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 دولت 80 مورد از اختیارات ملی را به استانداران 
واگذار کرد

وزیر کشور گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 80 مورد اختیارات از 
سطح ملی گرفته و به استانداران و دستگاه های اجرایی واگذار شده است.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی استانداری بوشهر روز جمعه به نقل از عبدالرضا 
رحمانی فضلی در حاشیه بازدید از پروژه گردشگری دریایی در نوار ساحلی شهرستان 
تنگستان در استان بوشهر افزود: با وجود پیشرفت های بسیار در ساماندهی امور ولی 
هنوز در برخی حوزه ها از جمله در حوزه بانک ها، صدور مجوزها، واردات، صادرات 
و تجارت مشکل داریم که می  توان با واگذاری بسیاری از اختیارات به مدیران در 

استان ها، این مشکالت را به کمترین میزان رساند.
رحمانی  فضلی با تاکید بر اعتماد به مسئوالن مناطق برای سرعت بخشی در 
اجرای طرح های توسعه  ای گفت: استاندار نماینده کل نظام در مناطق به حساب می 
آید و مدیران دستگاه ها به عنوان مسئوالن بخش های مختلف و نمایندگان دستگاه 
های ستادی هستند برهمین اساس باید به آنان اعتماد کرد و بگذاریم خودشان 

تصمیم بگیرند.
وی گفت:در وضعیت کنونی، دولت اشتغالزایی مناطق مختلف کشور را به جد در 
دستور کار قرار داده و در بودجه سال 1398 در خصوص استفاده از ظرفیت منطقه  
ای و دادن اختیارات موارد مهمی پیش بینی شده است و رئیس جمهوری هم 

ماموریت داده که روی این موضوع، جدا کار شود.
وی یادآورشد:اگر از توانمندی و ظرفیت های مختلف مناطق جغرافیایی ایران خوب 
استفاده شود و ابزار بودجه، مالیات، منابع و تسهیالتی که در سطح ملی است به 
عنوان کمک به امر توسعه مناطق بکار گرفته شود، استعداد توسعه یافتگی مناطق 

مختلف شکوفا می شود.
وزیرکشور اظهارداشت: اجرای موفق طرح های اشتغالزایی و گردشگری باعث 
نشاط و امید در جامعه می شود به همین دلیل حمایت از سرمایه گذاران در بخش 

های مختلف ضروری است.
رحمانی فضلی یادآورشد: اجرای این پروژه ها بدون مشارکت مسئوالن و با تالش 
بخش خصوصی نشان دهنده باال بودن انگیزه مردم در اجرای پروژه های اشتغال زایی 

و گردشگری است.
وی در این بازدید که با همراهی روستانشینان منطقه انجام شد، اظهارداشت: از 
منظر طرح های توسعه  ای و برنامه  ریزی، هیچ کدام از مولفه هایی که برای توسعه 

الزم است در استان بوشهر مفقود نیست.
وزیرکشور افزود: استان بوشهر دارای ظرفیت های ویژه ای دربخش های مختلف 
است، ولی در ترکیب، سازماندهی و نوع اختیارات و امکاناتی که باید کمک کند تا 
این عناصر و مولفه ها فعال شوند هماهنگی الزم در سطح ملی و استانی به خوبی 

صورت نگرفته است.

محمد رضا باهنر:

پیگیری جدی فوت دانشجویان موجب التیام خانواده ها 
خواهد شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم یادبود دانشجویان 
از  موضوع  این  جدی  پیگیری  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شده  فوت 
سوی قوه قضائیه یکی از کارهایی است که باعث التیام آالم خانواده های 

جانباختگان می شود.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، عصر امروز پنج شنبه محمد رضا باهنر در 
حاشیه مراسم یادبود دانشجویان جانباخته حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی که در مجتمع نور والیت سوهانک برگزار شد در 
جمع خبرنگاران گفت: این حادثه بسیار تلخ و غم بار بود که نمی توان آن را از جمله 

حوادث غیر مترقبه دانست.
افزود:  اینکه »به نظر می رسد قبال کوتاهی هایی رخ داده است«،  بیان  با  وی 
مسئوالن دانشگاه و مقامات قوه قضائیه در حال پیگیری و مشخص کردن علت 
حادثه هستند. یکی از مظلوم ترین حقوقی که در کشور وجود دارد حقوق عامه است 

و یکی از وظایف محوری قوه قضاییه احقاق این حق است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در این مسیر کارهای بزرگی 

انجام شده اما باید برای سالمت و امنیت مردم بسیار جدی تر برخورد شود.
وی افزود: پیگیری جدی موضوع از سوی قوه قضائیه یکی از اقدامی هایی است که 

باعث التیام آالم خانواده های جانباختگان می شود.
به گزارش ایرنا، یک دستگاه اتوبوس سرویس دانشجویان روز گذشته در محوطه 
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واژگون شد؛ این حادثه تاکنون 10 کشته 

و 27 مجروح برجای گذاشته و حال برخی مصدومان، وخیم است. 

معاون وزیر دفاع :

اعتبارات دفاعی در بودجه سال 98 کاهش نمی یابد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع گفت: اعتبارات وزارت دفاع و بنیه 
دفاعی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه در سال آینده امکان افزایش نیز دارد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار »رضا طالئی 
نیک« در واکنش به انتشار اخباری در برخی رسانه های گروهی مبنی بر کاهش 
بودجه وزارت دفاع در سال 1398افزود: بر اساس مستندات و متن »الیحه بودجه 
سال 1398« و با احتساب تحقق و تأمین منابع از بودجه مازاد پیش بینی شده، 

اعتبارات دفاعی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه در سال آینده امکان افزایش نیز دارد.
وی با تشکر از دقت و حساسیت اصحاب رسانه و دلسوزان و عالقه مندان به امور دفاعی 
کشور در خصوص ارقام منتشر شده پیرامون اعتبارات وزارت دفاع در سال 1398 افزود: 
برداشت رسانه ها مربوط به وجود ابهاماتی در تفکیک بودجه دفاعی و تأمین آن از دو منبع 
اصلی و مازاد است که نیازمند شفاف سازی است و امیدواریم با اهتمام و تعامل مجلس 
شورای اسالمی و دولت محقق شود. سردار طالئی نیک ادامه داد: بیست هزار میلیارد 
تومان از اعتبارات دفاعی به تأمین منابع از درآمد مازاد موکول شده است که با هماهنگی 

و توافق دولت و مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح باید تعیین تکلیف و محقق شد.

اخبار
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در آستانه سال نو میالدی؛ حضور عارف و اوالد قباد در منزل شهید آقاخانیان
در آستانه سال نو میالدی، دکتر محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی به همراه فریده اوالدقباد عضو فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس با حضور در منزل شهید وارطان آقاخانیان با مادر این شهید و خانواده وی دیدار 

کردند. به گزارش ایسنا، در این دیدار محمدرضا عارف ضمن تبریک میالد حضرت مسیح و آغاز سال نو میالدی به خانواده شهید آقاخانیان با اهدا لوح یادبود از صبر و زحمات وارتوش هاکوپیان مادر شهید وارطان آقاخانیان تجلیل کرد. شهید 
وارطان آقاخانیان در سال 1364 در سن 20 سالگی در جزیره مجنون به شهادت رسید.

 رفتار حاشیه ساز چند نماینده در قلب قانون گذاری کشور بررسی شد

اعتراض یا اختالل

 فرمانده نیروی زمینی:

ارتش با اقتدار از مرزهای شرقی حفاظت می کند

حضور  زمان  در  نماینده  چند  حاشیه سازی های 
رئیس جمهوری برای تقدیم الیحه بودجه 98، این سوال 
قلب  که  در مجلس  که چرا  می کند،  ایجاد  اذهان  در  را 
قانون گذاری کشور است، باید شاهد این گونه رفتارها با 

رئیس جمهوری باشیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ماجرا از آن جا شروع شد 
ارائه  برای  مجلس  در  جمهوری  رئیس  حضور  با  همزمان  که 
الیحه بودجه سال 98 کل کشور جمعی از نمایندگان استان های 
خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه به سمت 
در ورودی مجلس رفتند و شروع به گفت وگو با رئیس جمهوری 
کردند، این گفت وگوها تا صندلی رئیس جمهوری ادامه پیدا کرد و 
پس از نشستن وی بر صندلی هم این نمایندگان دور روحانی جمع 
شده و شروع به صحبت با وی کردند، صحبت های آنان تا جایی 
ادامه پیدا کرد که »علی الریجانی« رئیس مجلس از نمایندگان 
خواست دور دکتر حسن روحانی را خلوت کنند و اجازه دهند که 

وی از بودجه 98 دفاع کند.
زمانی که رئیس جمهوری برای دفاع از بودجه سال 98 پشت 
تریبون مجلس رفت، مجید ناصری نژاد، هدایت اهلل خادمی، عباس 
پاپی زاده و تعدادی از نمایندگان استان خوزستان در مقابل مجلس 
شورای اسالمی در کنار جایگاه رئیس جمهوری ایستاده و تجمع 

کردند.
با حالتی طلبکارانه و دست  ایذه  نماینده  هدایت اهلل خادمی 
به کمر به سخنان رئیس جمهوری گوش می کرد و در میان 

صحبت های رئیس جمهوری نیز با حالت اعتراض فریاد می زد.
زمانی که رئیس جمهوری با این صحنه مواجه شد در بخشی 
از صحبت هایش گفت: قول می دهم شورای عالی آب را در سال 
جاری بیشتر تشکیل دهیم، وظیفه دولت است که به تمام کشور 
مساوی نگاه کند. زاینده رود همچون هامون است. دولت به همه 

مناطق کشور توجه دارد.
زمانی که رئیس جمهوری این مطالب را بیان می کرد ناگهان 
صدای فریاد آنها بیشتر شد، جاسم ساعدی با داد و بیداد قصد 
نزدیک شدن به جایگاه هیات رییسه مجلس را داشت که اعضای 

هیات رئیسه جلوی وی را گرفتند.
علی الریجانی رئیس مجلس خطاب به نمایندگان تجمع کننده 
گفت: این جا جمع نشوید، سر جایتان بنشینید، من قبال با شما 

صحبت کرده بودم. چرا جو مجلس را به هم می ریزید.
اتفاقات تا جایی پیش رفت که حجت االسالم ناصری نژاد با 
حالت اعتراض و تهاجم به کنار دکتر روحانی در پشت تریبون رفت 
و شروع به صحبت کردن با وی کرد که رئیس جمهوری پاسخی 
به وی داد، در ادامه علی الریجانی رئیس مجلس به وی گفت به 

صندلی خود بروید چرا مجلس را ناآرام می کنید.
 حاشیه سازی و بازتاب گسترده

هر زمان درگیری های پارلمانی در برخی کشورها رخ می دهد 
دیگر کشورها این موضوع را تقبیح می کنند و نسبت به آن واکنش 

نشان می دهند، متاسفانه برخی از نمایندگان به جای این که 
حرف های خود را به گوش رئیس جمهوری برسانند با حرکاتی 

توهین آمیز مرکز قانون گذاری کشور را به تنش کشیدند.
رفتاری که روز گذشته شاهد بودیم، این سوال را مطرح می کند 
که چه طور برخی از نمایندگان که ادعای قانون مداری دارند در 
مرکز قانون گذاری، قانون گریزی می کنند تا این موضوع دستاویزی 

برای دشمنان شود.
اعتراض به رئیس جمهوری و زدن حرف مردم به وی، حق 
نمایندگان است ولی نباید این طور باشد که این حق به توهین های 
مکرر تبدیل شود. این موضوع وجهه خوبی از مرکز قانون گذاری 

کشورمان به جای نخواهد گذاشت.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند که حاشیه های ایجاد شده 
در جلسه اخیر پارلمان بیشتر وجهه انتخاباتی دارد، یعنی این که 
تعدادی از نمایندگان می خواهند با این گونه اقدامات برای خود 

رای بخرند و تبلیغات انتخاباتی انجام دهند.
ما  آینده  است: سال  معتقد  ایالم  نماینده  میرزایی«  »جالل 
انتخابات مجلس را پیش رو داریم این رفتار برخی نمایندگان 
بیشتر جنبه انتخاباتی دارد، به نظر می رسد که کارنامه برخی از 

آقایان پر نیست و آنان با این کارهایشان می خواهند به چشم 
بیایند.

نیست،  به حل مشکالت  ناظر  اقدامات  این گونه  افزود:  وی 
درست است که نمایندگان باید کارها را پیگیری کنند ولی با این 

رفتارها مشکالت حل نمی شود.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس بدانند که این رفتارهای 

ناجور مورد پسند مردم نخواهد بود.
نماینده مردم ایالم در مجلس به استعفای نمایندگان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: رفتار آنها مدنی تر بود، بدون توهین به کسی، 
به گوش مسئوالن  را  که مشکالتشان  کردند  و تالش  استعفا 
برسانند ولی این که در صحن به رئیس جمهوری توهین شود 

اصال کار پسندیده و اخالقی نیست.
وی ادامه داد: در این شرایط این رفتارها به واگرایی ها دامن 
می زند، ما امروز نیازمند اتحاد، انسجام و همبستگی در کشور 

هستیم نباید این گونه انسجام کشور را دچار خدشه کرد.
در این راستا »محمود صادقی« نماینده تهران معتقد است: ما در 
جلوی جایگاه هیات رئیسه مجلس شاهد به صف شدن نمایندگان 

برخی استانها بودیم.

و  دانست  آب  چالش  را  کشور  چالش های  از  یکی  وی 
اظهار داشت: مدیریت متوازنی در توزیع منابع آبی و اتنقال 
آب صورت نگرفته از این رو ما شاهد ناآرامی های زیادی در 

خوزستان هستیم.
در  می کنند  احساس  نمایندگان  و  مجلس  گفت:  وی 
سیاستگذاری و برآیند تصمیم گیری، تصمیم سازی و توزیع منابع 
امور مختلف مربوط به کشور اثرگذاری ندارند و از طرف دیگر با 

خواسته های موکلین خود مواجه هستند.
صادقی ادامه داد: نمایندگان احساس می کنند توان پاسخگویی 
به مردم ندارند، از نگاه انضباطی نیز رئیس مجلس با این افراد 
برخورد کرد و از آنان خواست که نظم جلسه را به هم نریزند ولی 
باید در نظر بگیریم اگر به موضوع آب رسیدگی نشود ما در آینده 

با جنگ آب مواجه هستیم.
و  احترام تر  قابل  می توانست  مجلس  نمایندگان  اعتراضات 
اخالق مدارانه تر بیان شود، مجلسی که محل قانون گذاری کشور 
است باید بتواند قانون مندانه حرف مردم را به گوش مسئوالن 
اجرایی کشور برساند، قطعا مردم هم نمی خواهند شاهد این گونه 

درگیری ها و توهین ها در خانه ملت باشند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرد که این نیرو در مرزهای شرقی کشور با اقتدار استقرار 

دارد.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در این رابطه اظهارداشت: نیروهای ما در 

مرزهای مشترک با کشور افغانستان استقرار پیدا کرده اند.
وی افزود: این استقرار در راستای ایجاد امنیت بیشتر و به 
صورت  مرزها  از  قسمت  این  در  مضاعف  امنیت  تولد  دنبال 

گرفته است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با تاکید 
بر اینکه تمام مرزهای کشور در امنیت کامل هستند، گفت: هیچ 
تهدیدی از جانب مرزها جمهوری اسالمی ایران را تهدیدی نمی 

کند.
امیر حیدری گفت: حضور نیروهای ارتش در مرزهای غربی به 

معنی وجود تهدیدی در این مرزها نیست.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون، ارتش مسئولیت حفاظت از 
مرزها را بر عهده دارد، اظهار داشت: برای انجام دادن صحیح این 

ماموریت، حضوری فعال در مرزها داریم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران، تاکید کرد: 
نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران تحت فرماندهی فرمانده 

معظم کل قوا در آمادکی کامل هستند.
به گزارش ایرنا، سردار سرلشگر محمدباقری رییس ستادکل 
اعالم  پیش  چندی  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
کردکه نیروی زمینی ارتش مسئولیت مرزبانی مرزهای مشترک 

با افغانستان را بر عهده گرفته است.
رییس ستادکل نیروهای مسلح چندی پیش در جمع فرماندهان 
نیروی زمینی ارتش گفت: قطعا پس از واگذاری ماموریت مرزبانی 
مرزهای مشترک با افغانستان به این نیرو مرزهای امن تری را 

نسبت به گذشته خواهیم داشت.
سرلشگر باقری عنوان کرد: افغانستان دچار برخی نگرانی ها و 
نا امنی ها است و احتمال دارد اتفاقاتی در مرزهای مشترک رخ 
دهد که با استقرار نیروی زمینی، ایجاد استحکامات و برنامه ریزی 
هایی که صورت می گیرد، امید است امن ترین مرزها را در این 

منطقه داشته باشیم.
جمهوری اسالمی ایران 945 کیلومتر مرز مشترک با کشور 

افغانستان دارد.

حجت االسالم خمینی:

جامعه از من و شما انتظار خوب و بهتر شدن و بهتر بودن دارد
ما کاریکاتوری  اینکه دینداری  بیان  با  حجت االسالم سیدحسن خمینی 
است و تناسب در آن به هم ریخته است، تأکید کرد: از فقه هم حماسه و 
هم رکود بیرون می آید؛ گرفتار ادله شده ایم؛ در حالی که بحران ما بحران 
دیگری است؛ فقه، اصول و ادله همان است ولی چشم ها را باید شست و جور 

دیگری باید دید.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی امروز )ششم آذر( در 
مراسم رونمایی از کتاب تحریراالصول در موسسه اسراء در قم بیان کرد: در این جلسه 
می توان در چندین موضوع بحث کرد؛ از جمله اینکه آیا اصول فربه تر از حد الزم شده 

و یا سوهان روحی برای طلبه است.
وی ادامه داد: از مباحث دیگری که می توان مورد بحث قرار داد تقریراتی است 
که بر دروس امام )ره( نوشته شد. از تقریر آیت اهلل سبحانی تا تقریر آیات اشتهاردی، 
لنگرودی، فاضل، منتظری و جوادی آملی. همچنین می توان از مقرر اثر اخیر سخن 

گفت که چهره ای شناخته شده در فقه و تفسیر هستند.
سیدحسن خمینی با بیان اینکه امام)ره( فقیه زبردست و اصولی چیره دست بود که 
اگر حجاب سیاست و ورود در انقالب بر آن حائل نشده بود این توانمندی بیش از 
همیشه پررنگتر مطرح می شد، گفت: سال 1378 توسط رهبری معظم انقالب سال 
امام )ره( نامیده شد و کنگره ای به این مناسبت تشکیل شد. بنده هم سخنرانی در این 
کنگره داشتم و در مورد این مبنای امام )ره( که فرمودند قدرت شرط فعلیت تکالیف 
نیست و شرط تنجز است بحث کردم و این که امام )ره( با این دیدگاه چگونه ورود 

به مبارزه و انقالب کرد؛ زیرا شک در قدرت می تواند شک در فعلیت هم ایجاد کند.
وی افزود: وقتی از تریبون خطابه پائین آمدم، یکی از بزرگان گفت: »همه این 
مطالبی که گفتی درست است، ولی  امام)ره( نمی ترسید و بقیه می ترسیدند«؛ خیلی 
از اوقات برای رفتارهایمان دنبال ادله می گردیم در حالی که این رفتارها تابع علل است؛ 
ترس یا شجاعت، طمع یا خوف، حسد یا کینه، حب نفس یا حب ذات الهی است که 
ما را به حرکت وا می دارد؛ درس و بحث بهانه ای است که بتوانیم در این فضا خودمان 

را با آن توجیه کنیم.
حوزه گرفتار ادله شده است

سیدحسن خمینی بیان کرد: شاید به همین جهت است که وقتی قرآن را به علی 
)ع( می دهند از آن علی )ع( بیرون می آید، ولی وقتی دست دیگری باشد از آن توجیه 
ظلم بیرون می آید؛ از فقه هم حماسه و هم رکود بیرون می آید؛ گرفتار ادله شده ایم در 

حالی که بحران ما بحران دیگری است؛ فقه، اصول و ادله همان است ولی چشم ها را 
باید شست و جور دیگری باید دید.

وی افزود: اگر مشکلی می بینیم در این است که جان و روح مان مشکل دارد؛ مرحوم 
مطهری در یکی از آثارشان فرموده اند که امام )ره( وقتی درس اخالق می گفت یک 
هفته همه شاگردان ایشان در حوزه اشراق اخالق او بودند و مانند مغناطیس جان های 
شاگردان را تنظیم می کرد؛ باید دنبال دلیل بگردیم ولی بیش از آن علل را باید بازیابی 

کنیم.
وی با بیان اینکه دینداری ما کاریکاتوری است و تناسب در آن به هم ریخته است، 
تصریح کرد: آیا واقعاً قبح اعمال در منظر ما به اندازه ای است که شریعت می گوید؟ اگر 
کسی زنا کرده باشد و بفهمیم با او رفاقت نمی کنیم، ولی فرمودند که غیبت از زنا بدتر 
است، ولی آیا ما پشت سر کسی که چند دقیقه قبل غیبت کرده نماز نمی خوانیم؟ آیا 

توانسته ایم حب نفس، دنیا، حسد و کینه را از خودمان دور کنیم؟
سیدحسن خمینی اظهار کرد: اگر امروز مشکالتی در کشور می بینیم از زاویه همین 
علل است؛ طالبی به حوزه می آیند که نیاز به آنچه می خوانند دارند، ولی همه آنچه 
جامعه از ما انتظار دارد همین آموخته ها نیست؛ با یک کمپلکسی از عقده های فروخفته 
وارد و از حوزه خارج می شویم، ولی امروزه با جامعه ای مواجه شدیم که انتظاری فراتر 
از مطالب درون کتب ما دارد؛ از من و شما انتظار خوب و بهترشدن و بهتر بودن دارد؛ 

برای آنان آنچه را بلدیم می گوییم، ولی مردم انتظار دیگری از ما دارند.
اعجاز امام

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه امام )ره( به دین نگاه کاریکاتوری نداشت، اظهار کرد: 
اگر کسی ظلم کرده بود نمی توانست با او کنار بیاید؛ اگر کسی حق دیگری را خورده 
بود نمی توانست با او کنار بیاید؛ این طور نبود که فریاد در برابر مشروب فروشی و سینما 
باال برود، ولی نسبت به اصل قضیه سکوت کند؛ اینکه مردم دنبال امام )ره( رفتند به 
خاطر سیادت، زیبایی، آخوند و مرجع بودن ایشان نبود که در طول تاریخ از این موارد 
زیاد داشتیم؛ امام)ره( خطیب توانمند هم نبود و آیه و روایت هم کم می خواند؛ اعجاز 
سخن امام )ره( این بود که به علل می پرداخت و دست روی دردها می گذاشت؛ درد 

مردم را نشان داد و خودش هم دوای درد شد.
وی با بیان اینکه امام)ره( کمند بالی مخالفین انسانیت و کلید نجات جامعه شد، 
افزود: یکی از ویژگی های ممتاز امام )ره(، این بود که شاگردانی در فضای مغناطیس 
وجودشان پرورش دادند که این ها تحت تأثیر فضای تربیتی، عمق و جان تازه ای 

گرفتند؛ این مغناطیس از نزدیکترین حلقه ها شروع شد و تا کسانی که مانند اویس 
قرن او را ندیدند، ولی مجذوب او شدند و یک شب ره صد ساله را رفتند.

سیدحسن خمینی تصریح کرد: مردم والیت فقیه را از طریق روایت عمر بن حنظله 
نپذیرفتند بلکه دوای درد خود دیدند و براهین حکومت اسالمی را براساس براهین 
مختلف نپذیرفتند و گفتند که اگر امام )ره( می گوید که آن چیزی خوب است، حتماً 
خوب است؛ رهبر معظم انقالب چندین بار در مورد امام)ره( این تعبیر را فرمودند که 
اگر بعدها می آمدیم و می شنیدم که چنین آدمی آمد و رفت غبطه می خوردیم که چرا 
در دوره چنین شخصیتی نبودیم؛ این حوزه اشراق امام )ره( بود که انسان تربیت کرد.

وی همچنین با تجلیل از آیت اهلل جوادی آملی گفت: بنده آن مقداری که توفیق 
داشته ام از محضر آیت اهلل جوادی آملی بهره ببرم، تأثیر وجودی ایشان بیش از تأثیری 
است که از ادله ایشان می گیرم. درس ایشان بیش از آن که برای بنده دارای مطلب 
بوده باشد که هست، دارای نورانیتی بود که شاگردان امام)ره( از ایشان فراگرفتند و 

می توان این مطلب را پایه عبور از مشکالت در جامعه کنیم.


