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رهبر انقالب:

دست اندركاران انتخابات با امانت دارى 
بر اساس قانون عمل كنند
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جامعـه  شـناسى 
انتخابات با من در پرسپوليس جنگ جهانى سوم

بد كردند
سوريان 

به تيم ملى نرفت 
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جنگ جهانى سوم
على ودايع

ــزى خود را به آتش  ــال پيش محمدبو عزي حدود 3 س
ــم فروخفته ملت هاى عرب  ــعله هاى خش كشيد تا ش
ــيد و ديكتاتورى هاى عرب يك به  خاورميانه زبانه كش
ــالمى  يك در دومينوى بهار عربى يا همان بيدارى اس
ساقط شوند ولى پدرخوانده بزرگ ديكتاتورهاى عرب 
در رياض در آسايش تمام اطاق فكر خود را مامور كرد 
تا انقالب هاى مردمى همانند اسالف آنها به آرمان هاى 

سعودى وفادار بمانند.
ــتراتژى جديد تم سلفى گرى با انجام اصالحات  در اس
ــى اصلى به  ــرى به عنوان خط مش ــر مكتب وهابى گ ب
ــكيل امارت بزرگ  ــد تا روياى تش انقالب ها تزريق ش
ــكيل امارت بزرگ  ــالمى پررنگ تر شود. تفكر تش اس
اسالمى، راهى است كه القاعده و طالبان دنبال مى كنند. 
ــا زاد و ولد  ــه القاعده ب ــن تفكر بود ك ــاس همي براس
قارچ گونه نيروهاى خود را از شرقى ترين نقطه آسيا تا 
ــياه كه يك  غربى ترين نقطه آفريقا و حتى قلب قاره س

منطقه بكر است گسترانيد.
ــه موج بهار عربى و فضايى كه خاورميانه را فرا  در ميان
گرفته بشار اسد نتوانست نارضايتى هايى كه طبيعتا در 
ــورهايى  ــورى وجود دارد را كنترل كند و كش هر كش
نظير عمان هم در موج دومينوى بهار عربى گرفتار شد 
ــاع را مهار كند.  ــت با وضع اصالحات، اوض اما توانس
ــان دادن قوه قهريه  ــق فكر مى كرد مى تواند با نش دمش
ــل از آنكه زمينه را براى  ــا اعتراضات مقابله كند، غاف ب
لشكركشى دشمنان فراهم مى كند. پس از حدود 2 سال 
ــتراتژيك ترين جنگ قدرت  ــوريه به اس جنگ، نزاع س

خاورميانه تبديل شده است.
ــوريه جام جهانى جنگ در حال برگزارى  گويى در س
است و هركسى سهم خود را مى خواهد، همه دنيا براى 
جنگ جهانى سوم آمده اند. در يك طرف اسد، حاميانش 
به همراه روسيه و در مقابل، غرب و يك لشگر سلفى با 

حمايت دولت هاى عرب خاورميانه ايستاده اند. 
سلفى ها نماينده تمام كينه اى است كه 1400 سال پيش 

اسالم را دچار انحراف كرد. 
ــلفى كه از يك سال پيش براى مقابله با هالل  هالل س
ــگ خون به خود گرفته  ــيعى رخ مى نمود، امروز رن ش
ــرادر بزرگ تر خود  ــاى ب ــلفى ها دقيقا جا پ ــت. س اس
ــتان را  ــد و تجربه حكومت طالبان بر افغانس مى گذارن
ــوريه توسط نيروهاى  تكرار مى كنند تا هويت مردم س
چند مليتى كه از يمن، تونس، ليبى، مصر و حتى چچن 

آمده اند در معرض نابودى قرار گيرد.
ــا غربى ها هم بعضا همانند برخى ايرانيان از تاريخ  گوي
ــرت نمى گيرند. حمايت هاى ديروز غرب در جنگ  عب
با اتحاد جماهير شوروى در افغانستان، القاعده و طالبان 
را حاصل شد تا ثمره آن، تراژدى مرگبار 11 سپتامبر و 
مرگ هزاران انسان بى گناه افغانى، پاكستانى، عراقى و ... 
باشد كه خبر ثابت جرايد جهان باشد. حادثه تاسف بار 
بمب گذارى در ماراتن بوستن هم براى واشنگتن درس 
عبرت نشده است و آنها مى خواهند سلفى ها را در مقابل 
ــد تجهيز كنند. اين جماعت با تفاسير  ــار اس دولت بش
ــتند و خود را براى  ــن در فكر كشورگشايى هس خش
هر اقدامى نه تنها محق مى دانند بلكه خون مخالفانشان 
ــه گلوله هاى  ــمارند؛ ديرى نمى پايد ك ــالل مى ش را ح
ــلفى هاى تندرو سينه مردم قاره سبز را نشانه مى رود  س

تا تراژدى هاى انسانى جديدى شكل گيرد.
ــه در انحراف و التقاط دارد كه  ــائل ريش همه اين مس

تفاسير خشن آنها در پى مى آورد. 
ــالمى هم در طول تاريخ انحراف و التقاط  در ايران اس
ــط برخى افراد طرح  ــير از اسالم و شيعه توس در تفس
ــده و حتى حاميانى هم براى آنها فراهم شده است؛  ش
ــته اين  ــيخيه، بابيت و بهائيت،  از نمونه هاى برجس ش
انحراف است. اگرچه تاكنون بهاى سنگينى براى مقابله 
ــده است ولى بحث انحراف از  با منحرفين پرداخته ش
ــى اسالم و شيعه همواره در طول تاريخ با  اصول اساس

عناوين و نگاه هاى مختلف وجود داشته است.
ــود كه ريشه در  در ايران هم مواضعى اخيرا طرح مى ش

تفكرات انحرافى گذشته دارد.
ــت كه  ــالم همان راهى اس ــه كليت اس ــبهه ب طرح ش
ــلفى ها مى روند. اسالم ناب، يك راه بيشتر نيست و  س
آن صراط المستقيم است و قنوت نماز هاى منحرف به 
قبله هايى كج مى رود كه نتيجه آن را در سوريه و عملكرد 
القاعده و طالبان مى بينيم و در حالت خوش بينانه نتيجه اى 
ــوم به جريان سوم  همچون بهائيت مى دهد. گروه موس
ــتادن در نوك يك مثلث و دستمايه  مى خواهند با ايس
ــروت اندوزى گروهى  ــراردادن نارضايتى مردم از ث ق
ديگر و ايستادن در مقابل روحانيت، كسب قدرت كنند. 
جالب اينجاست كه اين گروه ابتدا خود، متهم به ثروت 
اندوزى غيرقانونى هستند و از طرف ديگر خود را محق 
ــمان مى دانند و براى اثبات حقانيت خود  به تاييد از آس
مهدويت را همانند پرچم ايران اسالمى دست به دست 
ــد به اهداف بلند پروازانه خود  مى كنند تا در دولت بع
ــاب آفرينى در  ــت با الته ــند يا در صورت شكس برس
ــتاى بهار عربى با نقاب بهار ايرانى و ادعاى مدال  راس

مهدويت دست به آشوب سراسرى بزنند.

انتقاد شديد عضو هيات مديره از وضعيت پرسپوليس
رويانيان و گل محمدى بايد استعفا دهند

استفاده از اورانيوم و گاز سارين عليه دمشق تاييد شد
همه دست ها عليه سوريه

گروه بين الملل: خبرگزارى هاى مهم جهان در پى تحليل آنچه هستند كه تل آويو براى حمله به انبار تسليحاتى سوريه 
در سرداشته،اما هيچ كس پاسخ مناسبى ندارند. جنگ سوريه پيچيده و پيچيده تر مى شود تا سخت ترين معادله خاور 
ميانه طرح شده باشد. در همين حال موضوع تسليحات شيميايى و هسته اى هم به داغ تر از گذشته دنبال مى شود. 
يكى از مقام هاى ارشد در تاسيسات نظامى سوريه گفت: اسرائيل در حمله به تاسيسات نظامى از موشك هاى حاوى 

اورانيوم ضعيف شده استفاده كرده است.

انتقاد مجمع روحانيون از اهانت
 به آيت اهللا هاشمى و سيد محمد خاتمى

ثبت نام داوطلبان 
انتخابات رياست جمهوري آغاز شد

درد جامعه ايران فقط سياسى و اقتصادى نيست
كانديداهاى انتخابات، مسائل اجتماعى را 

فراموش نكنند
ــائل اجتماعى از مهمترين ويژگى هاى فضاى  ــت جمهورى به مس كاهش توجه كمى و كيفى اكثر كانديداهاى رياس
انتخابات رياست جمهورى سال 92 است. به گزارش پايگاه خبري فريادگر، كمتر از 40 روز به برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري مانده است. در اين دوره تعداد كانديداها افزايش چشمگيري داشته، اما كيفيت برنامه هاي ارائه شده 

نسبت به دوره هاي قبل كاهش چشمگيرى داشته است. ...

ادعاى ارتباط با 
واليت امام زمان(عج) 
دكان سياسى است

و
حميد سوريانزالتكو كرانچار احمدبخارايىعلى ودايع ٢ 

سخنگوى قوه قضائيه:
طرح فساد 

450 ميليون يورويى 
بدون رعايت مصالح 

صحيح نبود

دبير كل حزب مردم ساالرى در جمع دانشجويان اراك:
براى دولت اخالق 12 برنامه اقتصادى تدوين كرده ايم

ــاالرى با تاكيد بر اينكه  ــت جمهورى و دبيركل حزب مردم س نامزد احتمالى رياس
منكر خدمات دولت نيستيم گفت: اين دولت تا نقد نشود مشكالت كشور مشخص 
ــور را ناراحت كند.  مصطفى كواكبيان  ــود ونبايد انتقادات افراد، رئيس جمه نمى ش
ــگاه اراك افزود:  اگر 24 خرداد داريم به خاطراين است  ــجويان دانش در جمع دانش
ــان را  ــاالرى وجود دارد و مردم مى خواهند اداره امور خودش كه در اين نظام مردم س
داشته باشند. وى با بيان اينكه شعارم دولت اخالق است اظهارداشت: انقالب ايران 
نيز انقالب اخالقى است به اين دليل كه انقالب مى خواست تمدن نوين اسالمى را 

ــالم را دعوت مى كنيم به اين دليل است كه كشور  بوجود بياورد و اينكه علماى اس
ما نمونه اخالق اسالمى است وگرنه از لحاظ اقتصاد و صنعت و تكنولوژى بالطبع 
اروپاييان از ما جلوتر هستند. كواكبيان با تاكيد بر اينكه در دولتهاى سكوالر فقط رفاه 
وجود دارد اما منهاى اخالق تصريح كرد: يكى از وظايف رئيس جمهور ترويج مسائل 
اخالقى از طريق توجه به فرهنگ است. وى مشكالت رئيس جمهور فعلى را عدم 
توجه به فرهنگ و قانون ناپذيرى دانست و گفت: هر چند كه رئيس  جمهور سه نكته 

مثبت شامل سفرهاى استانى، ساده زيستى و پشتكار دارند...
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ــت اندركاران برگزارى  مقام معظم رهبرى در ديدار دس
ــوراى شهر و روستا  انتخابات رياست جمهورى و ش
تاكيد كردند: خيلي ها در اين سال ها خواستند انتخابات 
ــق بيندازند اما  ــد يا زمان آن را به تعوي را كمرنگ كنن
ــه توفيق الهى  ــته اند و بعد از اين هم ب ــون نتوانس تاكن

نخواهند توانست.
به گزارش مهر، حضرت آيت اهللا خامنه اى، رهبر انقالب 
ــت اندركاران «انتخابات رياست  اسالمى در ديدار دس
جمهورى و شوراهاى شهر و روستا»، حضور پرشور و 
عمومى مردم در انتخابات 24 خرداد را مصونيت بخش 
و تضمين كننده استمرار و پيشرفت كشور خواندند و بر 
پايبندى نهادهاى نظارتى، مجريان و داوطلبان بر رعايت 

دقيق قانون در همه مراحل تأكيد كردند.
ــمند  ــر انقالب انتخابات را «امانت بزرگ و ارزش  رهب
ــالمى» برشمردند و افزودند: شوراى نگهبان،  ملى و اس
ــتگاه هاى حفظ  مجموعه هاى نظارتى و اجرايى و دس
ــت دار اين امانت  ــالم انتخاباتى، امان ــاى امن و س فض
ــا ارزش و ماندگارى  ــتند و كارهاى مهم، ب بزرگ هس
ــاره به نقش  ــر عهده دارند. آيت اهللا خامنه اى، با اش را ب
ــور و نظام  ــات در تجديد حيات كش ــى انتخاب اساس
ــان كردند: حضور مردم در همه انتخاباتى كه  خاطرنش
ــده، هربار، مجموعه اى از  ــال اخير برگزار ش در 34 س
ــرده و روح و نيروى تازه اى  ــور دفع ك بالها را از كش
ــور، ملت و انقالب جارى ساخته است.  در كالبد كش
ايشان، انتخابات 24 خرداد را از برخى جهات از پاره اى 
از انتخابات گذشته مهمتر دانستند و افزودند: برگزارى 
ــيار مهم رياست جمهورى و  همزمان دو انتخابات بس
ــوراها، از جمله عوامل اهميت فراوان انتخابات آتى  ش
است.  حضرت آيت اهللا خامنه اى تشكيل شوراها را در 
ــتاها و شهرهاى كشور، تجلى حضور عينى  همه روس
ــتمر مردم در تصميم گيرى ها و كارها خواندند و  و مس
ــووالن، مردم و نخبگان توصيه كردند: توجه به  به مس
انتخابات رياست جمهورى، اهميت انتخابات شوراها 
را از چشم آنها دور نكند.  رهبر انقالب در تبيين ابعاد 
ــت فراوان انتخابات 24 خرداد، به امكانات،  ديگر اهمي

اختيارات و وظايف بسيار گسترده رياست جمهورى در 
قانون اساسى و ديگر قوانين اشاره كردند و افزودند: اين 
جايگاه قانونى نشان مى دهد انتخابات رياست جمهورى 

فوق العاده مهم است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، امام خمينى (رض) را مبتكر، 
طراح و مهندس «بناى عظيم حضور نقش آفرين ملت 
در نظام اسالمى» خواندند و با اشاره به اصرار و پيگيرى 
قاطعانه امام براى برگزارى همه پرسى تعيين نظام و ديگر 
ــان كردند: حضور و انتخاب تعيين  انتخابات خاطرنش
ــت در صحنه هاى مختلف،  ــده و جهت دهنده مل كنن
طبيعت جمهورى اسالمى است كه بحمداهللا اين طبيعت 

جذاب و شوق انگيز تاكنون حفظ شده است.
ــاى بى نتيجه براى  ــاره به برخى تالش ه ــان با اش  ايش
كمرنگ كردن حضور مردم در صحنه خاطرنشان كردند: 
بعضى ها سعى كردند انتخابات بى رونق شود يا در موعد 
مقرر برگزار نشود اما به توفيق الهى ناكام ماندند و بعد از 
اين هم راه به جايى نمى برند. رهبر انقالب حضور مردم 
در صحنه را عامل قوام جمهورى اسالمى برشمردند و 
افزودند: جمهورى اسالمى يعنى «حضور همگانى ملت 
ــمت آرمانها و آرزوهاى  و حركت عمومى مردم به س
ــمن با درك همين نكته تالش  بزرگ و عملى»، و دش

مى كند حضور مردم را كمرنگ و بى رونق سازد.
ــه افزودند:  ــت اهللا خامنه اى در همين زمين حضرت آي
ــا، عواطف، خرد،  ــالمى به «دل ه اقتدار جمهورى اس
انديشه، بصيرت و حضور مردم» متكى است و اگر اين 
پشتوانه قدرتمند نبود سلطه گران خبيث جهان، نظامى با 

داعيه هاى جمهورى اسالمى را زنده نگذاشته بودند.
ــه فضل الهى و همت مردم  ــان تأكيد كردند: البته ب ايش
ــاءاهللا انتخاباتى كه در پيش است از بهترين و  عزيز انش

پرشورترين انتخابات خواهد بود.
ــان در ديدار  ــالب بخش ديگرى از سخنانش رهبر انق
ــت جمهورى و  ــدركاران انتخابات رياس ــت ان با دس
ــوراهاى شهر و روستا را به تبيين اهميت پايبندى به  ش

قانون در همه مراحل و همه شرايط اختصاص دادند.
ــاره به  حضرت آيت اهللا خامنه اى در همين زمينه با اش

تالش هميشگى بيگانگان براى خنثى كردن آثار مبارك 
حضور ملت در پاى صندوق هاى رأى افزودند: در سال 
ــانى را وادار كردند كه برخالف قانون  88 نيز آنها، كس
ــايد مردم تحريك شوند و در  «عمل و توقع» كنند تا ش

مقابل نظام قرار گيرند كه به لطف الهى نتوانستند.
ــان با اشاره به اقداماتى كه در سال 88 براى روشن  ايش
ــد افزودند: كسانى كه  ــدن برخى ابهامات انجام ش ش
ــور و ملت به بار  ــارات و هزينه ها را براى كش آن خس
آوردند از پذيرش قانون و عمل به راه هاى قانونى سرباز 
زدند كه البته نظام با توجه به ماهيت مردمى خود بر آن 
مزاحمت ها فائق آمد.  رهبر انقالب التزام كامل به قانون 
ــى جلوگيرى از بروز مشكالت انتخاباتى  را، راه اساس
ــتند و تأكيد كردند: آحاد مردم در همه روستاها و  دانس
شهرها، به دنبال اين باشند كه هركس هر حرفى مى زند 

و هر توقعى دارد فقط بر اساس قانون باشد.
ايشان همچنين با تأكيد به مسووالن انتخاباتى براى عمل 
ــى  به ُمّر قانون افزودند: در همه مراحل  از جمله بررس
صالحيت ها، برگزارى انتخابات، شمارش آرا، حفظ آرا 
و صندوقها و ديگر مراحل، همه دست اندركاران بايد 
با امانت دارى كامل، فقط براساس قانون عمل كنند كه 

بحمداهللا تاكنون همين جوربوده است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه يادگيرى صبر 
و تحمل انقالبى، ضرورتى عمومى است افزودند: البته 
ــده و بازنده را وارد  ــد تعابير غربى و مادى مثل برن نباي
مباحث انتخاباتى كرد اما به هرحال در انتخابات به طور 
طبيعى انتظار عده اى درباره نامزد مورد نظرشان برآورده 
ــود كه بايد با رفتار درست، فقط برمبناى قانون  نمى ش
عمل كرد. ايشان در تشريح ضرورت دقت در انتخابات 
ــذارى مثبت يا منفى هر حرف يا  ــرداد به تأثيرگ 24 خ
اقدام منتخب ملت در اوضاع آتى كشور، اشاره كردند و 
افزودند: بايد تعهد، تدين، آمادگى، و توانايى ها را دقيق 
بسنجيم و طبق تشخيص عمل كنيم و بى ترديد هركس 
ــور  با نيت صادق و براى اداى وظيفه و براى آينده كش
ــب او را هدايت خواهد  ــود، خدا نيز قل وارد ميدان ش
ــه اى بار ديگر انتخابات را  كرد. حضرت آيت اهللا خامن

حق و وظيفه مردم دانستند و افزودند: بايد صالحيت ها 
ــار هم و به صورت مجموعه اى مورد مالحظه  را در كن
قرار داد و در انتخاب كسى كه مى خواهيم كليد اجرايى 
كشور را به دست او بسپاريم، ويژگى هايى نظير «كارى 
بودن، مردمى و ارزشى بودن» را در نظر گرفت.  ايشان 
همچنين مقاوم بودن در مقابل دشمنان، برخوردارى از 
تدبير، پايبندى به قانون، توجه به طبقات مختلف مردم و 
درك مشكالت و دردهاى مردم را از ديگر ويژگى هاى 

ضرورى رياست جمهورى برشمردند.
 رهبر انقالب رأى فرد فرد مردم را در نتيجه انتخابات، 
ــى نگويد يك  ــتند و تأكيد كردند: كس تأثيرگذار دانس
ــت انتخابات تأثيرى ندارد چرا كه  رأى من در سرنوش
همين آراى فردى، در نهايت آراى ميليونى و سرنوشت 
انتخابات را رقم مى زند. رهبر انقالب در پايان اين بخش 
از سخنانشان تأكيد كردند: انشاءاهللا با حضور حداكثرى 
مردم در انتخابات آتى، «مصونيت، پيشرفت و حركت 
ــتاب  ــمت اهداف واالى ملت» ش عمومى ايران به س
خواهد گرفت. حضرت آيت اهللا خامنه اى همچنين با 
اشاره به حادثه تلخ و غم انگيز تخريب قبر صحابى جليل 
ــخصيت  ــدر حجر بن عدى و اهانت به پيكر آن ش الق
ــن حادثه را  ــد كردند: آنچه كه تلخى اي ــوار تأكي بزرگ
ــف مى كند، وجود برخى افراد داراى افكار پليد،  مضاع
ــالمى است كه  متحجر و عقب مانده در ميان امت اس
تجليل از بزرگان و برجستگان و چهره هاى نورانى صدر 
اسالم را شرك و كفر مى دانند. ايشان وجود چنين تفكر 
خرافى را يك مصيبت براى اسالم و مسلمانان دانستند و 
افزودند: اين افراد كسانى هستند كه گذشتگان آنها قبور 
ائمه اطهار را در بقيع ويران كردند و اگر قيام سراسرى 
مسلمانان بر ضد آنان نبود، مرقد مطهر پيامبر اسالم (ص) 
را نيز ويران مى كردند. رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان 
ــان هاى  بدانديش كه حضور در مزار  كردند: چنين انس
ــزرگان و طلب رحمت خداوند براى آنها و همچنين  ب
ــرك مى پندارند،  ــب رحمت كردن براى خود را ش طل

داراى تفكرى باطل و روحيه اى پليد هستند.
ادامه در صفحه10

رهبر انقالب:
دست اندركاران انتخابات با امانت دارى، بر اساس قانون عمل كنند

 رئيس جمهور آينده بايد مردمى، كارى، مقاوم، ارزشى، پايبند به قانون و با تدبير باشد

اگرچه به صورت ساالنه كمتر از 6 درصد از بزرگساالن 
ــج مى برند، اما تقريبا 25  از چندين بيمارى روانى رن
درصد از همه بزرگساالن در طى زندگى خود به يك 

مشكل روانى قابل تشخيص دچار مى شوند.
به گزارش مهر، آنوراگ ورما روانشناس كالج پزشكى 
لعل نهرو اظهار داشت: مردم اغلب تشخيص نمى دهند 
ــالمتى كامل به سر نمى برند و  كه از نظر روانى در س
گفتن اين كه ما از نظر روانى همان وضعيت سالم يك 

نسل پيش را داريم دشوار است.
وى افزود: اين درحالى است كه در شرايط كنونى در 
تشخيص بيمارى هاى روانى با تكنيك هاى ژنتيكى و 
تصويربردارى هاى مغزى بهتر عمل مى كنيم و اگر اين 
بيمارى ها به موقع تشخيص داده شود ما مى توانيم در 

كاهش شدت يا فراوانى عالئم مداخله كنيم.
ــد: امروزه احتمال تشخيص  اين كارشناس يادآور ش
ــتفاده از داروهاى اعتيادآور  بيش فعالى، افسردگى، اس
ــت. آگاهى مردم افزايش يافته و  ــتر از گذشته اس بيش

ــاى روانى خود به  ــتر براى درمان بيمارى ه آنها بيش
ــد. دكتر ورما گفت: اما ما  متخصصان مراجعه مى كنن
از نظر روانى بيمارتر شده ايم، امروز در مقايسه با نسل 
گذشته تعداد بيشترى از ما از نظر روانى بيمار هستيم 
ــان  ــا در مراحل اوليه خود را نش ــارى روانى م و بيم
ــتيبانى مى كند  مى دهد. تحقيقاتى كه از اين نظريه پش
اضطراب كودكان و مشكالت روانشناختى آنها را در 
سال 1957 ارزيابى كرده و اين آمار را با ميانگين سطح 
اضطراب كودكان امروز مقايسه كرده است. نتايج اين 
تحقيقات نشان داد كه كودكان امروز داراى مشكالت 
ــتند و كودكان سال 1957 نسبت به  روانشناختى نيس
نسل هاى قبلى مضطرب تر بودند. يك تحقيق ديگر از 
اين نظريه پشتيبانى كرده اين است كه تعداد افرادى كه 
ــخيص داده شده افزايش يافته  بيمارى آنها روانى تش
است. به طور كلى اين رشته از تحقيقات نشان مى دهد 
ــخيص بهتر بيمارى هاى روانى  كه موضوع صرفاً تش

نيست و اتفاقات ديگرى در شرف وقوع است.

دبير شوراى نگهبان با اعالم اينكه اگر پليس با بدحجابى 
برخورد نمى كرد، وضعيت حجاب بد تر مى شد، گفت: 
علما و متدين ها براى برخورد با ناهنجارى ها از پليس 
حمايت مى كنند. به گزارش ايلنا، آيت اهللا احمد جنتى 
ــرى فرماندهان، روسا و  در هجدهمين همايش سراس
مديران ارشد نيروى انتظامى، با تاكيد بر اهميت امنيت 
در كشور، گفت: برخورد با مفاسد اخالقى و اجتماعى 
ــيار ارزنده نيروى انتظامى است. وى با اشاره  اقدام بس
ــوران پليس، خطاب به  ــبانه روزى مام به زحمات ش
ــور گفت: مردم نيز در  ــد انتظامى كش فرماندهان ارش
دل قدردان اين زحمات هستند بنابراين بايد قدر خود 
ــد و تامين امنيت را تنها يك ماموريت ندانيد  را بداني
ــته براى مردم  بلكه بايد به آن به عنوان خدمات شايس
ــراى رضاى خدا انجام  ــام بنگريد و اگر كار را ب و نظ
دهيد قطعا سختى كار براى شما آسان خواهد شد. دبير 
شوراى نگهبان افزود: كسانى كه در جامعه ايجاد ناامنى 
و وحشت مى كنند در واقع با خدا و پيغمبر خدا(ص) 

مى جنگند و تالش مى كنند تا بر روى زمين فساد ايجاد 
كنند بنابراين جنگ با آنان جنگ با دشمنان خدا است.

آيت اهللا جنتى، همچنين تصريح كرد: مبارزه با مفاسد 
اجتماعى و اخالقى، به خصوص حجاب از اقدامات 
ــر همت و برخورد  ــت. اگ ارزنده نيروى انتظامى اس
نيروى انتظامى با بدحجابى نبود، قطعا وضعيت حجاب 
در كشور بد تر بود. دبير شوراى نگهبان با اشاره به اينكه 
ــى و قدردان پليس  ــردم متدين، علما و مراجع حام م
هستند، تصريح كرد: نيروى انتظامى بايد در حدودى 
كه قانون به آن اجازه مى دهد، كوتاه نيايد چرا كه همه 
بايد تسليم قانون باشند. به   همان ميزان كه بايد با اراذل 
و اوباش و سارقان مسلح با خشونت برخورد كنيد بايد 

با بدحجابان، برخورد ماليم داشته باشيد.
ــخنان خود بر تهذيب و  ــش ديگرى از س وى در بخ
تزكيه فرماندهان ارشد اين نيرو تاكيد كرد و گفت: شما 
در هرپست و مقام، بنده خدا هستيد و مراقب برخورد 

با زيردستان خود نيز باشيد.

افزايش شيوع بيمارى هاى روانى در بزرگساالن  آيت اهللا جنتى: بايد با بدحجابان، برخورد ماليم شود 


