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انتقاد صریح دکتر حسن سبحانی از بی 
توجهی به اقتصاد اسالمی

دکتر حس��ن س��بحانی اس��تاد تمام اقتصاد دانشگاه 
ته��ران و نماین��ده دوره ه��ای پنجم، شش��م و هفتم 
مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت که به عنوان فعالترین 

نماینده مجالس پس از انقالب نیز شناخته می شود.
»اقتصاد اسالمی« و »قانون اساسی« دغدغه همیشگی 
اوس��ت.  وی در گفت و گویی مشروح با الف گفت: در 
سالهای پیروزی انقالب که از اقتصاد اسالمی صحبت 
می ش��د و به عنوان یکی از ارزش ه��ای مورد نظر و 
مطل��وب پیگیری می ش��د قاعدتا انتظ��ار این بود که 
جمهوری اسالمی در س��اختار خودش به لحاظ نظام 
دیوان��ی یا قانونگ��ذاری و اجرای��ی و قضایی ترتیباتی 
اتخ��اذ کند که آن ارزش یعنی اقتصادی که منتس��ب 
به اس��الم باش��د به تدریج جلوه کند و بعد از بیس��ت 
س��ال خود را بنمایاند.  اما با اینکه در قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی اصولی آمده که در صورت اجرا، پایه 
های حرکت به سمت اقتصاد اسالمی را به طور نسبی 
می توانس��ت پش��تیبانی کند ام��ا در عمل جمهوری 
اس��المی به عنوان ظرف پیاده ک��ردن اهداف انقالب 
اسالمی از همان ابتدا به سمت پیاده کردن این ارزش 

که مورد بحث ماست جهت گیری نکرد.
دکتر سبحانی اصل ۴۳ قانون اساسی را راهنما و فانوس 
دریایی این میثاق ملی می داند و معتقد است اصل ۴۴ 

قانون اساسی نیز در اجرا تحریف شده است.
او صراحت��ا م��ی گوی��د: در برنامه ری��زی اقتصادی و 
توس��عه بعد از انق��الب اثری از اقتصاد اس��المی نمی 
بینید. برنامه های توسعه و برنامه های کوچکتر مانند 
بودج��ه حتی از هم��ان ابتدا به همین صورت اس��ت. 
فقط در یک مورد در س��ال 62 به قانونی به نام قانون 
بانکداری بدون ربا رس��یدیم که قرار ش��د از اول سال 
6۳ اجرا ش��ود ول��ی این قانون با س��اده انگاری هایی 
که هم پیش��نهاد دهندگانش در دولت و هم تصویب 
کنندگانش در مجلس اول داش��تند در عمل موفق از 
آب نیامد و آن س��اده انگاری به خاطر این بود که فکر 
می کردند با تالش برای حذف ربا سیستم عاری از ربا 
می ش��ود. به خاطر اینکه ذهنیتی که به بانک داشتند 
یک قلک بود. آنها اصوال پول را نمی ش��ناختند. البته 
هنوز هم در کشور کسانی که به این قضیه می پردازند 

پول را نمی شناسند.
او مانند تمام اقتصاددانان منتقد سیاست های اقتصادی 
۳ دهه گذش��ته دیدگاه های پش��ت این سیاست ها را 
وارداتی و تحمیلی  می داند: در دوره ای که ما مشغول 
دف��اع در جنگ بودیم یک رویکرد توس��عه ای در دنیا 
توس��ط اقتصاد دانهایی مطرح شد که در نهادهای بین 
المللی مانند بان��ک جهانی و صندوق بین المللی پول 
کار می کردند. می دانید که اینها نهادهایی هستند که 
فاتح��ان جنگ جهانی دوم به این خاطر که جنگی در 
جهان رخ ندهد گفته اند باید نهادهایی درس��ت کنیم 
تا به وس��یله آن جه��ان را اداره کنیم. بر اس��اس نظر 
اقتصاددانان این جریان در دهه 80 میالدی کشورهای 
در حال توس��عه باید به س��مت دولت حداقلی بروند. 
ای��ن که دولت ک��م یا زیاد باش��د و خصوصی کنیم یا 
نه ریش��ه در افکار واردات��ی از این قبیل دارد در حالی 
که قانون اساس��ی جمهوری اس��المی برای دولت یک 
وظایف تصریحی دارد.  دولتی که قانون اساس��ی گفته 

به نظر من نمی تواند حداقلی باشد.
س��بحانی در پاسخ به پرسش��ی در باره امکان باز پس 
گی��ری بنگاه هایی که به بخش خصوص وگذار ش��ده 
ام��ا نتیج��ه ای گرفته نش��ده می گوی��د:  فرایندش 
قانونگ��ذاری اس��ت. همانهایی که تصوی��ب کرده اند 
م��ی توانند تصویب کنند و با ش��رایطی پس بگیرند و 

خسارتش را بدهند.
در دولت هایی مانند انگلیس هنگامی که حزب کارگر 
روی کار می امد برخ��ی چیزهای خصوصی را ملی و 
عموم��ی می کرد. یکی از بزرگترین آس��یب هایی که 
به اقتصاد اس��المی رسیده وضعیت فعلی اقتصاد ایران 
اس��ت چون به هر دانش��جو یا هرکس��ی که بخواهیم 
او را ب��ه اقتصاد اس��المی توجه بدهی��م می گوید اگر 
منظورتان از اقتصاد اسالمی این است که شما درست 

کرده اید قابل دفاع نیست!

 راهپیمایی اربعین 
مردم دنیا را بیدار کرده است

عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانی��ت مبارز با بیان 
اینکه راهپیمایی اربعین مردم دنیا را بیدار کرده است، 
گف��ت: آنچه هم اکنون در قالب راهپیمایی اربعین رخ 
می دهد، حرکتی الهی و خدایی اس��ت که ثمراتش در 

دوست و دشمن اثر گذاشته است.
حجت االسالم والمسلمین حسین ابراهیمی با اشاره به 
اهمیت روز اربعین اظهار کرد: امروزه برگزاری مراسم 
راهپیمایی اربعین حسینی همان، پیام رسانی حرکت 

و هدف امام حسین )ع( به نسل جدید است.
وی ادام��ه داد: در وجود نهضت حس��ینی این عش��ق 
وج��ود دارد که افراد از هر ن��ژاد، زبان و مذهبی را به 

خود جذب می کند.
 ابراهیمی خاطرنش��ان ک��رد: راهپیمایی اربعین مردم 
دنیا را بیدار کرده اس��ت و برگزاری این مراس��م  لرزه 
بر اندام دش��منان اهل بیت، انفالب اس��المی و محور 

مقاومت انداخته است. میزان

اخبار

احزاب نتوانسته اند اطمینان مردم را جلب کنند
نماینده تهران در مجلس گفت: حدود ۱۴0 حزب ملی و استانی در کشور وجود 

دارد که آنها نتوانسته اند اطمینان مردم را جلب کنند.
به��روز نعمتی درباره اس��تراتژی و راهب��رد  رقابت های انتخاباتی برای تش��کیل 
مجلس کارآمد از سوی جریان  ها و گروه های سیاسی، گفت:در ۴0 سال گذشته 
ن��گاه مردم به انتخابات، ن��گاه ویژه  و خاص بوده و اگ��ر در انتخابات حضور پیدا 
می کنن��د ب��ه خاطر اصل نظام اس��ت و نه اینکه برای حمای��ت از فرد خاص یا گروه 

خاص در صحنه حضور پیدا کنند.
دبی��ر کل ح��زب رفاه ملت ب��ا بیان اینکه نظری��ات مختلفی در حوزه ای��ده محوری در 
انتخابات مجلس وجود دارد، گفت: در چند سال گذشته می توانستیم از احزاب در جهت 
ایده محوری اس��تفاده کنیم، اما متاسفانه آنها نتوانسته  اند فضا را به سمت و سویی ببرند 

که مردم به احزاب اطمینان کنند.  تسنیم

سعودی ها و آمریکا نتوانستند در راهپیمایی اربعین اثرگذار باشند
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: آمریکا و عربس��تان با برخی ترفندها 
نتوانسته اند بر روابط ایران و عراق که دارای عمق تاریخی است تأثیرگذار باشند 

و یا از حضور مردم در راهپیمایی اربعین بکاهند.
عالء الدی��ن بروجردی گفت: سیاس��ت آمریکا در عراق اش��غالگری بود. تالش 
داش��تند عراق را تبدیل به یکی از ایالت های آمریکا کنند اما جمهوری اس��المی 
ایران در کنار ملت و دولت عراق، آمریکا را شکس��ت داد و همچنان به حمایت های 

خود از ملت و دولت عراق ادامه خواهد داد.
وی با اش��اره به حضور حشدالش��عبی و موکب داران اربعین و همچنین مقتدا صدر در 
بیت رهبری و دیدار آنها با مقام معظم رهبری گفت: آمریکا و عربس��تان از این دیدارها 
ناخرسند هستند و از اینکه آیت اهلل خامنه ای در عراق و منطقه دارای جایگاه ویژه ای 

است، عصبانی می باشند اما این عصبانیت راه به جایی نخواهد برد.  مهر

امسال مدیریت زائران به خوبی انجام شد
وزیر کشور با بیان اینکه امسال مدیریت زائران به خوبی انجام شد، گفت: امسال 
حدود بیش از 60 درصد زائران اربعین با خودرو های شخصی، خود را به مرز ها 
رس��اندند و با اینکه ترافیک بیش��تری را در جاده ها شاهد بودیم، اما تصادفات و 
حوادث نس��بت به سال گذشته کمتر بود و از طرف دیگر میزان قابل توجهی از 

فشار وارده بر حمل و نقل عمومی کاسته شد.
عبدالرض��ا رحمانی فضلی در نشس��ت ق��رارگاه مرکزی حمل و نق��ل اربعین ضمن 
قدردانی از وزارت راه و شهرس��ازی گفت: امسال این وزارتخانه با تلفیق تکنولوژی، علم، 
مدیریت و برنامه ریزی با انگیزه و عالقه و ایمان ش��رایط بسیار خوبی برای حمل و نقل 
زائران ایجاد کرد. وی افزود: در این مس��یر رسانه ها به خصوص رسانه ملی بسیار کمک 
کردند و رسانه ملی که وظیفه تهییج و تبلیغ مردم برای حضور پرشور در این مراسم را 

داشت، زائران را در جهت مدیریت و هماهنگی سفر نیز آماده کرد.  وزارت کشور

هواپیمای جت آموزشی پیشرفته تمام ایرانی »یاسین« مجهز 
به موتور ملی )اوج( به پرواز درآمد.

جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی »یاسین« دارای دوازده متر 
ط��ول، ۴مترارتفاع و پنج و نیم تن وزن بدون بار در ش��رایط 
برخاس��ت عملیاتی اس��ت و می تواند تا سقف دوازده کیلومتر 

به پرواز درآید.
بال این هواپیما با بیش از ۱0متر طول و 2۴ مترمربع مساحت 
به ش��کلی طراحی شده اس��ت تا این هواپیما بتواند با حداقل 
س��رعت 200 کیلومتر بر ساعت در دسته بهترین هواپیماهای 
آموزش��ی دنیا در نشست و برخاست قرار گیرد و سرعت خود 

را در سطح دریا به سرعت زیر صوت برساند.
وجود یک باله افقی کاماًل چرخان در دم این هواپیما محدودیت 
خلب��ان را برای انجام مانورهای مختلف و به خصوص خروج از 

حالت »اسپین«   یا سقوط دورانی برطرف می کند.
جت آموزش��ی پیش��رفته »یاس��ین« از دو موتور توربو جت با 
قدرت رانش ۷هزار پوند بهره می برد که از نظر قدرت در رده 

موتور هواپیماهای جنگنده دنیاست.
کابین این هواپیما با چینش پش��ت س��ر هم و غیر هم سطح 
ب��ه گونه ای طراحی ش��ده تا میدان دید راحت و وس��یعی را 
برای ش��اگرد در کابین جلو و به ویژه اس��تاد خلبان در کابین 
عقب فراهم کند. صندلی پران این هواپیما نسبت به نمونه های 
خارجی خود قادر اس��ت در سرعت صفر یعنی روی باند و در 
هر ش��رایطی فعال شده و سرنشین ها را در کسری از ثانیه تا 

۱00 متر به بیرون از هواپیما پرتاب کند.
میزان مس��افت باندی که این هواپیما برای فرود احتیاج دارد 
تنها ۷00 متر اس��ت و هواپیمای یاسین حتی قابلیت فرود بر 

روی باندهای کوتاه را دارد.
ایران با طراحی و ساخت این هواپیمای جت آموزش پیشرفته 
در زمره معدود کش��ورهای دارنده فن��اوری هوایی قرار گرفته 
و آمادگی دارد این توانمندی را با س��ایر کش��ورها به اشتراک 

بگذارد.
صنع��ت هوایی یک��ی از صنایع پرهزینه و پیچیده دنیا اس��ت 
و حدود ۱0 کش��ور به ش��کل قطعی در عرصه هواپیماس��ازی 
فعالیت دارند و حدود20 کش��ور نی��ز به دنباله روی از آنها در 

پی دستیابی به این تکنولوژی هستند.
صنعت هوایی یکی از مولفه های برتری ساز کشورها در حوزه 
های علمی، فنی، صنعتی و آموزش��ی کش��ورهای پیش��رفته 
قلمداد می ش��ود که از س��رریز دس��تاوردهای آن دیگر حوزه 

های صنعتی بهره مند می شوند.

تحریم ها نمی تواندمانع اراده ملت شود
سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با صدور پیامی 
از وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح و دست اندرکاران و 

سازندگان جت تمام ایرانی آموزشی »یاسین« تقدیر کرد.
متن پیام فرمانده کل ارتش بدین شرح است:

برادر ارجمند امیر سرتیپ »امیر حاتمی« وزیر محترم دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح

امروز غرش افتخارآمیز جت آموزشی تمام ایرانی »یاسین« در 
پهنه آسمان ایران عزیز طنین افکن شد و قلب های دوستداران 

انقالب و ایران را شاد کرد.
خداوند بزرگ را شاکریم و سپاسگزاریم که تالش های عالمانه 
و ایثارگران��ه مجاهدان عرصه تحقیق و تولید ملی در مجموعه 
صنایع هوایی وزارت دفاع با مدیریت جهادی آن برادر ارجمند 
با مش��ارکت نی��روی هوایی ارتش جمهوری اس��المی ایران و 

دانشگاه های معین در قالب »یاسین« به بار نشست.
ای��ن موفقیت را ب��ه محضر مبارک فرمانده��ی معظم کل قوا 
تبری��ک ع��رض می کنم. مب��ارک باد بر ملت ب��زرگ ایران و 
نیروهای مس��لح که یک ب��ار دیگر محصول خودب��اوری و ما 
می توانیم را که ش��کوفه های امید اس��ت به چشم دیدند و بار 
دیگر اثبات ش��د که تحریم ها و فش��ارها نمی توانند مانع اراده 

ملت انقالبی ایران باشند.
اینجانب از زبان عزت و غیرت اس��المی ایرانی ضمن تش��کر و 
تقدیر شایس��ته از آن برادر انقالبی، با افتخار بر دست و بازوی 
همه عناصر دست اندرکار بوسه می زنم و از درگاه خداوند بزرگ 
توفیقات روز افزون همه عزیزان را در مس��یر تحقق آرمان های 
انقالب شکوهمند اسالمی تحت فرماندهی مقام معظم رهبری 

حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( خواستارم.

ساخت جت »یاسین« نماد افتخارآمیز در بی اثر کردن 
تحریم ها است

امیر حاتمی وزیر دفاع در مراسم رونمایی از جت یاسین گفت: 

هواپیمای جت »یاس��ین« نه تنها ماهی��ت راهبردی، علمی و 
فناورانه داش��ته و بر  ارتقای قدرت ملی تاثیرگذار خواهد بود 
بلک��ه ب��ه عنوان  نماد ب��ارز و  افتخار آمیز در شکس��ت و  بی 
اثر کردن تحریم   ها  ، پیام بس��یار روش��نی را به نظام استکبار 

منعکس خواهد کرد.
وی رونمایی از هواپیمای جت آموزش��ی پیش��رفته یاسین در 
سالی که به شعار »رونق تولید«  نام گرفته است، اوج هنرنمایی 
فرزندان رشید ملت ایران در سازمان صنایع هوایی  وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مس��لح  با مشارکت نیروی هوایی ارتش 
برش��مرد و گفت: نخبگان صنع��ت دفاعی با وجود تحریم های 
ظالمانه دش��منان، ضمن رفع یکی از ض��روری ترین نیازهای 
هوایی کش��ور، دستاوردی جدید و سترگ را به عنوان هدیه به 
محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران اسالمی، نیروهای 

مسلح به ویژه نیروی هوایی ارتش وسپاه تقدیم می نماید.
امیر حاتمی، موفقیت دانشمندان سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع در ساخت هواپیمای جت پیشرفته »یاسین« را در حوزه 
های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی و بخصوص بین المللی 
بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: هواپیمای »یاسین«  
نه تنها  ماهیت راهبردی علمی و فناورانه داش��ته و بر  ارتقاء 
ق��درت ملی تاثیر گ��ذار خواهد بود بلکه به عن��وان  نماد بارز 
و  افتخار آمیز در شکس��ت و  بی اث��ر کردن تحریم  های، پیام 

بسیارروشنی را به نظام استکبار منعکس خواهد کرد.
وی یک��ی از اه��داف طراحی و تولی��د هواپیمای جت آموزش 
پیش��رفته »یاسین«  را برطرف کردن نیاز نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در حوزه آموزش خلبانان در مرحله 
پیش��رفته پس از گذران��دن دوره های آموزش��ی مقدماتی و 
متوسط با هواپیماهای ملخی و رفع وابستگی به سایر کشورها 

در تکمیل دوره آموزشی خلبانان با هواپیمای جت بر شمرد.
وی با تبریک این دس��تاورد ملی به ملت شریف ایران اسالمی 
بیان کرد: تولید این هواپیما تاثیر بس��زایی در خود باوری ملی 
بخصوص در  اشتغال زایی برای قشر تحصیل کرده، جلوگیری 
از خروج میلیون ها دالر ارز، بازگش��ت سرمایه، رونق تولید و 

افزایش اقتدار ملی و سلب وابستگی خواهد داشت.

جت »یاسین« برابر نیازهای نیروی هوایی ارتش 
ساخته شده است

امیر خلب��ان عزیز نصیرزاده فرمانده نی��روی هوایی ارتش نیز 
در مراس��م رونمایی از جت پیش��رفته آموزشی یاسین، گفت: 
ای��ن هواپیما مطابق با اس��تانداردهای جهانی و برابر مطالبات 
و نیازهای آموزش��ی نیروی هوایی ارتش س��اخته شده و تمام 

طراحی های آن در داخل کشور انجام شده است.
امیر نصیرزاده گفت: ان ش��اهلل در آینده منتظر تولید انبوه این 
جت آموزش��ی هستیم تا اس��کادران کاملی در اختیار نیروی 
هوایی قرار گیرد و پروازهای آموزش��ی آن در سطح نیرو آغاز 

شود.
وی تاکید کرد: با س��اخت این جت آموزش��ی نیروهای فنی و 
محقق��ان ما در حوزه صنایع هوای��ی در عمق فناوری پیچیده 
نف��وذ کردند و قطعا در آینده ش��اهد پیش��رفت های بس��یار 

بزرگتری در این رابطه خواهیم بود.

 ساخت جنگده های بومی
در دستور کار »نهاجا« قرار دارد

همچنین جانشین معاون تربیت و آموزش نیروی هوایی ارتش 
گف��ت: نهاجا در کنار حفظ و »اورهال« جنگنده های موجود، 

ساخت جنگنده های بومی را نیز در دستور کار قرار داد.
امیر حسن جهانشاهی با اشاره به تحریم های همه جانبه ایران 
در حوزه نظامی، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
از جمله نیروی هوای��ی ارتش از همان ابتدای پیروزی انقالب 
اس��المی و آغاز جنگ تحمیلی تحت شدیدترین تحریم ها قرار 
داش��ته ان��د اما با این وج��ود با تالش جهادگ��ران این عرصه 
توانس��ته اند تمام��ی جنگنده ه��ا را حفظ و آم��اده به کار و 
»اورهال« کند و هچنین بس��یاری از تجهیزات و سیستم های 
آن ه��ا را به روز کنند که امروز به خوبی می تواند پاس��خگوی 

نیازهای کشور باشد.
وی ب��ه توانمندی نی��روی هوایی در حوزه آم��وزش و انتقال 
تجارب اش��اره کرد و گفت: در ح��وزه آموزش و انتقال تجارب 
کاری از جمل��ه در زمینه اورهال، نیروه��ای جوان را در کنار 
نیروه��ای خبره، با تجربه و اس��تاد کار که سالهاس��ت در این 
حوزه مشغول فعال هس��تند و تجارب گرانقدری قراره گرفته 
و تج��ارب آنها به کار گرفته می ش��وند و این دانش و تجارب 
گرانبها به بهترین ش��کل به این جوانان انتقال داده می شود. 

 روابط عمومی ارتش

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه گنجینه الهی 
و آس��مانی اربعی��ن در آس��تانه گام دوم انقالب 
رونمایی شد، گفت: امروز اربعین اسم رمز شیعه 
برای سازماندهی در آستانه تحوالت بزرگ تاریخ 

تبدیل شده است.
حجت االس��الم محمد جواد ح��اج علی اکبری 
در خطبه های نماز جمعه تهران، اظهار داش��ت: 
خوشبختانه جامعه اس��المی در عمل به تقوای 
اله��ی قدم های تازه ای را بر می دارد. برای تحقق 
تقوای الهی وس��یله الهی مهم است و باید انسان 
به وسیله ای که ما را به آرمان های الهی و بندگی 
خداوند می رساند  توسل کند و چه بندگی باالتر 
از محمد)ص( و آل محمد و اقتدا به سیره اولیاء 

خدا و چه وسیله ای باالتر از اباعبداهلل)ع(.
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه جهان ش��اهد 
ی��ک اتفاق ب��زرگ، بی نظی��ر، حی��رت انگیز و 
خیره کننده اس��ت، تاکید کرد: اربعین پدیده ای 
اعجاب آور و باشکوه و حقیقتا الهام بخش است. 
از نگاه مومن��ان راهپیمایی میلیونی اربعین یک 
اعجاز اس��ت. اگر راست میگویید نه مثل اربعین 

بلکه گوشه ای از آن را به این زیبایی بیاورید.
حاج عل��ی اکبری تاکید کرد: اربعین یک پدیده 
الهی و آس��مانی و نش��انه اراده نص��رت الهی بر 
امت اس��المی اس��ت. این باب لط��ف و رحمت 
اله��ی نویدبخش تحقق عالم دیگری اس��ت و ما 
در اربعین حس��ینی ش��اهد یک ترکیب بدیع از 

حسین)ع(، کربال، زیارت و پیاده روی هستیم.

وی با اش��اره به نقش اهل بیت در حفظ و نش��ر 
معارف و فرهنگ حس��ینی، گف��ت: راهپیمایی 
اربعی��ن ذخیره ای برای امت ش��یعه ش��د و در 
وقت نیاز خود این معجزه ظهور کرد. وقتی امت 
اس��المی به یک انسجام درونی، اردوی تربیتی و 
رس��انه ای پرقدرت برای معرفی اس��الم ناب نیاز 
داش��ت، وقتی به تقویت روح مقاومت اس��المی 
نیاز داشت، وقتی جهانی سازی معرفت حسینی 
مورد نیاز امت بود، عش��ق و مهرورزی نیاز بود، 

اربعین از راه رسید و شد آنچه که می بینیم.
ح��اج علی اکب��ری تاکید ک��رد: ب��رای انقالب 
اسالمی نیز ما در آستانه گام دوم از این گنجینه 
الهی و آس��مانی رونمایی شد. امروز اربعین اسم 
رمز ش��یعه برای سازماندهی در آستانه تحوالت 

بزرگ تاریخ تبدیل شده است.
وی گف��ت: این اجتماع ب��ا ویژگی های مختلفی 
همراه است و قریب به ۳0 میلیون نفر با ویژگی 
خاص یعنی هجرت و با مقصد واحد که کربالی 

معلی است، حضور عاشقانه و داوطلبانه دارند.
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه شکوه اربعین 
دارای ابعاد عرفانی، س��لوکی، معنوی، معرفتی، 
فک��ری و ابع��اد تربیتی فکری و اخالقی اس��ت، 
تاکی��د کرد: ای��ن پدی��ده دارای ابع��اد جامعه 

ش��ناختی، سیاس��ی، امنیتی و جغرافیایی است 
و ابعاد منطق��ه ای، بین المللی، تاریخی و تمدنی 

هم دارد.
ح��اج علی اکبری در خطبه های دوم نماز جمعه 
این هفته تهران، گفت: از مصادیق برجسته تقوا 
شکر به درگاه الهی است و چه نعمتی بزرگتر از 

اربعین برای جامعه و امت ما.
وی تصریح کرد: تالش برای بازشناسی و حضور 
در راهپیمایی اربعین و تس��هیل و خدمتگزاری 
به زائرین و ش��روع معارف و تبیین منطق آن از 

جمله شکرگزاری اربعین است. 
خطی��ب جمعه تهران افزود: از منظر خودس��ازی 
براس��اس بیانی��ه گام دوم انق��الب، اربعین جنبه 
فک��ری، اعتق��ادی، س��لوکی، اخالق��ی و ارتق��اء 
فضیلت ها و رش��د معنوی انس��انها بوده و منبعی 
عظی��م و ش��تاب دهنده ای غیرقابل تصور اس��ت. 
خطیب جمعه تهران گفت: تحمل، صبر، مقاومت 
و تقویت روحیه استقامت با جان و دل و فکر انسان 

مؤمن فرصتی برای زائرین محسوب می شود. 
ح��اج علی اکبری اظهار داش��ت: کمرنگ کردن 
هویت ه��ای قوم��ی، مذهبی و زبان��ی با آهنگ 
مش��ترک اربعین منجر به ذوب خرده فرهنگ ها 

در دریای اربعین شده است. 

خطیب جمعه تهران افزود: اربعین، س��رمایه را 
به دل جامعه انسانی تزریق می کند و صف بندی 
فوق الع��اده ای در برابر دش��منان ایج��اد کرده و 

منجر به نهضت و قیام آفرینی خواهد شد. 
وی گفت: وقتی ۳0 میلیون عاش��ق عبداهلل)ع( 
لبیک یا حس��ین می گویند، پش��ت مستکبرین 
عالم را لرزانده و به کابوس آنها تبدیل شده اند. 

خطی��ب جمعه تهران خاطرنش��ان کرد: اربعین 
تمدن س��از بوده و در این بست معرفت حسینی 
در عال��م، زمینه س��از تحقق آرمان ب��زرگ را به 

وجود می آورد. 
وی گفت: ش��هد شیرین تمدن س��ازی را ما در 
انقالب اس��المی چش��یده ایم، اما افول استکبار 

جهانی بشارت دیگری است. 
وی گفت: جامعه جهانی با ش��تاب دهنده اربعین 
به دنبال گره خوردن به معرفت امام حسین)ع( 
و آرم��ان مهدوی جهت رس��یدن ب��ه حکومت 
امام عصر)عج( اس��ت، ضمن اینکه حاضرین در 
راهپیمایی اربعین لبیک یا حسین می گویند، اما 
در حقیق��ت آنها لبیک یا مهدی ب��ر زبان خود 

جاری می کنند.
حاج علی اکب��ری افزود: قدرت اربعین همگان را 
کنار یکدیگر جمع کرده و منجر به اجتماع قلبی 

عمیقی شده و می شود. 
وی افزود: منطق اربعین و حس��ین علیه السالم، 
اس��الم را پی��روز خواهد کرد ک��ه همان منطق 
امید، مقاومت، نداشتن بن بست، فتح همه جانبه، 
مرزبندی با دش��من و مهرورزی عاشقانه نسبت 
به مؤمنین اس��ت ک��ه می تواند انس��ان ها را در 

محور خودسازی و تمدن سازی موفق کند. 
حاج علی اکبری گفت: از س��تاد مرکزی اربعین 
ک��ه البته تمامی دس��تگاه ها در آن حضور دارند 
و با اقدامات ش��ان منجر به توسعه زیرساخت ها 
برای خدمات رس��انی بیش��تر به زائرین شده اند 
تش��کر می کنم که البته هزینه   ک��رد آنها برای 
موض��وع اربعی��ن در حقیق��ت س��رمایه گذاری 
محس��وب می ش��ود، لذا خوش به حال خادمین 

زائرین سیدالشهداء.
وی گف��ت: باید خدمات رس��انی به ه��زاران زائر 
خارجی اربعین که برای رسیدن به کربالی معال 
از ایران اس��المی می گذرند را توسعه دهیم و از 

این فرصت نهایت استفاده را ببریم. 
وی از هنرمندان خواس��ت با اقدامات ش��ان این 
حادثه اربعین را با ابتکارات مناس��ب، جاودانه تر 
ک��رده و مستندس��ازی کنن��د. حاج علی اکبری 
خط��اب به آموزش و پرورش گف��ت: باید اربعین 
را در متن ه��ای دروس فرزن��دان وارد کرده و در 
این زمینه نباید کوتاهی صورت گیرد. وی گفت: 
دانشگاه ها و حوزه های علمیه نباید از نقش تاریخی 

خود در موضوع اربعین جا بمانند.  فارس

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: اگر شما در مسیر حق ثابت 
قدم باشید، کشور و دنیا اصالح و بشریت از منافع آن بهره مند 

می شود.
همزمان با اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان، حسینیه امام 
خمینی)ره( میزبان هیئت های دانشجویی از سراسر کشور بود 
و دانش��جویان عزادار در حضور رهبر معظم انقالب اس��المی، 
همنوا با زائران کربالی معلّی فریاد »لبیک یا حس��ین« س��ر 

دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این مراسم در سخنان کوتاهی با 
تشکر از مراسم عزاداری پر شور و با صفای جوانان، خطاب به 
آنان گفتند: صفا و نورانیت ش��ما عزیزان بسیار مغتنم است و 
بنده همواره از خداوند متعال مس��ألت می کنم که ما و شما را 
همواره در مسیر مستقیم ثابت قدم بدارد، چرا که اگر شما در 
این مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصالح و بشریت 

از منافع آن بهره مند می شود.

همچنین حجت االس��الم س��عدی سخنران مراس��م، گفتمان 
مقاومت ملت ایران را برگرفته از مقاومت حسینی)ع( خواند و 
افزود: جریان س��لطه و استکبار به دنبال آن است که به وسیله 
تریبونهای پر ش��مار تبلیغاتی خود، جای حق و باطل را عوض 
کند اما همچنانکه حضرت امام س��جاد و حضرت زینب کبری 
در کوفه و شام با سخنان روشنگر خود حکومت اموی را رسوا 
کردن��د، امروز نیز باید تریبونهای جریان حق، حرف اس��الم و 

انقالب را با قدرت بیان و القائات نظام سلطه را افشا کنند.
در این مراس��م همچنین آقایان حنی��ف طاهری و مطیعی به 
قرائت زیارت اربعین و ذکر مصیبت و نوحه بر مصائب حضرت 

سیدالشهداء علیه السالم و اهل بیت ایشان پرداختند.
 در پایان مراس��م، نم��از ظهر و عصر به امام��ت رهبر انقالب 

اسالمی اقامه شد. 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

اگردرمسیرحقثابتقدمباشید،کشورودنیااصالحمیشود
رهبر انقالب در مراسم عزاداری اربعین:

»یاسین« به پرواز در آمد

ویژگی های جت آموزشی تمام ایرانی یاسین

حجت االسالم حاج علی اکبری:
اربعین اسم رمز شیعه برای سازماندهی در تحوالت بزرگ تاریخ است


