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روایتجدیدنخبهکشی

به یاد «اسماعیل» و «خدیجه» انقالب

ایشــان با آن جایگاه فکری و علمی و سیاسی که داشتند از هر
ادامـــــه از
گونه خدمت به پدر بزرگوارشــان دریغ نداشتند .بعد از ایجاد
صفحه اول
مشــکل قلبــی که بــرای امام پیــش آمد و زمینهســاز عزیمت
ایشــان به تهران شد ساماندهی مراقبتهای پزشکی بر عهده ایشان بود .مسأله
مهــم دیگر امنیت دفتر امام بود ،آنهم در شــرایطی که منافقان توانســته بودند
در بســیاری از نهادها نفوذ کننــد و فجایعی همچون انفجار دفتر حزب جمهوری
اسالمی و نخست وزیری را رقم بزنند .یکی از این نفوذیها حتی قصد انتقال یک
بمــب بــه دفتر امام را هم داشــت که بــا درایت دفتر و حاج احمد آقــا ناکام ماند.
بنابرایــن از هــر زاویــهای که نگاه کنیم میبینیم ایشــان در دفاع از امــام ،انقالب و
حقوق مردم از هیچ تالشی دریغ نداشتند .با کمال تأسف عمر ایشان کوتاه بود و در
زمانهای که خیلی به وجودشان نیاز داشتیم رحلت کردند .در این روزها هم به جد
جالی خالی ایشان محسوس است.ذکر شخصیت و نقش مادر بزرگوار ایشان یعنی
مرحومه «خدیجه ثقفی» همسر امام در حوصله این نوشتار کوتاه نیست اما اجماالً
باید گفت همســر مکرمه امام در دوران ســخت زندگی امــام ،ایفاگر نقش مهمی
شدند.بانویتحصیلکرده،ادیبوازخاندانبزرگ،خدیجهوارپشتپازدبهزندگی
مرفه و زندگی ابوذرگونه امام را ترجیح داد .با سختیها ساختند و محور آرامش امام
بودند.نقش ایشــان در انقالب اسالمی و در کنار امام همچنان نقش خدیجه کبری
در کنار پیامبر( ص) بود .در حقیقت حاج احمد آقا «اســماعیل» انقالب و همســر
امام خدیجه انقالب بودند در کنار رهبری پیامبرگونه امام .جا دارد مردم قدرشناس
ایران به یاد بیت رفیع امام باشند چرا که این قدرشناسی از خاندانی است که هستی
خود را فدای ملت ایران کرد .خوشبختانه چراغ این خاندان روشن است بخصوص
که فرزند فاضل و مجتهد ایشان سید حسن آقای خمینی که راه جد بزرگوار و پدر و
عموی شهید خود را برای دفاع از انقالب و خدمت به مردم ایران ادامه میدهند و
کرسی درس ایشان گرمابخش محافل علمی در حوزه علمیه قم و وفاداران به امام
و انقالب اســامی اســت .اگر چه در کنار خدمت به مردم و نظام ،مثل گذشــته در
معرض تیرهای بدخواهان است .ولی مطمئن هستیم نام ،یاد و راه امام چراغ راه
ملت ایران خواهد بود چنانکه رهبرمعظم انقالبهم فرمودهاند این انقالب بدون
نام امام شناخته شده نیست و راه و مکتب ما راه و مکتب امام است.

پیام مهم دیدار روحانی
با آیتاهلل سیستانی

ســفر اخیر رئیس جمهوری اســامی ایران به عراق اساساً
ادامـــــه از
ســفری تاریخــی و مهــم بــود کــه میشــود آن را از زوایای
صفحه اول
مختلف مورد بررســی قرار داد .ســفری که بدون شــک در
تحــوالت آینــده از آن و دســتاوردهایش بارها یاد خواهد شــد .امــا در این نکته
شــکی نیســت که نقطه عطف این ســفر را باید دیدار آقای روحانی با آیتاهلل
سیستانی عنوان کرد .دیداری که در آن نه هیچ قرارداد همکاری امضا شد ،نه
هیچ تفاهمنامهای منعقد گردید و نه احتماالً هیچ موضوع جزئی از روابط دو
کشــور و دو ملت به بحث گذاشــته شــد .فی الواقع کلیت این دیدار دارای یک
اهمیت ســمبلیک فوقالعاده اســت که باعث میشــود حتی اعالم انجام آن
فارغ از جزئیاتش تأثیری بزرگ در پی داشته باشد.
مهمتریــن اثر این دیــدار تعمیق اعتماد متقابل ملت عراق نســبت به روابط
دوجانبــه بــا ایران اســت .ایــن اعتمــاد در دوره اخیر ،پیشــتر با توجــه به نقش
مهــم ایــران در نبــرد بــا داعش پایهریزی شــده بــود .امــا باید معتــرف بود که
مشــروعیتی که فعالیتهای ایران در همکاری با عراق ،در پی دیدار یاد شــده
پیدا میکند به دلیل مشــروعیت عمومی آیتاهلل سیســتانی در تمام جامعه
عراق یک مشروعیت مضاعف خواهد بود .مسأله این است که فارغ از نقشها
و جایگاههای برشــمرده شده ،ایشــان دارای ویژگی هستند که کمتر شخصیتی
در عــراق به عنوان کشــوری با مذاهــب و قومیتهای مختلــف آن را دارد .این
ویژگــی همان معدل مقبولیت حداکثری در تمــام مناطق و میان تمام مردم
عراق است .اگر آقای روحانی در دیدارهای رسمی خود تصویری قوی از روابط
با دولت عراق به کشــورها و دول مختلف مخابره میکند ،در دیدار با آیتاهلل
سیســتانی بیشتر ملت عراق و شیعیان منطقه را مخاطب پیام خود قرار داده
اســت .مضافاً اینکه در ســالهای اخیر بجز چهرههای ایرانی و چند شخصیت
دیگر ،کمتر شــخصیت مذهبی ،سیاســی و علمی غیر عراقی بوده که فرصت
چنیــن دیــداری در نجــف اشــرف به او داده شــده باشــد و این خود نیــز در کنار
پیامهای اجتماعی ،بدون شــک پیامی سیاســی نیز در بر دارد .پیامی که قوت
آن را از فردای این دیدار هم مردم عراق و شیعیان منطقه درک خواهند کرد و
هم رقبا و دشمنان منطقهای و فرا منطقهای جمهوری اسالمی ایران.
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انتصاب حجتاالسالم شعبانیموثقی به نمایندگی ولیفقیه در همدان

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر
معظــم انقــاب اســامی در حکمــی
حجتاالســام حبیــباهلل شــعبانی
موثقــی را بهعنوان نماینــده ولیفقیه
و امام جمع ه شــهر همــدان منصوب
کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،متن حکم
رهبــر انقــاب اســامی بــه این شــرح
است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنــاب حجتاالســام آقــای
حبیــباهلل شــعبانی موثقــی
دامتافاضاته
اکنــون بــا پایــان یافتــن مســئولیت
جنــاب حجتاالســام والمســلمین
آقــای حــاج شــیخ غیاثالدیــن
محمــدی دامتتوفیقاتــه و بــا
طه ّ
تشــکر فــراوان از فعالیتهــای علمی

و اجتماعــی ایشــان در دوران آن
مســئولیت خطیــر ،جنابعالــی را بــه
امامــت جمعــه همــدان و نمایندگی
خود در آن استان منصوب می کنم.
همــدان در شــمار پیشــروان
حرکــت انقالبــی و مفتخر بــه تقدیم
چهرههای برجســته جهاد و شهادت
و نیــز شــخصیتهای عالیقــدر علــم
و عرفــان اســت .انتظــار مــیرود

بــا همــه تــوان در خدمــت حرکــت
دینــی و انقالبــی آن خطــه تــاش
نماییــد .با علمای دینــی و فرزانگان
دانشــگاهی و فعــاالن عرصههــای
اجتماعــی همــکاری و از جوانــان
مؤمــن و انقالبــی پشــتیبانی کنیــد.
ســلوک مردمــی بــا همــه قشــرها
بویــژه جوانان و تکریــم خانوادههای
شــهیدان و ایثارگــران را ممشــای

همیشــگی خود قــرار دهید و از فضل
و تقــوا و بصیرت کــه بحمداهلل از آن
برخورداریــد محتــوای خطبههــای
جمعه را غنا ببخشــید.
توفیــق جنابعالــی را از خداونــد
متعال مسألت میکنم.
والسالم علیکم و رحمهاهلل
سیّد علی خامنهای
 ۲۲اسفند ۱۳۹۷

رئیس جمهوری اسالمی ایران برای نخستین بار با آیت اهلل سیستانی دیدار کرد

آغوش باز نجف برای روحانی
رهاوردهــای ســفر رئیــس جمهــوری
اســامی ایران به عراق با حضور حسن
روحانــی در بیــت حضــرت آیــتاهلل
العظمــی سیســتانی در نجــف اشــرف
و دیــدار و گفتوگــوی او بــا ایــن مرجع
عالیقدر تکمیل شد .این دیدار که صبح
دیروز پس از تشــرف حســن روحانی به
حــرم مطهــر امیرالمؤمنیــن حضــرت
علــی (ع) در نجف اشــرف برگزار شــد،
یکــی از پربازتابتریــن و جلــب توجــه
کنندهترین مالقاتهایی بود که در سفر
سه روزه روحانی به عراق رقم خورد.
ایــن نخســتین بــار بــود کــه مرجــع
صاحــب نفوذ شــیعیان عــراق در بیت
خــود میزبــان یــک رئیــس جمهــوری
ایــران شــد .آخریــن دیــدار آیــتاهلل
سیســتانی با یک فــرد صاحب مقــام از
ایــران اردیبهشــت  92و در جریان ســفر
مرحوم آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی به
عــراق انجام شــده بود.دیدار صمیمانه
روحانی بــا حضرت آیــتاهلل العظمی
ســید علــی سیســتانی در حالــی انجــام
شــد که محمدجــواد ظریــف وزیــر امور
خارجــه ،محمــود واعظی رئیــس دفتر
رئیس جمهوری و ایرج مسجدی ،سفیر
ایران در بغداد او را همراهی میکردند.
آیــتاهلل سیســتانی از جملــه مراجعی
اســت کــه اگر چه بــه عنوان یــک مرجع
سنتی و بی تمایل به ایفای نقش در امور
سیاسی روزمره معرفی شده و گفته شده
کــه به دالیــل امنیتی بــه نــدرت از خانه
خود خــارج میشــود ،امــا از درون بیت
خود با بیشــترین نفوذ ممکــن در میان
مــردم عراق توانســته اســت این کشــور
را در بزنگاههــای تاریخــی رهبــری کند.
چنان که بعــد از حمله داعش به عراق
و سقوط موصل درســال  ،۲۰۱۴آیتاهلل
سیستانی با اعالم فتوای جهاد کفایی از
شــهروندان عراقی خواست برای حفظ
کشور به یاری نیروهای مسلح این کشور
بشــتابند و همین فتوا زمینهساز تشکیل
نیروهای حشدالشــعبی عراق شــد .این
مرجع شــیعه همچنین پــس از بحران
در روابــط دولت مرکزی عراق و منطقه
کردســتان این کشــور با دعــوت از هر دو
طــرف به گفتوگو برای حل مشــکالت
فیمابین نقش قابل توجهی در کمک به
حل بحران داشت.
بــه ایــن ترتیــب نفــوذ و تأثیرگذاری

آیــتاهلل سیســتانی در کشــوری کــه
نخســت وزیرش بــه عنــوان عالیترین
مقــام اجرایــی از میــان سیاســتمداران
اهل تشــیع انتخاب میشوند ،از جمله
دالیلــی اســت کــه دیــدار روز گذشــته
رئیــس جمهــوری ایران بــا او را به یکی
از دســتاوردهای مهم ســفر روحانی به
عراق تبدیل میکند .سفری که با هدف
تقویت رابطه راهبردی ایران و عراق در
حوزههای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
و در برابر تالشهای امریکا برای مجبور
کــردن دولت عراق به کاهــش روابط با
ایران انجام شــد و با توجــه به محتوای
مذاکرات انجام شــده و بیانیه مشترک
پایانــی نشــان داد کــه در دســتیابی بــه
اهداف پیشبینی شده مؤثر بوده است
و در نقطــه اوج خود به توافق دو کشــور
برای پایبندی به قرارداد  1975الجزایر
و اجرای آن تأکید داشت.
بــا چنیــن رویکــردی دیــدار رئیــس
جمهــوری ایــران بــا مرجــع صاحــب
نفــوذی کــه بارهــا بــه مخالفــت بــا
سیاســتهای مداخلهجویانــه امریــکا
در عــراق و در روابــط تهــران و بغــداد
برخاســته و خواســتار حفــظ تــوازن و
تعــادل در روابــط خارجی عراق شــده
اســت همچون تضمینی بــرای تقویت
مناســبات ســازنده دو کشــور عمــل
میکند.بــه گــزارش شــفقنا ،آیــتاهلل
العظمــی سیســتانی در ایــن دیــدار از
هرگونــه اقدامــی در راســتای تقویــت
روابــط عــراق بــا همســایگان خــود ،بر
اســاس منافــع طرفیــن و احتــرام بــه
حاکمیــت کشــورها و عــدم دخالت در
امور داخلی آنها استقبال کرد.
او بــا اشــاره بــه جنــگ سرنوشــت
ســاز ملت عراق بــرای شکســت تجاوز
داعــش ،جانفشــانیهای بــزرگ مردم
قهرمــان عراق بــر پیروزی بــر این گروه
تروریســتی و دور ســاختن خطــر آن از
کل منطقــه و همچنین نقش دوســتان
در تحقــق این مســأله را یادآور شــده و
مــورد تمجید قرار دادنــد .مرجع عالی
قدر شــیعیان در پایان ســخنان بر لزوم
این مســأله تأکید کرد که سیاســتهای
منطقــهای و بینالمللی در این منطقه
حســاس متعــادل و متــوازن باشــد تــا
ملتهــای آن را از خســران و مصائــب
بیشتر مصون بمانند .رئیس جمهوری

اســامی کشــورمان نیــز در ایــن دیــدار
نتایج مذاکرات خود با مسئوالن عراقی
و آنچــه در چارچــوب تقویــت روابــط
دوســتی و حســن همجــواری میــان دو
کشور به دست آمده را تشریح کرد.
ëëتقدیر و حمایت مراجع تقلید نجف
از گسترش روابط ایران و عراق
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
حســن روحانــی در شــهر نجف بــا تنی
چنــد از دیگــر مراجع عظــام تقلید نیز
دیــدار کــرد .آیــتاهلل فیــاض ،آیتاهلل
بشــیرنجفی و آیــتاهلل محمدســعید
حکیــم از جملــه مراجعــی بودنــد
کــه رئیــس جمهــور کشــورمان بــا آنها
دیــدار کــرد .آیــتاهلل فیــاض در دیدار
روحانــی گفــت :جمهــوری اســامی
ایران پرچمدار حکومت شــیعه اســت
و چشــم همه شــیعیان جهان به ایران
اســت .رئیس جمهور نیــز در این دیدار
تأکیــد کرد کــه همه دولتهــا میدانند
جمهــوری اســامی ایــران از حقــوق
حقه همه مســلمانان و بویژه شــیعیان
حمایت و پشــتیبانی میکنــد .روحانی
همچنین به مذاکرات خود با مقامهای
عراقــی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت:
مباحــث و موارد مــورد عالقه دو طرف
در این مذاکرات در فضایی دوســتانه و
برادرانــه مطرح و دســتاوردهای خوبی
در راستای منافع دو ملت حاصل شد.
آیــتاهلل العظمــی بشــیر نجفی نیز
در دیــدار با رئیس جمهوری کشــورمان
با بیان اینکه تشــکیل حکومت اسالمی
واقعــی در ایران توفیقی بــزرگ در دنیا
اســت ،گفــت« :ایــران صــدای شــیعه و
مســلمانان واقعــی اســت وانشــاءاهلل
خداوند به مســئوالن جمهوری اسالمی
ایــران توفیــق دهد که عزت اســام را در
دنیا افزون کنند».حسن روحانی در این
دیــدار بــا اشــاره به روابــط خــوب و روبه
توســعه ایــران و عــراق در زمینههــای
گوناگــون و توافقــات مثبت دو کشــور در
راستای گسترش بیش از پیش مناسبات
فــی مابین اظهار داشــت :خوشــبختانه
امــروز مســئوالن ایرانــی و عراقــی اراده
جدی برای توســعه همکاریها و روابط
تهران-بغــداد دارند.رئیــس جمهــور
تــاش و همــکاری بــرای حــل و فصــل

در بیانیه پایانی نشست خبرگان رهبری تأکید شد

پیوستن به پالرمو و سیافتی خطای استراتژیک است
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی ششــمین اجالس
خــود بــر موضوعاتی چــون لزوم توجــه به بیانیــه گام دوم
انقالب ،عبور از مشکالت اقتصادی با نگاه داخلی ،توجه به
مسأله فلسطین و حمایت از انتصاب رئیس جدید دستگاه
قضا ،پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی مانند پالرمو،
 CFTاگــر بــه قصــد گرفتن بهانه از دشــمن باشــد ،خطای
استراتژیک خوانده است .ششمین اجالس رسمی مجلس
خبرگان رهبری در تاریخ  21و  22اســفند  97برگزار شــد .به
گــزارش ایرنــا ،در ایــن بیانیــه ضمن دعوت همــگان برای
تمدنی انقالب اســامی و
«تحقــق هر چه بیشــتر گفتمان
ِ
ســایر موارد مذکــور در بیانیه مهــم و راهبــردی رهبری در
گام دوم انقالب» ،کارنامه جمهوری اســامی «درخشــان،
بــا برکــت ،امید بخش و موفق» توصیف شــده اســت .این
بیانیــه همچنین بــا قدردانی از تالشهــای آیتاهلل آملی
الریجانــی در دوران تصدی ریاســت قــوه قضائیه و تبریک
به حجتاالســام رئیسی ،از رئیس جدید دستگاه قضایی
خواســته «با تکیه بر تجارب  40سال گذشته و اهتمام ویژه
به توصیههای هشــت گانه مقام معظــم رهبری در حکم
انتصــاب ایشــان ،تــاش کننــد دســتگاه عدالت بــا نظم و
تدبیــری حکمتآمیز و صالبت و قاطعیت بیشــتر دوران
جدیــدی را کــه زیبنــد ه گام دوم انقالب اســت ،آغاز کند».
در بخــش دیگــری از ایــن بیانیه نیز با اشــاره به مشــکالت
اقتصادی کشــور« ،تقویت نگاه به درون ،مدیریت جهادی
و خودباوری ،همســو با سیاستهای اقتصاد مقاومت» به
عنوان راهحل این مشکالت عنوان شدهاند.
مجلــس خبــرگان در بخش دیگری از ایــن بیانیه تأکید
کرده است« :پیوستن جمهوری اسالمی به کنوانسیونهای
بینالمللی ماننــد پالرمو CFT ،و غیره اگر به قصد گرفتن

بهانــه از دشــمن باشــد ،خطــای اســتراتژیک محســوب
میشــود؛ مجلــس خبرگان رهبــری با تأکید بــر لزوم عدم
انفعــال و رعایــت اصــول عــزت ،حکمــت ،مصلحــت و
تهدیدزدایــی در عرصــه تعامــل بینالمللــی ،از قــوای
ســهگانه و مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام میخواهد
نســبت بــه نفــی ســلطه و خطــر نفــوذ بیگانــگان در حوزه
تعامالت اســتراتژیک مالی و غیر مالی جمهوری اسالمی
بــا همپیمانــان خود دقــت الزم را مبذول دارنــد و مراقب
توطئههــای دشــمنان انقــاب و نظام مقــدس جمهوری
اسالمی ایران باشــند ».این بیانیه همچنین «ضمن تأکید
بر حفظ وحدت امت اســامی و پرهیــز از هرگونه اختالف
و تأکیــد بــر فرهنــگ نفــرت از اســتکبار و لــزوم حمایــت
از مقاومــت» ،تصریــح میکنــد« :مســأله قــدس شــریف
همچنــان مســأله اول جهــان اســام اســت و توطئههــا و
جنگآفرینــی امریــکای جنایتکار در کشــورهای مســلمان
عراق ،سوریه ،افغانستان ،یمن ،بحرین و لبنان را محکوم
کرده بر تحکیم روابط استراتژیک جمهوری اسالمی ایران
و کشور عراق و سایر همسایگان تأکید میکنیم».

president.ir

در خبرهــا خوانــدم که برخــی از همــکاران مجلس ،منع
حضور نمایندگان ســه دورهای را نخبهکشــی دانسته و به
یادداشت فکــر فرو رفتم کــه چطور ممکن اســت مــن و امثال من،
بــه محــض بســته شــدن یکــی از روزنههــای حضورمــان
در مســئولیتها ،احســاس میکنیــم «نخبهکشــی!» رخ
داده اســت ،امــا وقتی جوانانــی را میبینیم کــه به خاطر
دگراندیشــی مجبورنــد جــای وطــن کننــد ،جوانانــی را
عبدالکریم میبینیــم که در عیــن توانمندی و هــوش و دانش ،حتی
حسینزاده نمیتواننــد بــه حلقههای مدیریتی کشــور راه پیــدا کنند،
نایب
رئیس یا وقتــی شــاهد بیــکاری فارغالتحصیــان دانشــگاههای
فراکسیون امید
خــوب و معتبــر کشــورمان از دانشــگاه تهــران ،شــریف،
علــم و صنعــت ،شــهید بهشــتی ،امیرکبیر ،تبریــز و ...که
دعوتنامههای خارجی در دست دارند هستیم ،واقعاً شرمآور نیست که عدم
امکان حضور خود در بیش از سه دوره مجلس را نخبهکشی بدانیم؟
و دقیقــاً نخبهکشــی آنجاســت کــه مــا خــود را بحــق میدانیم و تمــام آن
دیگــران را ناحــق و غیرشایســته.مخلص کالم اینکــه تعریــف نخبهکشــی از
نمایندگــی مجلــس افتــادن مــن و مطهــری و پزشــکیان و آن دیگری نیســت
بلکــه نخبهکشــی واقعی جوانانــی هســتند از همه ظرفیتها و شــاخصهای
شایســتگی برخوردارند اما در حاشیه مدیریت ،اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و...
ماندهاند.
البتــه الزم میدانــم تأکید کنم که مــن با این نحو قانونگــذاری که صراحتاً
ناقــض قانــون اساســی اســت و حــق نامحــدود انتخــاب کــردن بــرای ملت و
انتخاب شــدن را برای کاندیداها محدود میکند ،موافق نیستم و معتقدم اگر
واقعــاً مــراد طراحان این قانون عجیب ،باز شــدن راه گردش نخبگان اســت،
بهتر بود با پیشــنهاد تشــکیل مجلس سنا ،افراد دارای بیش از سه دوره سابقه
نمایندگی ،افراد دارای ســابقه ریاست جمهوری ،معاونت رئیس جمهوری و
وزارت ،افراد دارای سابقه ریاست قوای مقننه و قضائیه و منصوبان رهبری در
سمتهای مختلف را به همراه اعضای باسابقه هیأتهای علمی دانشگاهها
و چنیــن ردههای اجتماعی را مجاز به شــرکت در این مجلس میدانســتند تا
افــراد دارای باالتــر از ســه دوره نمایندگی مجلس ،راه ســنا در پیــش بگیرند و
اگــر مــردم از ســه دوره نمایندگی آنها راضــی بودند ،برای حضور در ســنا هم
بــه آنهــا رأی دهند و در غیر این صورت خواه برای ســنا و خــواه برای مجلس
شــورای اســامی ،بــه آنها رأی ندهنــد تا گردونه با دســت مردم بگــردد ،نه با
وضع محدودیتهای غیرمنطقی.
تــا بــه امروز فکــر میکردم ما وظیفــه داریم هر چــه ســریعتر در مقابل نبود
شایستهســاالری در گزینشهــا ،پیشــگیری از مهاجــرت فرزندان ایــران زمین و
حتی تعریف شایستهســاالری اقــدام کنیم اما گو آنکه هنــوز در تعریف نخبگی
ماندهایم ...و به راستی نخبه کیست؟! و نخبه کجاست؟!
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مالقات سید علی خمینی و محتشمی پور با روحانی

حســن روحانی در بــدو ورود به نجف
با حضــور در حرم حضــرت علی(ع)،
برش مرقــد مطهــر و نورانــی آن حضــرت
را زیــارت و پــس از اقامــه نماز در ایــن بــارگاه نورانی ،در
فضایــی معنــوی زیارتنامــه امیرالمؤمنیــن(ع) و ادعیــه
متبرکــه را قرائــت کــرد .رئیــس جمهــوری همچنیــن بــا
حضور در صحن و شبســتان حضرت زهرا(س) و بازدید
از آن در جریان روند اقدامات انجام شــده توســط ســتاد
بازســازی عتبــات عالیــات در مســیر اجــرای طرحهــای
توســعه حرمهــای مطهر ائمه معصومیــن(ع) در عراق
قــرار گرفت.رئیــس جمهــوری اســامی ایــران همچنین
در بیــت امــام خمینــی(ره) در نجــف اشــرف که یــادآور
خاطرات روزهای زندگی پر مشقت امام راحل در دوران
تبعیــد ایشــان به این شــهر بود حضــور یافــت و در دفتر
یادبــود آن نوشــت« :تشــرف به بیــت امام راحــل برایم
یــادآور خاطرات ســال  1346اســت که در نجف مشــرف
بودم .مهاجرت ،ساده زیستی ،علم و عرفان امام در کنار
مردم شناســی و جهان بینی دقیق توانســت بزرگترین

مســائل و مشــکالت پیش روی دو کشور
و منطقــه گفــت :خوشــبختانه اکنــون
شــرایط برای همکاری و تعامل بیش از
پیــش میان ایران و عراق و نقشآفرینی
بیشــتر دو کشــور در مســائل منطقهای و
بینالمللی از هر زمان دیگری فراهمتر
اســت.آیتاهلل حکیــم نیــز در دیــدار
رئیس جمهوری ایــران با آرزوی توفیق

انقالب قرن را به ثمر برساند».
در جریــان ایــن بازدیــد حجتاالســام والمســلمین
علی اکبر محتشــمی پــور و حجتاالســام علی خمینی
یــادگار امــام (ره) نیــز کــه مدتــی اســت در نجف اشــرف
مجــاور حــرم امیرالمؤمنیــن شــدهاند ،حضــور داشــتند.
گفتنی اســت کــه دو خانــدان اهل روحانیت سیســتانی و
خمینــی بــه ســبب وصلت نــواده امام با صبیــه آیتاهلل
شهرســتانی نماینده آیتاهلل سیســتانی در ایران و داماد
او بــه یکدیگر پیونــد خوردهاند .مهر ماه ســال جاری بود
که خبر رسید سید علی خمینی برای دو هدف درس دادن
و درس خوانــدن در محفــل درس آیــات عظمــا حکیــم و
سیســتانی به نجف هجرت کرد .محل اســتقرار او در نجف
همان بیت امام اســت که از ســوی مؤسســه تنظیم و نشــر
آثار امام بازســازی شــده و توســعه پیدا کرده اســت .ســید
علــی عالوه بــر تحصیالت حوزوی ،در رشــته فلســفه دین
از پردیــس فارابی در قم هم مدرک ارشــد خود را دریافت
کرده اســت و اســاتید حــوزه تلمذ او در نجف را ســبب هم
افزایی دو حوزه نجف اشرف و قم ارزیابی کردند.

بــرای دکتــر روحانــی و همــه مســئوالن
ایرانی در انجام وظایف خود ،تأکید کرد:
«مسئوالن ایران و عراق باید به واسطه
دیدگاههــای مشــترک در زمینههــای
گوناگون ،در راستای مصلحت دو ملت
تصمیمگیــری و برنامهریــزی کننــد».
او با اشــاره بــه تحوالت منطقــه ،جهان
اســام و تشــیع و توطئههای دشــمنان

بــرای ایجــاد فاصلــه میــان دولتهــا و
ملتهای مسلمان منطقه ،بر ضرورت
تقویــت وحــدت و انســجام در برابــر
نقشههای دشمنان تأکید کرد .روحانی
همچنیــن عصــر دیــروز مســجد کوفه و
حرم های مطهر واقع در این مســجد را
زیــارت کرد .رئیس جمهوری ســپس از
نجف عازم تهران شد.

واکنش جامعه مدرسین به حاشیهسازیهای اخیر علیه حوزه

برخی از روی ناآگاهی به اهداف دشمن کمک نکنند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیهای ،از حمایت
مراجــع معظم تقلیــد از جایگاه مهم و تأثیرگذار شــورای
عالی حوزههای علمیه تقدیر کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در ایــن بیانیــه آمــده اســت :در پــی
مباحث مطرحشــده اخیر درباره شــورای عالی حوزههای
علمیــه و اعضــای محتــرم آن ،بایــد اذعان کــرد این نهاد
مهــم و مؤثــر حوزوی ،نقــش فراوانی در تدبیر و تمشــیت
امــور حوزههــای علمیــه و پیشــبرد اهــداف و برنامههــای
آن داشــته و در طــول ســالهای مختلــف فعالیــت خــود
توانسته اســت به تواناییها و قابلیتهای علمی و عملی
حوزههای علمیه و مدیریت این دســتگاه عظیم فرهنگی
بیفزاید.
در ادامــه ایــن بیانیــه تأکیــد شــده :تردیدی نیســت که
دشــمنان انقالب که شــاهد  40ســال حرکــت غرورآفرین
ی حوزههــای علمیه،
ملت شــریف ایران بــا هدایتگریها 
علما ،مراجع معظم تقلیــد «دامتبرکاتهم» ،روحانیت
و در رأس آنــان امــام عظیمالشــأن(رحمتاهللعلیــه) و
رهبر معظم انقالب حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
«مدظله العالی» بودهاند ،همه تالش خود را در کمرنگ
ســاختن نقــش بیبدیــل روحانیــت خدمتگــزار بــه کار
میگیرنــد و از این رهگذر ،نبایــد برخی از روی ناآگاهی به
این هدف کمک کنند .جامعه مدرســین حوزه علمیه قم
در ایــن بیانیه ،از حمایت پرصالبت مراجع معظم تقلید
«دامــت برکاتهــم» ،از شــورای عالــی حوزههــای علمیــه
کــه بار دیگــر عظمت جایگاه شــامخ مرجعیــت و حضور
حکیمانه و مشــفقانه این بزرگــواران در دفاع از حوزههای
علمیــه و روحانیــت را میرســاند صمیمانه سپاســگزاری
و تقدیــر کــرده اســت .به نظر میرســد این بیانیــه ناظر بر

برخی حاشــیه سازیهای اخیر علیه حوزه علمیه باشد که
مهمترین آن برخی تحرکات در حاشیه اجتماع حوزویان
در حمایــت از بیانیــه گام دوم بــود کــه  12اســفندماه در
مدســه فیضیه برگزار شد .در حاشــیه این مراسم ،عدهای
با حمل پالکاردها و شــعارهایی علیه مســئوالن و حوزه در
بیانیه از انقالب دوم حوزه گفتند.
در بخشــی از آن بیانیــه بــدون امضــا آمــده بــود« :آیــا
حوزههــای علمیــه پــس از صــدور منشــور روحانیــت
امــام(ره) تاکنــون در برابــر روحانینماهــا ،متحجریــن و
غربگرایان امریکازده متحدانه و همدالنه ایســتادهاند؟!!!
و اگــر میایســتادند ،انقــاب اســامی مــا از شــعارهای
اصولی خود در برهههایی دست میکشید و خسارتهای
محــض گریبانش را میفشــرد؟ آیــا حوزههــای علمیه به
عنــوان نمــاد عدالتخواهــی و فسادســتیزی مقابــل این
واپســگراییها از اصــول ارزشــی انقــاب تمامقامت قیام
کردهاند؟! آیــا غیرت دینی فیضیه تحتالشــعاع بعضی
تعصبات قومی و تقدســات ساختگی برخیها غبارآلود و
پنهان نمانده؟»
آیــتاهلل ناصر مکارم شــیرازی از مراجــع عظام تقلید
در درس خارج فقه خود در  15اســفندماه امســال با اشاره
به اینکه شــنیده شــده برخــی افراد کم اطــاع و بی اطالع
به شورای عالی حوزه اهانت کردهاند ،گفت :شورای عالی
حــوزه منتخــب مراجع و رهبری اســت و اگر کســی به آنها
اهانتــی کند ،به مراجع و رهبر بزرگوار انقالب توهین کرده
است .آیتاهلل حســین نوری همدانی از مراجع تقلید نیز
گفت :شــورای عالی حوزه که متشــکل از فقهای برجســته
حوزه علمیه اســت در همه جنبهها مورد تأیید و حمایت
مراجع است.

