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عاشورا، گنجينه اسرار
ــورا، واقعه بي نظير و درس آموزي است كه تا پايان تاريخ،  رمز ماندگاري جريان حق خواهد  ــه عاش حماس
ــي ترين رزم ها و  ــيده و هم حماس ــه اي كه هم عالي ترين ابعاد و مضامين عرفاني را به تصوير كش ــود. واقع ب
ــت. هم اوج روابط عاطفي بين پدر و فرزند، خواهر و برادر، برادرزاده و عمو و...  ــاهد بوده اس جنگاوري ها را ش
ــاز، از حضرت  ــورا ديد و هم مرتفع ترين قله انفاق از مّماتحّبون را! در اين نيمروز تاريخ س را مي توان در عاش
علي اصغر،  كودك شش ماهه تا حبيب بن مظاهر، پيرمرد هفتادوپنج ساله نقش آفريني كردند و زنان با تحمل 
مصائبي فراتر از قدرت تصور، رشادت مردان را تكميل نمودند. عاشورا همچنين گنجينه اسرار است (به قول 
مرحوم پدر در مقدمه گنجينه االسرار) اسراري از ظهور عشق و جمال، اسراري از راز و نياز عاشق و جذبه هاي 

معشوق،  اسراري از سير و سلوك و حاالت وجد و شوق، اسراري از سوز و گداز و هجران و وصل.
بخشي از اين اسرار را از زبان عمان ساماني بخوانيم:

ــت كرد ــاقيش درخواس چون بموقع س
ــأتين نش ــاط  بــس ــزاي  زينت افــ
ــه مي جويي منم ــس را ك ــت آن ك گف
ــوش كرد ــك گ ــرط هايش را يكاي ش
ــگوار ــراب خوش ــت از اين ش ــاز گف ب

ــت كرد ــواران ز جا قد راس ــر مي خ پي
ــين  ــرخيل مخموران حس ــرور و س س
ــم  ــي من ــه مي گوي ــواري را ك باده خ
ــرد ــوش ك ــي ن ــي را تمام ــاغر م س
ــاغر بيار ــك س ــت ي ــرت گر هس ديگ

تا جايي كه:
ــود ــي نب ــان باق ــاقي نش ــر از س ديگ
ــي ــي و از توي ــزم از من ــي ب ــد ته ش

ــاقي نبود ــواره جز س ــه آن مي خ زانك
ــد دويي ــو ش ــه يك س ــد ب ــاد آم اتح

اما واقعه عاشورا ابعاد ديگر و پيام هاي ديگري هم دارد. يكي از ابعاد و پيام هاي راهبردي عاشورا، نهايت و 
اوج ايثار و فداكاري براي باقي و استوار ماندن يك حقيقت بزرگ تر يعني مكتب اسالم و آئين پيامبر عظيم الشأن 

اسالم (ص) است. اين پيام در اين جمله ماندگار حضرت اباعبداهللا الحسين (ع) ظهور و بروز يافته است.
اِن كاَن ديُن محمٍد لَم يستقم اّال بقتلي فياُسيوُف ُخذيني

اگر دين محمد (ص) جز با كشته شدن من پايدار نمي ماند پس اي شمشيرها مرا دريابيد.
ديني كه پايداريش با خون چون حسيني تضمين شده باشد، ارزش آن را دارد كه هزاران هزار انسان شيفته 
ــختي ها و مصائب اين مسير را به جان بخرند و آن را  ــيداي آن جمال بي مثال براي آن فداكاري كنند و س و ش

در برابر مصائب خاندان اهل بيت خصوصا حسين بن علي و يارانش ناچيز بشمارند.
آري به قول جناب عمان ساماني:

ــت ــه نيس ــواي خان ــا را ه ــره م هم
ــر و تيغ ــر از تي ــن راه غي ــت در اي نيس
ــتافتن بش ــر  بس ــد  باي ــا  پ ــاي  ج

ــوختن پروانه نيست هر كه َجست از س
ــغ ــان دارد دري ــس ز ج ــا هرك ــو مي گ
ــن ــر تافت ــرط راه رو ب ــت ش نـيس
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موشك هاي افتخار
ــايد اين اولين باري است كه رسما از ارسال  ش
سالح و موشك توسط جمهوري اسالمي ايران به 
مردم مظلوم فلسطين در غزه سخن رانده مي شود 
و مسئوالن كشور ابايي از طرح اين موضوع ندارند 

و به آن افتخار مي كنند.
ــام خميني(ره) پرچمدار حمايت واقعي از مردم  ام
ــطين بود. اعالم جمعه آخر ماه مبارك رمضان  فلس
ــط امام بود كه مظلوميت  به عنوان «روز قدس» توس
ــه اي جهاني مبدل كرد و  ــطين را به دغدغ ملت فلس
ــام و در دوران  ــت پس از ام هيچ گاه اين نگاه و سياس
رهبري رهبر معظم انقالب تغيير كه نكرد هيچ، بلكه 
جنبه هاي عملي بيشتري به خود گرفت. صهيونيست ها 
فكر مي كردند هميشه با صحنه هايي مواجه اند كه اين 
ــه مظلوم با سنگ و تير و كمان در مقابل  ملت هميش
ــلح آنان صف آرايي كرده و با  تانك هاي تا دندان مس
ــان مي توانند بر تسلط خود  به خاك و خون كشيدنش
ــلح به موشك هايي است  بيفزايند، اما غزه امروز مس
كه قلب اسرائيل (تل آويو) را به جهنمي تبديل مي كند 
ــت  كه هرگز تصورش را هم نمي كردند. همين وحش
است كه وزير خارجه آمريكا را سراسيمه راهي اسرائيل 
ــما هستيم،  مي كند تا به آنان اعالم كنند ما در كنار ش
ــتارتان ادامه  ــت، به كش اعالم آتش بس هنوز زود اس
دهيد. كودكان فلسطيني را در خواب به آغوش مرگ 

بفرستيد و خانه هايشان را بر سرشان ويران كنيد. 
ــم به راه كمك  غزه امروز همچنان مظلوم و چش
كشورهاي اسالمي و اعرابي است كه چند دهه است 
ــان را به  آمريكا و صهيونيست ها فروخته اند و  شرفش
ــت كه اعالم  ــليك موشك هاس در اين ميان غريو ش
ــتند كه در  ــا اين ملت و دولت ايران هس ــد تنه مي كن
عمل حامي مظلوم ترين مردم روي كره زمين بوده اند. 
چه زيبا گفت عبدالباري عطوان، نويسنده سرشناس 
عرب: «اشك شما (سران عرب) به چه درد مردم غزه 

مي خورد، سالح بفرستيد.»

6

آمريكا جلوي آتش بس 
در غزه را گرفت

رهبر معظم انقالب:

غزه نشان داد راهي جز دفاع مقتدرانه نيست

طرح سوال از رئيس جمهور 
منتفي شد

 الريجاني: اطاعت از اوامر رهبري
 فريضه و مايه افتخار اينجانب و نمايندگان مجلس است

 مطهري: تابع واليت فقيه هستيم
 جاللي: اطاعت از رهبري، خط مشي ماست

ــوراي اسالمي در اطاعت  نمايندگان مجلس ش
ــالمي با  ــروز رهبر معظم انقالب اس ــان دي از فرم
ــوال  ــار بيانيه اي، امضاهاي خود را از طرح س انتش

از رئيس جمهور پس گرفتند.
ــور يكي از  ــوض حيدرپ ــزارش ايرنا، ع ــه گ ب
ــيه جلسه  ــوال از رئيس جمهور در حاش طراحان س
ــع خبرنگاران، بيانيه انصراف  علني مجلس در جم
ــوال از رئيس جمهور را قرائت  نمايندگان از طرح س
كرد. در اين بيانيه آمده است: هميشه رهنمودهاي 
ــان نصب العين و  رهبر معظم انقالب و فرامين ايش

فصل الخطاب براي نمايندگان بوده است.
ــود تصريح  ــه خ ــس در بياني ــدگان مجل نماين
ــر معظم انقالب  ــا لبيك به فرمان رهب ــد: ب كرده ان
ــوال كننده، انصراف خود را  اسالمي، نمايندگان س

از طرح سوال اعالم مي دارند.
ــهرضا در مجلس تاكيد كرد كه اين  نماينده ش
ــوال كننده تهيه  ــوي همه نمايندگان س بيانيه از س

شده است.
رئيس مجلس هم در نامه اي به حضرت آيت اهللا 
ــالمي تاكيد كرد:  خامنه اي رهبر معظم انقالب اس
ــالمي  ــاي حكيمانه جنابعالي براي امت اس نظره
راهگشاست، ازجمله در مورد سؤال از رئيس جمهور 

ــدگان مجلس پيگير آن بودند،  ــه عده اي از نماين ك
ــؤال كنندگان، امر فرموديد  ضمن درستي اقدام س

كه اين اقدام همين جا متوقف شود.
ــزي خبر، علي الريجاني  به گزارش واحد مرك
ــلمين  ــزود: قطعا نظر ولي امر مس ــه اف ــن نام در اي
ــراف دارند، براي  ــلمانان اش كه بر همه مصالح مس
ــوده و اطاعت از  ــعادت ب ــالمي قرين س جامعه اس
ــه افتخار اينجانب  ــر حضرتعالي، فريضه و ماي اوام
ــت. علي مطهري، يكي از  و نمايندگان مجلس اس
ــوال از رئيس جمهور هم با  ــان اصلي طرح س طراح
ــمند رهبر معظم  ــات ارزش تاكيد بر اين كه فرمايش
ــت، گفت: ما  ــه منزله حكم حكومتي اس انقالب ب
ــوال از  ــتيم و بنابراين طرح س تابع واليت فقيه هس

رئيس جمهوري منتفي است.
كاظم جاللي، رئيس فراكسيون رهروان واليت 
ــخنان مقام  ــاره به س ــز در گفت وگو با فارس با اش ني
ــت و مجلس در  ــري در قدرداني از دول ــم رهب معظ
موضوع سوال از رئيس جمهور و لزوم توقف اين طرح 
اظهار كرد: كالم رهبري براي ما حجت است و آنچه 
را كه ايشان تدبير بفرمايند ما وظيفه خود مي دانيم كه 

بر همان اساس حركت خود را تنظيم كنيم.
ادامه در صفحه 2

داروهاي  
سرطاني مشمول 

بيمه شد
داروهاي  جديد از پانزدهم مهر در فهرست 

تعهدات دارويي بيمه ها قرار مي گيرد
ــراي واردات  ــورد نياز ب ــاص نيافتن ارز م اختص
ــه گريبانگير بيماران  ــاي ضروري بيش از هم داروه
ــالم دارويي كه  ــياري از اق ــت؛  بس ــده اس خاص ش
ــكان متخصص براي مبتاليان به بيماري هاي  پزش
خاص تجويز مي كنند يا مشابه داخلي ندارد يا پزشك 
ــالح مي داند كه بيمار فقط نوع خارجي اين داروها  ص
ــرف كند. كاهش توليد و واردات دارو به مرحله  را مص
ــود بيش از 30 قلم  ــيده و به كمب نگران كننده اي رس
داروي بيماري هاي خاص در كشور منجر شده است.

هم اكنون داروي بيماري هاي سرطان، سرطان 
ــمي  ــاي قلبي و تاالس ــم، بيماري ه ــودكان، آس ك
ــور را  ــترين ميزان كمبود در مراكز درماني كش بيش
ــي كه بيش از پيش متاثر از تحريم هاي  دارند، وضع
بين المللي براي تبادالت بانكي و نوسانات نرخ ارز در 
كشور است. در چنين شرايطي ايجاد بازار سياه براي 
داروهاي وارداتي كمياب يا ناياب،خريد و فروش آنها 
با قيمت هاي نجومي و سختي تامين هزينه هاي اين 
ــكالتي است كه به بحراني شدن وضع  داروها از مش

درمان بيماران خاص دامن زده است. 
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صداي تبر همچنان در جنگل مي پيچد
 طي سال هاي 89 و 90 حدود 1/5 ميليون متر مكعب چوب

از جنگل هاي شمال بهره برداري شده است
ــت كه  ــع دولتى حاكى از آن اس ــاى مناب آماره
چوب بهره بردارى شده در مجموع سال هاى 89  و 
ــمال ايران بالغ بر 5 / 1 ميليون  90 از جنگل هاى ش
ــت. متخصصان جنگل با انتقاد از اين  مترمكعب اس

بهره برداري كه البته ظاهرا به شكل قانوني صورت 
ــمال در  ــت، مي گويند كه جنگل هاي ش گرفته اس

حال حاضر به قدري آسيب ديده  است
ادامه در صفحه 15

ــرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب  حض
ــالمي، روز گذشته در جمع صدها نفر از فعاالن  اس
طرح شجره طيبه «صالحين»، بسيج را از معجزات 
ــتند و با اشاره به نياز مستمر  انقالب اسالمي دانس
ــيج،  بر ارتقاي  ــور،  ملت،  انقالب و تاريخ به بس كش

كيفي فعاليت هاي اين نهاد تاكيد كردند.
ــيگري هاي  ــان همچنين جنايات و وحش ايش
ــردم نوار غزه را،  ــتي در حمله به م رژيم صهيونيس
ــردمداران اين  ــان دهنده سبعيت حيرت آور س نش
ــت مضاعف و  ــاره به وقاح ــم خواندند و با اش رژي
ــه در حمايت از  نفرت آور آمريكا، انگليس و فرانس
كشتار مردم غزه تاكيد كردند: كشورهاي اسالمي 
ــاي عربي، با اصالح رفتار خود  بخصوص دولت ه
ــردم مظلوم اما  ــاله، ضمن كمك به م ــن مس در اي
شجاع و سرافراز نوار غزه، براي شكستن محاصره 
ــالم نيز به تأسي  اين منطقه تالش كنند و امت اس
ــتادگي و  ــت پيروز مردم غزه بداند كه ايس از مقاوم
ــتقامت، تنها راه نجات و غلبه بر دشمنان اسالم  اس

است.
ــش مهمي  ــه اي بخ ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــوادث هفته  ــن ديدار را به ح ــان در اي از سخنانش
ــد كردند:  ــاص دادند و تاكي ــوار غزه اختص اخير ن
ــيگري هاي صهيونيست ها در حمله به مردم  وحش
بي گناه و غيرنظامي غزه، بايد وجدان دنياي اسالم 
ــلمان  ــكان دهد و حركت عظيم ملت هاي مس را ت

روح تازه اي پيدا كند.
ايشان در تبيين ابعاد حركت رژيم صهيونيستي 
ــگفت آور  ــبعيت ش ــه غزه افزودند: س ــه ب در حمل
ــغالگر در حمله به غزه نشان  ــردمداران رژيم اش س
داد اين عناصر كامال وحشي، هيچ بويي از انسانيت 

نبرده اند.
ــد: جنايات  ــان كردن ــالب خاطرنش رهبر انق
ــت ها در غزه همچنين ماهيت دشمنان  صهيونيس

جهان اسالم و ماهيت مدعيان جمهوري اسالمي 
در مجامع بين المللي، را بخوبي آشكار كرد.

ــديد از  ــت اهللا خامنه اي با انتقاد ش ــرت آي حض
حمايت واضح سردمداران نظام استكبار از جنايات 
صهيونيست ها خاطرنشان كردند: آمريكا، انگليس 
ــه به رژيم سنگدل و بي رحم صهيونيستي  و فرانس

حتي يك اخم نكردند و با حمايت و تشويق و تقويت 
ــمنان خشن  ــان دادند كه دش اين جنايتكاران، نش
ــانيت  ــالم چقدر از اخالق و انس ــور امت اس و منف

به دورند.
ــردمداران استكبار از جمله  ــان افزودند: س ايش
ــي  ــت هاي وحش ــكا كه از فجايع صهيونيس آمري
ــا وقاحت  ــه ب ــد، چگون ــت مي كنن ــزه حماي در غ
ــد و خود را در  ــر دم مي زنن ــف از حقوق بش مضاع
ــورهاي ديگر  موضع محاكمه كننده ملت ها و كش

قرار مي دهند؟
ــورهاي عربي  رهبر انقالب افزودند: رفتار كش
ــبي  ــالمي نيز در قبال حوادث غزه رفتار مناس و اس
ــرف اكتفا كردند و  ــرا كه برخي فقط به ح ــود؛ چ نب
ــت ها را محكوم  برخي حتي در حرف نيز صهيونيس

نكردند.
ــاني كه داعيه دعوت به  ــان افزودند: كس ايش

ــالم را دارند، در مسائل  وحدت و هدايت دنياي اس
ــي آنهاست  ديگري كه تامين كننده اغراض سياس
ــن ماجرا چون  ــوند، اما در اي ــت وارد مي ش بصراح
طرف آنها آمريكا و انگليس است از محكوم كردن 
صريح و واقعي صهيونيست ها خودداري و حداكثر 

به حمايت لفظِي كم ارزش بسنده كردند.

ــد كردند:  ــه اي تاكي ــت اهللا خامن ــرت آي حض
كشورهاي اسالمي و بخصوص دولت هاي عربي 
بايد در حركتي متحد، ضمن كمك به مردم مظلوم 
ــره اين منطقه  ــدن محاص ــته ش غزه براي برداش

تالش كنند.
ــان با تجليل از استقامت عزت آفرين مردم  ايش
ــه توفيق الهي،  ــوار غزه افزودند: آنها ب و جوانان ن
ــتادگي  يك بار ديگر ثابت كردند كه با ايمان و ايس
ــي،  مي توان بر مجموعه هاي بزرگ،  و سختكوش
ــلح، پيچيده و حمايت شده از سوي مستكبران  مس

نيز غالب آمد.
ــتپاچگي رژيم  ــاره به دس ــر انقالب با اش رهب
ــتي براي آتش بس خاطرنشان كردند:  صهيونيس
ــاز كردند،  ــي را آغ ــه خباثت و ددمنش ــاني ك كس
ــتري نيز دريافت كردند، به شكلي كه  ضربات بيش
ــس، از جمع كوچك مردم نوار  اكنون براي آتش ب

غزه، دستپاچه تر شده اند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزايش قدرت مادي 
و معنوي و دفاع جانانه و مقتدرانه در مقابل دشمنان 
ــالمي  ــوادث غزه براي امت اس ــالم را پيام ح اس
خواندند و افزودند: ماجراي غزه نشان داد كه براي 
غلبه بر توطئه ها، خباثت ها و نامردي ها هيچ راهي 

جز دفاع مقتدرانه نيست.
ايشان خاطرنشان كردند: دنياي اسالم بايد براي 
آسيب ناپذيري در مقابل دشمنان، هم قدرت ايماني 
ــرفت  و عزم و اراده خود را افزايش دهد و هم با پيش
علمي و فناوري به توانايي ساخت تجهيزات زندگي 

اعم از سالح و غيرسالح دست يابد.
ــت ايران اين  ــد: البته مل ــر انقالب افزودن رهب
ــود درك كرده  ــدس خ ــاع مق درس را از دوران دف
ــت و به همين علت، مردم، جوانان و دانشمندان  اس
ــرزمين براي پيشرفت و اقتدار كشور در حال  اين س

تالشند. 
رهبر انقالب ضرورت اتحاد امت اسالمي و نيز 
اتحاد دروني هر ملت مسلمان را از ديگر درس هاي 
ــان كردند: اين  ــد و خاطرنش ــوادث اخير ناميدن ح

واقعيت در مورد ملت ايران نيز، صادق است.
ــان از همين زاويه، به تبيين فلسفه دعوت  ايش
ــرر خود به وحدت و همدلي پرداختند و افزودند:  مك
ــان، و فعاالن  ــه صاحبان قلم و زب ــه مداوم ب توصي
ــي، جناح هاي  ــاي اينترنت ــي و پايگاه ه مطبوعات
ــي و غيراجرايي براي  ــئوالن اجراي ــي و مس سياس
ــدت، در اقتدار و  ــت كه وح ــاد به اين دليل اس اتح
پيشرفت كشور و حفظ جايگاه جمهوري اسالمي در 

جهان داراي تاثيراتي عظيم و حياتي است.
رهبر انقالب با تجليل از وحدت و همدلي ملت، 
به پاسخ مثبت سران سه قوه به دعوت ايشان براي 

همدلي اشاره كردند و افزودند:
ادامه در صفحه 2

 جنايات رژيم صهيونيستي در حمله به مردم نوار غزه، نشان دهنده سبعيت 
حيرت آور سردمداران اين رژيم است

 سردمداران استكبار و آمريكا از فجايع صهيونيست ها در غزه حمايت مي كنند
 رفتار كشورهاي عربي و اسالمي در قبال حوادث غزه رفتار مناسبي نبود

 معتقدم اين حركت (سوال از رئيس جمهور) تا همين جا كافي است و ديگر ادامه نيابد
 تقويت و توسعه فعاليت هاي بسيجي به همه ابعاد زندگي، از وظايف اساسي 

دست اندركاران اين نهاد است

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

پرونده
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نگاه روزآمد به يك واقعه
به عاشورا  بايد 
به گونه اي 
نگريست كه 
گويي در زمان 
حال رخ داده 
است

هيالري كلينتون بار ديگر 
حمايت آمريكا از 
اسرائيل 
را اعالم 
كرد

واردات گاز ايران از تركمنستان افزايش مي يابد
ــت در امور گاز از افزايش ظرفيت  معاون وزير نف
ــتان در آينده نزديك به  واردات گاز ايران از تركمنس

40 ميليون مترمكعب در روز خبر داد. 
ــران در گفت وگو  ــركت ملي گاز اي مديرعامل ش
ــش ماه پيش  ــانا با بيان اين كه ايران از حدود ش با ش
دريافت كننده روزانه چهار تا پنج ميليون مترمكعب گاز 
از اين كشور بوده است، افزود: با توجه به گفت و گو هاي 
مقام هاي انرژي دو كشور انتظار مي رود ظرف دو تا سه 

هفته آينده اين ميزان واردات به 40 ميليون مترمكعب 
در روز افزايش يابد. وي درباره شرايط كنوني گازرساني 
به كشور نيز گفت: با توجه به زيرساخت هاي آماده شده 
ــمال و شمال شرق كشور، راه اندازي  بويژه درحوزه ش
ــات تقويت فشار گاز جديد (پارچين، سمنان و  تاسيس
دشت) و اتصال (لوپ كردن) خطوط اصلي به يكديگر 
ــتيباني آنها، پيش بيني مي شود  با هدف تقويت و پش

تامين گاز در زمستان با روند مطلوبي انجام گيرد.
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ادامه از صفحه اول
ــئوالن قوا و تاكيد آنان بر  ــخ مثبت و با ارزش مس از پاس
ــكر  ــليقه ها، تش ــدت در عين برخي اختالف نظرها و س وح
ــا مراقبت در  ــوب ب ــن حركت خ ــت اي ــم و الزم اس مي كن

اظهارنظرها و اقدامات، استمرار يابد.
ــوال مجلس از  ــه موضوع س ــن بحث ب ــان در همي ايش
ــد: اين حركت  ــان كردن ــور پرداختند و خاطرنش رئيس جمه

تاكنون از دو جنبه قابل تحسين و تمجيد است.
ــوال از  ــاد مثبت، س ــريح اين ابع ــالب در تش ــر انق رهب
ــان دهنده  ــئوالن اجرايي را نش ــاير مس ــور و س رئيس جمه
ــئوليت نمايندگان ملت در قبال مسائل كشور  ــاس مس احس
ــتند و افزودند: مسئوالن اجرايي نيز با اعتماد به نفس و  دانس

شجاعت براي توضيح و پاسخ اعالم آمادگي كرده اند.
ــر انقالب افزودند: اقدام قوه مقننه در عمل به وظيفه  رهب
ــت و صداقت اقدامات خود،  ــز اعتقاد قوه مجريه به صح و ني
ــدم اين حركت تا  ــراي دو قوه بود، اما معتق ــان خوبي ب امتح

همين جا كافي است و ديگر ادامه نيابد.
ايشان افزودند: مردم هم با بصيرتند و تشخيص مي دهند 

كه ادامه اين كار، همان چيزي است كه دشمن مي خواهد.
ــور  ــاره به نياز كامل كش حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــده اي از دو  ــت ع ــان كردند: ممكن اس به آرامش خاطرنش
ــتفاده از وسايل تبليغ از  ــات و با اس طرف تحت تاثير احساس
ــلوغ كنند  ــه روزنامه ها و پايگاه هاي اينترنتي فضا را ش جمل
ــئوالن براي عمل به وظايفشان نياز به  در حالي كه همه مس
آرامش دارند و مردم نيز خواستار آرامش هستند و ادامه نيافتن 
ــاله نشان خواهد داد كه قواي مقننه و مجريه بيش از  اين مس

هر چيز به وحدت و آرامش احترام مي گذارند.
ــان در  ــرت آيت اهللا خامنه اي همچنين در سخنانش حض
جمع مسئوالن و فعاالن شجره طيبه صالحين بسيج، تقارن 
ــورا را درس آموز دانستند و  ــيج با حادثه عظيم عاش هفته بس
ــوز كربال نبود، از  ــوز اما عبرت آم افزودند: اگر حادثه جگرس
حقيقت اسالم چيزي باقي نمي ماند. به همين علت ماجراي 
عاشورا بايد همواره به عنوان يك درس و يك پرچم هدايت 

در مقابل چشمان جامعه اسالمي باشد.
ــه هايي  ــان دوران دفاع مقدس را تداعي كننده گوش ايش
ــان  ــهدا (ع) خواندند و خاطرنش از فداكاري اصحاب سيدالش
ــن مظاهر اين  ــته ترين و مهم تري ــيج از برجس ــد: بس كردن

فداكاري ها بوده است.
ــيج را از مظاهر  ــكيل بس ــالمي، تش ــالب اس ــر انق رهب
ژرف انديشي و حكمت الهي امام خميني (رض) برشمردند و 
افزودند:  بسيج در دفاع مقدس داراي عيار باالي خلوص بود 

كه امروز نيز همان عيار باال، بايد حفظ و متجلي شود.
ــان تر  ــان حفظ خلوص در دوران دفاع مقدس را آس ايش
ــا غيرنظامِي مقابله با  ــدن در ميداِن پيچيده ام ــص مان از خال
دشمنان دانستند و تاكيد كردند: بسيج در مجموعه هاي خود 

مراقب ايمان،  توكل، معنويت و روحيه فداكاري باشد.
رهبر انقالب پرهيز از آفاتي نظير غرور، تظاهر و رياكاري 
را ضرورت بسيجي بودن و بسيجي ماندن خواندند و با اشاره 
ــي و ارتقاي مستمر كيفيت فعاليت ها  به استمرار عمق بخش
افزودند: بايد از هرگونه سطحي نگري در ابعاد مختلف پرهيز 

كرد.
ــجره طيبه صالحين را به عنوان اقدامي  ــان طرح ش ايش
براي عمق بخشي معرفتي و تربيتي،  مورد تحسين قرار دادند 
و افزودند: بايد به گونه اي عمل كنيم كه بسيج به عنوان الگو 
ــالم  ــتورالعملي زنده، پويا و قابل پيروي، در دنياي اس و دس

تثبيت شود.
ــعه فعاليت هاي  حضرت آيت اهللا خامنه اي تقويت و توس
ــي  ــف اساس ــي را از وظاي ــاد زندگ ــه ابع ــه هم ــيجي ب بس
دست اندركاران اين نهاد برشمردند و افزودند: در بحث سبك 
ــيجيان مي توانند با عيارسنجي رفتار  ــيج و بس زندگي نيز بس
ــي  خود در خانواده، محيط كار  و اجتماع، به نوعي خودشناس

و اصالح دست بزنند.
ــيج در زمينه هاي  ــان با قدرداني از حضور موفق بس ايش
علمي، فناوري، خدمات اجتماعي و نظريه پردازي در زندگي 
ــور و انقالب به دفاع نظامي  اجتماعي افزودند: اگر روزي كش
در مقابل دشمن نيازمند شود، بي ترديد همين مجموعه هاي 

ــران، دالوري و اقتدار و  ــجاع اي ــه جوانان ش ــيجي و هم بس
ــان خواهند  ــت ناپذيري ملت ايران را به تمام دنيا نش شكس

داد.
ــگر جعفري فرمانده  ــردار سرلش در ابتداي اين ديدار، س
ــداران انقالب اسالمي با اشاره به تالش براي  كل سپاه پاس
ارتقاي مستمر فعاليت هاي فرهنگي بسيج و ضرورت حضور 
سازمان يافته بسيجيان در مقابله با جنگ نرم دشمنان گفت: 
با تشكيل شجره طيبه صالحين، بيش از سه ميليون بسيجي 

در حلقه هاي معرفتيـ  تربيتي صالحين فعال شده اند.
سردار سرتيپ نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين نيز 
با اشاره به استقبال استادان حوزه و دانشگاه و نخبگان جامعه 
از نظام معرفتيـ  تربيتي صالحين اعالم كرد: در سازماندهي 
ــي، علمي، معرفتي، تربيتي،  ــيج ابعاد مختلف دفاع جديد بس
ــي بسيج، در هسته هاي شجره  فرهنگي، مردم ياري و ورزش

طيبه صالحين سازماندهي شده است.
ــالم  ــن ديدار، آقايان و خانم ها: حجت االس ــه اي در ادام
ــخگويي به  ــه و پاس ــز توليد انديش ــس مرك ــي، رئي فرحان
ــالم پاكباز، سرمربي طرح صالحين از  شبهات؛ حجت االس
استان خوزستان؛ معصومه احمدي، مربي طرح صالحين از 
استان قم؛ دكتر محمدرضا عبدي، دكتراي فيزيك اتمي از 
ــگاه صنعتي اصفهان از بسيج اساتيد استان اصفهان؛  دانش
ــيج  ــراح و متخصص زنان از بس ــژگان كريمي، ج ــر م دكت
ــتان يزد؛ فتح اهللا فريدي وثوق، دارنده  ــكي اس جامعه پزش
ــيج ورزشكاران  ــيايي جودو و از بس مدال هاي جهاني و آس
ــتان همدان و هادي زينلي، فرزند شهيد از بسيج مساجد  اس
ــاره علل و اهداف اجراي طرح  ــالت تهران بزرگ درب و مح
ــتادان و  ــاماندهي اس ــجره طيبه صالحين، چگونگي س ش
ــرمربي، مربي و سرگروه حلقه هاي  بسيجيان در سطوح س
ــارت علمي بر روند ارتقاي  ــيـ  تربيتي صالحين، نظ معرفت
ــايي ظرفيت هاي جديد به موازات  ــي فعاليت ها، شناس كيف
ــي علمي طرح، رصد شبهات و ارائه پاسخ هاي  آسيب شناس
ــازي معنوي در حلقه هاي  ــتدل و توجه كامل به خودس مس

معرفتي، نكاتي را بيان كردند.

 نتيجه آزمايش هاي پرونده ستار 
بهشتي در اختيار قوه قضاييه

سازمان پزشكي قانوني اعالم كرد: بررسي  آزمايش هاي 
ــتار بهشتي خاتمه يافت و نظر  ــده بر بدن مرحوم س انجام ش
ــتگاه قضايي قرار  ــكي قانوني در اختيار دس كميسيون پزش

گرفت.
ــب مربوط به  ــت: مطال ــكي قانوني تاكيد كرده اس پزش
ــخنگوي قوه قضاييه  ــا از طريق س ــات پرونده صرف محتوي
ــر، مصاحبه  ــر نوع اظهارنظ ــد و ه ــاني خواهد ش اطالع رس
ــئوالن  ــاره كه از جانب مس ــا خبري در اين ب ــي ي اختصاص
ــار نخواهد  ــود، اعتب ــكي قانوني نقل قول ش ــازمان پزش س

داشت. / واحد مركزي خبر

رئيس سازمان انرژي اتمي: شايعات را 
باور نكنيد

ــازمان انرژي اتمي گفت: شايعه بروز اشكال در  رئيس س
رآكتور اراك را باور نكنيد.

ــي كه در پايان جلسه هيات دولت در جمع  فريدون عباس
ــخ به صحبت هاي يكي از  خبرنگاران صحبت مي كرد در پاس
ــگاران مبني بر اين كه در گزارش اخير آژانس بين المللي  خبرن
انرژي اتمي آمده است اشكاالتي در رآكتور آب سنگين نيروگاه 
اراك وجود دارد و با تأخير راه اندازي مي  شود، افزود: هيچ كدام 

از اين حرف ها را باور نكنيد، همه چيز خوب است./ ايرنا

احمدي نژاد: اجالس پاكستان بسيار 
مهم است

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان ديروز براي 
ــركت در هشتمين نشست سران هشت كشور اسالمي در  ش

حال توسعه (دي 8) وارد پاكستان شد. 
كنفرانس دي 8 از روز دوشنبه بيست و نهم آبان با نشست 
ــت وزراي امورخارجه  ــان آغاز شد و ديروز با نشس كارشناس
ــورمان در  ــت امروز رئيس جمهور كش ــه يافت و قرار اس ادام

نشست سران كشورهاي عضو سخنراني كند.
ــتان در فرودگاه  ــور پيش از عزيمت به پاكس رئيس جمه
ــي و نياز به  ــوالت بين الملل ــا توجه به تح ــاد گفت: ب مهرآب
ــي مشترك، اجالس پاكستان،  هماهنگي و طراحي خط مش

اجالسي بسيار مهم است. / ايرنا

 ديدار هاشمي رفسنجاني 
با 2 فرزندش در اوين

هاشمي رفسنجاني، سه شنبه  شب با حضور در زندان اوين 
با فرزندانش مهدي و فائزه مالقات كرد.

ــنجاني  ــي وكيل خانواده هاشمي رفس عليزاده طباطباي
ــرد: آقاي  ــار ك ــات اظه ــن مالق ــات اي ــوص جزئي درخص
ــت قوه قضاييه از ايشان، با  ــنجاني به درخواس هاشمي رفس
مهدي و فائزه در زندان اوين مالقات حضوري داشته است.

ــاي خانواده  ــاير اعض ــي افزود: در اين ديدار س طباطباي
آيت اهللا هاشمي رفسنجاني، همراه وي نبودند. / ايلنا

 رزمايش بزرگ دريايي ارتش 
دي ماه برگزار مي شود

ــالمي ايران  فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اس
ــواحل  ــرد رزمايش بزرگ واليت 91، دي ماه در س اعالم ك

جنوب شرق كشور برگزار مي شود.
ــودن روز نيروي  ــارس، با توجه به در پيش ب ــه گزارش ف ب
ــياري ديروز در  دريايي ارتش ( 7 آذر) امير دريادار حبيب اهللا س
ــخناني در نشست غيرعلني مجلس به ارائه گزارشي درباره  س
عملكرد اين نيرو پرداخت و اظهار كرد: در آينده نزديك حضور 
در اقيانوس اطلس به منظور نشان دادن اقتدار و توانمندي نظام 

مقدس جمهوري اسالمي ايران صورت مي گيرد./ فارس

واكنش ايران به بيانيه مشترك وزيران 
خارجه اتحاديه هاي عرب و اروپا

ــت و مغرضانه  ــور خارجه با نادرس ــخنگوي وزارت ام س
ــت مشترك وزيران خارجه اتحاديه  خواندن بيانيه اخير نشس
ــي،  عرب و اتحاديه اروپا در قاهره گفت: تعلق جزاير ابوموس
ــالمي  ــرزمين جمهوري اس تنب بزرگ و تنب كوچك به س

ايران امري بديهي و غيرقابل مناقشه است.
ــه اظهار نظرهاي  ــت با تاكيد بر اين ك  رامين مهمانپرس
ــري در واقعيت هاي موجود ندارد،  ــه و ناآگاهانه تاثي مغرضان
ــي در كنار دامن زدن به  ــزود: طرح اين گونه ادعاهاي واه اف
ــرايط كنوني  ــايعات مربوط به تهديد تنگه هرمز كه در ش ش
ــرد، در تضاد با منافع  ــه با اهدافي خاص صورت مي گي منطق

ملت هاي منطقه و اقتصاد جهاني است./ ايرنا

ــالمي با بيان  ــداران انقالب اس ــپاه پاس فرمانده كل س
ــتقيم به غزه  ــالحي به طور مس ــه ايران هيچ نوع س اين ك
نفرستاده است، گفت: ما تنها فناوري خود را در بعد نظامي به 
غزه و ديگر ملل محروم و مسلمان كه در مقابل زورگويان و 

مستكبران مقابله مي كنند، انتقال داده و خواهيم داد.
ــردار سرلشكر محمدعلي جعفري در  به گزارش مهر، س
ــيه افتتاح سامانه تصويري بسيج در جمع خبرنگاران،  حاش
ــت و گفت: اگر  ــا راه نجات مردم غزه دانس ــت را تنه مقاوم
ــرائيل غاصب داشته باشند به  ــي با اس كوچك ترين سازش
ــود و پيروزي با چشيدن مزه شيرين  ــان تمام مي ش ضررش

مقاومت ميسر خواهد شد.
ــلمان غزه  وي افزود: ما اطمينان داريم مردم غيور و مس
ــرائيل  ــان در مقابل رژيم ددمنش اس تا آخرين قطره خونش

مقاومت خواهند كرد.
ــخ به اين پرسش كه آيا ايران  ــپاه در پاس فرمانده كل س
ــراي كمك به  ــت: ايران ب ــتد، گف ــالح مي فرس به غزه س
ــه با زورگويان و  ــلمانان و مظلومان جهان براي مقابل مس
نظام استكباري كمك تكنولوژيكي و فناوري دارد و كاري 

هم كه در غزه انجام داديم بر همين روال است.
ــتاده  ــالح نفرس ــا تاكيد بر اين كه ايران به غزه س وي ب
ــتيم، اما  ــك بفرس ــت، افزود: ما نمي توانيم به غزه موش اس
انتقال تجربه و انتقال فناوري را با همه ملل محروم از جمله 

غزه انجام داده ايم.
ــه جمهوري  ــد مجدد بر اين ك ــري با تاكي ــردار جعف س
ــه نيروهاي  ــك فجر 5 را ب ــران فناوري موش ــالمي اي اس
ــت، گفت: مقدار بي شماري از اين  مقاومت منتقل كرده اس

موشك ها در حال توليد است.
ــران مخالف  ــه آيا اي ــش ك ــه اين پرس ــخ ب وي در پاس
آتش بس در غزه است، گفت: ما خواهان برقراري آتش بس 
ــد همراه با  ــتيم و اين آتش    بس باي ــع مردم غزه هس ــه نف ب

اقتدار باشد.
 الريجاني: با افتخار مي گوييم حمايت مان از 

فلسطين نظامي بود
ــس مجلس با بيان اين كه نمايندگان مجلس آماده    رئي
ــت ها  ــطين در جنگ با صهيونيس ــي با مردم فلس همراه
هستند، گفت: با افتخار مي گوييم كه حمايت ما از فلسطين 

جنبه مادي و نظامي داشت.
به گزارش فارس، علي الريجاني در حاشيه راهپيمايي 

ــان اين كه راهپيمايي نمايندگان  نمايندگان مجلس ، با بي
ــت، افزود:  ــطين معنادار اس مجلس در حمايت از ملت فلس
ــزه مباحث مختلفي  ــتي به غ درباره حمله رژيم صهيونيس
ــترك  ــت، اما آنچه در بين همه اين مباحث مش مطرح اس

است، اشتباه محاسباتي رژيم صهيونيستي است.
ــتي تصور  ــان اين كه رژيم صهيونيس ــي با بي الريجان
مي كرد براي خروج از پوسته انزوا مي تواند به حماس ضربه 
ــطين با الگوي عاشورايي امام  بزند، تصريح كرد: مردم فلس
حسين (ع) در مقابل صهيونيست ها ايستادند و البته از ملت 

ايران نيز پند گرفته اند.
رئيس مجلس با بيان اين كه سالح مجاهدت همراه 
ــخ محكم مردم غزه به  ــطين، پاس ــك هاي فلس با موش
ــتي با  ــت ها بود، تاكيد كرد: رژيم صهيونيس صهيونيس
ــطين، بيش از گذشته در شرايط  ــخ قوي مردم فلس پاس
ــتي در اين  ــت و رژيم صهيونيس ــقوط قرار گرفته اس س
ــي اظهار  ــد ديد. الريجان ــران جدي خواه ــرا خس ماج

ــطين و  ــرد: ما با افتخار اعالم مي كنيم كه از ملت فلس ك
ــاس حمايت كرديم و با افتخار اعالم مي كنيم كه در  حم
ــخت ترين شرايط در كنار مردم فلسطين خواهيم بود.  س
ــينند و نشست برگزار  ــورهاي عربي كه مي نش اين كش
مي كنند، بايد بدانند كه ملت فلسطين نيازي به سخنراني 

و نشست ندارد.
ــزود: برخي ها در اين ماجراها گفته اند كه ما برده  وي اف
ــت كه كشورهاي عربي براي  ــتيم؛ اما حرف ما اين اس نيس

كمك به ملت فلسطين بايد كمك نظامي كنند.
ــه نمايندگان مجلس به عنوان  الريجاني با بيان اين ك
ــاده اعزام به غزه و  ــدگان ملت اعالم مي كنند كه آم نماين
ــتند،  ــطين هس ــت ها در كنار ملت فلس جنگ با صهيونيس
ــفارت مصر در ايران كه همراه با نمايندگان  ــئول س از مس
ــتي شركت كرده بود،  مجلس در راهپيمايي ضدصهيونيس
ــدگان مجلس به غزه را فراهم  ــت زمينه اعزام نماين خواس

كند.

جعفري: فناوري ساخت موشك فجر 5 از ايران به غزه منتقل شد
تعداد زيادي از اين موشك ها در حال توليد است

غزه نشان داد راهي جز دفاع مقتدرانه نيست
كمي از سياسترهبر معظم انقالب: 

ــل 115 قانون  ــوراي نگهبان بازبيني اص ــخنگوي ش س
ــي براي تطبيق شرايط و مصاديق نامزدي در انتخابات  اساس
ــراي افزايش  ــورا ب ــوري را از اقدامات اين ش ــت جمه رياس
سالمت انتخابات بعد از بيانات رهبر انقالب برشمرد و اعالم 
ــي صالحيت ها اعالم برائت از فتنه مي تواند  كرد كه در بررس

موجبي باشد براي رفع بخشي از اتهامات.
ــاره به  ــو با مهر، با اش ــي در گفت وگ ــعلي كدخداي عباس
ــون انتخابات كه  ــس براي اصالح قان ــي از طرح مجل بخش
ــي و مذهبي بودن نامزدها مربوط  به بحث تعيين رجل سياس
مي شود، اظهار كرد: براي محدود كردن ثبت نام كانديداهاي 
ــكل  ــت جمهوري بايد وارد ش متقاضي براي انتخابات رياس
ــويم. ممكن است افرادي باشند كه شرايط حداقلي  حزبي ش
ــته باشند، اما مصداق رجل سياسي و  را به قول مجلس نداش
مذهبي باشند، حاال چه بايد كرد؟ در اين جا ما مجبوريم طبق 
ــوراي  ــون عمل كنيم و اين يعني محدوديت اختيارات ش قان

نگهبان.
ــر اين كه مجلس  ــوراي نگهبان با تاكيد ب ــخنگوي ش س
ــان را محدود كند، گفت: با اين گونه  ــوراي نگهب نمي تواند ش
اقداماتي كه االن در حال بررسي در مجلس است اين مساله 
حل نمي شود، البته ممكن است اين دوره شما تنفسي داشته 

باشيد و افراد كمتري مراجعه كنند.
ــل 115 قانون  ــوراي نگهبان اص ــد كرد كه ش وي تاكي
اساسي را كافي مي داند و مي توان از بند هاي كيفي اين اصل 
ــه عنوان مثال از طريق كار  ــراي محدود كردن كانديداها ب ب
حزبي عمل كرد. كدخدايي گفت: ممكن است در بحث تعيين 
ــي و مذهبي، ابهام وجود داشته باشد؛ اما  مصداق رجل سياس
ــوراي نگهبان مشخص كرده و  قانونگذار مرجعي را به نام ش
گفته كه تشخيص اين شورا مالك و هر چه را شوراي نگهبان 

اعالم كرد، درست است.
ــوراي نگهبان، اين موضوع  وي افزود: در ادوار مختلف ش
مورد توجه بوده است، اما ممكن است در جايي شورا كوتاهي 
ــورا بايد به اين  ــت و ش ــد كه اين حرف ديگري اس كرده باش
ــته باشد كه وقتي گفته مي شود رجل سياسي  نكته توجه داش
ــي يا اين كه وقتي مي گوييم  ــي يعني چه مصداق هاي و مذهب
ــته  ــد، الزاما فردي كه تحصيالت عالي داش مدير و مدبر باش

باشد مد نظر نيست.
ــراي حل اين  ــوراي نگهبان تاكيد كرد: ب ــخنگوي ش س
مشكل بايد به پايگاه هاي حزبي و اجتماعي در جامعه برسيم 

كه احزاب بتوانند با يك اعتبار بيشتر افرادي را تعيين كنند.
ــخصا وارد  ــت كه افراد ش ــكل ما اين اس وي گفت: مش

ــوند.  مي ش ــات  انتخاب
ــعار  ش ــك  ي ــروز  ام
ــعار  ــد و فردا ش مي دهن
ــن بين  ــري. در اي ديگ
ــت كه  ــي نيس نيز كس
ــخگوي تغيير رفتار  پاس
ــعار اين افراد باشد.  و ش
اگر احزاب باشند به دليل 
اين كه مي خواهند عمر 
سياسي طوالني داشته 

ــه بتواند اهداف آنها را به  ــند، فردي را معرفي مي كنند ك باش
درستي عملياتي كند.

ــخ به اين سوال كه در بررسي صالحيت  كدخدايي در پاس
ــوراي  ــراي رد صالحيت در ش ــان آيا مالك ب ــالح طلب اص
ــاني هستند كه محكوميت دادگاهي در حوادث  نگهبان كس
سال 88 داشتند يا افرادي را كه اظهارنظرهاي خالف قانون 
نيز داشتند نيز شامل مي شود، گفت: رفتار و گفتار افراد مالك 

بررسي هاي صالحيت افراد در شوراي نگهبان است.
وي درخصوص شرط هايي كه برخي اصالح طلبان براي 
حضورشان در انتخابات مطرح كرده اند، گفت:   شرط گذاري 
آنها خيلي بي معناست. هر كسي كه عالقه اي به نظام  داشته 
ــته باشد در هر زماني مي تواند  و به آرمان هاي آن اعتقاد داش
ــه هر دفعه  ــام بردارد. اين ك ــا باري از دوش نظ ــد ت ورود كن
ــرطي را براي نظام بگذارند ما هم عطايشان را به  بخواهند ش
ــان مي بخشيم و به آنها مي گوييم خداحافظ و زحمتي  لقايش
ــرط گذاري كنيد. ما نبايد از  به خودتان ندهيد تا براي نظام ش

نظام طلبكار باشيم، بلكه نظام از ما طلبكار است.
ــراد رفتارهاي آنان را با قوانين  ــت: ما مثل بقيه اف وي گف
ــته باشد، تائيد  تطبيق مي دهيم و هر كس كه صالحيت داش

مي شود.
 سخنگوي شوراي نگهبان گفت: آنهايي كه محكوميت 
ــان مشخص است، اما الزاما همه  دادگاهي دارند كه تكليفش
ــتند. برخي هم در اظهاراتشان صراحتا گفتند كه  اين طور نيس
ما  بخش هايي از قانون اساسي را قبول نداريم. اين افراد نبايد 

انتظار داشته باشند كه قانون هم آنها را قبول داشته باشد.
وي گفت: طبعا اين رفتارهاو گفتارها ناشي از اعتقاد افراد 
ــان را قبول  ــوراي نگهب ــت. اين كه يكي مي گويد من ش اس
ــي عمل كند.  ندارم، چطور مي تواند در چارچوب قانون اساس
ــه را قبول ندارم، چطور  ــود من واليت فقي وقتي گفته مي ش
ــار افراد مالك  ــد؟ رفتار و گفت ــدار قانون باش مي خواهد پاس

بررسي هاي صالحيت افراد در شوراي نگهبان است.
ــوراي نگهبان درخصوص آنچه به جريان  سخنگوي ش
ــت، گفت: ما به عنوان جريان انحرافي  ــوم اس انحرافي موس
ــيم. نظراتي را برخي افراد در رسانه ها به  ــي را نمي شناس كس
ــرح مي كنند، اما به نظر  ــوان جريان يا گروه انحرافي مط عن
ــتند و نه گروه. ممكن است يك  ــد آنها نه جريان هس مي رس

حرفي زده باشند يا رفتاري داشته باشند.
كدخدايي افزود: اگر اين افراد در انتخابات شركت كردند، 
ــار و گفتار اين افراد را با قانون تطبيق مي دهيم. ضرورتي  رفت
ــاير احزاب و گروه ها نيست، چنين  براي رصد كردن آنها يا س

امكاني را نيز نداريم.
ــن  اي ــت:  وي گف
ــداي از بقيه  جريان ج
افراد و گروه ها نيست. 
ــالك براي ما رفتار و  م
ــت؛ اگر  گفتار افراد اس
ــي  خالف قانون اساس
ــد، فرقي نمي كند  باش
ــي باشد مانع از  چه كس

ورودشان مي شويم.
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به دنبال طوالني شدن بررسي كليات طرح اصالح موادي 
از قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس، ادامه بررسي 

آن به جلسات بعد موكول شد 
ــت بخشي از جلسه علني ديروز  محمدرضا باهنر كه رياس
را برعهده داشت، گفت: به دليل اين كه هفته آينده نمايندگان 
در حوزه هاي انتخابيه خود حضور دارند و مجلس جلسه علني 
ــي كليات اين طرح به هفته بعد از آن  ــت، بررس نخواهد داش

موكول مي شود.
ــت جمهوري  ــوادي از قانون انتخابات رياس ــالح م طرح اص
ــه علني مجلس، در  ــدن در جلس كه 11ماده دارد پيش از مطرح ش
كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسالمي بررسي شد 
و با حداكثر آرا به تصويب رسيد. براساس اين طرح حداقل سن براي 

داوطلبان رياست جمهوري 45 سال و حداكثر آن 75 سال است.
ــب كردند كه  ــيون تصوي ــن اعضاي اين كميس همچني
ــركت در انتخابات رياست جمهوري بايد داراي  نامزدهاي ش

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد باشند.
ــي اين طرح  ــان با آغاز بررس ــزارش فارس، همزم ــه گ ب
ــدگان با اخطارهاي  ــي ديروز، تعدادي از نماين ــه علن  در جلس

قانون اساسي و تذكرات آئين نامه اي، انتقادات خود را نسبت به 
اين طرح اعالم كردند. علي الريجاني كه رياست جلسه علني 
ــت هيچ كدام از  تذكرات را نپذيرفت و در حالي  را بر عهده داش
كه تذكرات را از جنس مخالفت با طرح مي دانست خود در  مقام 

دفاع از اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري برآمد.
ــران خطاب به الريجاني گفت:  احمد توكلي، نماينده ته
ــما در مقابل اخطارها از طرح اصالح قانون انتخابات  وقتي ش
ــما مجلس را از بي طرفي مي اندازد  دفاع مي كنيد اين اقدام ش
ــتيد و مي توانيد جلوي  ــما رئيس مجلس هس در حالي كه ش
ــا را بگيريد. وي با بيان اين كه اخطارهاي نمايندگان  اخطاره
ــد، گفت:  بايد درباره كليات طرح اصالح قانون انتخابات باش
ان شاءاهللا كليات راي نمي آورد اما رئيس مجلس بايد در اداره 

جلسه قانون را مراعات كند.  
الريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به تذكر توكلي گفت: 
من رجال الغيب نيستم كه بدانم اخطارها در مورد چيست. اما 

تذكرات و اخطارها بايد درباره كليات باشد نه مواد.
وي افزود: اين كه مي گوييد من دفاع مي كنم به اين دليل 

است كه من مجبورم پاسخ  اخطار نمايندگان را بدهم.

كدخدايي: مجلس، نمي تواند شوراي نگهبان را محدود كند
رفتار و گفتار افراد مالك بررسي هاي صالحيت افراد در شوراي نگهبان است

بررسي كليات اصالح قانون انتخابات به جلسه بعد مجلس موكول شد

 جزئيات دستگيري عوامل گروهك وابسته 
به  سرويس هاي اطالعاتي بيگانه

ــتگيري عوامل گروهك  وزارت اطالعات جزئياتي از دس
وابسته به سرويس هاي اطالعاتي بيگانه را اعالم كرد.

ــاره  ــنا، در اطالعيه وزارت اطالعات با اش به گزارش ايس
ــم آبان 91 اين وزارتخانه در  ــت و شش به اطالعيه مورخ بيس
ــايي و بازداشت تعدادي از تروريست هاي وابسته  مورد شناس
ــدگان، عضو يك گروهك  ــت: دستگيرش به بيگانه آمده اس
ــتي تجزيه طلب هستند كه در سال 1384 با حمايت  تروريس
ــورهاي مرتجع حوزه خليج فارس (به نيابت  مالي يكي از كش
از آمريكا و رژيم صهيونيستي) در استان خوزستان راه اندازي 
شده و در همان سال 13 فقره بمبگذاري در آن استان، از جمله 
ــتان رازي اهواز، ساختمان برنامه و  بمبگذاري مقابل بيمارس
بودجه، سازمان مسكن و شهرسازي، خيابان سلمان فارسي 
ــامان اهواز، اداره كل منابع طبيعي،  ــهر، بانك س در مركز ش
ــول و چند چاه و خط لوله نفت و گاز  ــداري آبادان و دزف فرمان
ــتان خوزستان را انجام مي دهد كه به شهادت 29 نفر و  در اس
مجروحيت 350 نفر از شهروندان مظلوم و بي گناه خوزستان، 

به ويژه هموطنان غيور عرب زبان منجر مي شود.
ــن گروهك همچنين  ــت: اي وزارت اطالعات افزوده اس
ــور را  ــاس كش قصد بمبگذاري در برخي ديگر از مراكز حس
داشته كه تعدادي از تروريست ها در اسفند همان سال توسط 
ــربازان گمنام امام زمان (عج) شناسايي، دستگير و تحويل  س
ــور متواري  مراجع قضايي و تعدادي ديگر نيز به خارج از كش

شدند.
ــورهاي  ــركرده اين گروهك در يكي از كش پس از آن، س
ــد و از همان جا به  ــارس اقامت گزي ــيه خليج ف مرتجع حاش
ــتي پرداخت.  هدايت عمليات بمبگذاري و اقدامات تروريس
ــت جنايت پيشه، اواخر سال 84 از طريق عوامل  اين تروريس
ــيا) به اروپا منتقل شد  ــازمان اطالعات مركزي آمريكا (س س

ــري و همكاري با  ــاي به اصطالح حقوق بش ــه فعاليت ه و ب
سازمان ها و مجامع غربي مدعي حقوق بشر مبادرت ورزيده 
ــتان  ــهروندان اس ــتي عليه ش و همزمان، اقدامات تروريس
ــرف ديگر، تعدادي از  ــتان را فرماندهي مي كرد. از ط خوزس
ــا اين كه حكم تعقيب از طرف پليس  ــاي اين گروهك ب اعض
بين الملل (اينترپل) را دارا بودند، سفرهاي متعددي به برخي 
ــور مرتجع منطقه مي كردند و  ــورهاي اروپايي و دو كش كش

مساعدت هاي مالي و تسليحاتي آنها را دريافت مي كردند.
ــت: از سال گذشته و همزمان  وزارت اطالعات افزوده اس
ــتكبار  ــوي اردوگاه اس ــد تحريم ها از س ــديد فاز جدي با تش
ــتور  ــالمي ايران، اين گروهك بنا به دس عليه جمهوري اس
ــدگان و در اقدامي مكمل، حمله به اموال عمومي  تحريم كنن
ــور و بمبگذاري در خطوط  ــاخت هاي اقتصادي كش و زيرس
ــتان را در دستور كار خويش  ــتان خوزس انتقال گاز و نفت اس
ــا كنون مبادرت به 9 فقره بمبگذاري  ــرار داد و از آن زمان ت ق
در تاسيسات انرژي استان نمود كه از جمله مي توان به موارد 

ذيل اشاره كرد:
بمب  گذاري لوله نفت شاوور در حوالي شهرستان شوش در 
چهاردهم مرداد 91، بمب گذاري لوله نفت عبوري از مجاورت 
ــوش در بيست و چهارم  ــهر شاوور در حوالي شهرستان ش ش
ارديبهشت 91، بمب گذاري خط لوله گاز در حدفاصل شوش 
و دزفول در چهاردهم تير 91، بمبگذاري خط لوله گاز اهواز به 
شمال خوزستان در بيست و پنجم مرداد 91 و بمبگذاري لوله 

گاز مسير هفت تپه شوش در تاريخ دوم آبان 91.
ــتگير شده  ــت: از عناصر دس وزارت اطالعات افزوده اس
ــه بنا به  ــده ك ــف ش ــت بمب آماده انفجار كش ــون هف تاكن
ــتند در اماكن عمومي و مذهبي  ــراف متهمان، قصد داش اعت

منفجركنند.

طرح سوال از رئيس جمهور 
منتفي شد

ادامه از صفحه اول
ــيون اصولگرايان  ــا در فراكس ــرد: م ــي تصريح ك جالل
رهروان واليت هم بارها اعالم كرده ايم كه اطاعت از رهبري 
ــي ماست و بي ترديد اين فراكسيون در جهت تحقق  خط مش

منويات ايشان همچنان تالش خواهد كرد.
ــدي كوچك زاده، نماينده تهران نيز در اين باره گفت:  مه
ــرافي كه به مسائل  ــالمي به دليل اش رهبر فرزانه انقالب اس
ــور و قوا را بهتر مي دانند، در  ــور دارند و مصلحت كش روز كش
ــور وارد  ــاس كنند كه امكان دارد ضرري به كش هر كجا احس

شود، ورود مي كنند و جلوي ضرر را مي گيرند.
ــوال از رئيس جمهور  ــزود: معظم له در خصوص س وي اف
ــد و نمايندگان نيز تابعيت خود را  ــم نظر خود را اعالم كردن ه
ــه تاكيد داشتيم،  ــبت به اين نظر بيان كردند، ما نيز هميش نس
سعي كنيد، كاري انجام دهيد كه از اشارات رهبري مطالب را 
بفهميد. كوچك زاده ادامه داد: به كوري چشم دشمنان ايران 
و رسانه هاي بيگانه كه از اين پس باز هم به دنبال تفرقه افكني 
خواهند بود، اعالم مي كنيم، مسئوالن كشور يكپارچه پشت 
سر رهبر معظم انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران حركت 
ــور خواهند برد كه ميان  ــمنان اين اميد را به گ مي كنند و دش

نظام، رهبري و مسئوالن اختالف بيندازند.
سيدهادي حسيني، نماينده قائم شهر نيز اظهار كرد: ما در 
ــت،  ــيره و روش خود خط قرمز را كه همان واليت فقيه اس س

مدنظر داريم و رهبر معظم انقالب مقتداي ما هستند.
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