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غرامت ۱.۲ میلیارد پوندی دولت انگلیس 
به بانک ملت پرداخت شد

س��فیر ایران در انگلس��تان گفت: غرامت ۱.۲ میلیارد 
پوندی دولت انگلیس به بانک ملت پرداخت ش��د که 
این ی��ک موفقیت مهم حقوقی برای ایران محس��وب 

می شود.
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان در توئیتی 
در صفحه شخصی خود نوشت: غرامت دولت انگلیس 
به بانک ملت که بر اساس رای ۴ ماه پیش دادگاه باید 
به آن پرداخت می شد، پرداخت شده است. غرامت بر 
مبن��ای رای دادگاه بریتانیا و به علت غیرقانونی بودن 
تحریم هایی می باش��د که از خزان��ه داری انگلیس از 
س��ال ۲۰۰۹ میالدی برای چند بر علی��ه بانک ملت 

اعمال کرده بود.
س��فیر ایران در انگلس��تان تاکید کرده اس��ت: نتیجه 
دادگاه بریتانیا و الزام خزانه داری آن کشور به پرداخت 
غرامت به بان��ک ملت یک موفقیت مهم حقوقی برای 

ایران محسوب می شود.

 از استانداردهای الزم حزبی
در کشور برخوردار نیستیم

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: صد سال 
اس��ت که حزب و احزاب در ایران ش��روع شده ولی از 

استاندارهای الزم حزبی در کشور برخوردار نیستیم.
محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در همایش خانه احزاب طی س��خنانی اظهار داش��ت: 
امیدواریم امسال انتخابات پرشورتری از گذشته داشته 
باشیم تا جوابی باشد به کسانی باشد که ملت ایران را 
تحریم کرده اند. وی افزود: انتظار داریم که مس��ئوالن 
کشور مسئله احزاب را در کشور جدی بگیرند. احزاب 
تقریبا تنها نهادی هستند که هم در قدرت و حاکمیت 
هستند و هم در جامعه حضور دارند. احزاب هم نقشی 
در اعتالی جامعه عهده دار بوده و هم نقش��ی در اداره 

و کارآمدی کشور.
وی خاطر نشان کرد: احزاب در کشورهای توسعه یافته 
بر اس��اس سلیقه مردم ش��کل می گیرند و سالیق در 
دنیا از چهار س��لیقه فراتر نمی رود؛ در جامعه ما چند 
س��لیقه وجود دارد؟ این مسئله باید مورد مطالعه قرار 
بگیرد. یکی از علتهای عدم پایداری احزاب این اس��ت 

که مطابق سالیق مردم توجه نمی شود. تسنیم

الیحه اعطای تابعیت بیشتر جنبه اخالقی 
دارد تا حقوقی

علی ربیعی س��خنگوی دولت در صفحه شخصی خود 
در توئیت��ر مطلبی درب��اره الیحه اعط��ای تابعیت به 

فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی منتشر کرد.
وی نوش��ت؛ خوش��حالم که الیحه اعطای تابعیت به 
کودکان مادر ایرانی پس از چهار سال از اولین نامه ای 
که ارس��ال کردم مصوب ش��د. در این مس��یر فراز و 
نش��یب های حقوقی، سیاسی و فرهنگی تجربه شد. به 

نظرم ریشه در منطق مردانه از امنیت نیز داشت.
منطقی که یک مس��ئله اجتماعی و اخالقی که دادن 
ح��ق به بخش��ی از جامعه ک��ه اکثریتش��ان کودکان 
خردس��ال هس��تند را با مس��ائل امنیتی گره می زند. 
منطقی که کودکان مردان ایرانی با همسر غیر ایرانی 
را امن و به صورت پی��ش فرض صاحب حق می داند، 

اما کودکان با مادران ایرانی را نا امن.
در الیح��ه، بیش از مس��ئله حقوقی، جنب��ه اخالقی 
و انس��انی مطرح اس��ت. نه تنها زن��ان در داخل بلکه 
شامل بانوانی هم که در خارج از کشور ازدواج کردند، 
ام��ا عاش��ق ایران هس��تند و مایلند هوی��ت ایرانی به 

فرزندشان بدهند می شود.

اخبار

بکار گیری پهپادهای ارتش برای تأمین امنیت اربعین 
فرمان��ده نزاجا گفت: پهپاده��ا، بالون ها و کوادکوپترهای نی��روی زمینی ارتش 
امس��ال نیز به س��یاق سالهای گذش��ته در تامین امنیت زائران اربعین حسینی 

بکار گرفته می شود.
امیر کیومرث حیدری در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید نزاجا در 
جمع خبرنگاران گفت: جنگیدن یک علم است و مثل همه پدیده ها در حال تحول 

است و ما هر روز برای جنگیدن نیازمند ابزارها و تکنولوژی های خاصی هستیم.
فرمانده نزاجا اظهار کرد: فرمانده معظم کل قوا از نیروهای مسلح مطالبه کرده اند که روی پاهای 
خودشان بایستند و علوم و تکنولوژی های دفاعی را بومی کنند و ما امروز با افتخار می گوییم 
که در ۲۶ رسته نیروی زمینی ارتش به روزترین تکنولوژی های دفاعی را که همگی بومی شده 
هستند، در اختیار داریم. امیر حیدری تاکید کرد: همه نیازمندی های پهپادی نیروی زمینی ارتش 

توسط این نیرو طراحی و تولید می شود و مورد استفاده یگان ها قرار می گیرد.  میزان

امکانات رونق تولید تنها منحصر به تهران نیست
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: امکانات برای به ثمر رس��اندن رونق 

تولید تنها منحصر به تهران نیست.
س��عید جلیلی با حضور در شهرک صنعتی خرمشهر از یک کارخانه تولید کننده 
تلف��ن همراه بازدید کرد.  وی ضمن بازدید از خط تولید این ش��رکت در جریان 
جزئیات روند بومی سازی سخت افزار و نرم افزارهای تلفن های همراه قرار گرفت.

جلیل��ی پس از بازدید از این کارخانه گفت: امکانات برای به ثمر رس��اندن رونق تولید 
تنها منحصر به تهران نیس��ت. ضمن اینکه جای نگرانی دارد که تعداد افراد شاغل در این 
کارخانه در سال رونق تولید کاهش یافته است.  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار 
داش��ت: پشتیبانی از تولیدات ملی باید به گونه ای صورت بپذیرد که توان رقابتی نه تنها 
در بازار داخل بلکه در بازار کشورهای همسایه نیز برای آنها فراهم گردد. این شرکت تولید 

کننده تلفن همراه بیش از ۲۰۰ شغل مستقیم در خرمشهر ایجاد کرده است.  فارس

طرفداران سازش، تجربه برجام را فراموش نکنند
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: افرادی که مدام بحث مذاکره و 
س��ازش را مطرح می کنند، بهتر است واقع بین باشند و تجربه برجام را فراموش 

نکنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از کسانی که بحث مذاکره مجدد و سازش با 
آمریکا و غرب را مطرح می کنند، اظهار داش��ت: مذاکره با آمریکا، راهی است که 
قبال آزمایش کردیم اما به بن بس��ت رس��ید و با این ش��رایط نباید دیگر کسی چنین 

مباحثی را که راه به جایی نمی برد، مطرح کند.
وی ادامه داد: استدالل کسانی که به دنبال سازش هستند این است که مردم در شرایط 
اقتصادی بس��یار سختی به س��ر می برند و برای حل مشکالت آنان باید مجددا پای میز 
مذاک��ره رفت، این در حالی اس��ت که صبر و مقاومت ملت ای��ران، امروز منجر به اقتدار 

ملی ما و شکست اهداف دشمنان شده است.  مهر

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای فرمودند: نباید اج��ازه داد حقایِق 
برجس��ته دفاع مقدس، کهنه و فراموش شوند یا مجالی برای 

انکار آنها به وجود آید.
بیانات رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره ۶۲۰۰ ش��هید استان مرکزی که در تاریخ ۸ مهر ۹۸ 
برگزار ش��ده بود، در محل این همایش در اراک منتشر شد.

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در این دیدار، ب��ا تأکید بر لزوم 
جمع آوری خاطرات گرانبهای پدران، مادران و همسران شهدا 
افزودند: ش��هادت، موهبت و امتیازی است که خداوند متعال 
نصیب این برجس��تگان کرده اس��ت و ش��رح حال و زندگانی 
ش��هیدان، جانبازان و رزمندگانی که در این مس��یر درخشان 
قرار دارند، سراس��ر درس، و نشان دهنده مراتب باالی معنوی 

آنان است.
رهبر انقالب اس��المی برجس��ته تر و درخش��نده تر ش��دن یاد 
ش��هیدان را روحیه بخش، امیدبخش و جهت بخش خواندند و 

خاطرنش��ان کردند: از جمله مواردی که باید در ثبت خاطرات 
خانواده ه��ای ش��هدا موضوع س��ؤال و بررس��ی ق��رار بگیرد، 
انگیزه های آنان از موافقت با حضور فرزندان و همسرانشان در 

میدان جهاد در راه خدا است.
ایش��ان انگیزه ش��هیدان از جهاد را کسب رضای الهی و ذکر 
و نام حضرت سیدالش��هداء علیه الس��الم برشمردند و گفتند: 
نبای��د اج��ازه داد ای��ن حقایِق برجس��ته، کهن��ه و فراموش 
ش��ود، و یا مجالی برای انکار آنها به وج��ود آید، همچنان که 
ام��روز برخی افراد، پاره ای از بّین��ات انقالب را صراحتاً انکار 

می کنن��د.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برگزاری اینگونه اجتماعات 
و گردهمایی ها نباید پایان کار تلقی ش��ود، بلکه باید به مثابه 
آغاز راه در آش��نا کردن جوانان و نوجوانان با معارف انقالب و 

دفاع مقدس باشد.
  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ام��ام جمعه موقت تهران با اش��اره به ناآرامی ها در کش��ور 
عراق و نقش دشمنان در گسترش آن ناآرامی ها گفت: تمام 
تالش دش��منان این است که برای اربعین حسین مزاحمت 
ایج��اد کنند، اما راهپیمایی اربعین حس��ینی پرش��ورتر از 

سال های گذشته برگزار خواهد شد.
آیت اهلل محمد امامی کاش��انی در نماز جمعه تهران با اشاره 
به آیه ۱۲۴ س��وریه بقره اظهار داشت: حضرت ابراهیم پس 
از س��یر مراحل و آزمایش س��خت به مق��ام والیت و امامت 
رس��ید؛ والیتی و امامت��ی که در درون نبوت اس��ت و این 
امام��ت به معنای وصایتی نیس��ت که پ��س از پیامبر اکرم 

)ص( وجود داشت.
امام جمعه موق��ت تهران گفت: خداوند حضرت ابراهیم را به 
آزمایشاتی مانند ذبح حضرت اسماعیل )ع( امتحان کرد، سپس 
به مقام امامت دست یافت. او فهمید که این مقام واالست و از 

خداوند خواست که امامت در نسل او باقی بماند.
وی خاطرنش��ان کرد: وصایت و امام��ت پس از پیامبر اکرم 
)ص( طبق احادیث فراوان در جهت صیانت از نبوت اس��ت. 
امام مجتبی طبق برخ��ی از روایات در تاریخ هفتم صفر به 
شهادت رسید. ایشان با معاویه صلح کرد؛ اما صلح به معنای 
آش��تی نبود، بلکه امام مجتبی افسرانی داشت که با معاویه 
در پشت پرده ساخت و ساز می کردند و مردم را از دور امام 
پراکن��ده می کردن��د. حضرت مجتبی دید ب��ا این وضع جز 
از بی��ن رفتن او و ریختن خون او و پ��اران پاکیزه اش چیز 
دیگری نیس��ت و اثر دیگری نخواهد داش��ت؛ لذا با معاویه 

صلح و در واقع آتش بس برقرار کرد.
وی عن��وان کرد: نبوت و امام��ت )وصایت( در حقیقت یک 
ش��جره است، اما دو شاخه است. یک ش��اخه وحی را بیان 
می کند و ش��اخه دیگر وحی را تبیی��ن و اجرا می کند؛ این 
عهدی است که بین امامان معصوم و پیامبر در نزد خداوند 

متعال است.
ام��ام جمعه موقت ته��ران گفت: ارتباط ای��ن بحث با امت 
اس��الم این اس��ت که ما باید این عهد را دنب��ال کنیم. این 
عهد بر ما تکلیف و وظیفه آورده اس��ت. ما در برابر اس��الم 
موظف هس��تیم که راه ائمه را بفهمیم و عمل کنیم. ما باید 
دین ش��ناس باش��یم و به دین عمل کنیم. ما در کش��ور در 
برابر مشکالت مختلفی از جمله مشکل اقتصادی، بیکاری و 
اش��تغال قرار داریم. ما در برابر این مشکالت وظیفه داریم. 
دولت، مجلس، دستگاه قضایی و ملت عهد دارند و آن عهد 

حفظ و عمل به دین اسالم است.
وی تصریح کرد: دش��من در همه زمینه ها از جمله مس��ائل 

اقتصادی، عفت بانوان، مس��ائل معنوی، مس��ائل سیاس��ی، 
مس��ائل نظام��ی و... برنامه ریزی کرده و ات��اق فکر دارد. ما 
نیز باید اتاق فکر داش��ته باش��یم؛  وظیفه ما این است. باید 
اموال مان را به اشتغال و تولید اختصاص بدهیم و از اشتغال 
جوان��ان و اس��تفاده از کاالی ایرانی لذت ببری��م. تمام آن 
چیزی که نیاز کش��ور اس��ت باید در داخل تولید شود. این 
باید مورد توجه دولت و همه به خصوص سرمایه داران باشد. 
موانع سرمایه گذاری باید برداشته شود و همچنین در همه 

جا باید حق را در نظر گرفت. 
آیت اهلل امامی کاش��انی با اشاره به س��خنان رهبر انقالب در 
خصوص اربعین حس��ینی اظهار داشت: فداکاری شهدا باید 
در تاریخ ثبت ش��ود و اگر ثبت گ��ردد، برای آیندگان درس 
اخالق و ایثار اس��ت. در قرآن کریم آمده است که شهید در 
نزد خدا زنده است و روزی می خورد. در رابطه با این عبارت 
قرآنی باید توضیح داد که مرگ به معنای نابود ش��دن روح 
نیست و تمامی انسان ها پس از مرگ، روح زنده ای دارند. این 
عبارت قرآنی به عقیده برخی از مفسرین بدین معناست که 
منظور از حیات، حیات واقعی است که برای شهدا لذت بخش 
اس��ت، چرا که با انبیاء محشور خواهند شد. انسان گناهکار 
می میرد و روحش مانند روح شهدا زنده می ماند، اما آن روح 

به تعبیر حضرت علی )ع( دیگر اسیر عذاب است.
وی ادامه داد: مومنان نباید در برابر دشمن بترسند. دشمن 
اکنون کمر همت علیه ملت اس��المی بس��ته است. آمریکا 
و صهیونیس��م دشمنان خدا هستند و نمی خواهند حقیقت 
آش��کار بش��ود. آنان به دنبال مخفی سازی حقیقت هستند. 
مردم یمن در برابر حاکمان بدبخت س��عودی خود را نشان 
داده اند؛ این نش��انه کمک و لطف خداست. آبروی آل سعود 
و حامیانش��ان رفته است. یکی از بلندگوهای سیاست فشار 
حداکث��ری آمریکا، آل س��عود بوده اس��ت. خداوند در برابر 
فش��ار حداکثری، ذلت حداکثری به آنان داد و آبرویشان را 
در دنیا برد. اس��تقامت پیروی از راه شهداست؛ هم در برابر 

دشمنان و هم در انجام وظایف باید استقامت کرد.
امام جمعه موقت تهران با تشکر از اقدامات نیروی انتظامی، 
گف��ت: اینکه دش��من متوجه اربعین و عراق ش��ده و ایجاد 
مزاحم��ت می کند، برای این اس��ت که برایش��ان س��نگین 
اس��ت که میلیون ها نفر در کربال حضور پیدا کنند. دشمن 
نمی خواهد پرچم امام حسین )ع( بلند شود. پرچم حسینی، 
پرچم مبارزه با ظلم اس��ت. امیدوارم مردم مسلمان بیش از 
گذش��ته به حرم امام حسین )ع( پناه ببرند و در راهپیمایی 

اربعین شرکت کنند.  تسنیم

آیت اهلل امامی  کاشانی: 
راهپیمایی اربعین پرشورتر از سال های گذشته برگزار شود

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: به دلیل نظارتی 
ک��ه آمریکا ب��ر بانک های جهان��ی دارد،  ما با پیوس��تن به 

FATF تحریم  ها را هم نمی توانیم دور بزنیم.
برنامه تلویزیونی »چهل ۵۷« با محوریت اس��تان خراس��ان 
رضوی و با حضور حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم، 
س��خنگوی جامعه روحانیت مبارز و نماینده س��ابق مجلس 

شورای اسالمی به روی آنتن شبکه »شما« رفت.
مصباح��ی مقدم در این برنامه در پاس��خ به این س��وال که 
چقدر اقتصاد ما اسالمی است، اظهار داشت: قانون عملیات 
بانکداری ما بر اس��اس فقه شیعه نوشته شد، اما بین عرصه 
قانونگ��ذاری و سیاس��تگذاری و میدان اجرا فاصله اس��ت و 
در عرص��ه عمل، چیزی اجرا می ش��ود که تفکرات حاکم بر 

صاحبان و مدیران اقتصادی کشور اقتضا می کند.
وی ادامه داد: قانون اساس��ی و سیاست  های کلی ابالغی، 
اقتض��ا می کند که یک اقتصاد قوی و ملی طراحی ش��ود 
که بر طرفیت ه��ای داخلی تکیه کند، اما آنچه در میدان 
عم��ل اتفاق افتاده چیز دیگری اس��ت و حاکمیت تفکری 
اس��ت که از ابتدا دنبال این بوده که ایران جزئی از پازل 
اقتص��اد جهانی ش��ود و منظ��ور از »جهان��ی« هم فقط 
آمریکا و اروپاس��ت و ش��رق، بسیار کم اس��ت. این تفکر 
باعث ش��ده که همیش��ه از ای��ن راه مانده و ب��ه آن راه 

نرس��یده، باش��یم.
مصباحی مقدم در بخ��ش دیگری از این برنامه درخصوص 
تغییر بافت و چهره ش��هر مش��هد ب��ا مجتمع های تجاری، 
تاکید کرد: ایجاد مجتمع های تجاری را لزوما نمی توان یک 
امر منفی دانست، اما این مسئله باید همراه با توجه به بافت 

مذهبی و تاریخی شهر مشهد و متوازن باشد.
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در ادام��ه و درباره 
سیاس��ت های پولی کش��ور و تناس��ب آن با دوران تحریم 
گفت: تصور مدیران اقتصادی ما این است که هرچقدر پول 
چاپ ش��ود، وضع اقتصاد بهتر می ش��ود؛  طی س��ی و چند 
سال گذش��ته حجم نقدینگی کشور ما بیش از ۳۴۰۰ برابر 
ش��ده اس��ت، در حالی که نقدینگی باید متناس��ب با رشد 

تولید باشد.
وی افزود: همواره رشد نقدینگی ما ساالنه باالی ۲۰ درصد 
بوده و این شامل پول و شبه پول بوده است و این متناسب 

با رشد تولید نبوده است.
مصباح��ی مقدم تصری��ح ک��رد: در حال حاضر نیز رش��د 
نقدینگی نس��بتا س��ریع اس��ت، به طوری که طی ماه های 
گذش��ته نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بوده است، در حالی 

که نرخ رشد تولید ما هنوز منفی است و در عدد »منفی ۴ 
دهم درصد« قرار دارد.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در ادامه با تاکید بر 
اصالح ساختار نظام بانکی و نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، 
ادامه داد: در حال حاضر باید نرخ رش��د نقدینگی مهار شود 
و دولت در تصمیماتی که می گیرد توجه کند که نرخ رش��د 

نقدینگی بیشتر نشود.
مصباحی مقدم همچنین با اشاره به تصمیمات ارزی دولت 
در اواخر س��ال ۹۶ و اوایل ۹۷ اظهار داشت: این تصمیمات، 
با اس��تقراض از بانک مرکزی و هدایت آن به سمت سکه و 
ارز و خودرو، باعث افزایش نرخ رش��د نقدینگی و تالطم در 

بازار سکه و ارز شد.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا در هیات نظارت مجمع 
گزارش��ی از این کوتاهی ها دریافت شده، تصریح کرد: وقتی 
تیر از چله کمان خارج می شود، باالخره به هدف می خورد؛ 
ح��اال اگر یقه پ��اره کنیم، فایده ندارد. اما برای پیش��گیری 
باید مجلس در قانونگذاری و دیگر دستگاهها در وظایفشان 

دقت کنند.
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، همچنی��ن درباره 
س��رانجام برخی لوایح FATF و ۱۱ س��وال اعضای مجمع 
از رئیس جمهور در این باره اظهار داش��ت: مهمترین سوال 
اعضای مجمع این است که اگر ما به CFT و پالرمو ملحق 
شویم، آیا شرایط اقتصادی ما بدتر می شود یا خیر؟ در واقع 
ما قید »بهتر شدن« را کنار گذاشته ایم و سوال کرده ایم که 

آیا بدتر می شود یا خیر؟
مصباح��ی مقدم گفت: دولت معتقد اس��ت اگ��ر این لوایح 
تصویب شود، داد و ستد با بانک های جهانی بهتر و راحت تر 
می ش��ود، اما بررسی ما نش��ان می دهد به دلیل نظارتی که 
اینها بر بانک های جهانی دارند،  ما تحریم  ها را هم نمی توانیم 

دور بزنیم.
وی همچنین درباره تحریم اخیر بانک مرکزی گفت: آمریکا 
هرچه برای تحریم ایران داشته به کار گرفته و دیگر اهرمی 

ندارد که برای فشار به ایران بکار بگیرد.
این فعال سیاس��ی همچنین درباره مس��ئله حضور زنان در 
ورزشگاهها و نقل قولی که از وی شده، گفت: طبق برآوردها 
ح��دود یک درص��د از جمعیت زن��ان متقاض��ی حضور در 
ورزش��گاهها هس��تند؛ لذا نباید این را به عنوان یک مسئله 
اصلی مطرح کرد، ولی اگر شرایط حضور بانوان در ورزشگاهها 
فراهم ش��ود که به آنها توهین نشود، اشکالی ندارد؛ بنابراین 

باید ابتدا فضا را برای آنها فراهم کرد.  فارس

مصباحی مقدم:
پیوستن به FATF مانع از دور زدن تحریم ها می شود

رئیس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با بیان 
اینک��ه هر جا مقاومتی هس��ت، ایران ایس��تاده 
اس��ت، گفت: ما دخالت نظام��ی نمی کنیم، اما 
راه مقاومت را به نس��ل های کش��ورهای منطقه 

یاد داده ایم.
آی��ت اهلل ص��ادق آملی الریجان��ی، رئیس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام در یادواره هفتاد و شش 
ش��هید س��رافزار منطقه لفور و مقام مرحوم آیت 
اهلل العظم��ی صالحی مازندرانی و آیت اهلل ش��هید 
عبدالوهاب قاسمی، گفت: روح علما، نفس علما و 
عمل علما در پیمودن راه حق به ما کمک می کند. 
همانطور که مرزهای مادی نیاز به حافظ مرز دارد، 

علما هم مرزهای ایمان مردم را حفظ می کنند.
وی با اش��اره به روایتی در خصوص جایگاه علما 
و هادیان مردم افزود: اگر فرد عالمی از اعتقادات 
یک ش��یعه در زمان غیبت دستگیری کند، این 

کار از عمل هزار عابد باالتر است.
نماین��ده مردم مازن��دران در مجلس خبرگان، با 
ذکر این جمله که دی��ار مازندران، محل زندگی 

علما، شهدا و ش��هدای روحانی بوده است گفت: 
مرحوم آیت اهلل صالحی مازندرانی واقعا یک فقیه 
وارسته و اهل فضل و اخالق بود. او مرد خدا بود 
و نفس رفتار اخالقی او، انس��ان را به یاد خدا می 
انداخت. مگر می ش��ود حضور این عالم در دیار 
ش��ما اثر گذار نباش��د. حاال هم آثار ایشان باقی 
اس��ت و نورافش��انی می کند. وی افزود: راه حق 
تعالی راه روش��نی است و شهدا کمک می کنند 
به ما در تعقیب این راه ها. مسیر ما یک مسیر بی 
نهایت و بی پایان است. این دنیا در برابر آخرت، 
یک نقطه است. شهید با قدم در راه خدا، خودش 
را آزاد کرده برای این مسیر بی پایان. ما هم باید 
این مس��یر را طی کنیم. خداوند می فرماید ای 
انسان تو به سوی خداوند در حرکتی و در تالشی 

و به مالقات رب تعالی خواهی رسید.

آملی الریجانی گفت:»شهید حیات توام با صعود 
دارد. انسان هایی هم هستند که حیاتشان مانند 
ممات است.چیزی ندارند و دستشان خالی است. 
نه رزقی دارند و نه نوری. اما ش��هدا در نزد خدا 
زنده هس��تند و خدا دائما به آنها رزق می دهد. 
باور داش��ته باشیم که در عوالم دیگر از این بدن 
مادی خبری نیست و فقط عمل صالح به کمک 
حیات طیبه می آید و اگر چیزی همراه نداشته 

باشیم در دنیا و آخرت خسارت دیده ایم«.
آملی الریجانی گفت: ش��هدا با پروازش��ان به ما 
ی��اد داده اند که چگونه زندگی کنیم. بزرگترین 
فیلس��وفان غربی در برابر س��وال ه��ای زندگی 
انس��ان وا مانده اند اما ش��هیدان ب��ا عمل خود 
گفت��ه اند که باید به گونه ای زندگی کرد که به 
زندگی حقیقی رس��ید. شهید به ما یاد می دهد 

که چگونه زندگی حقیقی داش��ته باشیم و برای 
همین اس��ت که خداوند در ق��رآن از مجاهدت 
ف��ی س��بیل اهلل تمجید می کن��د و امیدوارم ما 
هم بتوانیم این مس��یر که ش��هدا طی کرده اند 
را بپمایی��م. اقتدار و جایگاه جمهوری اس��المی 
مرهون ایثار شهدا است. رئیس مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام، ب��ا اش��اره به وضعی��ت روابط 
کش��ورهای منطقه با استکبار جهانی گفت: این 
که رئیس جمهور آمریکا عربستان سعودی را به 
گاو ش��یرده تش��بیه می کند در حالی که چهل 
س��ال بر علیه م��ا با انواع فش��ار و تحریم مقابله 
کرده است و ما از هر روز مقتدرتر ایستاده ایم.

آمل��ی الریجانی گف��ت: عزت اف��راد و جامعه را 
خداوند در قبال صبر و ش��هادت اعطا می کند و 
اینگونه اس��ت که جمهوری اسالمی بر قله عزت 

ایس��تاده است. این راه را امام امت و مقام معظم 
رهبری برای ما باز کرده اند و امروز دست توانای 
جمهوری اس��المی در منطقه دیده می شود. هر 
جا مقاومتی هس��ت جمهوری اسالمی است که 
ایستاده اس��ت. ما دخالت نظامی نمی کنیم اما 
راه مقاومت را به نس��ل های کشورهای همسایه 
و منطق��ه یاد داده ای��م و در برابر همه هجمات 
ایستاده ایم و مدیون شهدا هستیم و از این بابت 
خداوند را شکر هستیم.  نماینده مردم مازندران 
در مجلس خبرگان در پایان از مسئوالن استان 
و برگزارکنندگان همایش تشکر کرد و گفت: از 
خداوند متعال دوام عم��ر و توفیق را برای مقام 

معظم رهبری خواهانیم.
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پایان 
مراسم، ضمن گفتگوی صمیمانه با خانواده های 
شهدای روستای لفور، با نوجوانان گروه سرودی 
ک��ه در این یادواره، اجرای برنام��ه کرده بودند، 
عکس یادگاری گرفت.   پایگاه اّطالع رسانی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 سخنی از زبان کهنه سربازان
به نسل کنونی و آینده

ادامه از صفحه اول
برای یادآوری می گوییم، می رفتیم بدون مش��ایعت، 
بر میگش��تیم بدون استقبال، توقعی هم نداشتیم، این 
حج��ب و حی��ا ارزش��ش از آن دادار دودور کردن ها 
بیش��تر بود. همین که مادر و پ��در را زمان رفتن می 
دیدیم و بوس��ه ای بر گونه هایشان می زدیم و وقتی 
که بر میگشتیم در آغوش می گرفتیم آن فرشته های 

زمینی را، برایمان کافی بود.
پش��یمان نیس��تیم، اتفاقاً خیلی هم معتقدیم که باید 

می رفتیم و رفتیم. 
و اما اکنون که دوران حساس��ی است، هم در داخل و 
هم در خارج، نسل حاضر و نسل آینده است که برای 
این کش��ور و انقالب می ماند، ما کهنه سربازان با همه 
بی مالیمتی ها، این س��رزمین را برای شما و آیندگان 
حف��ظ کردیم تا ش��ما ادامه دهن��ده راه همین کهنه 
سربازان و فرمانده آنها باشید. جز این راهی نیست که 
اگر غیر از این راه بروید، بیراهه ای است که نه نعمت 

دارد و نه میتوان نوری از خاور آن دید.
و شما سربازان کنونی و س��ربازان آینده باید با شعور 
بیش��تر به وقایع دنیا بنگرید چرا ک��ه تجربه ما کهنه 

سربازان را با خود دارید.

سرمقاله

نباید اجازه داد حقایق دفاع مقدس کهنه، فراموش یا انکار شوند
رهبر معظم انقالب:

آیت اهلل صادق آملی الریجانی:
ایران در منطقه دخالت نظامی نمی کند اّما راه مقاومت را به کشورها آموخته است


