی ایران در سازمان شانگهای گفت: حضور ایران 
به عنوان یکی از اعضای اصلی سللازمان همکاری 
شللانگهای می تواند زمینه گسترش بیش از پیش 

روابط تهران و بیشکك را فراهم کند. 
وی روابللط تجللاری و بازرگانی، سللرمایه گذاری 
مشللترک و ترانزیت را از مهم  تریللن ظرفیت های 
موجود برای گسترش تعامات دو کشور دانست و 
گفت: فرارسیدن سی امین سالگرد برقراری روابط 
دیپلماتیك فرصت مناسبی برای طراحی راهکارهای 
گسترش روابط دو کشللور در عرصه های مختلف 

است. 
   فنالن�د و اتحادیه اروپ�ا نباید تحت تأثیر 

یکجانبه گرایی امریکا قرار گیرند
حجت االسام سللید ابراهیم رئیسی همچنین در 
هنگام دریافت اسللتوارنامه کاری کاهیلوتو، سفیر 
جدید فناند در ایران، گفللت: امیدواریم در دوره 
مأموریت شما شللاهد روابط خوب و درخشان دو 

کشور باشیم. 
رئیس جمهور تأکید کرد: امیدواریم اتحادیه اروپا 
و کشللورهای اروپایی بتوانند در مسللیر استقال 
راهبللردی پیشللرفت و خللود را از سیاسللت های 
توسعه طلبانه امریکا جدا کنند، چرا که یکجانبه گرایی 

امریکا به نفع جهان نیست. 
رئیس جمهور ضمن تأکید بر لزوم پایبندی اروپا به 
تعهدات خود در قبال ایران، خطاب به سفیر جدید 
فناند گفت: امیدواریم در آستانه ۹0 سالگی روابط 
دو کشور و در دوره مأموریت شما شاهد گسترش 

روابط ایران و فناند باشیم. 
کاری کاهیلوتو، سللفیر جدید فناند در جمهوری 
اسللامی ایران هللم در این دیللدار گفللت: روابط 
دیپلماتیك دو کشللور همیشلله روابط خوبی بوده 
است و در آذرماه امسال این روابط ۹0 ساله می شود. 
سفیر جدید فناند، ایران را یکی از کنشگران کلیدی 
منطقه  توصیف کرد و با ابللراز تمایل به همکاری با 
ایران در حل مسائل منطقه ای همچون افغانستان 
گفت: فناند در گذشته سرمایه گذاری های خوبی 
در ایران داشته و تمایل داریم اکنون به آن سطح از 

روابط بازگردیم. 
   روابط ایران و قبرس در حوزه های اقتصادی 

قابلیت افزایش دارد
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ضمن دریافت 
استوارنامه آندریاس کوزوپیس ، سفیر جدید قبرس 
خطاب به وی گفت: امیدوارم بللا تجربیات و دانش 
شما روابط دو کشور در پایان دوره مأموریت توسعه 
پیدا کند. روابط بین دو کشور در مرحله ای است که 
می تواند در حوزه های اقتصادی و تجاری افزایش یابد 

و امیدوارم این روابط به سطح قابل قبولی برسد. 
آندریاس کوزوپیس ، سفیر جدید قبرس نیز در این 
دیدار با اشللاره به اینکه پیش از این نیز در دوره ای 
سللفیر قبرس در ایران بوده اسللت، گفت: ظرفیت 
زیادی برای افزایش روابط بین دو کشور در حوزه های 
اقتصادی و تجاری وجود دارد کلله می تواند باعث 

تقویت روابط شود. 

محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری شد

ط�ی  رئیس جمه�ور  رئیس�ی،  ابراهی�م  س�ّید  آی�ت اهلل 
حکم�ی محمدص�ادق خیاطی�ان را به عن�وان رئی�س مرک�ز 
بررس�ی های اس�تراتژیک ریاس�ت جمه�وری منص�وب ک�رد. 
به گزارش فارس، مرکز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری وظیفه 
تدوین، صورتبندی و ترویج گفتمللان رئیس جمهور، انجام تحقیقات 
درباره راهبرد  ها و اولویت های ملی، تولید اندیشه و محتوای راهبردی 
مورد نیاز دولت در زمینه های سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی با 

استفاده از شبکه نخبگانی و اندیشگاهی را بر عهده دارد. 
محمدصادق خیاطیان در حال حاضر در سمت رئیس مرکز شرکت  ها 
و مؤسسللات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری 
فعالیت می کند. وی همچنین عضویت هیئت علمی دانشللگاه شهید 
بهشتی و عضویت هیئت امنا و هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 

را در کارنامه خود دارد. 

آیت اهلل نوری همدانی:
مردم از گرانی در رنج و فشار هستند 

آی�ت اهلل ن�وری همدان�ی مس�ئولیت 
را امانت�ی از ط�رف خ�دا دانس�ت 
و گف�ت: م�ردم از گران�ی در رن�ج و 
فشار هس�تند و این اس�باب نگرانی و 
ناراحت�ی علم�ا را فراهم کرده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری رسا، حضرت آیت اهلل 
نوری همدانی در دیدار علیرضا قاسللمی 

فرزاد، استاندار همدان شناخت وظیفه و مسئولیت پذیری و نیز شناخت 
دشمنان اسام و انقاب را مسئله مهمی دانست و افزود: امروز دشمنان 
انقاب با تمام امکانات علیه نظام جمهوری اسامی دست به کار شده 
و هرگز دست از دشمنی و فتنه انگیزی علیه انقاب و ملت رشید ایران 
بر نداشته، لذا باید مطابق با این شرایط در صحنه حاضر شده و وظیفه 

خود را به انجام برسانیم. 
آیت اهلل نوری همدانی ابراز داشللت: شغل مسئوالن امانتی است که به 
آنها سپرده شللده و آنها در برابر میلیون  ها انسان مسئولیت دارند و هر 
شخصی که مسئولیتی دارد باید به کار خود نه از جنبه امرار معاش، بلکه 
از جنبه خدمت به مردم نگاه کنند. این مرجع تقلید یکی از نعمت های 
بزرگ الهی را توفیق خدمت به مردم دانست و بر ضرورت توجه به مردم 
به عنوان ستون دین تأکید کرد و گفت: متأسفانه امروز مردم از گرانی 
در رنج و فشار هسللتند و این موضوع نگرانی و ناراحتی علما را فراهم 
کرده است، بنابراین الزم اسللت به این مردم فداکار که در هشت  سال 
دفاع مقدس فداکاری کردند، توجه و اسباب آسایش و رفاه نسبی آنها 

را فراهم کنید. 

محسنی اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:
انتظار مردم اجرای عدالت 

در همه بخش هاست نه فقط صدور حکم 
رئیس دس�تگاه قض�ا، اج�رای عدالت 
را از وظای�ف مه�م حکومت دانس�ت و 
گف�ت: ام�روز م�ردم از نظام اس�المی 
انتظار اجرای عدال�ت در همه زمینه   ها 
را دارند؛ نه فقط عدالت در صدور حکم. 
به گللزارش مرکللز رسللانه قللوه قضائیه، 
حجت االسام محسنی اژه ای، رئیس قوه 

قضائیه در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه از مقام معظم رهبری 
به عنوان انسانی زمان شناس و مؤید و متصل یاد کرد و با اشاره به بیانات 
روز گذشته ایشان درباره سه خصیصه و صفت مهم پیامبر اعظم )ص( 
گفت که امروز ما بیش از هر زمان دیگر به عدل، صبر و اخاق به شدت 

نیاز داریم. 
محسنی اژه ای افزود: صبر و پایداری در طی کردن سیر الی اهلل و تحمل 
دشواری انجام مسللئولیت و ایسللتادگی در برابر گناه و فشار شیاطین و 
دشمنان کاری دشوار است و سختی های زیادی دارد. رئیس قوه قضائیه 
با اشاره به فزونی وسوسه های شللیطانی و هوی های نفسانی و فشار های 
دشمنان بیرونی در شرایط دشللوار فعلی گفت: روز گذشته گزارش یك 
نهاد نظارتی درباره عملکرد یك قاضی به دستم رسیده که حقیقتاً دلم به 
درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه به دلیل 
تمایات نفسانی دچار لغزش   هایی شده است. اژه ای ادامه داد: شیاطین 
و دشمنان سللعی می کنند از نقطه ضعف انسان اسللتفاده کنند و ما که 
می خواهیم پرچمدار انقاب و الگوی حسللنه در جهان باشیم باید بیش 
از همه به سنگینی مسللئولیت توجه کنیم و نباید در مقابل نامایمات، 
کمبود   ها و فشار   ها صبرمان لبریز شود و از پای درآییم. رئیس دستگاه قضا، 
اجرای عدالت را از وظایف مهم حکومت دانست و گفت: امروز مردم از نظام 
اسامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینه   ها را دارند؛ نه فقط عدالت در 
صدور حکم.  امروز که می خواهیم به پیروی از انبیا و اولیا و ائمه هدی اسوه 
حسنه باشیم باید در همه بخش   ها بر اساس عدل رفتار کنیم و تأکید ولی امر 
بر تدوین پیوست عدالت خواهانه برای همه تصمیمات و مصوبات در همین 
راستاست. رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی تصمیمی می گیریم یا قانونی را 
تصویب و بخشنامه ای را صادر می کنیم باید بیندیشیم که سبب تحقق و 
گسترش عدالت شده یا برعکس موجب ایجاد رانت و انحصار شده و شکاف 
طبقاتی را بیشتر و افرادی را از فرصت   ها محروم می کند. حجت االسام 
محسنی اژه ای از اخاق نیز به عنوان نیاز امروز انسان یاد کرد و گفت: بخش 
اعظمی از مسائل اسللامی را اخاق تشکیل می دهد که تحقق عدالت را 
هم به دنبال خود دارد و موجب حفظ انسللان در برابر هوی های نفسانی 
می شود. وی تصریح کرد: گاهی اخاق عملی از هر خطابه و هر نوشته ای 
بیشتر اثرگذار است و ما با توجه به شرایط امروز، باید بیش از پیش صبر، 
عدالت ورزی و رعایت اخاق اسامی را در سرلوحه کارهایمان قرار دهیم. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تمام اخاق در وجود مقدس پیامبر اعظم و 
ائمه اطهار تجلی یافته، تصریح کرد: اگر می خواهیم پیروان راستین انبیا و 

اولیاء باشیم باید رنگ خدا و رسول خدا را داشته باشیم. 
محسللنی اژه ای افزود: خیلی اوقات انسللان به راحتی زبان باز می کند و 
حرف های نادرست می زند و مطالبی که نسبت به آنها علم و یقین ندارد بیان 
می کند و توجیه هم می کند که دیگران چنین گفته اند و یا چنین شایعه 
شده است. وی تصریح کرد: در شرایط دشوار امروز باید از سرنوشت کسانی 
که در چهار دهه گذشته به دلیل غفلت دچار خطا و انحراف شده اند عبرت 
گرفت و از خدا، قرآن و نماز و پیامبر اعظم و خاندان او که وسیله تقرب الهی 

هستند استمداد بجوییم تا خدا لحظه ای ما را در برابر لغزش   ها ر  ها نکند. 

کارشناس مسائل بین الملل:
ضدیت امریکا با شیعه و سنی

 می تواند  عامل وحدت مسلمانان باشد
اس�تادیار دانش�کده مطالعات جه�ان دانش�گاه ته�ران، ضدیت 
امریکا با ش�یعه و س�نی  را عامل وحدت میان مس�لمانان دانست و 
گفت: یکی از دالیلی که کش�ورهای اس�تعماری موفق ب�ه نفوذ در 
کشورهای جهان اسالم ش�دند فقدان وحدت در جهان اسالم بود. 
فواد ایزدی در گفت وگو با ایرنا درباره سللخنان روز یکشنبه رهبر معظم 
انقاب درباره ورود کلمه شیعه و سنی به ادبیات سیاسی امریکا و مخالفت 
این کشور با اصل اسام، گفت: تاریخچه اسام ستیزی در امریکا به پیش 
از پیروزی انقاب اسامی و زمان تأسیس   رژیم صهیونیستی باز می گردد. 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به تاش آن زمان رسانه های جهان 
برای ترویج ادبیات ضد اسامی، دلیل این امر را متاثر بودن این رسانه   ها از 
رژیم صهیونیستی و یا مالکیت آنها از سوی این رژیم دانست. این کارشناس 
مسائل بین الملل ادامه داد: با پیروزی انقاب اسامی ضدیت با مسلمانان 
شکل گسللترده گرفت و مسلللمان شللیعه هم ذیل حمات رسانه های 
کشورهای غربی قرار گرفتند و اندیشکده   ها و دولت   ها تاش کردند از این 
ادبیات استفاده کنند. ایزدی خاطرنشان کرد: در صد سال گذشته ابتدا 
مخالفت با جریان های ُسللنی مقاوم مقابل زیاده خواهی های کشورهای 
استعماری آغاز شد و سپس با پیروزی انقاب اسامی این ضدیت گسترش 

پیدا کرد و شیعیان را هم در بر گرفت. 
ایزدی به سخنان رهبر معظم انقاب اسامی درباره اصولی بودن وحدت 
میان مسلمان اشاره کرد و آن را منطقی دانست و گفت: یکی از دالیلی که 
کشورهای استعماری موفق شدند در کشورهای جهان اسام نفوذ کنند، 
فقدان وحدت در جهان اسام بود. از این رو نبود این وحدت آسیب های 

زیادی در صد تا دویست سال گذشته به جهان اسام زده است. 
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      خبر

رئیس مجلس ش�ورای اس�المی با اش�اره به 
نقش بی بدی�ل مردم در نهض�ت امام خمینی 
)ره( و پی�روزی انق�الب اس�المی تأکید کرد: 
م�ا در اداره کش�ور م�ردم را از عرصه ه�ای 
مختلف یا ح�ذف یا دس�ته بندی و گروه بندی 
کردی�م و مش�کالتی ک�ه ام�روز در ح�وزه 
اجرای�ی داریم، ناش�ی از حذف مردم اس�ت. 
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شللورای 
اسللامی در اجاسللیه سراسری اسللاتید شبکه 
تربیتی بسیج صالحین گفت: بحث تربیت در این 
مقطع زمانی که جبهه اصلللی حزب خدا و حزب 
شللیطان با تمام قوا در مقابل هم قرار گرفته اند، 
موضوع مهمی است. طرح صالحین از این جهت 
مهم است که جهاد تبیین مهم است و این دستور 

مقام معظم رهبری است. 
قالیباف با بیان این پرسللش که چرا امروز تبیین 
موضوع اول ماست و تبیین چقدر مهم است، گفت: 
تبیین همان قدر مهم است که مردم مهم هستند، 
اگر مردم نباشند، انقاب اسامی کجاست؟ افکار 
بلند و اندیشلله سیاسی امام کجاسللت؟ وقتی از 
اول اسللام تا امروز هر جا اسللام آسللیب دیده، 
همه مشللکات از این بود که مردم نبودند. نباید 
مردم را از هم جدا کنیم و وقتی تشکیل حکومت 
دادیم مردم از هر مذهب، قللوم، دین و طایفه   ای 
مهمند، مخصوص وقتی در سللایه نظامی مانند 
نظام جمهوری اسللامی قللرار دارد. البته همراه 
کردن مردم کار سختی است، پس صالحین مهم 
هسللتند. وی ادامه داد: امام خمینی )ره( در سال 
1342 به این نکته ایمان داشللتند که سنت های 
الهی پابرجاست و در مقابل ظلم برای تحقق دین 
ایستاد و باید برای دین خدا هزینه داد، درست در 
زمانی که دو قطبی مطلق در جبهه غرب و شرق 

وجود داشت ولی امام با تمام وجود باور داشتند که 
سنت های الهی نه تبدیل می شوند و نه تحویل و 
امام در آن زمان نه به سللراغ توده ای  ها رفتند و نه 
نیروهای مسلح، و امام خودش بود و خدای خودش 
و مردم و همه مردم پای کار آمدنللد تا در نهایت 

انقاب پیروز شد. 
رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: بعد از 
پیروزی انقاب تا امروز هم حزب شیطان و استکبار 
در مقابل انقاب اسامی ایستادند و از هیچ اقدامی 
فروگذار نکردند ولی انقاب تللا امروز با قدرت به 
مسیر خود ادامه داده است. قالیباف افزود: قدرت 
انقللاب در دل 80 میلیون جمعیت اسللت و اگر 
دل مردم بللا انقاب همراه نبود ما دچار مشللکل  
می شدیم. ما در اداره کشور مردم را از عرصه های 
مختلف یا حذف یا دسته بندی و گروه بندی کردیم 

و مشللکاتی که امللروز در حوزه اجرایللی داریم 
ناشی از حذف مردم است. رئیس مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: در سه سال گذشته برای هفت 
قلم کاالی اساسی، 427 هزار میلیارد تومان یارانه 
پرداخت کردیم و متأسفانه نتوانستیم کاالی ارزان 
قیمت به دسللت مردم برسللانیم. قالیباف اضافه 
کرد: دشللمن بعد از دفاع مقدس فهمید که باید 
با باورهای ما مبللارزه کند و از سللویی دیگر وارد 
جنگ اقتصادی و رسللانه ای شللد و در این مسیر 
بسیار سازماندهی شده پیش رفته است و باورهای 
جوانان ما را تغییر داد. در برخی از موارد امثال بنده 
و مدیریت هایی که در کشور بودیم و با تصمیمات 
اشتباهی که داشتیم هم مردم را از صحنه حذف و 
هم کشور را بد اداره کردیم. دشمن این مشکات را 
بزرگنمایی می کند و خوبی  ها را کنار گذاشته است 

و این موضوعات را با استفاده از فعالیت رسانه ای به 
مردم ارائه می دهد، اینجاست که مجاهدت و جهاد 
تبیین اهمیتش مشخص می شود. وی افزود: در 
زمان دفاع مقدس ما راحت تللر می جنگیدیم تا 
امروز و در حوزه رسانه. عقیده بنده بر این است که 
اگر در این دوره با جدیت، هوشمندانه و با اخاق 
در این جبهه بجنگیم، اجر و پاداشللش بیشللتر 
از کربای 5 اسللت. از اینجاسللت که می گویند، 
جهاد تبیین، صالحین و بسیج مهم است. رئیس 
مجلس شورای اسامی گفت: هر کس به خودش 
نمی اندیشد، او یك بسیجی است و نفس بسیج، 

داوطلبی و باعوض نخواستن است. 
شبکه صالحین زیرساخت بنای رفیع بسیج

سردار غامرضا سلللیمانی، رئیس سازمان بسیج 
مسللتضعفین در آغاز این مراسللم طی سخنانی 
گفت: شللبکه تربیتی صالحین بایللد تکامل پیدا 
کند و تقویت شود و امکانات الزم را نیز به این امر 
اختصاص خواهیم داد. در سند راهبردی اعتای 
10 ساله بسیج، تربیت 8 تا 10 میلیون جوان مؤمن 
و انقابی پای کار پیشران در نظر گرفته شده است. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: همچنین 
باید یك و نیم میلیون نیروی کادر را توانمند کنیم 
که تاکنون در این زمینه تمرکز خوبی نداشته ایم. 
شبکه صالحین زیر ساخت است و بنای رفیعی باید 
در عرصه های مختلف نقش آفرینی بسللیج روی 
آن ساخته شود. سلیمانی افزود: وضعیت سنجی 
حلقه های صالحین هم در دستور کار است و نقاط 

ضعف و قوت به خوبی شناسایی شده است. 
تقویت باورهای دینی، توسعه اخاق و رفتارهای 
اسامی در میان بسیجیان و تعالی معنوی توأم با 
رشد ایمان آگاهانه و بصیرت بسیجیان از اهداف 

مهم طرح حلقه های صالحین است. 

قالیباف در اجالسیه سراسری اساتید شبکه تربیتی بسیج صالحین:

مشکالت کنونی حوزه اجرایی ناشی از حذف مردم است


