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صيانت از حج ابراهيمي
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار جمعي 
از مسئوالن و دست اندركاران حج، كنگره عظيم حج را حامل جنبه ها و 
پيام هاي سياسي مهمي همچون »لزوم ارتباط و هم افزايي مسلمانان« 
و »نش��ان دادن اقتدار امت اسالمي« دانس��تند و خاطرنشان كردند: 
»عالوه بر جنبه معنوي حج كه بس��يار مهم اس��ت، بايد اين حقايق و 
اهداف اسالمي نيز برجسته و براي آنها برنامه ريزي و اقدام شود. حج 
بايد براي جمهوري اسالمي آبروآفريني كند، بنابراين نبايد جنبه هاي 
سياسي حج فراموش ش��ود و حج ابراهيمي يعني حِج پس از انقالب 
اسالمی با حِج قبل از آن و حِج كش��ورهايي كه بويي از مباني اسالم و 

انقالب اسالمی نبرده اند، متفاوت است.«
اين در حالي است كه سياست رژيم آل سعود بر سكوالريزاسيون حج 
تمركز يافته و مع األس��ف در چند س��ال اخير برخي مسئوالن كشور 
ما در حوزه ديپلماس��ي و اجرايي حج آگاهانه و ي��ا ناآگاهانه با طرح 
گزاره هايي همچون »پرهيز از سياسي ش��دن حج« و يا »جدا شدن 
حج از روابط سياسي« عماًل به تكميل مطلوب سردمداران منطقه اي 
اس��الم امريكايي كمك كرده اند. ام��ا فارغ از آنكه چه كس��ي و با چه 
گرايش سياس��ي چنين موضعي را اتخاذ مي كند، الزم اس��ت اندكي 
در انطباق اين رويكرد با مباني معرفت��ي ديني حج و گفتمان انقالب 

اسالمی تأمل كنيم.
نخست بايد بدانيم حج غيرسياسي چيست؟ اگر مقصود آن است كه 
حج امري جداي سياست اس��ت، خوانشي از دين است كه سياست را 
عرفي و دنيوي و به تعبير دقيق تر »س��كوالر« معرفي كرده، در واقع 
ميان مفاهيم ديني و دنيوي فاصله گ��ذاري مي كند. در اين نگاه، نهاد 
دين و نهاد سياست از يكديگر جدا تعريف و تبيين و هر يك از دخالت 
در ديگري نهي مي شود. بالطبع دين، اجزاي آن شامل فروع و فرايض 

نيز مشمول اين مرزبندي مي گردند كه از جمله آن حج است.
جريان هاي ديني سكوالر مي كوش��ند دين را صرفاً در حوزه عبادات 
و رابطه انس��ان با خالق محدود س��اخته و معنويت تقلي��ل يافته اي 
ارائ��ه مي دهند كه هيچ نش��اني از روابط انس��ان با ديگر انس��ان ها و 
ابعاد اجتماعي و سياس��ي حيات بشري در آن نيس��ت. اين در حالي 
است كه اس��الم ناب اصوالً قابليت سكوالريزه ش��دن را ندارد، حتي 
عبادات اس��المي كه معنوي ترين اجزاي دين را تشكيل مي دهند نيز 
مشحون از روابط انس��ان با پيرامون، دنيا و بشر است. حج كه از سوي 
ابراهيم خليل اهلل )ع( بنيان نهاده ش��د، اتفاقاً يكي از سياس��ي ترين 
و اجتماعي ترين عبادات اس��ت. انجام جمعي و گروه��ي آن، تجمع 
مس��لمانان از اقصي نقاط عال��م، تعامل حجاج و فرصت مجالس��ت و 
هم انديشي آنان از جمله ش��اخصه هاي اصلي حج ابراهيمي است كه 

آشكارا نوعي »سياست ورزي ديني« است.
عالوه بر اين، »برائت از مشركين« از سنت هاي نبي مكرم اسالم )ص( 
مرزبندي هاي آشكار سياسي امت اس��المي با دشمنان 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 گردد. چنانكه آن حضرت در س��ال هفتم هجرت )يك سال قبل 
از فت��ح مكه( بر اس��اس قطعنامه »صل��ح حديبيه«، براي مناس��ك 
حج، همراه 2 هزار نفر از مس��لمانان، به سوي مكه حركت نمودند، در 
هنگام طواف، مردم مك��ه از زن و مرد و كوچك و بزرگ به تماش��اي 
سيماي ملكوتي پيامبر و يارانش، صف كشيده بودند، جمال و شكوه 
پيامبر )ص( و يارانش، ديدگان آنها را خيره كرده بود، در اين موقعيت 
بسيار مهم كه از نظر سياسي، حساس و سرنوشت ساز بود، پيامبر)ص( 
به يارانش فرمود: »شانه هاي خود را عريان و به گونه اي )شكوهمندانه( 
طواف كنيد تا مش��ركان پوست س��تبر و بازوان قوي و پرتوان شما را 
بنگرند. « اصحاب اين دس��تور را اجرا نمودند، مشركان در گرداگرد 
كعبه، صف كشيده بودند و طواف شكوهمند پيامبر )ص( و اصحابش 

را تماشا مي كردند.
هرچند پس از پيامبر، طواغيت تالش كردند تا حج را از روح حقيقي و 
محتواي اصيلش خالي كنند، اما ائمه هدي )ع( در مقابل اين تالش ها 
ايس��تادند و دقيقاً از حج براي روشنگري سياس��ي به مسلمانان بهره 
بردند. براي نمونه، س��ال 58 هجرت، دو سال قبل از مرگ معاويه كه 
معاويه با طغيان و سركشي بسيار مغرورانه، به كشتار علويان و شيعيان 
امام علي )ع( ادامه مي داد، حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( در آن سال، 
در مراسم حج شركت كرد و در كنار مراسم حج، در سرزمين منا همه 
بني هاشم و شيعيان و افراد برجسته انصار را به يك گردهمايي دعوت 
كرد، بيش از هزار نفر، در محض��ر آن حضرت، اجتماع كردند، جمعي 
از تابعين و فرزندان اصحاب رسول خدا )ص( نيز حضور داشتند، امام 
حسين )ع( در آن اجتماع، برخاست و سخنراني پرشوري كرد، در اين 
سخنراني، پس از حمد و ثنا فرمود: »اين طاغوت )معاويه( برخوردهايي 
با ما و شيعيان ما نمود كه همه شما مي دانيد و ديده ايد و گواه بوده ايد 
و اخبار آن به شما رسيده است، من مي خواهم اموري را از شما بپرسم، 
اگر راست گفتم، مرا تصديق كنيد و اگر دروغ گفتم، مرا تكذيب نماييد، 
گفتارم را بش��نويد و آن را به خاطر بسپاريد و س��پس وقتي كه پس از 
مراسم حج، به محل سكونت خود بازگش��تيد، پيام مرا به افرادي كه 
مورداطمينان شما هس��تند ابالغ نماييد و آنها را به آنچه مي دانيد )از 
ستم هاي معاويه و پيكار با او( دعوت كنيد، من ترس آن دارم با ادامه 
اين اوضاع، »حق« فرسوده و نابود گردد، ولي خداوند نورش را تكميل 
نمايد هرچند كافران آن را نپسندند. شما را به خدا سوگند مي دهم كه 
هنگام بازگشت به اوطان خود، سخن مرا به افرادي كه مورداطمينان 

شما هستند ابالغ كنيد و آنها را از دعوت من آگاه نماييد. «
 همان گونه كه پيداس��ت حضرت بدون هيچ واهم��ه اي از حج براي 

رساندن پيام حق و مبارزه سياسي با طاغوت بهره مي گيرد.
البته مصاديق نگاه سياسي و عمل متناسب با آن در سيره اهل بيت)ع( 
محدود به اينها نيس��ت، اما ب��ه دلي��ل غفلت ها، اين بع��د مهم حج 
مدت ها مورد غفلت ق��رار گرفت تا آنكه امام خمين��ي )ره( اين جنبه 
فراموش شده و به حاش��يه رانده ش��ده حج را به متن بازگرداند و حج 
ابراهيمي را احيا نمود. حضرت امام )ره( صراحتاً حج را سياسي دانسته 
و در خصوص جرياناتي كه به دنبال حج منهاي سياس��ت هس��تند، 
هشدار مي دهند: »يكي از فلس��فه هاي بزرگ حج، قضيه بعد سياسي 
او است، كه دست هاي جنايتكار، از همه اطراف، براي كوبيدن اين بعد 
در كار هس��تند و تبليغات دامنه دار آنها مع األس��ف در مسلمانان هم 
تأثير كرده كه مسلمانان سفر حج را بسيارشان يك عبادت خشك و 
 خالي بدون توجه به مصالح مس��لمانان مي دانند، حج از آن روزي كه 
تولد پيداكرده است، اهميت بعد سياسي اش كمتر از بعد عبادي اش 
نيست، بعد سياسي عالوه بر سياستش، خودش عبادت است. « 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 برنيايد، حج نيست. «

محمدجواد اخوان

رهبر معظم انقالب در اجتماع عظيم بسيجيان در ورزشگاه آزادي: 

  تحريم  ها  را شكست   خواهيم داد 

ادامه از صفحه یک 
 حضرت آي��ت اهلل خامنه ای، شكس��ت ناپذيري 
ملت ايران را ناشي از بركت اسالم عزيز دانستند 
و افزودند: اين شكس��ت ناپذي��ري را مي توان در 
پيروزي اين ملت بزرگ در انقالب اسالمي و دفاع 
مقدس و نيز ايستادگي در مقابل همه توطئه هاي 
۴۰ سال اخير مشاهده كرد چرا كه ملت در مواجهه 
با توطئه ها و اقدامات مختلف دش��من، هيچ گاه 
احساس ضعف و خستگي نداشته و عقب نشينی 

نكرده است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تش��بيه عرصه نبرد 
سياس��ي و اقتصادي با جنگ نظامي، »غرور« را 
آفت پيروزي در هم��ه اين عرصه ه��ا خواندند و 
خاطرنشان كردند: مغرور شدن، ما را به بی عملی، 
بی ابتكاری و نداش��تن طرح و نقشه مي كشاند و 
موجب پيروزي دش��من مي ش��ود. رهبر انقالب 
افزودند: هنوز در اوايل راه هستيم و بايد با تالش و 
مجاهدت و راه بلدي، شجاعت و تدبير و استفاده 
صحيح از امكانات، مسير پيشرفت را ادامه دهيم و 

به قله مورد نظر ملت و انقالب برسيم. 
   نقش جوانان در تحوالت 40 سال اخير

ايش��ان بخش مهمي از سخنانش��ان را به تبيين 
نقش جوانان در تحوالت ۴۰ سال اخير اختصاص 
دادند و تأكيد كردند: جوانان عزيز بدانيد كه شما 
نوك پيكان حركت عظيم ملي هس��تيد، ش��ما 
بايد راه را باز كنيد. پيران مجرب هم اگر خس��ته 
و بي حال و از كار افتاده نباش��ند، مي توانند شما 
را راهنمايي كنند ام��ا موتور پيش برنده اين قطار 
ش��ما جوانان هس��تيد. رهبر انقالب با اش��اره به 
پيشتازي و نقش تعيين كننده جوانان در جهاد با 
طاغوت پيش از پيروزي انقالب، مقطع پيروزي، 
جهاد ب��ا تجزيه طلبان در س��ال های اول انقالب، 
ارائه خدمات فراوان به ملت در جهاد س��ازندگي، 
جهاد با تروريسم منافق و خائن در اوايل دهه ۶۰، 
هشت س��ال جنگ تحميلي، تالش براي ترميم 
خرابي ها بعد از جنگ، جه��اد فرهنگي در مقابل 
تهاج��م فرهنگي دش��من در ده��ه ۷۰، و جهاد 
علمي و جه��ش وار در آغاز ده��ه 8۰ افزودند: در 
س��ال های اخير نيز جوانان در جهاد با تروريسم 
تكفيري پيش��تاز بوده اند و امروز هم با احس��اس 
انگيزه و تكليف و در جهادي فك��ري و عملي و با 
هدف گشودن گره هاي اقتصادي، پيشنهادهاي 
پخته و كارگش��ا مي دهند. رهبر انقالب اسالمي 
وجود دهها هزار گروه جهادي جوان در سراس��ر 
كش��ور و خدمات بي پايان آنها به ويژه به طبقات 
ضعيف را سرمايه اي عظيم دانستند كه آينده اي 

بهتر را مژده مي دهد. 
   جوانان راه حل كشورند نه مشكل كشور

حضرت آيت اهلل خامنه اي جوانان را صاحب كشور 
خواندند و در نكته اي خاص افزودند: عده اي تصور 
مي كنند كه من از انحرافات برخي جوانان مطلع 
نيستم اما اينگونه جوانان جزو ريزش ها هستند كه 
رويش ها بر آنان غلبه دارد و تمجيد و تحسين من 
از جوانان، با اطالع كافي از اينگونه مسائل صورت 
مي گيرد. حض��رت آيت اهلل خامنه اي ب��ا انتقاد از 
كساني كه نقش كاماًل تعيين كننده جوانان را در 
حال و آينده كش��ور مورد توجه قرار نمي دهند، 
افزودند: اينگونه افراد مي خواهند جوانان را مشكل 
كش��ور وانمود كنند و يا آنها را به مش��كل كشور 
تبديل كنند اما اينجانب با اعتقاد تأكيد مي كنم كه 

جوانان راه حل كشورند نه مشكل كشور. 
   روشنفكرنمایي كه نسخه تسليم مقابل 

امریكا مي نویسد
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه راه پيشرفت 
كشور باز اس��ت اما اين راه همراه با موانع و فراز و 
نشيب هايي است كه بايد آنها را پشت سر گذاشت، 
گفتند: پيمودن مسير پيشرفت و برداشتن موانع 
اين مسير شرايطي دارد كه گام اول آن »درك و 
احساس وجود و حضور دشمن« است زيرا تا انسان 
حضور دشمن را حس نكند، سنگر و حفاظ و سالح 
الزم تهي��ه نمي كند. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 

افزودند: البته آن روش��نفكر نماي راحت طلب و 
منافق و رياكار كه اساساً دش��مني امريكا را انكار 
مي كند و براي دولت و ملت ايران، نسخه تسليم 
در مقابل امريكا مي نويسد، اگر عامل امريكا نباشد، 
مرد ميداِن پيشرفت كش��ور نيست. ايشان شرط 
دوم براي پيمودن مسير پرفراز و نشيب پيشرفت 
را، »اعتماد به نفس و عزم بر ايستادگي« دانستند 
و خاطرنشان كردند: انسان های بي روحيه، ترسو، 
مأي��وس، تنبل، فرصت طلب و خ��ود كم بين، در 
اين ميدان اگر خود مانعي براي ديگران نش��وند، 
نمي توانند هيچ هنري از خود نشان دهند. رهبر 
انقالب اسالمي تأكيد كردند: البته جوانان كشور 
چه در دوران نهضت اس��المي و چ��ه در مقاطع 
مختلف ۴۰ سال گذشته، به اين بليه مبتال نبوده، و 
همواره بدون ترديد و ترس و بُزدلي، اعتماد به نفس 
و شجاعت داش��ته اند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
شرط سوم براي حركت در مسير پيشرفت و فائق 
آمدن بر موانع را، »فهم درس��ت از تهديد دشمن 
و ش��ناخت صحيح از عرصه نبرد« برش��مردند و 
تأكيد كردند: اولين عرصه نبرد، »اس��الم و ايمان 
اس��المي« اس��ت زيرا امريكا از اس��الم و انقالب 
اسالمي سيلي خورده اس��ت و انقالب دست آنها 
را كه همه كاره كش��ور بودند، از ايران كوتاه كرد. 
رهبر انقالب اسالمي خاطرنش��ان كردند: برخي 
افراد نِ��ق زن مي گويند، از امريكا بدگويي نش��ود 
تا با ايران دش��مني نكند در حالي ك��ه كينه آنها 
فقط از شعار مرگ بر امريكاي ملت ايران نيست، 
بلكه آنها با اصل اسالم و انقالب اسالمي مخالفند 
زيرا از سربلند كردِن يك قدرت اسالمي بزرگ و 
انقالبي در منطقه به شدت هراس دارند و بر همين 
اساس تالش مي كنند تا عناصر قدرت كشور را از 

بين ببرند. 
   عناصر اقتدار جمهوري اسالمي است

حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي با تأكيد ب��ر اينكه 
هدف استكبار، ضربه زدن به عناصر اقتدار ايران 
اسالمي است، گفتند: استقرار و ثبات اجتماعي، 
امنيت و وحدت ملي، پايبندي به اصول و مباني 
انقالب ادامه حركت پيشرفت رو به توسعه علمي، 
گس��ترش و تعميق فرهنگ انقالبي و اسالمي، 
پيشرفت دفاعي و موش��كي و حضور در منطقه، 
عناصر اقتدار جمهوري اسالمي است و دشمنان 
به دنبال ضربه زدن به اين عناصر قدرت هستند. 
ايشان »فهم صحيح واقعيت هاي ايران و جهان 
و گرفتار نش��دن در تصوير س��ازي هاي غلط« 
را يكي ديگر از ش��روط غلبه بر موانع پيشرفت 
برش��مردند و افزودند: بدخواهان و كينه توزان 
ملت ايران، تالش دارند با اس��تفاده از ابزارهاي 
رسانه اي به ويژه رسانه هاي نوپديد، تصويرسازی 
غلطي از ايران، منطقه و همچنين از خودشان، 
انجام دهند و افكار عمومي اي��ران را از واقعيات 

منحرف كنند. 
رهبر انقالب اسالمي يكي از اين تصويرسازي هاي 
غلط را، »الق��اي در موضع قدرت ب��ودن امريكا« 
دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: با وجود قدرت 
س��خت افزاری امريكايي ها، واقعيت آن است كه 
آنها در موضع قدرت نيس��تند زيرا عامل اصلي و 
تعيين كننده قدرت در تقابل هاي جهاني، »قدرت 
نرم افزاری« به معناي منطق، اس��تدالل و حرف 
نو اس��ت كه امريكا در اين موارد به شدت ضعيف 
است و به دليل فقدان منطق و استدالل، بر مبناي 

زورگويي سخن مي گويد. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با اش��اره به مفتضح 
شدن »ليبرال دموكراس��ي« امريكا و رواج انتقاد 
از آن در دني��ا، افزودند: به همين دليل اس��ت كه 
امريكا با وجود قدرت اتمي و تكنولوژي پيشرفته 
و توانايي هاي مالي فراوان، در بسياري از مناطق، 
همچون عراق، سوريه، لبنان، پاكستان و افغانستان 
شكست خورد و شكست هاي ديگري هم در انتظار 
امريكا است. رهبر انقالب اسالمي به تصويرسازي 
خدعه آميز و غيرواقعي دش��منان از ايران اشاره 
كردند و گفتند: آنها تالش دارند با ارائه تصويرهاي 

غلط از ايران اسالمي، نظرات باطلشان را به افكار 
عمومي دنيا و ملت ايران، بباورانند. ايشان با اشاره 
به وجود مشكالت اقتصادي در كش��ور افزودند: 
امريكايي ها با تكيه بر اين مش��كالت، خياالتي را 
در س��ِر كم مغز و بي تدبيرش��ان مي پرورانند. بر 
همين اساس اخيراً رئيس جمهور امريكا به برخي 
سران اروپا گفته است اگر تا دو سه ماه صبر كنيد 
كار جمهوري اس��المي ايران تمام است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: اين خياالت، 
انسان را به ياد سخنان ۴۰ سال قبل امريكايي ها 
و نوكران آنها در داخل مي ان��دازد كه به يكديگر 
مژده سرنگوني ش��ش ماهه جمهوري اسالمي را 
مي دادند اما اكنون چهار دهه از عمر نظام اسالمي 

گذشته است. 
   در كشور بن بست وجود ندارد

رهبر انق��الب اس��المي، دلخوش��ي هاي رئيس 
جمهور بيچاره امريكا را نتيجه نشناختن انقالب 
اس��المي و ملت ايران و روحي��ه ايماني و انقالبي 
اين ملت دانس��تند و تأكيد كردن��د: اين تحليل 
غلط، موجب گمراهي امريكايی ها در ۴۰ س��ال 
گذشته، ش��ده اس��ت كه بايد خداوند را به دليل 
اينكه دشمنان ملت ايران را از نادانان و ابله ها قرار 
داده است، شكرگزار بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
خاطرنشان كردند: البته ما مشكالت اقتصادي و 
عيوبي همچون »اقتص��اد نفتي«، »ضعيف بودن 
فرهنگ صرفه جويی« و »اسراف« در جامعه داريم 
اما اين موارد عيب واقعي نيس��تند، عيب واقعي 
»بن بست« است كه البته در كشور بن بست وجود 
ندارد. ايش��ان با تأكيد بر اينكه عده اي در تالش 
براي القاي اين تفكر به جوانان هس��تند كه هيچ 
راه حلي جز پناه بردن به دش��من وج��ود ندارد، 
گفتند: دش��من مي خواهد ملت اي��ران را به اين 
جمع بندی برس��اند كه در كشور بن بست است و 
هيچ راهي جز زانو زدن و تس��ليم شدن در مقابل 

امريكا وجود ندارد. 
    الق�اي بن بس�ت در كش�ور بزرگ ترین 

خيانت است
رهبر انقالب اس��المي افزودند: من صريحاً اعالم 
مي كنم، كساني كه در داخل، اين فكِر مطلوب و 
محبوب دشمن را ترويج مي كنند، در حال انجام 

دادن بزرگ تري��ن خيانت در حق كش��ور و ملت 
هستند. حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: 
البته اين اتفاق نخواهد افتاد و به حوِل قوه الهي و با 
همراهي مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم 
گذاش��ت چنين اتفاقي در كش��ور بيفتد. ايشان 
با تأكيد بر لزوم ش��ناخت و ارائه تصوير و جايگاه 
واقعي كش��ور و ملت ايران گفتند: سياستمداران 
بزرگ و مغزهاي سياسي سنجيده دنيا، ملت ايران 
را به دليل ۴۰ سال ايس��تادگي در مقابل فشارها 
و در عين حال پيش��رفت و تبديل ش��دن به يك 
قدرت تأثيرگذار، تحسين مي كنند. رهبر انقالب 
اسالمي، ظرفيت های فراوان جغرافيايي، اقليمي، 
نيروي انس��اني و منابع زيرزميني و روزميني در 
كشور را يكي ديگر از واقعيت هاي ايران برشمردند 
و افزودند: ما از اين ظرفيت ها به درستي استفاده 
نكرده ايم و توصيه هميشگي من به مسئوالن اين 
است كه ظرفيت ها را شناسايي و استفاده كنيد. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، جوانان مؤمن را ظرفيت 
بالفعل كشور خواندند و گفتند: تصوير واقعي كشور 
همين جوانان مؤمني هستند كه در صحنه هاي 
مختلف، توانايي هاي دفاع��ي، علمي، فرهنگي و 

اجتماعي خود را بروز داده اند. 
   تحریم ها را شكست خواهيم داد

ايشان در ادامه به موضوع تحريم هاي امريكا اشاره 
كردند و افزودند: وضع تحريم ها به اين معنا است 
كه دش��من هيچ راه ديگري ب��راي مقابله با نظام 
اسالمي به غيراز تحريم اقتصادي ندارد اما همين 
تحريم هاي اقتصادي نيز شكننده تر از اقتصاد ملي 
ما است. رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: اقتصاد 
ملي كش��ور مي تواند تحريم را شكست دهد و به 
حول و قوه الهي، تحريم ها را شكست خواهيم داد 
و شكست تحريم به معناي شكست امريكا است و 
امريكا بايد با اين شكست، يك سيلي ديگر از ملت 

ايران بخورد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي مجموعه عظيم و مردمي 
بسيج در سراسر كشور را كه به الگويي براي برخي 
ملت های ديگر تبديل شده، يكي ديگر از واقعيات 
ايران اسالمي برشمردند و گفتند: بسيج مردمي 
يكي از نقاط برجس��ته تصوير واقعي كشور است 
كه در مقابل تهديد دش��من نه تنها عقب نشينی 
نمي كن��د بلكه ب��ر ايمانش افزوده مي ش��ود و به 
همين دليل، دشمن و عوامل او، مخالفت زيادي 
با بسيج دارند. ايشان نقاط درخشان و برجسته اي 
همچون گروه هاي جهادي، بس��يج س��ازندگي، 
اردوهاي راهيان نور، راهپيمايی ها، مراسم اعتكاف 
و عزاداري هاي حسيني را از ديگر واقعيات ايران 
برشمردند و تأكيد كردند: براي شناخت صحيح 
ملت ايران بايد ب��ه اين موارد توجه ش��ود. رهبر 
انقالب اس��المي در اين بخش از س��خنان خود 
دس��تگاه هاي مس��ئول را موظف به مساعدت و 
همكاري با فعاليت های بسيج، اردوهاي جهادي 

و كاروان های راهيان نور دانستند. 
   بخش ارتباطات كشور

 ابزار دشمن عليه مردم نشود
حضرت آيت اهلل خامنه اي بخش پاياني سخنانشان 
را در اجتماع عظيم بسيجيان در ورزشگاه يكصد 
هزار نف��ري آزادي به بيان چن��د نكته اختصاص 
دادند. ايش��ان با اش��اره به تالش دش��من براي 
اثرگذاري بر افكار عمومي با استفاده از ابزار رسانه 
گفتند: ابزار رسانه مهم است و اگر دست دشمن 
باشد، ابزار خطرناكي اس��ت كه مي توان آن را به 
سالح شيميايي در جنگ هاي نظامي تشبيه كرد. 
رهبر انقالب اسالمي اس��تفاده دشمنان از راديو، 
تلويزيون، اينترنت، شبكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي را علي��ه افكار عمومي ملت خاطرنش��ان 
كردند و خطاب به كس��اني كه مسئوليت بخش 
ارتباطات را بر عهده دارند، تأكيد كردند: همچنانكه 
در جلسات حضوري هم تذكر داده شده است به 
اين مسائل درس��ت توجه كنيد و با ايفاي جدي 
وظايف خود، ابزاري نشويد كه دشمن راحت بتواند 

سالح شيميايي خود را عليه مردم به كار گيرد. 
   ملت ایران تصميم گرفت�ه دیگر تحقير 

نشود
»ضرورت وحدت، عزم راس��خ و احساس قدرت« 
دومين نكته بخش پاياني س��خنان رهبر انقالب 
بود. ايشان تأكيد كردند: بايد با حضور قدرتمندانه 
ملت و به ويژه جوانان مؤمن در وسط ميدان، هم 
جهتي و هم سخني مس��ئوالن، و همدلي مردم و 
مسئوالن، به دش��من پيام قدرت داد چرا كه اگر 
دش��من در حرف و رفتار و من��ش زندگي مردم، 
خود را با مجموعه اي مقتدر روبه رو نبيند، گستاخ 

و جري مي شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي قاطعانه تأكيد كردند: 
واقعيات كشور نشان مي دهد ملت و نسل جوانش 
تصمي��م گرفت��ه ديگر تحقي��ر نش��ود، دنباله رو 
قدرت های بيگانه و دشمن نگردد و ايران عزيز را به 
اوج عزت و افتخار برساند كه به فضل الهي، عزم و 
توانايي اين كار را دارد. رهبر انقالب اجتماع امروز 
در ورزش��گاه يكصد هزار نفري را يادآور اجتماع 
عظيم بس��يجيان در اواس��ط دهه ۶۰ دانستند و 
افزودند: آن اجتماع عظيم به حركت و پيروزي هاي 
بزرگ براي كش��ور تبديل ش��د و ان شاءاهلل شما 
جوان��ان عزيز هم در ميدان ه��ای علمي، فعاليت 
و تح��رك اقتصادي، كارآفرين��ي، تالش فردي و 
اجتماعي، شبكه سازی اجتماعي و فرهنگي و نيز 
حركت های الزم آتش به اختي��ار، موفق و پيروز 

خواهيد شد. 

صديقي: حمله موشكي
 پيام قدرت و امنيت ايران بود

حمل�ه موش�كي چن�د روز گذش�ته 
س�پاه پاس�داران ب�ه مقر داع�ش در 
س�احل فرات، پي�ام ق�درت و امنيت 
در منطقه ب�ود و به ارباب�ان آنها تذكر 
داد ك�ه حواسش�ان را جم�ع كنن�د. 
به گزارش ايرنا، حجت االس��الم كاظم 
صديقي در خطبه دوم نماز جمعه تهران 

افزود: اين حمله موشكي مظهر قدرت خدا در نظام جمهوري اسالمي 
و جلوه هاي عزت اين انقالب و نظام اس��ت كه ضرب شس��ت سپاه 
پاسداران بود كه نگذاش��تند از تجاوز آنها زمان زيادي طول بكشد. 
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: موش��ك هاي عزت بخش ما 
كه مظهر اقتدار نظام اس��ت ح��دود ۴۰ نفر از س��ران داعش را در 
عمق خاك سوريه در ساحل فرات و كنار بيخ گوش امريكايي ها به 
درك فرس��تادند. صديقي در بخش ديگري از سخنان خود با تذكر 
به مس��ئوالن گفت: آنچه پيش آمده و ش��رايط را به كام ملت تلخ 
كرد، بي ثباتي در امر اقتصاد و التهاب در مس��ئله ارز، خودرو و طال 
بود و حال كه سير نزولي را طي مي كند، نشان مي دهد اين يك امر 
تصنعي و توطئه دشمن بوده است. خطيب نمار جمعه تهران درباره 
مشكل كاميون داران نيز گفت: اين مس��ئله قابل پيشگيري بود و از 
طرفي كاميون داران نيز بايد حواسشان جمع باشد كه اگر نواقصي 
دارند دشمن در كنار آنها مي خواهد موج سواري كند. صديقي افزود: 
وزارت راه و شهرسازي كه متصدي ساماندهي اين موضوع است به 
جاي برخي حرف هاي بي ربط به موضوع سامان دادن كاميون داران 

توجه كند. 
    امنيت مردم خط قرمز ناجا و نيروهاي مسلح

خط قرمز نيروي انتظامي و نيروهاي مس��لح امنيت مردم اس��ت. 
كس��اني كه درصدد اخالل در امنيت مردم هستند بدانند هرجايي 
قصد خدشه زدن به امنيت مردم را داشته باشند با پنجه هاي آهنين 

نيروهاي مسلح مواجه مي شوند. 
سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي در خطبه هاي پيش 
از نمازجمعه تهران با بزرگداشت هفته نيروي انتظامي افزود: نيروي 
انتظامي با شعار »پليس مقتدر امين مردم« برنامه هاي هفته نيروي 
انتظامي را آغاز كرده و در كنار مردم براي گس��ترش امنيت مردم 
مثل گذشته تا پاي جان ايستاده اس��ت. وي ادامه داد: در سالي كه 
گذشت فرزندان ملت ايران در ناجا اقدامات شايسته اي در راستاي 
امنيت بيشتر مردم انجام دادند. در برخورد با جرايم توفيقات زيادي 
را داشته ايم؛ چه در فضاي حقيقي و چه در فضاي مجازي. آمار حاكي 
از رش��د اقدامات و كاهش جرايم در برخي حوزه ها بوده است. وي 
گفت: يكي از اولويت های نيروي انتظامي حفظ و ارتقاي امنيت در 
جامعه است و امنيتي مثال زدنی و بی نظير در كشور حاكم است. از 
مرزهاي دريايي و خشكي گرفته تا روستاها و جاده ها به دليل حضور 
نيروهاي مس��لح قهرمان نتيجه اين امنيت مثال زدنی اس��ت. خط 
قرمز نيروي انتظامي و نيروهاي مسلح امنيت مردم است. كساني كه 
درصدد اخالل در امنيت مردم هستند بدانند هرجايي قصد خدشه 
زدن به امنيت مردم را داشته باش��ند با پنجه هاي آهنين نيروهاي 

مسلح مواجه مي شوند.
 فرمانده ناجا اضافه كرد: نيروي انتظام��ي آمادگي كامل دارد براي 
امنيت م��ردم برنامه ريزی كن��د و با اس��تفاده از نيروهاي متدين و 
مجاهد و تالشگر هر روز اين امنيت را ارتقا ببخشد. از همه مسئوالن 
و دستگاه هاي ذی ربط درخواست داريم كه در اجراي اين مأموريت ها 
نيروي انتظام��ي را ياري كنند. در موضوع امني��ت اخالقي، امنيت 
اجتماعي، امنيت اقتصادي و امنيت فضاي مجازي نياز به همكاري 
دس��تگاه هاي مختلف داريم. وي گفت: امروز 2۶ دس��تگاه مسئول 
امنيت فرهنگي و اجتماعي هس��تند كه متأسفانه برخي دستگاه ها 
مس��ئوليت خود را انجام نمي دهند و نيروي انتظامي به تنهايي در 

اين عرصه است. 

جانشين فرمانده كل سپاه: 
صهيونيست ها

 راهي جز  گريختن به دريا ندارند
جانش�ين فرمانده كل س�پاه ب�ا بيان 
اینكه سران رژیم صهيونيستي راهي 
جز گریخت�ن به دری�ا ندارن�د، گفت: 
برخي خيال مي كنند سازش با امریكا 
نجات بخش و حيات بخ�ش اقتصاد ما 
اس�ت، این افراد یا خود را به ناآگاهي 
زده اند ی�ا مس�ير نظ�ام را نمي دانند. 

به گزارش رسا، سردار حسين س��المي، در اجتماع با شكوه اقتدار 
عاشورايي بس��يجيان اصفهان، در ميدان امام علي)ع( با بيان اينكه 
اصفهان شهر ستاره هاي درخشان و شهيدان واالمقام است، گفت: 
تقديم كردن 23 هزار شهيد در اس��تان اصفهان نشان دهنده وفاي 

مردم واليتمدار اين استان به اسالم و ميهن اسالمي است. 
س��ردار س��المي در ادامه واكنش مردم ش��هر اهواز در برابر حادثه 
تروريس��تي را بي نظير دانس��ت و افزود: اين حادثه يك س��ناريوي 
خطرناك با طراحي قبلي بود اما حضور پرش��ور مردم اهواز عليه اين 
حادثه نش��ان دهنده بي اثر بودن و غيرقابل اعتنا ب��ودن توطئه هاي 
دشمنان بود. وي ثبات قدم را از ويژگي هاي مهم ملت ايران برشمرد 
و خاطرنشان كرد: در دنيا كش��وري وجود ندارد كه ۴۰ سال در برابر 
اجماع بزرگ ترين قدرت ها با تمام توان با س��ربلندي و اس��تقامت و 
سرافرازي ايستاده و در مسير پيشرفت و اقتدار و منزلت جهاني قرار 
داشته باشد، اين موضوع حاصل اعتماد مردم به نظام و تبعيت آنان از 

واليت و رهبري است. 
سردار س��المي بيداري اس��المي را عامل كاهش تس��لط امريكا بر 
كشورهاي اسالمي و تشييع جنازه سياسي براي امريكا دانست و تصريح 
كرد: در طول تاريخ هرگز امريكا به اندازه زمان كنوني ضعيف و ناتوان 
نبوده است، امريكا با وجود هزينه هاي بسيار زياد هيچ دستاوردي در 
خاورميانه نداشته است و نقشه هاي آنان در سوريه و عراق همگي نقش 
برآب شدند، امريكا در تأمين امنيت رژيم صهيونيستي ناكام مانده و 
همچنين نتوانسته عربستان را از باتالق جنگ خارج كند. جانشين 
فرمانده كل سپاه با اشاره به ناتواني امريكا در منزوي ساختن ايران، به 
فاصله گرفتن بسياري از كشورها از امريكا در عرصه سياسي و اقتصادي 
اشاره كرد و افزود: امريكا از شكست هاي خود درس عبرت نگرفته است، 
اگر به همين روش پيش برود بنابر فرمايش رهبر معظم انقالب شكست 
ديگري در انتظار امريكا است. سردار سالمي با بيان اينكه دشمنان به 
دنبال ايجاد تشويش اذهان عمومي و التهاب در كشور از طريق عمليات 
رواني و رسانه اي هستند، اظهار كرد: برخي خيال مي كنند سازش با 
امريكا نجات بخش و حيات بخش اقتصاد ما است، اين افراد يا خود را به 
ناآگاهي زده اند يا مسير نظام را نمي دانند. جانشين فرمانده كل سپاه 
خطاب به سران رژيم صهيونيس��تي عنوان كرد: رژيم صهيونيستي 
هيچ يك از عناصر يك كشور و حكومت را در اختيار ندارد و در ترازي 
نيست كه ما را بخواهد تهديد كند، حزب اهلل براي در هم پيچيدن اين 
رژيم كافي است، به نخست وزير رژيم صهيونيستي اعالم مي كنم كه 
شنا كردن در مديترانه را تمرين كند چراكه به زودي هيچ راهي جز 

به دريا گريختن ندارد. 

آن روش�نفكر نم�اي راحت طلب و 
منافق و ریاكار كه اساس�ًا دشمني 
امری�كا را ان�كار مي كن�د و ب�راي 
دولت و ملت ایران، نس�خه تسليم 
در مقاب�ل امری�كا مي نویس�د، 
اگ�ر عام�ل امری�كا نباش�د، مرد 
ميداِن پيش�رفت كش�ور نيس�ت

دش�من مي خواهد ملت ای�ران را 
به این جمع بن�دی برس�اند كه در 
كشور بن بست اس�ت و هيچ راهي 
ج�ز زان�و زدن و تس�ليم ش�دن 
در مقاب�ل امری�كا وج�ود ن�دارد. 
صریحًا اعالم مي كنم، كساني كه در 
داخل، این فك�ِر مطلوب و محبوب 
دش�من را ترویج مي كنند، در حال 
انج�ام دادن بزرگ ترین خيانت در 
حق كشور و ملت هستند.  البته این 
اتفاق نخواهد افت�اد و به حوِل قوه 
الهي و با همراهي م�ردم و جوانان، 
تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت 
چني�ن اتفاق�ي در كش�ور بيفت�د

      تسنيم: محمد جواد كوليوند رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي 
مجلس از تعيين شرايط سني جديد براي داوطلبان انتخابات رياست 

جمهوري و مجلس خبر داد. 
وی افزود:  به طور مثال براي انتخابات رياست جمهوري سن كانديدا ها 
را بين ۴۰ تا ۷5 و براي انتخابات مجلس س��ن داوطلبان را بين 3۰ تا 

۷۰ قرار داده ايم.  
فارس:  جمعی از دانش��جويان دانش��گاه های تهران عص��ر ديروز  در 
اعتراض به تصويب لوايح مربوط به FATF و پيوستن كشورمان به اين 

معاهده در مقابل دانشگاه تهران تجمع كردند.


