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حتی غنیسازی  60درصد
رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان بر عزم مصمم ایران برای کسب تواناییهای هستهای متناسب با نیازهای کشور تأکید کردند

حد غنیسازی ایران  ۲۰درصد نخواهد بود و تا هر جا که الزم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد
مثال برای پیشران هستهای یا کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به  ۶۰درصد هم برسانیم
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تأیید وزارت ورزش
بر جوالن صفرها در قالب جوابیه

در ش��ماره روز دوش��نبه 20بهم��ن 1399
یادداشتی را با عنوان «جوالن صفرها» در صفحه
نخست روزنامه کار کردیم که چکیده آن این بود:
وزارت ورزش و جوان��ان ب��ه عنوان متولی قانونی
 ۲باش��گاه استقالل و پرسپولیس ،همانگونه که
وظیفه انتخاب اعضای هیاتمدیره  ۲باشگاه را بر
عهده دارد ،باید روی عملکرد آنها هم نظارت کند.
در آن یادداش��ت ب��ه افزایش غیرقانونی رقم
ق��رارداد وری��ا غفوری در زم��ان مدیریت احمد
س��عادتمند (فردی که با تایید وزیر ورزش عضو
هیاتمدیره اس��تقالل شد) اش��اره کردیم و از
آنجای��ی که کمیت��ه اخالق فدراس��یون به این
قرارداد ورود کرده ،یعنی فعل غیرقانونیای شکل
گرفته است .پیرو همین مطلب وزارت ورزش و
جوانان جوابیهای را برایمان ارسال کرده که بند
به بندش تاییدکننده آن یادداشت است .جوابیه
این وزارتخانه در  7بند به شکل زیر است:
 -1وزارت ورزش و جوان��ان در راس��تای عمل به
تکالی��ف خود در مبارزه با فس��اد مصمم بوده و با
همکاری دس��تگاههای ذیرب��ط در امور نظارتی،
امنیت��ی و قضایی ای��ن تکلیف را ت��ا انتها پیش
خواهد برد.
 -2بر اساس مقررات موجود اداره  ۲باشگاه دولتی
به عهده هیاتمدیرههای محترم بوده اس��ت و
مواردی که در مقاالت ذکر ش��ده ،در راس��تای
همینوظیفهوتوسطهیاتمدیرهمرتبطپیگیری
و اعالم گردیده است.
 -3افرادی که به نظر میرسید در این مهم کوتاهی
کردهاند در حال حاضر مس��ؤولیتی در  ۲باشگاه
نداشته و به مقامات ذیصالح معرفی شدهاند.
 -4پروس��ه پیشگیری از فس��اد یا مبارزه با آن
مستلزم رسیدگیها و بررسیهای دقیق توسط
دس��تگاههای متولی میباش��د تا خدای ناکرده
اجحافی در حق اشخاص صورت نگیرد.
 - ۵بدیهی است اعالم محکومیت هر شخصی
فقط در صالحیت محاکم قضایی بوده و تا صدور
حکم قطعی هرگونه گمانهزنی یا انتش��ار اخبار،
غیرقانونی است.
 -۶رس��یدگی به پروندهه��ای در حال ابهام در
دستگاههای امنیتی و نظارتی و هیأت تخلفات
اداری این وزارتخانه (فقط درباره شاغالن وزارتخانه
و موضوعات مرتبط با تخلفات اداری) درحال انجام
است و در صورت قطعیت یافتن آرا ،نتایج اعالم
خواهد شد.
 -۷فرآیند خصوصیسازی در باشگاه بر اساس
تکلیف قانون و در چارچوبی که برای آن مشخص
ش��ده ،در حال جریان اس��ت و پیشبینیهای
احساس��ی درباره سرنوشت این فرآیند فاقد هر
گونه دالیل و مستندات کارشناسی و قانونی است.
ادامه در صفحه 6
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جوابیه

انتخاب مجدد آیتاهلل احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان
گروه سیاس�ی :رهبر حکیم انقالب اسالمی عصر روز
گذش��ته در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس
خبرگان ،منظومه مفاهیم معرفتی و ارزش��ی اسالم را
نرمافزار ساختار نظام اسالمی دانستند و با اشاره به لزوم
روزآمد ش��دن این نرمافزار متناسب با گسترش دامنه
فعالیتهای نظام اس�لامی و ب��روز چالشهای جدید
گفتند :یکی از وظایف مهم فضال و متفکرین ،تقویت
مبانی فکری نظام اس�لامی بهمنظور عملیاتی کردن
مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای همچنین
ادبیات روزهای اخیر آمریکا و  ۳کش��ور اروپایی درباره
ایران را ادبیاتی مس��تکبرانه ،طلبکارانه و غیرمنصفانه
دانستند و گفتند :نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن
آنه��ا نزد ملت ایران نخواهد بود .ضمن آنکه جمهوری
اس�لامی از مواضع منطقی خود در موضوع هستهای
کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا
آنجا که الزم باشد ،حتی تا غنیسازی  ۶۰درصد پیش
خواهد رفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای سخنانش��ان
ضم��ن تبریک میالد حض��رت جواداالئمه و حضرت
امیرمؤمنان و با گرامیداشت یاد چند عضو فقید مجلس
خبرگان ،یکی از نیازهای مهم جوامع اسالمی را عملیاتی
کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند :در هر برههای
که این مفاهیم عملیاتی شد ،برای کشور و ملت و آبروی
جمهوری اسالمی ،ارزشمند بود و هر جا غفلت کردیم،
از برکات آن محروم شدیم.
ایش��ان افزودند :امام بزرگوار با حضور در صحنه و
تبیین مفاهیمی همچون توکل ،تکلیف ،ایثار ،جهاد و

مراس��م تش��ییع پیکر مرحوم
گفتوگو
آی��تاهلل حس��ینیزابلی روز
گذشته در امامزاده صالح بنموسی الکاظم(ع) برگزار شد.
یزابلی از اساتید اخالق
آیتاهلل سیدمحمدحسین حسین 
و از وعاظ شهیر تهران بود .ایشان در  ۲۰سالگی در شهر
مقدس قم به کسوت روحانیت درآمد و ملبس شد اما
دوران شکوفایی علمی او در نجف و در خدمت اساتیدی
همچون حضرت امام(ره) ،آیتاهلل خویی(ره) و آیتاهلل
سیستانی رقم خورد .مرحوم آیتاهلل حسینیزابلی از
محضر اساتید بزرگی در اخالق و عرفان نیز بهره برده
بود ک��ه برای نمونه میتوان به حض��رات آیات عظام
بهاءالدینی و بهجت اشاره کرد .به منظور آشنایی بیشتر
با شخصیت این اس��تاد برجسته اخالق ،گفتوگویی
داشتیم با حجتاالسالم سیدجالل رضویهمدانی ،از
شاگردان و مراودین معظمله.
حجتاالس�لام رضویهمدان��ی در گفتوگ��و ب��ا
«وطنام��روز» درباره نحوه آش��نایی خ��ود با آیتاهلل
یزابلی اظهار داشت :بیش از 20سال قبل ،مرحوم
حسین 

ش��هادت ،آنها را در جامعه و زندگی مردم رایج کردند
و نتیجه آن ،پیروزی ملت ایران در یک جنگ  8سال ه
بینالمللی بود.
ایجاد نهضت اس�لامی ،نظریهپردازی برای ساختار
نظام و گس��ترش دادن دین به عرصههای اجتماعی و
اداره کشور بهوسیله امام خمینی(ره) از دیگر نمونههایی
بود که رهبر انقالب اسالمی به آنها اشاره کردند و گفتند:
نمونه جدید این موضوع ،عملیاتی شدن مفهوم واالی
مواسات بهوسیله مردم و جوانان و دستگاههای دولتی
و نهادهای انقالبی و شکلگیری نهضت بزرگ کمک
مؤمنانه در ش��رایط کرونایی بود که گرههای زیادی را
باز کرد .ایش��ان روزآمد کردن نرمافزار نظام اسالمی را
وظیفه فضالی صاحب نظر دانستند و گفتند :البته این
بهروزرس��انی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم
دینی نیست ،بلکه به معنای کشف حقایق متناسب با
نیازهای داخلی و بینالمللی نظام اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی به چند نمونه متناسب با مسائل
روز اشاره کردند و افزودند :بهعنوان مثال هنگامی که
نظام اسالمی با فشارهای شرطی دشمن مواجه میشود
و او برداش��تن تحریمها را منوط به یک یا چند شرط
میکند که انجام آنها ممکن است بشدت گمراه کننده
و هالک کننده باشد ،نظام اسالمی چه باید بکند؟
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به این سؤال تأکید
کردند :در چنین شرایطی باید مفهوم دینی استقامت و
صبر ،تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه شود ،آن
هم در شرایطی که مردم با مشکالتی مواجه هستند که
بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است.
ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد
به وعدهالهی در مواجهه با جبهه دشمن یا تبیین این

موضوع را که خداوند قطعا در برابر بیعملی و بیتوجهی
مسؤوالن واکنش تند خواهد داشت ،از دیگر نمونههای
مورد نیاز جامعه برشمردند و افزودند :تغذیه عقبه فکری
نظام اسالمی و بهروزرسانی نرمافزار آن را باید فضال و
متفکرین صاحب صالحیتی بهعهده بگیرند که از جمود
فکری و تحجر و همچنین از افکار التقاطی بهدور باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان به
مسأله هستهای پرداختند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به قانون مصوب
مجلس درباره کاهش تعهدات برجامی گفتند :مجلس
قانونی را تصویب و دولت هم از آن اس��تقبال کرد و تا
دیروز نیز کارهایی را که باید انجام میشد ،انجام دادند
و انشاءاهلل فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام
خواهد ش��د .ایشان با اش��اره به اختالف برداشتی که
مجل��س از کار دولت دارد ،افزودند :این اختالفنظرها
قابل حل اس��ت و باید  ۲ط��رف ،قضیه را با همکاری
یکدیگر حل کنند و نباید اختالفها رها یا تشدید شود
که نشاندهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقالب اس�لامی تأکید کردند :دولت خود را
موظف به عمل به قانون میداند و باید به این قانون که
قانون خوبی است ،به دقت عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات آمریکا و  ۳کشور
اروپای��ی در قب��ال کاهش تعهدات برجام��ی ایران را
مس��تکبرانه ،طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط
خواندن��د و گفتند :جمهوری اس�لامی از روز اول و تا
مدت طوالنی ،بر اساس تعالیم اسالم به تعهدات خود
عمل کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل
نکرد ،همین  4کشور بودند ،بنابراین آنها باید مورد عتاب
و خطاب و بازخواست قرار گیرند.

ایش��ان افزودند :وقتی آمریکا از برجام خارج شد و
دیگران هم با او همراهی کردند ،دستور قرآن این است
ک��ه تو هم تعهد را رها ک��ن؛ با این حال باز هم دولت
محترم ما تعهدات را رها نکرد و بتدریج بخشی از آنها را
کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن
آنها به وظایفشان قابل برگشت است.
رهبر انقالب اس�لامی نتیجه ادبیات استکباری را
افزایش نفرت مردم ایران از غربیها دانستند.
ایشان گفتند :در این میان آن دلقک صهیونیست
بینالمللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سالح
هس��تهای دست یابد ،در حالی که باید به او گفت اگر
جمهوری اسالمی تصمیم به دستیابی به سالح هستهای
داشت ،او و بزرگتر از او هم نمیتوانستند مانع شوند.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :آنچه مانع
جمهوری اسالمی برای ساخت سالح هستهای است،
فکر و مبانی اسالمی است که ساخت هر سالحی اعم
از هستهای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی
میشود ،ممنوع میداند.
ایشان با یادآوری قتلعام  ۲۲۰هزار نفر در بمباران
اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و
بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه به وسیله جنگندههای
ساختغربیهاگفتند:کشتارغیرنظامیانومردمبیگناه
روش آمریکاییها و غربیهاست و جمهوری اسالمی این
روش را قبول ندارد و بر همین اساس به سالح هستهای
فکر هم نمیکند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اما ما برای کسب
تواناییهای هستهای متناسب با نیازهای کشور مصمم
هستیم و به همین علت ،حد غنیسازی ایران  ۲۰درصد
نخواهد بود و تا هر جا که الزم و نیاز کشور باشد اقدام

آیتاهلل زابلی ،شمع محفل خداجویان

شیخ حسن معزیتهرانی که از علمای ربانی و اهل باطن
بود ،به بنده توصیه کرد محضر آیتاهلل زابلی برسم و از
انفاس قدسی ایشان بهرهمند بشوم .بنده هم بنا بر توصیه
ایشان ،این کار را کردم و از همان موقع ،آشنایی بنده با
ایشان رقم خورد .زمانی که آیتاهلل زابلی به قم مشرف
میشدند و به مسجد جمکران میرفتند ،بنده هم توفیق
داشتم مالزم ایشان باشم ۲ .تصویر از ایشان در ذهن من
حک شده است :سجدههای طوالنی و اشکهای قنوت.
عالوه بر مالزمت ایشان هنگامی که به قم و مسجد
جمکران مشرف میشدند ،در تهران نیز به منزل ایشان
در محله هدایت میرفتم یا درجلس��ات اخالق ایشان
ش��رکت میکردم و از نفس قدس��ی و مواعظ عرشی
ایشان بهرهمند میشدم.
حجتاالس�لام رضویهمدانی درباره ویژگیهای
روحی و ش��خصیتی آی��تاهلل زابلی گفت :خانه وجود
آیتاهلل زابلی ،سرشار از عشق به خدا و خدمت به مردم
بود .همانطور که آن ش��اعر گفت که حاصل عمرم ۳
سخن بیشتر نیس��ت ،خام بدم ،پخته شدم ،سوختم،

آیتاهلل زابلی هم عمرش ،همین س��یر را داشت و در
عش��ق به خداوند سوخت .آیتاهلل زابلی از نوادری بود
ک��ه در مکتبهای گوناگون اخالقی و عرفانی صاحب
نظر بود .بسیاری از علمای اخالق و اهل معرفت مثل
آیتاهلل بهاءالدینی و آیتاهلل بهجت را از نزدیک درک
کرده بود .ایشان از دوستان نزدیک آیتاهلل دستغیب،
آیتاهلل نجابت و آیتاهلل شیخ یحیی شیرازی بود.
حجتاالس�لام رضویهمدانی در ادامه با اشاره به
نحوه برگزاری جلس��ات اخالق آی��تاهلل زابلی اظهار
داشت :کالم ایشان ،حالوت بخصوصی داشت .حدیث
را با ش��عر میآمیخت و کالم نافذش ،روح انسان را به
اهتزاز درمیآورد و به پرواز در آسمان معرفت وامیداشت.
آیتاهلل زابلی ،جوانان را عاش��ق مذهب توحید تربیت
میکرد .هنگامی که موعظه میکرد ،چنان این حرف
از عمق جانش برمیخاس��ت که با بارش اشکهایش
همراه میشد.
مجال��س اخالقی آیتاهلل زابلی ،انس��ان را به تفکر
وامیداشت ،بویژه ایشان به صورت ویژه مخاطبانش را

به تفکر پیرامون این سخن امیرمومنان وامیداشت که
فرمودند :خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده،
در کجاست و به کجا میرود .آیتاهلل زابلی انسانها را
به وادی فکر میکش��اند ،آن هم فکر پیرامون این که:
«از کجا آمدهام ،آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر
ننمایی وطنم؟» ایش��ان حول این معارف حرف میزد
و اش��ک میریخت و مستمعینش تحت تاثیر و جذبه
سخنان ایش��ان قرار میگرفتند .آیتاهلل زابلی اصول
تربیت اسالمی را مو به مو به خودش دیکته و در وجود
خودش پیاده کرده بود و با عشق به اسالم ناب محمدی،
آن را بین جوانان ترویج میکرد.
حجتاالسالم رضویهمدانی درباره مواضع سیاسی
آیتاهلل زابلی نیز اظهار داش��ت :آیتاهلل زابلی جوانان
را ح��ول  ۳محور تربیت میکرد ،توجه تام به نماز اول
وقت ،آگاهی از احکام و وظایف شرعی و آگاهی و علم
به اصل والیت و خدمت به نظام جمهوری اس�لامی.
آیتاهلل زابلی ،حضرت امام خمینی(ره) را برجستهترین
عارف و سالک الیاهلل در عصر کنونی میدانست .ایشان

خواهد کرد ،مثال برای پیشران هستهای یا کارهای دیگر
ممکن است غنیسازی را به  ۶۰درصد هم برسانیم.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :البته یک قرارداد
چندسالهای گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما هم
تا همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربیها بخوبی
میدانند ما بهدنبال سالح هستهای نیستیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنش��ان کردند :موضوع
سالح هس��تهای بهانه است ،آنها حتی با دستیابی ما
به سالحهای متعارف هم مخالفند ،چون میخواهند
مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به این واقعیت که
نیروگاههای هستهای با تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر و
ارزانتر یکی از مهمترین منابع انرژی در آینده نه چندان
دور خواهند ش��د ،نیاز کشور به غنیسازی را یک امر
مسلم خواندند و گفتند :غنیسازی را نمیشود آن روز
شروع کرد ،بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد.
ایشان افزودند :غربیها میخواهند در روزی که ایران
به انرژی هستهای نیاز پیدا میکند ،محتاج آنها باشد
و آنها این نیاز ما را وسیلهای برای تحمیل ،زورگویی و
باجخواهیهای خود قرار دهند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :جمهوری اسالمی
در قضیه هستهای نیز همانند سایر قضایا عقبنشینی
نخواهد کرد و در مس��یر آنچه مصلحت و نیاز امروز و
فردای کشور است ،با قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل جنتی
رئیس مجلس خبرگان و آیتاهلل رئیسی نایبرئیس دوم
این مجلس گزارشی از اجالسیه خبرگان و مسائل مورد
تأکید در آن و همچنین جزئیاتی از اصالحات موادی از
آییننامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کردند.

به مقام شهدا غبطه میخورد و گاهی با یاد شهدا و مقام
ایشان ،میگریست .آیتاهلل زابلی ،مرجعیت و رهبری
حضرت آیتاهلل العظم��ی خامنهای را از الطاف خفیه
خدا بر ملت ایران میدانست و ایشان را یادگار ماندگار
حضرت امام(ره) و ذخیره خداوند در ایام غیبت بقیهاهلل
توآمد جوانانی بود
برمیشمرد .مجلس ایشان ،محل رف 
که بعدها در دفاع از حرم اهلبیت(ع) و حریم انسانیت
در برابر گروههای جنایتکار تکفیری به فیض شهادت
رسیدند.
حجتاالسالم رضویهمدانی در پایان متذکر شد:
کلم��ات این مربی بزرگ اخالق و مواعظ ایش��ان باید
جمعآوری شود و به شکل کتاب در اختیار نسل جوان
قرار بگیرد .ایش��ان که میوه و ثمره حوزه علمیه قم و
نجف بود ،شمع محفل جوانان مؤمن و خداجو بود که
پروانهوار دور ایشان میچرخیدند و ایشان نیز آتش و نور
عشق به خدا و سلوک به سمت او را در دل این جوانان
میافروخت و زنده نگه میداشت .عاش سعیدا و مات
وت َويَ ْو َم يُ ْب َع ُ
ث َح ًّيا.
سعیداَ .و َس اَل ٌم َع َل ْيهِ يَ ْو َم ُولِدَ َويَ ْو َم يَ ُم ُ

