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رئیس جمهور با اختیاراتش می تواند وضعیت را بهبود بخشد
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون حقوقی مجلس گفت: رئیس جمهور با همین 
اختیارات موجود هم می تواند وضعیت را بهبود بخش��د، اگر رئیس جمهور همین 

اختیارات فعلی خود را را اجرا می کرد وضع فعلی بهتر بود.
یحیی کمالی پور با اش��اره به س��خنان اخیر رئیس جمه��ور مبنی بر افزایش 

اختیارات، اظهار داش��ت: رئیس جمهور براساس قانون اساسی از اختیارات ویژه ای 
برخوردار اس��ت، اما به عقیده بنده در این سال ها وی نخواسته از این اختیارات ویژه 

اس��تفاده کند. وی با بیان اینکه رئیس جمهور برای حل معضالت کش��ور اختیارات ویژه 
نی��از ندارد، افزود: رئیس جمهور با همین اختیارات موجود هم می تواند وضعیت را بهبود 

بخشد کما اینکه اگر رئیس جمهور همین اختیارات را اجرا می کرد، وضع ما بهتر بود.
وی افزود: در مجموع اگر قرار باش��د اختیارات ویژه ای به رئیس جمهور داده ش��ود، 

باید اصالح قانون اساسی در دستور کار قرار گیرد که در شرایط فعلی نیاز نیست.

دست به نقد
هیچ وقت برای تهمت تقلب در انتخابات ۸۸ سندی ارائه نکردند

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هیچ وقت 
برای تهمت تقلب در انتخابات س��ندی ارائه نکردند، گفت: برخی افراد در داخل 
کشور بازیگر پازل دشمن و پیاده کننده ایده آنان بوده و فقط نقش تعریف شده 

از سوی آنها را بازی کردند.
سیدمحمدحسین نقوی حس��ینی درباره اظهارنظر محمدرضا خاتمی، مبنی بر 

اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هشت میلیون رای تقلب شده است، گفت: 
ایده تقلب در انتخابات منشا خارجی داشته و آمریکایی ها و سازمان سیا مبتکر آن بودند.

وی اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد ایده آمریکایی ها و سازمان سیا مبنی بر تقلب 
در انتخابات ایران را دنبال کردند و در پازل دش��من بازی کردند ضمن اینکه طراحی و 
سازماندهی توسط دشمن انجام شد و برخی افراد در داخل کشور بازیگر این ایده بوده و 

نقش خود را بازی کردند؛ گویا آنها باور کرده بودند که واقعا این نقش از آن آنهاست.

در حاشیه
توان موشکی کشور قابل مذاکره نیست

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه توان موش��کی کشور 
قابل مذاکره نیست، گفت: ایران قانوناً قادر است بدون هیچ محدودیتی توانمندی 

موشکی خود را افزایش دهد.
عالءالدین بروجردی گفت: یکی از مهمترین تحوالت همه سال های پس از جنگ 

تحمیلی پیشرفت روزافزون صنعت دفاعی بویژه در حوزه موشکی بوده است. متاسفانه 
رژیم صدام در سال های ابتدایی جنگ تحمیلی به دلیل ناتوانی ایران در پاسخ متقابل به 

حمالت هوایی عراق، خسارات جانی و مالی فراوانی را به کشورمان تحمیل کرد و ما مجبور 
بودیم برای خرید تعداد محدودی موشک، دست نیاز به سمت کشورهای دیگر دراز کنیم. 

وی تاکید کرد: امروز توانمندی موشکی، تحولی اساسی و مهم در بحث بازدارندگی 
ایجاد کرده و به همین جهت این توانمندی به فرموده رهبر انقالب، حکم ناموس را برای 

ما دارد که باید با حداکثر حساسیت از آن حراست کنیم.

پارلمان

قیام برای خدا 
همی��ن قیامه��ا بود ک��ه امروز می بینی��د در یک 
مجلس، گروههای مختلف مجتمع می ش��وند با مقصد 
واحد. همین قیامها بود که ما بین دانش��گاه و مدارس 
قدیم��ی ما را جوش داد، و ما بین قش��رهای مختلف 
را ج��وش داد، به طوری که هم��ه با حال وحدت و با 
وح��دت اراده، و با وحدت مقصد این راه را طی کردند 
و تا اینجا رساندند. و به این نحو که ملت ما اآلن زنده 
اس��ت و راه خودش را یافته اس��ت این راه را هم طی 
خواهد کرد و نهضت را به ثمرهای انس��انی - اسالمی 

خواهد رساند.
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مخاطب شمایید

تحقیق و تفحص از صداوسیما
عبدالکریم حسین زاده نماینده مجلس نوشت: 
امیدوارم فضای توییتر مکانی برای شعار دادن و 
اصطالحاً ش��وآف دادن خصوصاً ب��رای ما وکالی ملت 
نشده باشد. حاال که همه همکاران قبول زحمت کرده و 
درخصوص صداوسیما توییت می کنند و نقد دارند، بعد 
از تعطیالت آمادگی داشته باشند و تحقیق و تفحص از 
این مجموعه که رفتارهای فراقانونی دارد را کلید بزنیم.

 واکنش تند نویسنده مطرح برزیلی
به اظهارات اخیر رضا پهلوی

پائولو کوئیلو نویس��نده معاصر برزیلی نوشت: 
س��اکت شو! )خفه شو( س��اواک مرده است، و 
اگر ت��و به دنب��ال یک کودت��ای دیگر باش��ی، مانند 
کودتای سازمان سیا در سال ۱۹۵۳، مردم ایران برای  

حمایت از کشورشان برمی خیزند.
گفتنی اس��ت؛ رض��ا پهلوی اخی��راً از دولت آمریکا 
خواسته بود تا شرکت های ارتباطاتی و اینترنتی را تشویق 

کند به مخالفان جمهوری اسالمی، خدمات ارائه دهند.

سیاست مجازی

 مهناز افشار مامور وزارت بهداشت
در پرونده شیرخشک های آلوده
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات 
کش�ور: ارائ�ه قلیان ب�ا ی�خ، ش�یرنارگیل و موارد 

اینچنینی غیرمجاز است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( ارائه قلیان با تنباکوی مرغوب دوس��یب - 
ویژه ورزشکاران و اساتید - هیچ اشکالی ندارد.

ب( هر چی بدبختی داریم زیر س��ر همین قلیان 
شیرنارگیل و یخ اس��ت و بیخودی استکبار جهانی را 

بدنام کرده ایم.
ج( اصال چه معنی دارد نارگیل هم ش��یر داش��ته 

باشد. بالتشبیه مگر گوسفند است؟
د( از آنجا که ما در مملکت باید هر چیزی داش��ته 
باش��یم در همین راس��تا عالوه بر هزار و هشتصد نهاد و 
ارگان و سازمان و بنیاد و... که کار مبارزه با اعتیاد را انجام 
می دهند یک دبیرخانه س��تاد کشوری کنترل دخانیات 
کش��ور هم داریم که دبیر می خواه��د و مدیر و معاون و 
مشاور و کارشناس و آفتابه و لگن و البته چقدر بعد از این 
همه کار و تالش یک قلیان یخ و شیرنارگیل می چسبد.

رئیس جمهور: ما اه�ل مذاکره ایم اگر با احترام 
کامل سر میز مذاکره بنشینند.

به نظر ش�ما منظور از "با احترام" در اظهارنظر 
فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف( لم ندهند و پای خود راروی میز نگذارند.
ب( فق��ط یک م��وز بردارند و از برداش��تن موزهای 

متعدد پرهیز کنند.
ج( سالم کنند. مسواک بزنند و به والدین خود نیکی 

کنند.
د( هی سرکوفت نزنند و نگویند شما که اهل مذاکره 

با آمریکا نبودید پس چی شد؟!
سخنگوی ش�ورای نگهبان: از "پگاه آهنگرانی" 
- هنرپیش�ه - دعوت کرده ام ب�رای نظارت مردمی 
شورای نگهبان در انتخابات آینده حضور پیدا کنند.

با توجه به این دعوت به زودی شاهد کدام یک 
از دعوت های زیر خواهیم بود؟

الف( دعوت وزارت بهداش��ت از مهناز افشار برای 
نظارت بر روند رس��یدگی واردات شیرخشک آلوده و 

تاریخ مصرف گذشته.
ب( دعوت مجمع تقریب مذاهب از محمدرضا گلزار 
برای حضور در کشورهای مختلف و ترویج احکام اسالمی.

ج( دعوت س��تاد مبارزه با موادمخدر از "آتقی" - بازیگر 
سریال آیینه عبرت - برای ریشه کنی موادمخدر در خاورمیانه.

د( دعوت عمه رهبر کره ش��مالی از ننجون برای 
پایان دادن به مناقشات دو کره!

ننجون

از اعضاى محترم شــرکت تعاونى مســکن کارکنان امور مالیاتى شرق استان 
تهران به شــماره ثبت 139 و شماره شناسه14004882914 دعوت مى شود تا 
در مجمع عمومى عادى سالیانه  نوبت اول که  در ساعت  17  روز شنبه مورخ 
25/ 3 / 98 در محل قانونى شرکت به نشانى رودهن بلوار امام خمینى اداره کل 

امور مالیاتى شرق استان تهران تشکیل مى گردد حضور بهم رساند.
توجــه: در صورتى که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومى فوق حضور یابد 
مى تواند اســتفاده از حق راى خود را براى حضور و اعمال در مجمع عمومى به 
یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر ســه 
راى و هر شخص غیر عضو یک راى خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگى 
تــام االختیار با حداقل یک نفر بازرس و یــا دو نفر عضو هیئت مدیره خواهد 
بود. بدین منظور عضو متقاضى اعطــاى نمایندگى باید حداکثر ظرف مدت 5 
روز از انتشــار این آگهى به همراه نماینده خود و با در دســت داشتن مدرك 
موید عضویت در تعاونى و کارت شناسایى معتبر در محل دفتر شرکت تعاونى 
حاضــر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضى و أهلیت نماینده، برگه 
نمایندگى مربوط توســط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومى براى 

نماینده صادر گردد.
 دستور جلســه: 1. انتخاب اعضاى هیات تصفیه2.تعیین مدت تصفیه - امضاء 

اعضاى هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول 
شرکت تعاونى مسکن کارکنان امور مالیاتى شرق استان تهران

شرکت تعاونى مسکن کارکنان امور مالیاتى شرق استان تهران

از اعضاى محترم شرکت تعاونى مسکن کارکنان امور مالیاتى شرق استان تهران به 
شماره ثبت 139 و شماره شناسه14004882914 دعوت مى شود تا در مجمع عمومى 
فوق العاده نوبت اول که در ســاعت 14 روز شنبه مورخ 25/ 3 / 98 در محل قانونى 
شرکت به نشانى رودهن بلوار امام خمینى اداره کل امور مالیاتى شرق استان تهران 

تشکیل مى گردد حضور بهم رساند.
توجه: در صورتى که هر یک از اعضا نتوانــد در مجمع عمومى فوق حضور یابد مى 
تواند اســتفاده از حق راى خود را براى حضور و اعمــال در مجمع عمومى به یک 
نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر ســه راى و هر 
شخص غیر عضو یک راى خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگى تام االختیار با 
حداقــل یک نفر بازرس و یا دو نفر عضو هیئت مدیره خواهد بود. بدین منظور عضو 
متقاضى اعطاى نمایندگى باید حداکثر ظرف مدت 7 روز از انتشار این آگهى به همراه 
نماینده خود و با در دست داشتن مدرك موید عضویت در تعاونى و کارت شناسایى 
معتبر در محل دفتر شــرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت 
متقاضى و أهلیت نماینده، برگه نمایندگى مربوط توســط مقام مذکور تایید و ورقه 

ورود به مجمع عمومى براى نماینده صادر گردد.
 دستور جلسه: 1. استماع گزارش هیات مدیره2. بررسى انحالل تعاونى3. تعیین محل 

تصفیه - امضاء هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونى مسکن کارکنان امور مالیاتى شرق استان تهران

شرکت تعاونى مسکن کارکنان امور مالیاتى شرق استان تهران

آگهى مناقصه عمومى

سمیه شیرازى ، رئیس سازمان

دوم
ت 
نوب

شهردارى اسالمشهر (سازمان مدیریت و مهندسى شبکه حمل و نقل) در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 از محل اعتبارات شهردارى (سازمان) اجراى پروژه 
هاى ذیل را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقى واجد شرایط ، داراى رتبه بندى دعوت میگردد جهت شرکت در  مناقصه و دریافت اسناد 
به امور مالى سازمان واقع در اسالمشهر ، انتهاى خیابان امام حسن مجتبى (ع) ، سازمان مدیریت و مهندسى شبکه حمل و نقل ، تلفن:56371344  مراجعه نمایند. ضمنًا 

مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت اول 98/3/7 ، نوبت دوم 98/3/13
مهلت اخذ اسناد از تاریخ 98/3/13 لغایت 98/3/29 مى باشد.

مبلغ اعتبار عنوان پروژهردیف
اولیه (ریال)

مدت ردیف بودجه
اجرا

مبلغ تضمین 
(سپرده به ریال)

حداقل پایه و رشته

پروژه نصب عالئم و تجهیزات 1
ترافیکى سطح شهر

2 سال سابقه مرتبط12150/000/000ماه3/000/000/00033109/22

پروژه تامین تجهیزات و تعمیر 2
گاردریل هاى سطح شهر

2 سال سابقه مرتبط12100/000/000ماه2/000/000/00033109/29

پروژه تعمیر و نگهدارى تابلوها و 3
عالئم ترافیکى

2 سال سابقه مرتبط12125/000/000ماه2/500/000/00033109/23

آگهى مناقصه عمومى

سمیه شیرازى ، رئیس سازمان

ول
ت ا
نوب

شهردارى اسالمشهر (سازمان مدیریت و مهندسى شبکه حمل و نقل) در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 از محل اعتبارات شهردارى (سازمان) اجراى پروژه هاى ذیل را از طریق 
مناقصه عمومى واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقى واجد شرایط ، داراى رتبه بندى دعوت میگردد جهت شرکت در  مناقصه و دریافت اسناد به امور مالى سازمان واقع در اسالمشهر ، 
انتهاى خیابان امام حسن مجتبى (ع) ، سازمان مدیریت و مهندسى شبکه حمل و نقل ، تلفن:56371344  مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات  حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهى نوبت 

دوم خواهد بود. هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت اول 98/3/8 ، نوبت دوم 98/3/13
مهلت اخذ اسناد از تاریخ 98/3/13 لغایت 98/3/26 مى باشد.

مبلغ اعتبار اولیه عنوان پروژهردیف
(ریال)

مبلغ تضمین مدت اجراردیف بودجه
(سپرده به ریال)

حداقل پایه 
و رشته

-12100/000/000ماه2/000/000/00033109/20پروژه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهدارى چراغ هاى راهنمایى سطح شهر1

رتبه 12100/000/0004ماه2/000/000/00033109/36پروژه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهدارى سیستم ها و دوربین هاى تردد شمار2
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جانشین فرمانده کل سپاه:
دشمنی های استکبار هر لحظه 

پیچیده تر می شود
۴۰ سال است که دشمن هر حربه ای را به کار گرفته 

تا به انقالب اسالمی لطمه وارد کند

جانش��ین فرمانده  کل سپاه پاسداران انقالب  ن ا ر ا س��د اسالمی گفت: نطفه انقالب اسالمی در ایران پا
بسته شد، اما این انقالب به یک محدوده جغرافیا محدود نماند.

س��ردار علی فدوی در مراس��م یادواره شهدای شهر وحیدیه 
ش��هریار با بی��ان اینکه ش��هدا زنده اند و نزد خ��دای خود روزی 
می خورند اظهار داشت: شهدا و خانواده شهدا اجر و ثواب آخرت 
را برای خود ذخیره کردند و همان طور که در تفسیر مجمع البیان 

و تفاسیر ش��یعه نیز به آن اشاره شده شهید در باالترین درجات 
قرار دارد و ما نیز هر از چند گاهی به بهانه یادواره ش��هدا گردهم 
جمع می ش��ویم تا توش��ه ای برداریم چراکه اگر همه عالم جمع 
شوند و بخواهند گرامیداشتی برای شهدا برگزار کنند نمی توانند، 

اما یک شهید می تواند به همه آن ها خیر و برکت برساند.
وی افزود: جوانان منطق��ه وحیدیه هم در دوران دفاع مقدس 

و ه��م امروز در جریان دفاع از حری��م آل اللهّ با بصیرتی کامل 
ورود پیدا کردند و این نش��ان از حرکت و جوشش انقالب 
اس��المی دارد. جانش��ین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
انقالب اس��المی دارای بُردی جهانی است تصریح کرد: 
نطفه انقالب اسالمی در ایران بسته شد، اما این انقالب 

به یک محدوده جغرافیا محدود نماند و همچنان 
که ش��هدا نیز به یک جغرافیا و یک ملیت 

محدود نماندند و هر کس در هر کجای 
ای��ن عالم طب��ق قاعده ه��ای انقالب 
اس��المی که همان قاعده های قرآنی 

است قدم بردارد در این انقالب نقش دارد.
س��ردار فدوی ادامه داد: یکی از جلوه های زیبای پایبندی به 
انق��الب حضور جوانان م��ا در هزاران کیلومت��ر دورتر از مرز های 
کش��ور اس��ت و چه زیبا پیروزی ای را که وعده خداوند است رقم 
زدند. وی گفت: پیروزی جوانان مدافع حرم در س��وریه را نه تن ها 
جبهه خودی بلکه دشمنان انقالب اسالمی نیز فریاد می زنند و این 
اعتراف سرکرده شیطان بزرگ، آمریکاست که گفت "می خواستیم 
در س��وریه این حکومت نباش��د، می خواستیم جبهه مقاومت 
نباش��د"، حتی اروپا و کش��ور های مرتجع ع��رب نیز مخالف 
حکوم��ت کنونی س��وریه بودند، اما نتوانس��تند، چون ایران 

نخواست و همه جهانیان دیدند که چه اتفاقی افتاد.
جانشین فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه حضور ایران 
در سوریه عمل به تکلیف الهی است تصریح کرد: ما 
تنها مقید به عمل به تکالیف خود هستیم که اگر 
درس��ت عمل کنیم خداوند نیز به وعده خود 
درپی��روزی جبهه ح��ق عمل می کند و 

این یک قاعده دینی و الهی است. سردار فدوی سپس با تأکید بر 
اینکه دشمنی های دشمن هر لحظه پیچیده تر می شود افزود: در 
دوران 8 سال دفاع مقدس، دشمن در یک رویارویی نظامی با ما 
قرار داش��ت، اما امروز انواع دشمنی های پیچیده که بصیرت های 

ویژه برای مقابله می خواهد بر کشور ما تحمیل می شود.
وی ادامه داد: وجود بیش از ۲۰۰ هزار ش��هید نش��انه تحقق 
وعده خداوند در عمل به شروط الهی است و تا وقتی که براساس 
قواع��د الهی ق��دم برمی داریم نصرت و پیروزی همراه ماس��ت و 
همان طور که در این ۴۰ سال دیده ایم با تالش، ابتکار و خالقیت 

توانستیم از موضع اقتدار ورود پیدا کنیم و موفق نیز باشیم.
جانشین فرمانده کل س��پاه خاطرنشان کرد: ۴۰ سال است که 
دشمن هر حربه ای را به کار گرفته تا به انقالب اسالمی لطمه وارد کند، 
اما نتوانسته هیچ خدشه ای به مسیر انقالب وارد کند، شهدا با دست 
خالی مقابل دنیای استکبار ایستادند و امروز نیز همه مردم ایستاده اند 
تا مبادا جبهه باطل قدم از قدم بردارد و همان طور که می بینیم دشمن 

در منجالبی که برای خود ساخته در حال فرو رفتن است. 
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ج��اده انق��الب پ��ر اس��ت از  انقالب خاطرات��ی ک��ه می توان��د به ج�اده 
درس عبرت��ی ب��رای ادامه مس��یر و قوت��ی برای 
مقاومت بیش��تر مردم در صحنه حراست از انقالب 
اس��المی مبدل ش��ود. اما دو تاریخ ب��ا هم عجین 
ش��ده در نیمه خ��رداد می توان��د درس مقاومت و 
ایس��تادگی بر ح��ق را برای ملت زن��ده کرده و به 
عن��وان موفقیت جمعی و ف��ردی الگویی در نظام 

اسالمی محسوب شود.
۳۰ س��ال از فراق امام خمینی)ره( از روزی که 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران آسمانی شد و آن 
جمله حزن انگیز: »ان الل و انا الیه راجعون..روح امام 
خمین��ی)ره( به ملکوت اعلی پیوس��ت« می  گذرد، 
۳۰ س��ال از حماس��ه مردمی که پرش��کوه ترین و 
پرشمارترین تشییع تاریخ را رقم زدند نیز گذشته، 
خیل��ی از انقالبی هایی ک��ه با امام هم��راه بودند و 
انقالب را از مس��یر تهاجم منافقین، تجاوز صدام و 
بزنگاه هایی چون ترور شخصیت های مشهور و خیانت 
رئیس جمه��وری عب��ور دادند این روزها نیس��تند، 
خیلی افراد تاثیرگذاری در جامعه مسئولیت گرفتند 
که اصال امام را ندیدند و یا سخنان و مبارزات ایشان 
را یادش��ان نمی آید اما انقالب با همه آن حرارت و 
ش��کوه، با همه آن صالبت و بزرگی مس��یرش را با 
حمایت انقالبیون یافته و پیش رفته اس��ت. س��اقه 
نازک انقالب امروز به درخت تنومند چهل  ساله ای 
می ماند که ریشه  هایش در قلب جامعه نفوذ کرده و 

مردم را عاشق کرده است. 
آفت ه��ا و ناهنجاری های��ی را در جامعه حس 
کردی��م اما هم��ه می دانیم که ای��ن ناهنجاری ها 

خواس��ت انقالبی��ون نب��وده و گاه با غفل��ت ما در 
آفت زدایی و یا با سوء اس��تفاده دش��من داخلی و 
خارجی ایجاد ش��ده است که جلوی شتاب انقالب 

را در برخی حوزه ها گرفته است.
اما هن��وز هم آن صالبت و اقتدار و آن اعتماد 
به خداوند و مس��یر درست را که امام خمینی)ره( 
ب��دون هیچ ابای��ی در مقابل دوربین ه��ا هم بیان 
می کردن��د یادمان مانده، هن��وز آن جمله معروف 
امام خمینی)ره( می تواند راهگش��ا باش��د، همان 
جمله مش��هور »اگ��ر تنها خودم بدون پش��تیبان 
بمانم، مس��یر را ادام��ه خواه��م داد« همین یک 
جمله می تواند الگوی صحیحی به جامعه بدهد که 

بفهمیم اگر همه زر و زور و طاغوت با همه ابزارشان 
مقابل مان ایستاد و ما و حقی که می دانیم با ماست 
در مقابلش بودیم از ادامه مس��یر منحرف نشده و 
مس��یر حقمان را ب��ا اعتماد به وع��ده خداوند که 
طرفدار حق است ادامه دهیم و امید داشته باشیم 

به پیروزی و تاثیرگذاری عمیق خواهیم رسید.
همین جمله امام خمینی)ره( حتی در امروزی 
که ما دچار اردوکش��ی برای موافقت یا مخالفت با 
لوایحی چون سی.اف.تی و یا پالرمو شدیم، همین 
ام��روزی که برخی تزلزل ها را در ل��زوم مذاکره با 
دش��من از زبان دوست می شنویم، می تواند کاربرد 
داشته باشد. اگر یادآوری کنیم که امام به تنهایی 

حتی بدون داش��تن حکومت در دوران شاه مخلوع 
برای آرمان هایش ایس��تاد و رنج تبعید و سختی، 
دوری از خانواده و از دس��ت دادن فرزند را چشید، 
اگ��ر برای جامعه یادآوری کنیم که ۱۵ خرداد ۴۲ 
امام خمینی)ره( چطور تبعید ش��د و مردم برایش 
در ۱۴ خ��رداد 68 چه س��نگ تمامی گذاش��تند، 
یادمان می ماند که حق مسیرش را با خلوص نیت 
از دل طاغوت باز کرده و باعث عزتمند ش��دن نیز 

می شود. 
اگ��ر در ۱۵ خرداد ۴۲ آن زمان که س��ربازان 
طاغوت برای دستگیری و تبعید امام خمینی)ره(  
آمدن��د او برای مذاکره به کاخ ش��اه می رفت، اگر 

با س��ربازها به قول امروزی ها البی می کرد! ش��اید 
نه تبعید می ش��د و نه س��ختی می کش��ید، حتی 
ش��اید فرزندش را هم از دس��ت نم��ی داد، اما آن 
وقت باید در پیش��گاه خداوند پاسخ اسیری ملتی 
را می  داد که البی گ��ری و مذاکره اش برای آنها به 
ارمغان آورده بود. آن وقت باید در پیشگاه خداوند 
جوابگویی بس��تن چش��مش به روی حق و ترس 
از تبعید می ش��د هر چند که ش��اید اگر مذاکره و 
البی گری می کرد همان موقع عده ای منفعت طلب 
و دنیا بین برایش کف و صوت می کشیدند، اما امام 
خمینی)ره( برای ایس��تادن پای حق و حقیقت با 
کسی تعارف نداش��ت، نه شاه مملکت می توانست 
بترس��اندش نه کدخدای دیگری در جهان می دید 

که از او بترسد.
ام��ام خمینی)ره( ماند، تبعید ش��د، س��ختی 
چش��ید، داغ فرزند دید اما بازگش��تی عزتمندانه 
داشت. بازگشت و مردمی را پشتیبانش دید که از 
حقیقت زبانش از مبارزه او در عمل و پیشتازی اش 
در مبارزه با طاغوت اس��تقبال کردند و همراهش 

شدند تا نه شاهی بماند و نه توهم کدخدایی. 
نیم��ه خ��رداد پ��ر اس��ت از درس و عب��رت، 
ش��اید علت کنار هم قرار گرفت��ن روز قیام مردم، 
تبعید امام و آس��مانی شدنش حکمتی باشد برای 
بازخوانی کنار هم، همه این وقایع از روزی که امام 
تنه��ا با عده قلیل طرفداران��ش در ۱۵ خرداد ۴۲ 
رنج تبعید و شهادت دوستان را چشید تا روزی که 
روی دست همه ملت با عزت به خانه ابدی منتقل 
شد و پیر و جوان، زن و مرد برایش اشک ریختند 

و بدرقه اش کردند. 
این روزها پر اس��ت از درس و مسیرهایی برای 
انتخ��اب، ای��ن روزه��ا می تواند به عین��ه  در عمل 
نش��انمان دهد مقاوم ه��ا کجاین��د و خودفروش ها 
کج��ا؟! این روزها می تواند برای م��ان یادآوری کند 
که مذاکره کنندگان با ع��زت چطور حرف می زنند 
و ذلیل ها و تس��لیم ها چطور در زباله دان تاریخ محو 
می شوند، این روزها باید خواند، دید و انتخاب کرد.

به بهانه سالگرد رحلت امام)ره( و قیام 15 خرداد

30 سال فراق، نیم قرن مقاومت

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای 
دین داری،  مکتب  امام،  مکتب  کرد:  تصریح 
عدالت خواهی و عقالنیت است. این عناصر مهم، 

انقالب را به بلوغ چهل سالگی خود رساند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت 
اسالمی  جمهوری  کبیر  بنیانگذار  رحلت  سالروز 
ایران، حضرت امام خمینی)ره( و قیام خونین ۱۵ 
خرداد بیانیه ای صادر کرده است که متن آن را 

در ادامه می خوانید:
چهاردهم خردادماه مظهر پیوند و دل بستگی 
که  روزی  است.  بزرگوار  امام  با  ایران  ملت 
صالح  عبد  فراق  در  اسالمی  امت  سوگ  یادآور 
است.  علیه(  خمینی)رحمةاهلل  امام  خدا حضرت 
غم فقدان مردی بزرگ و کم نظیر که باقوت ایمان 
و صداقت و پاکی، پرچم قیام علیه ظلم و تاریکی 
را برافراشت و میراث گرانقدر انقالب اسالمی را 
به یادگار گذاشت. خمینی کبیر با باور به خدا و 

مردم، دین را به صحنه قدرت و حاکمیت رساند 
ایران  ملت  به  را  ایمان  و  آزادی  و  استقالل  و 

هدیه کرد.
اساسی  و  مبنایی  ارزش های  به  پایبندی 
دشمن شناسی  در  هوشیاری  و  بیداری  اسالم، 
حقیقت  که  ملی  یکپارچگی  و  اتحاد  حفظ  و 
و  انقالبی  عمل  است،  خمینی  امام  اندیشه های 
انحراف و  از  حرکت جهادی ما را استوار و ایمن 
خطا خواهد کرد و چراغ راه امت اسالمی در جهاد 

کبیر علیه استکبار خواهد شد.
مکتب امام، مکتب دین داری، عدالت خواهی 
به  را  انقالب  مهم،  عناصر  این  عقالنیت است.  و 

بلوغ چهل سالگی خود رساند. امروز نیز در سایه 
تعالی  ولیعصر )عجل اهلل   حضرت  خاصه  توجهات 
فرجه الشریف( و زعامت حضرت آیت اهلل العظمی 
خمینی  امام  الهی  تفکر  خامنه ای)مدظله العالی( 
ماندگار  میراث  و  است  زنده  اسالمی  انقالب  در 
ما  انقالبی  اسالمی،  قدرت  و  هویت  پرچم  او 
درآورده  اهتزاز  به  تاریکی  و  ظلم  جهان  در  را 
مسیر  در  حرکت  استمرار  بی شک  است. 
والیت،  درراه  و سلوک  خمینی  امام  اندیشه های 
و  موفق تر  انقالب  دوم  گام  دربرداشتن  را  ما 

سعادتمندتر خواهد کرد.
ضمن  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
تسلیت سی امین سالگرد رحلت امام عظیم الشأن 
یاد و خاطره شهدای قیام  انقالب و گرامیداشت 
را  همگان   ،42 خرداد  پانزدهم  مردمی  و  الهی 
منظور  این  به  که  مجالسی  در  پرشور  به شرکت 

برگزار می گردد دعوت می نماید.

بیانیه

 تفکر الهی امام راحل 
 در سایه زعامت 

آیت الله خامنه ای زنده است


