
ادامه از صفحه اول
ــان كردند: در اين زمينه البته پيشرفت هاي  ــان خاطرنش ايش
ــرفت ها، وسايل  ــته ايم، اما بايد توجه كرد كه اين پيش خوبي داش
و ابزاري است براي دستيابي به بخش حقيقي و نرم افزاري تمدن 

اسالمي يعني سبك و شيوه زندگي.
ــبك و فرهنگ  ــريح مفهوم س ــالمي در تش رهبر انقالب اس
ــائلي نظير خانواده، ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس،  زندگي، به مس
ــاي فردي و  ــب و كار و رفتاره ــوي مصرف، تفريحات، كس الگ
ــاره كردند و افزودند: در واقع  اجتماعي در محيط هاي مختلف اش
ــبك زندگي به همه مسائلي برمي گردد كه متن زندگي انسان  س

را شكل مي دهند.
ــالم به  ــاره به توجه عميق اس حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــالمي،  ــگ زندگي افزودند: در معارف اس ــبك و فرهن مفهوم س
ــرادف مفهوم  ــوم جامع خود، مت ــل معاش در مفه ــالح عق اصط
سبك و فرهنگ زندگي است و در قرآن كريم نيز آيات فراواني در 
ــان با تاكيد بر اين كه بدون پيشرفت در  اين زمينه وجود دارد. ايش
بخش حقيقي تمدن سازي نوين اسالمي يعني «سبك و فرهنگ 
ــد، افزودند:  زندگي»، اهداف اين تمدن بزرگ محقق نخواهد ش
ــرفت چشمگيري نداشته و مثل  ــفانه ما در اين بخش، پيش متاس

بخش اول يعني علم و صنعت و نظاير آن پيشرفت نكرده ايم.
ــي و علت يابي در زمينه  ــالمي، آسيب شناس رهبر انقالب اس
ــرفت الزم در بخش سبك و فرهنگ زندگي را ضروري  عدم پيش
ــگاه، نخبگان  ــمندان حوزه و دانش ــد و با دعوت از انديش خواندن
ــتگاه هاي مرتبط با فرهنگ و تعليم و نيز  ــي و فكري، دس سياس
ــان كردند: در اين زمينه بايد همه به خود نهيب  جوانان خاطرنش
ــي، به چاره جويي و  بزنيم و ضمن تالش جدي براي آسيب شناس

جستجوي راه هاي عالج بپردازيم.
ايشان ابراز اطمينان كردند: اگر گفتماني در زمينه آسيب شناسي 
و چاره جويي مشكالت موجود در سبك و فرهنگ زندگي به وجود 
آيد، با توجه به نشاط و استعداد جوانان، حتما درخشندگي ملت ايران 

در اين زمينه نيز  چشم جهانيان را متوجه خود خواهد كرد.
ــبك  حضرت آيت اهللا خامنه اي، با توجه به نو بودن بحث «س
زندگي» در ادبيات و فضاي گفتماني كشور، سخنان خود را با نوعي 
آسيب شناسي عيني ادامه دادند و به طرح سؤاالت متعدد پرداختند. 
رهبر انقالب اسالمي پس از طرح فهرست وار اين سؤاالت افزودند: 
ده ها سوال و مساله اساسي ديگر نيز وجود دارد كه همه آنها با سبك 
و فرهنگ زندگي مرتبطند و به علت اهميت اين مسائل در زندگي 
انسان است كه قضاوت در مورد يك تمدن با توجه به پيشرفت آن 

در بخش سبك و فرهنگ زندگي صورت مي پذيرد.
 مايه هاي اصلي فرهنگ صحيح از نگاه اسالم

حضرت آيت اهللا خامنه اي، پس از تبيين اهميت عيني «سبك 
و فرهنگ زندگي»، به مباني كارگشاي اين مبحث از منظر اسالم 
ــالم، «خردورزي، اخالق و حقوق» را  پرداختند و تاكيد كردند: اس
مايه هاي اصلي فرهنگ صحيح مي داند و ما نيز بايد به طور جدي 

ــرفت اسالمي و تمدن نوين  به اين مقوالت بپردازيم وگرنه پيش
اسالمي شكل نخواهد گرفت.

ايشان در ترسيم چگونگي شكل گيري سبك و شيوه زندگي 
ــت و  ــير ما از زندگي اس ــگ زندگي، متاثر از تفس ــد: فرهن افزودن
ــبك خاصي را به همراه  هرهدفي را براي زندگي تعيين كنيم، س
ــده در هر «مكتب  ــان، تحقق هدف اصلي تعيين ش مي آورد. ايش

ــي، اجتماعي، اقتصادي» را نيازمند اعتقاد و ايمان  و نظريه سياس
ــتند و افزودند: بدون اعتقاد جدي و تالش هيچ  به آن هدف دانس

هدفي محقق نمي شود.
رهبر انقالب در همين زمينه به مغالطه اي اشاره كردند كه برخي 

فيلسوف نماهاي غربي و مقلدان داخلي آنها مطرح مي كنند.
ــالمي افزودند: اين افراد مي گويند جامعه را با  رهبر انقالب اس
ايدئولوژي و مكتب نمي شود اداره كرد، اما تمام تجربيات تمدن ساز 
نشان مي دهد كه مكتب، هدايت كننده و اداره كننده حركات عظيم 
اجتماعي است و بدون داشتن مكتب و ايدئولوژي و بدون «ايمان 
ــالش و پرداخت هزينه هاي الزم»، هيچ تمدني امكان تحقق  و ت
نمي يابد. حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: البته برخي كشورها، 
بدون ايمان به مكتبي خاص، مقلد تمدن غربند. اينها ممكن است 
ــرفت هاي صوري نيز برسند، اما زيان هاي بي انتهاي ذلت  به پيش
ــيب هاي جدي مي كند و ريشه آنها را از بين  تقليد، آنها را دچار آس

مي برد، بنابراين اگر توفاني به پا شود، توانايي استقامت ندارند.
ــورهاي  ــان كردند: برخالف اين كش رهبر انقالب خاطرنش
مقلد، ملت هايي كه در مقابل تمدن غرب، مكتب توحيد را انتخاب 

مي كنند، هم به پيشرفت حقيقي و همه جانبه دست مي يابند و هم 
ــازند كه فكر و فرهنگ آنها را در  ــه دار مي س تمدني عميق و ريش

جهان گسترش مي دهد.
 مي خواهند ترس و واهمه خود را به مردم منتقل كنند

حضرت آيت اهللا خامنه اي با انتقاد از كساني كه در محيط هاي 
ــنفكري، ملت ايران را از شعارهاي مكتبي مي ترسانند،  شبه روش
افزودند: آنها مي خواهند ترس و واهمه خود را به مردم منتقل كنند، 
به همين علت مدام مي گويند شعارهاي مكتبي، دردسر و تحريم و 
تهديد مي آورد. ايشان افزودند: اگر خوشبينانه به اين گفته ها نگاه 

كنيم، بايد بگوييم اين افراد از تاريخ بي خبرند.
ــبك و فرهنگ  ــان كردند: در بحث س رهبر انقالب خاطرنش
ــان را برآورده مي سازد و  ــالم عزيز همه نيازهاي انس زندگي، اس
دانشوران حوزه و دانشگاه بايد عالوه بر تالش در فقه و حقوق، در 
ــالمي و عقل و سلوك عملي اسالم نيز كارهاي  بحث اخالق اس
ــن تالش ها مبناي  ــد تا نتايج اي ــت انجام دهن ــم و باكيفي متراك
برنامه ريزي و تعاليم نسل ها قرار گيرد. حضرت آيت اهللا خامنه اي 
بعد از تبيين ضرورت ايمان به هدف به عنوان يكي از عوامل اساسي 
تمدن سازي، بحث مهم امروز را با تاكيد بر يك نكته اساسي ديگر 
ادامه دادند: پرهيز كامل از تقليد از سبك و سلوك زندگي در تمدن 
ــان كردند: ما البته بناي بر غرب ستيزي  ــان خاطرنش غربي. ايش
ــاس بررسي و تحقيق تاكيد مي كنيم كه تقليد از  نداريم، اما براس

غرب، هيچ ملتي را به جايي نمي رساند.
 فرهنگ غرب، فرهنگي مهاجم است

حضرت آيت اهللا خامنه اي با استناد به تجربيات مكرر چند قرن 
ــان كردند: فرهنگ غرب، اصوال فرهنگي مهاجم  اخير خاطرنش
ــوري رواج يابد، بتدريج فرهنگ و  ــت و به هر دليلي در هر كش اس

هويت آن ملت را نابود مي كند.
ــاره به عادي شدن گناه بزرگ همجنس بازي در  ــان با اش ايش
غرب، فروپاشي خانواده ها و بحران ها و مشكالت عميق ديگر در 
كشورهاي غربي و كشورهاي مقلد فرهنگ غرب افزودند: پوسته 
فرهنگ غربي پيشرفت ظاهري است، اما باطن آن «سبك زندگي 

مادي شهوت آلود گناه آفرين هويت زداي ضدمعنويت» است.
ايشان با اشاره به تقليد از فرهنگ غربي در برخي مظاهر زندگي 
در كشور افزودند: بايد با فرهنگ سازي الزم، يك حركت تدريجي 
ــاله ايجاد شود. رهبر انقالب اسالمي در  در زمينه اصالح اين مس
ــخنان خود، سوءاستفاده گسترده غرب از ابزار  بخش ديگري از س
ــاره قرار دادند و  ــينما را مورد اش ــي و س هنر بويژه هنرهاي نمايش
ــن روش، به دنبال  ــتفاده از اي ــتمداران غربي با اس افزودند: سياس
سليقه سازي و ترويج سبك زندگي غربي در جوامع ديگر هستند.

 بايد از فرهنگ اصيل كشور مراقبت شود
رهبر انقالب به استناد تحقيقات به عمل آمده افزودند: آنها در 
پروژه هايي تعريف شده و با استفاده از جامعه شناسان، روان شناسان 
و مورخان، نقاط ضعف ملت ها بويژه ملت هاي اسالمي را بررسي 
مي كنند و با شناخت راه هاي تسلط بر آنها، ساخت فيلم هاي خاصي 
را به فيلمسازان سفارش مي دهند كه در اين زمينه همه مسئوالن و 

مردم بايد از فرهنگ اصيل خود و كشور مراقبت كنند.
ــز همزمان از  ــاره به نكته اي ديگر، پرهي ــر انقالب با اش رهب
«سطحي گرايي و تحجر» و نيز سكوالريزم را ضروري دانستند و 
افزودند: برخي حرف ها و تبليغات ظاهر ديني دارد، اما در باطنش 

جدايي دين از زندگي را دنبال مي كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي در پايان سخنانشان در جمع پرشور 
ــالمي داراي  ــمالي تاكيد كردند: انقالب اس ــان خراسان ش جوان
ــت كه مي تواند همه موانع  توانايي، ظرفيت و انرژي متراكمي اس
ــته و باشكوه»  ــر راه بردارد و تمدن «ممتاز، متعالي، برجس را از س

اسالمي را در مقابل چشم همه جهانيان برپا سازد.
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روحانيون مجلس اظهارات ضدايراني 
قرضاوي را محكوم كردند

نمايندگان روحاني مجلس شوراي اسالمي در بيانيه اي، 
ــب نماز  ــف القرضاوي، خطي ــيخ يوس ــر ش ــارات اخي اظه
ــتند  ــران را محكوم كردند و از او خواس ــه دوحه عليه اي جمع

ازتفرقه سازي خودداري كند.
ــود آورده اند:  ــس در بيانيه خ ــي مجل ــدگان روحان  نماين
ــف القرضاوي، مفتي دربار  ــا، يوس ــل خبرگزاري ه ــر نق بناب
ــت هايي  ــران را به خاطر حمايت نكردن از تروريس ــر، اي قط
ــتند و ابزار  ــتن مسلمانان مشغول هس ــوريه به كش كه در س
ــت رژيم صهيونيستي، آمريكا، غرب و رژيم هاي مرتجع  دس
ــلمانان درباره  ــمن خوانده و به مس عربي قرار گرفته اند، دش
تشكيل امپراتوري ايران هشدار داده است. آنان در اين بيانيه 
ــند،  ــاني كه القرضاوي را مي شناس تصريح كردند: براي كس

اين گونه اظهارات جاي تعجبي ندارد./ ايرنا

 استيضاح وزير جهاد كشاورزي
 اعالم وصول شد

طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي ديروز با 39 امضا در 
جلسه علني مجلس اعالم وصول شد.

عدم ارائه آمار واقعي توليدات محصوالت كشاورزي اعم 
ــور و آبزيان به تفكيك محصول و  ــي، باغي،  دام وطي از زراع
ــدون و تخصيص بهينه  ــتاني، عدم وجود برنامه م برش اس
ــالي، افزايش قيمت  بودجه و منابع در جهت مقابله با خشكس
ــش قيمت برخي  ــور و افزاي ــي دام و طي ــاي خوراك نهاده ه
ــت مرغ و روغن خوراكي به  ــي از جمله گوش كاالهاي اساس
ــويا و كلزا، افزايش  ــش توليد دانه هاي روغني س ــل كاه دلي
ــي از كاهش  ــاورزي ناش ــت محصوالت كش ــه قيم بي روي
ــاي توليدي وزارتخانه ها و  ــاماني ها در بخش ه توليد و نابس
ــركت هاي توليد داروهاي  ــتگي تعداد كثيري از ش ورشكس
ــت هاي نادرست  ــي از اتخاذ سياس ــكي داخلي ناش دامپزش
ــي، از جمله محورهاي  ــاي دام ــوص واردات داروه در خص
ــتيضاح  ــت كه نمايندگان در طرح اس ــي وپنج گانه اي اس س
صادق خليليان، وزير جهادكشاورزي مطرح كرده اند.  /  ايسنا

برگزاري جلسه كميته بررسي سوال 
از رئيس جمهور

ــوال از رئيس جمهور ديروز در  ــي س ــه كميته بررس جلس
كميسيون تلفيق مجلس برگزار شد.

ــه گفت: طبق  ــخنگوي اين كميت ــادي، س ــين دام حس
ــد، نماينده كميته در  ــه ديروز گرفته ش تصميمي كه در جلس
كميسيون برنامه و بودجه براي سوال از رئيس جمهور انتخاب 
ــين زاده، علي مطهري، منصور  ــد. وي از عبدالكريم حس ش
ــرزاده، محمدعليپور  ــادي، غالمعلي جعف ــور، دام حقيقت پ
ــوال از  ــور به عنوان اعضاي كميته طرح س ــوض حيدرپ و ع
رئيس جمهور نام برد و گفت: قرار است سوال كميته از نماينده 
ــط عوض  ــيون برنامه و بودجه توس رئيس جمهور در كميس

حيدرپور مطرح شود.
ــخنگوي كميته طرح سوال از رئيس جمهور ادامه داد:  س
ــور هفت روز زمان دارد  ــق آيين نامه نماينده رئيس جمه طب
ــيون برنامه و بودجه به سواالت  ــه كميس تا با حضور در جلس

مطرح شده پاسخ دهد كه اين زمان از ديروز آغاز شد.
ــدگان  ــه نماين ــي ك ــرد: در صورت ــح ك ــادي تصري دام
سوال كننده از پاسخ نماينده رئيس جمهور در جلسه كميسيون 
برنامه وبودجه قانع نشوند، شخص رئيس جمهور بايد با حضور 
ــخ دهد. وي در مورد  ــواالت پاس در صحن علني مجلس به س
ــيون برنامه و  ــه كميس اين كه نماينده رئيس جمهور در جلس
ــخص نيست و  ــي خواهد بود، گفت: هنوز مش بودجه چه كس

اين مساله به تصميم خود رئيس جمهور بستگي دارد. /  ايسنا

 الريجاني: ريشه اختالفات
 عدم اجراي درست قانون است

ــه بيانات  ــاره ب ــالمي با اش ــوراي اس ــس مجلس ش رئي
رهبرانقالب درباره همدلي قوا گفت: سابقه امر نشان مي دهد 
بسياري از اختالفات ريشه در عدم اجراي درست قانون دارد 
و انتظار ما از دولت محترم اين است كه به اين تدبير رهبري 
ــون مالحظه مي كنند،  ــكالي در قان ــه تام گردد و اگر اش توج

ازطريق ارائه اليحه، پيشنهاد خود را به مجلس بدهند.
ــس گفت: تذكر  ــن علني مجل ــي الريجاني در صح عل
ــرورت رعايت حدود قانوني  ــر معظم انقالب مبني بر ض رهب
ــي و نينداختن تقصيرها به گردن يكديگر،  و مسئوليت شناس

مبناي مهمي براي كار قواي سه گانه كشور است.
ــد مچگيري در نظارت  ــت: طبعا مجلس هم قص وي گف
ــرايط  ــارت خود را براي بهبود ش ــت و نظ خود نخواهد داش
ــت كميسيون هاي مختلف  مردم دنبال مي كند، اما الزم اس
ــرايط  ــارت قانوني مخصوصا در ابعادي كه به بهبود ش در نظ

اقتصادي مي انجامد مجدانه عمل كنند./  مهر 

پيشنهادهاي كميسيون ويژه مجلس 
براي ساماندهي فوري بازار ارز

ــيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44  ــخنگوي كميس س
قانون اساسي و حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسالمي 
ــيون ويژه، اعطاي يارانه ريالي به واردات گندم،  گفت: كميس
مواد غذايي و دارو و نظام ارزي تك نرخي را به عنوان پيشنهاد 
به رياست مجلس شوراي اسالمي براي طرح در جلسه سران 

قوا ارائه مي دهد.
ــيون براي  ــه ديروز كميس جعفر قادري در خصوص جلس
ــانات ارزي و ضرورت حمايت از توليد ملي گفت:  بررسي نوس
ــالمي بر لزوم  ــوراي اس ــه نمايندگان مجلس ش در اين جلس
شكل گيري نظام  تك نرخي ارزي و لزوم تثبيت نرخ ارز حداقل 
ــش ماه آينده تاكيد كردند. نماينده مردم شيراز در مجلس  تا ش
ــش ماه آينده تعيين و  ــرخ ارزي كه دولت براي ش ــه داد: ن ادام
ــان  تثبيت مي كند بايد قابل دفاع بوده و مورد توافق كارشناس
اقتصادي باشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: اعضاي كميسيون معتقد بودند كه پس از 
تثبيت نرخ ارز بر قيمتي قابل دفاع، بايد يارانه ريالي براي واردات 
ــي مثل گندم، مواد غذايي و دارو در نظر گرفته  كاالهاي اساس
شود. وي ادامه داد: عالوه بر اين بايد از اين پس مبادالت ارزي 

تنها از كانال صرافي ها و بانك ها انجام شود.
قادري اظهار كرد: اين پيشنهادها از طرف كميسيون ويژه 
به رياست مجلس شوراي اسالمي ارائه خواهد شد تا به عنوان 
راهكارهاي قوه مقننه در جلسه روساي قوا مطرح شود. /  مهر

ــاره به  ــلح با اش ــتيباني نيروهاي مس ــاع و پش ــر دف وزي
ــغالي  ــرزمين هاي اش ــرواز پهپاد حزب اهللا لبنان بر فراز س پ
ــت: توانمندي هاي  ــوص ايراني بودن اين پهپاد گف در خص
ــالمي ايران بسيار باالست و در اختيار و خدمت  جمهوري اس

امت اسالمي قرار دارد. 
ــا واحد مركزي خبر  ــردار احمد وحيدي در گفت وگو ب س
افزود: هرآنچه در اختيار داريم در زمان خود براي دفاع از امت 
ــتفاده قرار مي دهيم و اين  ــرزمين هاي اسالمي مورد اس و س

امري طبيعي است.
ــد كرد:  پرواز پهپاد حزب اهللا لبنان بر فراز اراضي  وي تاكي
ــتي و ضعف آن چيزي است كه رژيم  ــغالي، نشان از سس اش

صهيونيستي به آن گنبد آهنين مي گويد.
ــه اي از توانمندي  ــدام حزب اهللا را گوش ــدي، اين اق وحي
ــت و افزود: هرآنچه در اين مدت با عنوان گنبد  ــالم دانس اس
آهنين در فضاي دفاعي رژيم صهيونيستي بيان مي شد با اين 
اقدام فروپاشيد و مشخص شد، رژيم صهيونيستي نمي تواند 

از خشم امت اسالم در امان باشد.
ــت  ــاله شكس ــتي در اين مس وي گفت: رژيم صهيونيس
ــالمي زور بگويد و  ــر نمي تواند به امت هاي اس ــورد و ديگ خ

سلطه گري خود را اعمال كند.

ــالمي و  ــتاورد را به بركت مقاومت اس وزير دفاع اين دس
ــالمي ايران دانست و گفت:  حركت عزتمندانه جمهوري اس
باوجود تجاوزهاي مكرر رژيم صهيونيستي به آسمان لبنان، 
ــرزمين هاي اشغالي را  ما پرواز پهپاد حزب اهللا لبنان بر فراز س

حق طبيعي آنان مي دانيم.
وي افزود: حزب اهللا لبنان با اين اقدام نشان داد كه مي تواند 
ــد و ضرب شست  براي روزهاي مبادا به طور كامل آماده باش
الزم را در برابر هرگونه تخطي رژيم صهيونيستي با قوي ترين 

اقدام، پاسخ دهد.
«حازم»؛ جديدترين پهپاد پدافندي ايران با 

قابليت بمباران هوايي
ــي  ــد هواي ــرارگاه پدافن ــده ق ــال، فرمان ــن ح در همي
ــن پهپاد  ــريح جزئيات جديدتري ــا تش ــاء(ص) ب خاتم االنبي
ــرواز برد بلند  ــاد با قابليت پ ــور گفت: اين پهپ ــدي كش پدافن

مي تواند براي بمباران اهداف نيز به كار گرفته شود.
ــماعيلي در گفت وگو با فارس افزود: معموال  امير فرزاد اس
ــك نصب نمي كنيم، اما اگر نياز  ما روي پهپاد «حازم» موش

باشد محموله هاي انفجاري روي آن نصب خواهيم كرد.
ــتفاده از خواب و غفلت دشمن براي  «حازم» به معناي اس

حمله به آنهاست.

وزير دفاع:  توانمندي هاي ايران در اختيار امت اسالم است

ــور خارجه و اخضر ابراهيمي،  ــر صالحي، وزير ام علي اكب
ــوريه،  ــازمان ملل متحد در امور س ــده ويژه دبيركل س نماين
عصر ديروز درباره آخرين تحوالت سوريه بحث و تبادل نظر 

كردند.
ــر ابراهيمي كه بعدازظهر ديروز با  ــه گزارش ايرنا، اخض ب
ــين اميرعبداللهيان، معاون وزير امور خارجه  ــتقبال حس اس

وارد تهران شد، بالفاصله 
ــه  ــور خارج در وزارت ام
حضور يافت و با علي اكبر 
صالحي ديدار و گفت وگو 
ــي و اخضر  ــرد. صالح ك
ــن در  ــي همچني ابراهيم
ــت خبري مشتركي  نشس
ــگاران  خبرن ــع  جم در 

حضور يافتند.
ــفر اخضر ابراهيمي  س
ــالمي  ــه جمهوري اس ب
ــتاي  راس در  ــران  اي

تالش هاي سياسي تهران براي كمك به حل بحران سوريه 
صورت  گرفت.

اين نخستين سفر اخضر ابراهيمي به عنوان نماينده ويژه 
دبيركل سازمان ملل متحد در امور سوريه به تهران است.

ــازمان ملل  ــدار و گفت وگوي نماينده ويژه دبيركل س دي
متحد در امور سوريه با سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت 
ــورمان، ديگر  ــي كش مل
برنامه سفر ابراهيمي به 

تهران است.
ــي  ابراهيم ــر  اخض
ــفر به تهران،  پيش از س
ــعودي  ــتان س به عربس
ــا  ــت و ب ــه رف و تركي
ــور  ــات اين دو كش مقام
ــوريه  درباره تحوالت س
ــرد. عراق،   ــو ك گفت وگ
ــفر  ــدي س بع ــد  مقص

ابراهيمي است.

رايزني هاي اخضر ابراهيمي با مقامات ايراني

كوتاه و گويا از مجلس20 پرسش رهبري درباره سبك زندگي پيام تسليت رهبر معظم انقالب 
در پي درگذشت آيت اهللا انواري

ــت  ــالمي با صدور پيامي درگذش رهبر معظم انقالب اس
ــن انواري را  ــيخ محيي الدي ــم مجاهد مرحوم آيت اهللا ش عال

تسليت گفتند.
متن پيام به شرح زير است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــيخ  ــت عالم مجاهد مرحوم آيت اهللا آقاي حاج ش درگذش
ــن انواري رحمت اهللا عليه را به بازماندگان محترم  محيي الدي

و همه ارادتمندان به ايشان تسليت عرض مي كنم.
ــمار نقش آفرينان روحانيت مبارز  اين عالم بزرگوار در ش
ــال هاي دراز، رنج زندان هاي آن  در دوران طاغوت بوده و س
ــد و در دوران جمهوري  ــل كرده بودن ــتمگر را تحم رژيم س
اسالمي همواره منشأ خدمات در بخش هاي گوناگون بودند. 
روحيه خيرخواه و خدوم و سرشار از صفا و نجابت، شخصيتي 
ــاخته بود. رحمه اهللا عليه.  محبوب از اين روحاني بزرگوار س
از خداوند متعال مزيد رحمت و مغفرتش را بر ايشان مسئلت 

مي نمايم.
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آيت اهللا محمدباقر محيي الدين انواري ديروز در هشتاد و 
شش  سالگي دار فاني را وداع گفت.

به گزارش مهر، آيت اهللا 
انوارى سال 1305 در شهر 
ــد. پدرش  ــد ش ــم متول ق
ــت اهللا حــاج  ــوم آي مرح
ــيخ زين العابدين انوارى  ش
از شاگردان مرحوم آيت اهللا 
ــم  ــيخ عبدالكري ــاج ش ح
ــود. وي از  ــرى(ره) ب حائ
ــارزي بود كه در  علماي مب
ــفند 1343 دستگير و در  اس
ــن 1355 آزاد  ــط بهم اواس
ــت كه يك  ــد. اين يكي از طوالني ترين دوران زنداني اس ش

روحاني به صورت مداوم تحمل كرده است. 
آيت اهللا انواري به دليل مشاركت در ترور منصور و حمايت 
ــان بعد از انقالب در شوراى  ــده بود. ايش از مؤتلفه محكوم ش
ــت و  ــت مبارز تهران عضويت داش ــزى جامعه روحاني مرك

نماينده امام خميني(ره) در ژاندارمرى بود.
ــات دوره اول مجلس  ــت اهللا انواري در انتخاب مرحوم آي
شوراى اسالمى، از سوى مردم شهرستان رزن به نمايندگى 
ــات دوره دوم مجلس نيز از  ــد و در انتخاب مجلس برگزيده ش

سوى مردم تهران به مجلس راه يافت. 
همچنين در اولين دوره مجلس خبرگان رهبرى، از سوى 
ــتان همدان به نمايندگى اين مجلس برگزيده شد و  مردم اس
در دوره دوم نيز از استان تهران وارد مجلس خبرگان شد. وي 
به نمايندگى از حضرت آيت اهللا خامنه اى در مركز رسيدگى به 

امور مساجد انجام وظيفه مى كرد.
مسئوالن مختلف كشوري و لشگري با صدور بيانيه هايي، 

رحلت اين روحاني مبارز را تسليت گفتند.

حضرت آيت اهللا خامنه اي: آسيب شناسي و علت يابي در زمينه عدم پيشرفت الزم در بخش سبك و فرهنگ زندگي ضروري است

ابراهيمي پيش از تهران به عربستان و تركيه رفته بود

1- چرا فرهنگ كار جمعي در ايران ضعيف است؟ 
2- چـرا در روابـط اجتماعي، حقوق متقابل رعايت 

نمي شود؟ 
3- چرا در برخي مناطق، طالق زياد شده است؟ 

4- چـرا در فرهنـگ رانندگـي انضباط الزم رعايت 
نمي شود؟ 

5- الزامات آپارتمان نشيني چيست، آيا رعايت مي شود؟ 
6- الگوي تفريح سالم كدام است؟ 

7- آيـا در معاشـرت هاي روزانـه، هميشـه بـه هم 
راست مي گوييم؟ 

8- دروغ چقدر در جامعه رواج دارد؟ 
9- علـت برخـي پرخاشـگري ها و نابردباري ها در 

روابط اجتماعي چيست؟ 
10- طراحـي لباس هـا و معمـاري شـهرها چقـدر 

منطقي و عقالني است؟ 
11- آيا حقوق افراد در رسانه ها و در اينترنت رعايت 

مي شود؟ 

12- علـت بروز بيماري خطرنـاك قانون گريزي در 
برخي افراد و بعضي بخش ها چيست؟ 

13- چقـدر وجـدان كاري و انضبـاط اجتماعـي 
داريم؟ 

14- توجـه بـه كيفيـت در توليـدات داخلي چقدر 
است؟ 

15- چـرا برخـي حرف هـا و ايده هـاي خوب در حد 
حرف و رؤيا باقي مي ماند؟ 

16- ساعات كار مفيد در دستگاه ها چرا كم است؟ 
17- چه كنيم ريشه ربا قطع شود؟ 

18- آيـا حقـوق متقابـل زن و شـوهر و فرزندان در 
خانواده ها به طور كامل رعايت مي شود؟ 

19- چـرا مصرف گرايـي براي برخي افتخار شـده 
است؟

20- چه كنيم تا زن هم كرامت و عزت خانوادگي اش 
حفـظ شـود و هـم بتواند وظايـف اجتماعي خود را 

انجام دهد؟

سواالت مطرح شده از سوي رهبر معظم انقالب در جمع جوانان خراسان شمالي
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