دكتر حدادعادل:

سبک زندگي اسالمي
به گفتمان غالب
تبديل نشده است

2

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت :سبک زندگي اسالمي به گفتمان غالب تبديل نشده است.غالمعلي
حدادعادل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع سبک زندگي و ضرورت هاي آن براي جامعه
ايراني گفت :احساس ميشود که اين قدر که اين موضوع مهم است بحث و صحبت درباره آن نمي شود
و تبديل به يک گفتمان غالب و مسلط نشده است.وي افزود :اين اصطالح نخستينبار به صورت رسمي
در سال  ۹۱از سوي مقام معظم رهبري مطرح شد و پس از آن به عنوان موضوعي مهم و حياتي براي
کشور و فرهنگ مورد توجه قرار گرفت.عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به اينکه سبک زندگي،
وجه تمايز مردم يک مذهب يا کشور مشخص با ديگران است گفت :اين موضوع آن قدر اهميت دارد که
مي توان گفت سبک زندگي مستقل ،بارزترين نشانه در استقالل هر کشور است و ما با سبک زندگي
مشخص خودمان که اسالمي و ايراني است مي توانيم از ديگر کشورها متمايز شويم.حدادعادل با اشاره
به جشنواره ها و همايش هايي که در اين باره برگزار مي شود بويژه نخستين جشنواره کتاب سال سبک

سياسي
» خبر

زندگي گفت :اهميت اين برنامه ها از اين جهت است که نشان مي دهد دوستاني دغدغه سبک زندگي
اسالمي را دارند و اين موضوع فراموش نکردند .چنين مراسمي اهميت سبک زندگي اسالمي-ايراني و
ضرورت پرداخت علمي تر و جدي تر به آن را يادآوري مي کند.رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي
در خاتمه با انتقاد از اين موضوع که بسياري از رفتارهاي ما اصال با سبک زندگي اسالمي ايراني مطابقت
ندارد گفت :قرآن ،روايات و حتي فرهيختگان ايراني موارد بسياري را که برگرفته از دين ماست مطرح
کرده اند که حرکت در مسير آن مي تواند سبک زندگي ايده آلي را براي ما رقم بزند .متاسفانه بسياري
از ما به سنت هاي اجتماعي ،ديني و آييني خودمان بي اعتنا هستيم و همين مسئله باعث بروز مشکل
براي ما شده است.حدادعادل با اشاره به به آئين اختتاميه نخستين جشنواره کتاب سال سبک زندگي
که به همت دفتر تبليغات حوزه علميه قم در دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران برگزار شد،
برپايي اين جشنواره ها را براي مسلط شدن بحث سبک زندگي الزم و ضروري خواند.

اخبار برگزيده »

رعايت عدالت رسانه اي

»
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دبير شوراي عالي امنيت ملي:

ابتکار خبر داد:

طرح موضوع بازداشت فعاالن مدني
در هيئت دولت
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در پيامي توئيتري از طرح موضوع
بازداشت تعدادي از فعاالن مدني در هيئت دولت خبر داد.
به گزارش ايسنا ،معصومه ابتکار در توئيتر خود نوشت« :ديشب در جلسه هيئت
دولت موضوع بازداشت تعدادي از فعاالن مدني از جمله زنان و خبرنگاران
مطرح شد».
وي افزود« :وزير دادگستري پيگير موارد خواهد بود».

مشاور رئي سجمهوري:

استيضاح حق نمايندگان و روشنگري
وظيفه وزيران است
مشاور رئيسجمهوري با تاکيد بر اينکه استيضاح حق نمايندگان است و
روشنگري وظيفه وزيران ،اظهار کرد :قاعدتا نمايندگان محترم هم از حق خود
استفاده ميکنند و هم ظرفيت و تحمل شنيدن روشنگريهاي وزيران محترم
را دارند.به گزارش ايسنا ،حسامالدين آشنا مشاور رئيسجمهوري در صفحه
شخصي خود در توئيتر با اشاره به تصميم نمايندگان مجلس درباره استيضاح
سه وزير کابينه دولت ،نوشت:
«استيضاح حق نمايندگان است و روشنگري وظيفه وزيران .قاعدتا نمايندگان
محترم هم از حق خود استفاده ميکنند و هم ظرفيت و تحمل شنيدن
روشنگريهاي وزيران محترم را دارند.
استيضاح وزيران نه فقط فرصتي مناسب براي ايضاح خدمات و رفع شبهات
است بلکه موقعيتي کم نظير براي جلب توجه همگان به مسئوليتهاي مشترک
دولت و مجلس در سامانها و نا بسامانيهاي فعلي کشور است.
وزيران نه فقط به متن سواالت پاسخ ميدهند بلکه به بطن مشکالت هم
ميپردازند».

زهرا مصطفوي:

حمايت از فلسطين به نفع خود ماست
دبيرکل جمعيت دفاع از ملت فلسطين گفت :حمايت از فلسطين به نفع خود
ماست.به گزارش ايسنا ،زهرا مصطفوي در حاشيه افتتاح دفتر جمعيت دفاع
از ملت فلسطين در بيرجند در جمع خبرنگاران با بيان اينکه جوانان ما بايد
اين موضوع را درک کنند که اگر از فلسطين حمايت مي کنيم و مردم آن
مقاومت مي کنند به نفع خود ماست و ما هم بايد در اين زمينه تالش کنيم
گفت :امامان جمعه ،استانداران و مردم با همکاري ،هم افزايي و تشکيل جلساتي
براي تبيين جبهه مقاومت مي توانند نقش تاثيرگذاري در اين زمينه ايفا کنند.
فرزند امام خميني (ره) با تاکيد بر اينکه جوانان ما بايد بدانند که هدف اصلي
دشمن ،ايران است و براي رسيدن به منافع خودش از هيچ تالشي چشم پوشي
نمي کند افزود :دبيرخانه جمعيت دفاع از مردم فلسطين سال هاست که در
تهران تشکيل شده است و با توجه به بررسي هايي که انجام شد تصميم به
تاسيس دفاتر استاني اين مجموعه گرفتيم که امروز در خراسان جنوبي به
عنوان دوازدهمين استان کشور اين دفتر راه اندازي شد.

معاون اول رئيس جمهور:

تا سال  1400پنج دانشگاه کشور بايد
جزء  200دانشگاه برتر جهان باشند
معاون اول رئيس جمهور گفت :تا سال  1400بايد  5دانشگاه کشور جزء
 200دانشگاه برتر جهان باشند.به گزارش ايسنا ،اسحاق جهانگيري در جلسه
شوراي اقتصاد با اشاره به درخواست وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در خصوص
خريد تجهيزات آزمايشگاهي ،آموزشي و پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف با استفاده
از تسهيالت مالي خارجي ،اين طرح را مثبت ارزيابي کرد و با اشاره به وضعيت
نه چندان مناسب دانشگاه هاي کشور از نظر تجهيزات و امکانات آزمايشگاهي
و پژوهشي ،گفت :يکي از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين است
که پنج دانشگاه کشور بايد تا سال  1400جزء  200دانشگاه برتر دنيا باشند و
اميدوارم ساير دانشگاه هاي کشور نيز همانند دانشگاه صنعتي شريف به دنبال
برخورداري از تسهيالت مالي جهت تجهيز امکانات خود باشند.

سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس فاش کرد:

البي دولت با برخي نمايندگان براي
عدم استيضاح ربيعي و آخوندي

سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس فاش کرد که نوبخت در جلسهاي با
برخي نمايندگان به دنبال منصرف کردن آنها از استيضاح  ۳وزير دولت بوده
است.سيد حسين نقويحسيني در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري
تسنيم ،گفت :آقاي محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و همکارانش در
پوشش حزب اعتدال و توسعه نمايندگاني که طرح استيضاح سه وزير کار،
راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي را امضا کردهاند ،دعوت کرد که در سازمان
برنامه و بودجه جلسهاي داشته باشند.وي با بيان اينکه دولتيها گويا تالش
دارند که با نمايندگان امضا کننده استيضاح وزرا البيگري و معامله کنند،
ادامه داد :آقاي نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه است و اين سازمان هم
وظيفه توزيع بودجه را بر عهده دارد.وي با بيان اينکه دولتيها در پوشش حزب
اعتدال و توسعه به دنبال منصرف کردن نمايندگان از استيضاح سه وزير هستند،
افزود :اين کار دولتيها بسيار ناشايست است.نماينده مردم ورامين در مجلس
با بيان اينکه پيش از اين هم فرمهاي بين نمايندگان مبني بر پس گرفتن
امضاء خود درباره استيضاح وزرا بين نمايندگان توزيع شده بود ،اظهارداشت:
دولتيها اقداماتي انجام ميدهند که در شان آنها نيست.

مرعشي:

الزم باشد از روحاني انتقاد مي کنيم
سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي گفت :الزم باشد از روحاني انتقاد مي کنيم.
به گزارش خبرگزاري مهر ،سيد حسين مرعشي در کنگره حزب کارگزاران
سيستان و بلوچستان با اشاره به اخذ مجوزهاي الزم براي راهاندازي شعبههاي
شهرستاني حزب کارگزاران گفت :جذب نيروهاي نخبه جوان ،پيگيري آموزشهاي
تشکيالتي و حزبي ،راهاندازي حوزههاي اين حزب در شهرستانها و برگزاري
نشستهاي آموزشي براي مردم و نيروهاي غيرحزبي از اولويتهاي آتي اين
مجموعه است .يکي از موضوعات مهم در شرايط امروز کشور همراهي با مردم
است.وي با بيان اينکه ما احزاب را با اتکا به حمايتهاي مردم درست کرديم
و اکنون نبايد مردم را تنها بگذاريم ،زيرا همه چيز را مديون مردم هستيم و
هدف ما از آوردن آنها پاي صندوق راي آشنايي مردم با حق و حقوق خودشان
است گفت :نکته قابل توجه و تمرکز بر همکاري درون جبههاي است و ما بايد
اين واقعيت را بپذيريم که هيچ حزبي به تنهايي آنقدر نفوذ ندارد که بتواند
مجلس يا يک شورا را هدايت کند.وي ادامه داد :جبهه اصالحات به عنوان
کلي ،امروز در جامعه مخاطب دارد که نبايد آن را بهخاطر مشکالت داخلي
بشکنيم و از دست بدهيم .سياست حزب ما حمايت منتقدانه از دولت است و
هر جا که الزم باشد از روحاني انتقاد خواهيم کرد.

تعرض به سفارت ايران در لندن ،خوشخدمتي
انگليس به عربستان بود

دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان گفت :تعرض به
سفارت ايران در لندن خوشخدمتي انگليس به عربستان
بود.به گزارش خبرگزاري مهر ،امير دريابان علي شمخاني
در حاشيه بازديد از مجتمع خدمات فناوري دانشگاه
صنعتي شريف درباره علت انفعال پليس و دولت انگليس
در تعرض به سفارت کشورمان در لندن ،اظهارداشت :اين
بازي پينگ پونگي طراحي شده دولت انگليس بود که
همزمان با سفر يکي از رهبران کشورهاي منطقه به لندن
انجام شد.وي تعرض به سفارت جمهوري اسالمي ايران در
لندن را خوش خدمتي دولت انگليس به خريد تسليحاتي
ميلياردي وليعهد عربستان از اين کشور دانست که به
شکل بسيار مفتضح آن انجام شد.دبير شوراي عالي امنيت
ملي در پاسخ به اظهارات ضد ايران و مقاومت اسالمي
وليعهد عربستان ،اظهار داشت :در منطق و ادبيات سياسي
منطقه اي ما ،رژيم صهيونيستي و آمريکا بابت حمله به
عراق و افغانستان به عنوان مروجان تروريسم و شرارت
در منطقه هستند.وي افزود :رئيس جمهور اسبق آمريکا
تالش کرد لفظ شر را از رژيم اشغالگر قدس بردارد و در
مقابل به کشورهايي که نوعاً تامين کننده صلح و ثبات

در منطقه هستند اطالق کند.دبير شوراي عالي امنيت
ملي با اشاره به فرافکني وليعهد عربستان ،تاکيد کرد :اين
خطا ناشي از کم عقلي است که زمان بايد پاسخ آن را به
او بدهد .متاسفانه حکام سعودي در طول حيات سياسي
خود با ترويج گروه هاي تکفيري ،مرزهاي خونيني را در
جهان اسالم ايجاد کردند.شمخاني همچنين در پاسخ به
پرسش ديگري در خصوص ضرورت حمايت از شرکت هاي
دانش بنيان بعنوان محور اقتصاد مقاومتي ،اظهار داشت:
يکي از نکات مورد تاکيد و مرکز ثقل اقتصاد مقاومتي،
شرکت هاي دانش بنيان است که عنصر اصلي و محوري
ساماندهي وضعيت نيروهاي انساني متخصص محسوب
مي شود.وي گفت :جمهوري اسالمي ايران در ۴دهه انقالب،
توسعه اي جهشي در حوزه نيروي انساني تحصيل کرده
داشته است که به نظر مي آيد آنان بيش از آنکه مشکل
باشند ،راه حل هستند.دبير شوراي عالي امنيت ملي،
افزود :همانطور که اين نيروهاي تحصيلکرده در مقطعي
از جنگ ،نيروي اساسي موجود و عامل اصلي برتري
ايران بر صدام شدند ،امروز نيز اين نيروها که تعدادشان
 ۵ميليون دانشجو است نيروي محرکه و لکوموتيو اصلي

بي بي سي نگران چيست؟  6ميليارد هزينه
يا هزار ميليارد خسارت؟

قطار اقتصاد ايران مي توانند باشند.وي با اشاره به بازديد
امروز خود از دو مرکز علمي دانشگاهي خصوصي و دولتي،
گفت :در اين مراکز ظرفيت هاي بااليي در عرصه دانش
بنيان ديدم که نه در جنبه کمي بلکه در عمل توانسته
اند قابليت هاي خوب و راه هاي بسيار مطلوبي براي
ايجاد اشتغال و حل مسائل فني راهبردي ارائه دهند
و با هزينه هاي حداقلي کارآمدي بسيار خوبي داشته
باشند.شمخاني افزود :از ديدن نيروي انساني شاغل در

اين مراکز علمي خوشحال شدم بويژه آنکه ديدم دغدغه
ملي جوانان که بايد حل معضالت علمي کشور باشد را
کامال مدنظر قرار دارند.دبير شوراي عالي امنيت ملي
با اشاره به تزريق بيروني و غيربومي موضوعات فرعي
مانند اينکه دغدغه هاي زنان کشورمان چيست ،اظهار
داشت :بانوان کشورمان در حوزه هاي پيشرو علمي و
فني همچون سايبري ،ماهواره اي ،موشکي و پهپادي
کارهاي بسيار خوبي انجام مي دهند.

آي تاهلل اراکي:

خطر جريان شيرازي از ليبرالها و منافقان بيشتر است

دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب گفت :خطر جريان شيرازي از ليبرالها
و منافقان بيشتر است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيتاهلل محسن
اراکي در درس اخالق هفتگي خود با اشاره به اينکه تحريف مرجعيت راستين
شيعي و مرجعيت سازي بزرگ ترين خطري است که اسالم به ويژه تشيع را
تهديد مي کند ،گفت :اين خطر در طول تاريخ تشيع بي سابقه است.دبيرکل
مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي به جريان مرجعيت جعلي شيرازي اشاره
کرد و اظهار داشت :ما از وقتي که اين جريان را شناختيم عليه مرجعيت
راستين و فقاهت عمل کرده و با رهبران ديني همواره از سر عناد مخالفت
مي کردند.وي با بيان اينکه جريان شيرازي با عوام فريبي سعي در انحراف
در عزاداري هاي عاشورايي دارد ،ابراز کرد :چندين سال قبل همين جريان
شيرازي بعداز ظهر روز عاشورا در عراق آتشي بر پا کرد و سعي داشت تا
مردم از اين آتش عبور کنند و مي گفتند «هر کس از اين آتش رد شود و
پايش بسوزد ولدالزنا است»؛ آيت اهلل حکيم در آن زمان بالفاصله حکم به
حرمت اين کار دادند ،اما سيد محمد شيرازي از سر عناد و لجاجت فتوا
به وجوب اين کار داد.اراکي با بيان اينکه جريان شيرازي به فتواهايي که
مي دهند هيچ اعتقادي ندارند و اين در حالي است که بزرگان ديني ما به
دستورات الهي عمل مي کردند و مردم از عمل آن ها دين را مي آموختند،
تصريح کرد :يک نفر از سران اين جريان را سراغ نداريم که قمه زده باشند،
اما اين کار را براي مردم ديگر واجب و يا مستحب مؤکد مي دانند؛ چندي

قبل در شبکه ماهواره اي امام حسين(ع) که از سوي لندن پخش مي شود،
گفته شد که عزاداري شيعيان درست نيست ،بلکه عزاداري آن است که
برخي مردم در هند انجام مي دهند ،بدين صورت که روي زمين دراز کشيده
تا اسب ها بر بدن شان بتازند؛ حال ما مي گوييم اگر اين عزاداري خوب
است ،چرا سيد صادق شيرازي به ميدان نمي آيد و بر زمين پهن نمي شود
تا اسب ها از روي بدنش رد شوند؟دبيرکل مجمع تقريب مذاهب اسالمي با
تأکيد بر اينکه هويت جريان شيرازي بر پايه عوام فريبي بنيان شده است،
عنوان کرد :اين افراد سواد ندارند ،بلکه تنها از سر هواپرستي و جاه پرستي
سعي در انحراف تشيع دارند.وي با اشاره به اينکه جريان شيرازي درصدد
جايگزين سازي تشيع انگليسي به جاي تشيع حقيقي هستند ،هشدار داد:
اين امر سبب مي شود تا مرجعيت راستين در اين جايگزين سازي نقش
خود را از دست داده و در انحصار جريان شيرازي بيفتد.اراکي با بيان اينکه
جريان شيرازي مرجعيت را وراثتي مي دانند ،گفت :آيت اهلل خويي در آن
زمان رسماً اعالميه دادند که سيد محمد شيرازي مجتهد نيست ،اما اين ها
از همان کودکي فرزندان شان را مجتهد مي دانند و با اين کار دين خدا را
به استهزا گرفته اند.دبيرکل مجمع تقريب مذاهب اسالمي با تأکيد بر اينکه
جريان شيرازي با آمريکايي ها ،انگليسي ها ،وهابي ها و صهيونيست ها
هم دست است ،خطاب به اين جريان ابراز کرد :چرا عليه صدام حرفي
نزديد؟ چرا عليه آمريکا ،انگليس و وهابيت حرف نمي زنيد؟ اما به جمهوري

اسالمي و مسئله دفاع مقدس مي تازيد؟ اين جريان به جمهوري اسالمي
که مدافع مردم مظلوم در غزه است ،خرده مي گيرد ،اما رژيم صهيونيستي
را يک بار هم محکوم نمي کند.وي تصريح کرد :اينکه عده اي در برابر
چشمان پليس لندن به حساس ترين منطقه سياسي هجوم بياورند ،اما
دولت انگليس هيچ گونه اقدامي انجام ندهد نشانگر اين است که جريان
شيرازي شيعه ساخت دست خود انگليسي هاست.اراکي خاطرنشان کرد:
چرا همه سران اين جريان شناسنامه کويتي دارند؟ اين موضوع در حالي
است که دولت کويت به خود کويتي ها هم به سختي شناسنامه مي دهد؛
چرا افراد منتسب به اين جريان در کويت به راحتي عليه سني ها حرف
مي زنند ،اما عالمان شيعي که طرفدار وحدت ميان شيعه و سني هستند
دائماً بازداشت هستند؟دبيرکل مجمع تقريب مذاهب اسالمي با تأکيد بر
اينکه جريان شيرازي ،اسالم را نشانه گرفته است ،اظهار کرد :اين جريان
به دنبال آن است که تشيعي را که  14قرن با زهد ،تقوا ،رياست گريزي و
مبارزات مجاهدانه علماي بزرگ دين پا گرفته است را پيرو انگليس و اسالم
يزيدي کنند.وي خطاب به علما ،متدينان و سياست مداران کشور تصريح
کرد :خطر جريان شيرازي از خطر ليبرال ها و منافقان هم باالتر و بيشتر
است ،بر اين اساس بايد مسئوالن کاري کنند تا اين جريان نتواند کار به
جايي ببرد ،اميدواريم خداوند شر اين ها را از سر جهان تشيع دور کند و
هر چه زودتر شاهد ذلت وخواري اين جريان در جهان باشيم.

آي تاهلل مکارمشيرازي:

مسئوالن به فکر مناطق آسيبپذير باشند
يکي از مراجع عظام تقليد گفت :مسئوالن به فکر مناطق آسيبپذير باشند.به
گزارش خبرگزاري تسنيم از قم ،آيتاهلل ناصر مکارم شيرازي در ديدار استاندار
کرمانشاه اظهار داشت :مسئوالن دولتي بايد به فکر مناطق آسيبپذيري
مانند کرمانشاه باشند ،بناهاي فرسوده بالي بالقوه هستند که بايد در تمام
ايران فکري براي آن کرد.وي افزود :جريان زلزله کرمانشاه نبايد فراموش
شود ،گاهي در ابتداي حوادث رسانهها به مسئله ميپردازند ،اما بعد از مدتي
گردوغبار فراموشي بر موضوع مينشيند ،مانند حادثه پالسکو که بعد از
مدتي به فراموشي سپرده شد ،نبايد مسائل حادي مانند زلزله مشمول مرور
زمان شود بلکه بايد تا پايان موردنظر باشد.آيتاهلل مکارم شيرازي ادامه داد:
در زمان وقوع حوادثي مانند زلزله هرکس وظايفي دارد که بايد آن را انجام
دهد ،طالب و مبلغان نيز در اين حوادث وظايفي دارند که بايد حضور پيدا

کرده و به سهم خود فعاليت کنند؛ طالب وظيفه سنگيني بر عهده دارند و
بايد بهگونهاي کار کنند که رضايت الهي را در پي داشته باشد.وي بر توجه
مسئوالن به مناطق آسيبزده تأکيد کرد و گفت :در پي وقوع چنين حوادثي
با اطالعرساني مناسب ميتوان جلب کمکهاي عمومي کرد يعني اگر مردم
بدانند که کمکها چگونه مصرف ميشود و چه آثاري داشته رغبت بيشتري
براي کمک کردن پيدا خواهند کرد.وي خواستار توجه مسئوالن به مناطق
آسيبپذير شد و اظهار داشت :بناهاي فرسوده بالي بالقوه هستند که بايد
در تمام ايران فکري براي آن کرد ،زلزله کرمانشاه تجربهاي شد تا اگر موارد
مشابهي پيش آيد براي جلوگيري از خسارتها و تلفات چه کار بايد کرد.
اين مرجع تقليد با بيان اينکه مسئوالن بايد اين تجربه را حفظ کنند که اگر
خدايي نکرده ،مشکلي پيش آمد بتوانند بهتر و زودتر رسيدگي کنند ،ادامه داد:

مساجد ،حسينيهها ،مدارس و کتابخانهها نيز بايد مورد توجه باشند ،در کنار
تهيه مسکن که بايد با جديت پيگيري شود بايد به مراکز فرهنگي نيز توجه
داشت.آيتاهلل مکارم شيرازي افزود :وجود مراکز مذهبي و اجراي برنامههاي
ديني در شرايطي مانند زلزله بهترين وسيله آرامش و تسکين مردم است،
مراکز و برنامههاي مذهبي و فرهنگي نقش مؤثري در آرامش مردم دارد و
مسئوالن بايد توجه داشته باشند.وي بيان کرد :اگر به مسائل ديني و مذهبي
توجه نشود شاهد به وجود آمدن مشکالتي خواهيم بود ،لذا افزون بر احياي
مراکز فرهنگي بايد برنامههاي ديني و فرهنگي نيز احيا و از ظرفيتهاي حوزه
علميه کرمانشاه استفاده شود و ما حاضر هستيم به اين مسئله کمک کنيم که
طالب و مبلغان براي زلزلهزدگان برنامههايي داشته باشند تا به آنها آرامش
دهند و مانع از فراموشي برنامههاي ديني شوند.

الريجاني:

آمريکايي ها تالش مي کنند تروريسم در منطقه زنده بماند

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :آمريکايي ها تالش مي کنند تروريسم در
منطقه زنده بماند.به گزارش خبرنگار مهر ،علي الريجاني در يادواره شهداي
قوچان با بيان اينکه ملتي که در قلب هايشان عشق به مجاهدت باشد هيچ گاه
در اين دنياي پر از ستم سر فرود نمي آورند و روحيه جهاد موجب سربلندي
مي شود گفت :ما پس از انقالب اسالمي مسائل مختلفي را تجربه کرديم در
سخت ترين شرايط که اوايل پيروزي انقالب بود دچار هرج و مرج در کشور
بوديم و نيروهاي انقالبي تازه کار و گروهک ها به دنبال تجزيه کشور بودند.
وي با بيان اينکه در جنگ تحميلي نيز همه کشورها مقابل ايران ايستادند
که در آن شرايط دليل موفقيت ما داشتن روحيه مجاهدت بود تاکيد کرد:
امروز که براي شهدا يادواره مي گيريم بايد توجه کنيم آنها به اين مراسم ها
نيازي ندارند و ما نيازمنديم اين جلسات را برگزار کنيم تا وظيفه خود را
بدانيم .شهدا براي اسالم جان خود را فدا کردند.الريجاني با تاکيد بر اينکه
اگر امروز رهبر معظم انقالب تاکيد بر حفظ فرهنگ اسالمي دارند به دليل
اين است که اگر محتواي انقالب ما از درون نابود شود خيلي چيزها از بين
خواهد رفت .همه ما بايد قدردان علما باشيم و از دستاوردهاي حوزه ها
صيانت کنيم گفت :جوانان ما امروز بايد در برابر افکار دشمن خودشان

ادامه از صفحه اول
او مي گويد؛ معترضين دي ماه  96سه طيف بودند:
 -1تندروهاي افراطي
 -2براندازان در هدف و اصالح طلبان در روش
 -3گروه ضد انقالب خارج نشين
او از حق اعتراض آنها حمايت مي كند اما روش آنها را به دليل تجربه
 88رد مي كند.
خوب ،در اين ريختشناسي آشوبطلبان از ديدگاه وي تكليف تندروهاي
افراطي و ضد انقالب خارجنشين تا حدودي معلوم است .او از گروه سومي
تحت عنوان «براندازان در هدف و اصالح طلبان در روش» ياد مي كند!
وي تأکيد مي کند اين گروه به شکل گسترده در صفوف اصالح طلبان
جاي دارند .سؤال اين است؛ كساني كه براندازي را هدف گذاري كردند
اما با روشهاي اصالح طلبانه ،چه جماعتي هستند؟!
يك آدرس از اين جماعت را تاج زاده در اظهارات خود در گفتگو با اعتماد
آنالين داده و گفته است؛ «اكثريت اصالح طلبان اعتقادي به جمهوري
اسالمي ندارند ».تاج زاده همان است كه از طريق كيان تاج بخش به
بنياد سوروس و سلطنت طلبان ،غير محسوس در سال  78وصل شد.
شرح اين ماجرا را ،هم در فتنه  78و هم در فتنه  ، 88كيان تاج بخش
در جريان محاكمات دادگاه هاي سال  88به تفصيل فاش ساخت.
تاج زاده يكي از اعضاي حزب فولكس واگني مجاهدين انقالب است .با
آنكه اعتراف كرده بود تقلب در انتخابات اين سال دروغ است و امكان
ندارد يك چنين اتفاقي در اين وسعت روي داده باشد ،اما از آتش بياران
معرکه آشوب در سال  88بود.

به گزارش پايگاه جبهه انقالب؛ اخيرا در ساعات پاياني شب ،رهبر انقالب
مهمان خانه شهيد محمدحسين حداديان بودند .محمدحسين متولد
 ،۷۴ساکن تهران و خادم يک هيئت معروف در تهران بود که شهادتش
در خيابان پاسداران به دست عدهاي درويشنما توجه بسياري از مردم
را به خود جلب کرد و متأثر شدند .پرداخت رسانهاي به اين شهيد نيز
ويژه بود و رسانهها به پيروي از مردم به اخبار و حواشي شهيدحداديان
و پوشش صحبتهاي مادر و پدرش توجه خاصي داشتند .در اين ميان
موضوعي که مغفول ماند و شايد جفا صورت گرفت ،توجه رسانهاي
کمرمق به سه شهيد مظلوم ناجا در اين حوادث بود .مظلوميت اين
شهدا در اين حد است که کمتر کسي اسم اين شهدا را مي داند .رهبر
انقالب به ديدار خانواده شهيد محمدعلي بايرامي تنها شهيد ناجا که
خانوادهاش ساکن تهران بودند نيز رفتند و به پاي صحبت مادر و پدر
اين شهيد نشستند و شهادت فرزندشان را تبريک و تسليت گفتند.
اما نکته ويژه اينکه شنيده شده رهبر انقالب پس از اين ديدار توصيه
فرمودهاند که توجه خبري و رسان ه اي به ديدار خانواده شهيد بايرامي
بايد در همان حد شهيد حداديان پرداخته شود؛ نه کمتر نه بيشتر.
***

را آماده کنند .گاهي در رسانه ها اسالم را تمسخر مي کنند که اين اقدام
کار افراد احمق است و افراد فرهيخته اين اقدام را انجام نمي دهند.وي با
بيان اينکه بايد معارف اسالمي را متناسب با مقتضيات زمان دنبال کرده از
علماي حوزه استفاده کنيم که اين اقدام همان صيانت از فرهنگ اسالمي
است تاکيد کرد :انقالب اسالمي پرش هاي مهم در عرصه هاي مختلف را
مطرح کرد و در قالب نهادي به نام نظام جمهوري اسالمي شکل گرفت .اين
نظام اصولي از جمله استقالل ،آزادي بيان ،نرفتن زير بار ظلم دارد و توجه
به مظلوم دارد.رئيس مجلس در ادامه با بيان اينکه اگر ما نسبت به حوادث
منطقه و فلسطين بي تفاوت باشيم ديگر آن عزت را نخواهيم داشت .همين
سياست مداران خارجي که در سخنانشان ملت ايران را تحقير مي کنند در
دلشان ايران را تحسين مي کنند گفت :مي توانستيم از اول انقالب از برخي
موضوعات بگذريم و هزينه کمتري بدهيم اما مانند برخي کشورهاي منطقه
مي شديم ،ما براي اينکه بزرگي خود را حفظ کنيم پاي اصولمان ايستاديم.
الريجاني خاطرنشان کرد :شهدا جان خود را دادند تا از ايران حفاظت کنند.
امروز توطئه هاي مختلفي براي ضربه زدن به ايران توسط دشمنان کشيده
مي شود .وقتي مي بينند کشور ايران رهبري مقتدر دارد تالش مي کنند

مرزبندي با نظام يا با براندازان؟!

سعيد حجاريان نيز از اعضاي حزب فولکس واگني مجاهدين انقالب،
در جريان محاکمات سال  88سير اين حرکت را صادقانه بيان کرد
و داليل ايدئولوژيکي که چگونه اصالح طلبان به اين وادي افتاده اند
را بازگو کرد.
ت شناسي آدرسي كه بهزاد نبوي از يك جماعت به نام
برگرديم به ريخ 
«براندازان در هدف و اصالح طلبان در روش» مي دهد .اين گونه حيواني
(از جنس سياسي) درآشوب  88با شعار «انتخابات بهانه است ،اصل نظام
نشانه است» « ،مرگ بر اصل واليت فقيه» زير پرچم اصالحات بنا به
اعتراف بهزاد نبوي با اصالح طلبان همراه شدند و طبل براندازي را به صدا
درآوردند .سال  88تيم بهزاد به عالوه مجمع روحانيون و ديگر گروههاي
اصالح طلبان با آنها همراهي كردند و آن فاجعه عليه اقتدار و امنيت
ملي به بار آمد .اما در آشوب دي ماه  ،96اصالح طلبان هوشياري كردند،
با آنها همراهي نكردند و غائله و آشوب خوابيد .بايد به اين هوشياري
اصال ح طلبان آفرين گفت و تنها يك كلمه «مرسي» با لهجه فرانسوي
براي تشكر از آنها كفايت مي كند! چون باألخره يادشان آمد اگر آشوبي
به پا شود ،بايد دولتي را سرنگون كنند كه خودشان در سر كار آوردن
آن سهيم بودند .به عالوه هزينه براندازي ،باالست و كاري از دست چند
پيرمرد بر نميآيد.
بايد از بهزاد نبوي پرسيد چرا همين کار عاقالنه اي را که در سال 96
کرديد ،در سال  88نکرديد؟ چرا امروز پس از هفت سال که از آن آشوب
مي گذرد ،با اين جماعت مرزبندي مي کنيد؟!
البته «براندازان در هدف و اصالح طلبان در روش» ديدند نه خروج «از»
حاكميت جواب مي دهد ،نه خروج «بر» حاكميت! اما براي اينكه يك

از روش هاي مختلف اين اقتدار را از بين ببرند.وي با بيان اينکه متاسفيم
که برخي افراد متوجه نيستند و يا به عمد ميخواهند اقتدار کشور را از بين
ببرند .شما متوجه نيستيد که اين اقدام موجب ضربه زدن به اقتدار کشور
مي شود و ما را تبديل به کشوري مانند ليبي مي کند گفت :حفظ ايران
جزء آرمان هاي شهدا بود .آنها تالش مي کردند مردم در هر موضوعي در
امنيت باشند .اگر در کشور امنيت نباشد همه مشکالت به دنبال آن ايجاد
مي شود و سرمايه گذاري و آشفتگي هاي سياسي به وجود آمده و ذهن ها
به سمت يکپارچگي براي آباداني کشور نمي رود.رئيس مجلس گفت :البته
طبيعي است در جامعه  ۸۰ميليوني اختالف نظر وجود دارد و بايد آن را
تحمل کرد اما همه بدانيم قواي يک حکومت هستيم و يک رهبر داريم.
هدف همه ما ايجاد امنيت و آباداني کشور است و همه قوا بايد به يکديگر
براي حل مشکالت کمک کنند.الريجاني گفت :آمريکايي ها هر روز براي
ما مشکالت جديد ايجاد مي کنند و در منطقه داعش شکست مي خورد و
آنها را به افغانستان مي برند و تالش مي کنند تروريسم همواره در منطقه
زنده باشد .در اين شرايط اگر فردي تالش کند ذهن مردم را به هم بريزد و
نگذارد آرامش در جامعه باشد خيانت کرده است.

مقدار دلشان خنك شود ،آتش زدن چند سطل زباله و درب مساجد و
اماكن عمومي به عنوان يك روش اصالح طلبانه براي مهار عقده براندازي
كفايت مي كند .ضمن اينكه ظرفيت آشوب را تست كردند تا در سال 98
سال انتخابات مجلس كه سررسيد نبرد سوم آمريكا عليه انقالب اسالمي
مي رسد ،برگردند و خودي نشان دهند.
اما موضوع راز شورش و آشوب سال  88كه امروز با قرائت بهزاد نبوي
در اين مصاحبه فاش شده كه «تقلب» نبوده بلكه «نظارت استصوابي»
بوده است ،همچنان به عنوان موتور سوخت آشوب سال  98به قوت خود
باقي است .بايد ديد اين سوخت موتور آشوب از رسانههاي داخل با شارژ
بي بي سي و راديو آمريكا مي تواند نبرد نرم سوم آمريکا عليه ملت ايران
را كليد بزند يا نه؟! ضمن اينکه بهزاد نبوي فراموش کرده که دو نامزد
اصالح طلبان ،کروبي و موسوي ،در انتخابات رياست جمهوري سال 88
از صافي نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور کرده بودند.
بهزاد نبوي برعكس تيتر سردبير اعتماد كه نام اين مصاحبه را «مرزبندي
با براندازان» گذاشته  ،هيچ مرزبندي با براندازان نكرده است .او با نظام و
انقالب مرزبندي كرده است و همچنان مي گويد اختيار كروبي ،موسوي و
خاتمي در دست اوست .درد آنها فقط يك چيز است؛ «نظارت استصوابي»!
يعني همين قانوني كه اجازه ورود براندازان با روش هاي اصالح طلبانه
را به كانون قدرت در جمهوري اسالمي نمي دهد! به همين دليل بهانه
دروغ تقلب را بهزاد و دوستانش رها نكرده اند و فکر مي کنند با باال بردن
پرچم گفتگوي ملي مي شود همان طور که در مصاحبه گفته به دستاوردي
برد – برد برسند ،لذا ترجيح مي دهند همچنان زير خيمه فتنه بمانند .اين
مصاحبه مباحث شنيدني ديگري هم دارد كه بماند به وقت ديگر!

محمد ايماني سرمقاله نويس کيهان نوشت :شبکه دولتي انگليس ميگويد
"جنگ سوريه براي ايران پرهزينه بود و ايران نبايد وارد چنين جنگي
ميشد .اين سوال بارها در ميان گروههاي مخالف حکومت ايران مطرح
شده که  7سال حضور در جنگ سوريه ،براي تهران چقدر خرج داشت؟
در جريان اعتراضهاي دي  ،96خرج کردن براي سوريه در شعارهاي
معترضان شنيده شد .ايران  6تا  15ميليارد دالر براي جنگ سوريه
هزينه کرده و اين رقم ،پول نصف يارانههاي پرداختي است" .پاسخ
عمليات رواني بي بي سي اين است که آمريکا و انگليس و اسرائيل،
داعش را ابتدا در عراق رشد دادند و سپس آن را به مانند يک سرطان
به مرزهاي ايران و عمق خاک سوريه سرايت دادند .درواقع ائتالف
اشرار ،يک بار  37سال پيش ،صدام را براي حمله به ايران تحريک و
حمايت کردند و نوبت دوم ،ماموريت صدام را به عهده داعش گذاشتند.
هدف اول ،ايران بود .صهيونيسم مسيحي با تحريک صدام و کشاندن
جنگ به عمق مرزهاي ايران -به پول و هزينه  30سال پيش يک هزار
ميليارد دالر خسارت به ملت ما تحميل کردند .با اين وصف اگر سگ
هار داعش را در عراق و سوريه نابود نمي کرديم ،ملت ما بايد يک جنگ
خانمانبرانداز ديگري را در خاک خود به جان مي خريد .بايد سالها
در خاک و شهر ميجنگيديم و ويراني و نابودي و ناامني را به چشم
ميديديم و خسارت چندهزار ميلياردي را متحمل مي شديم .ائتالف
اشرار قصد داشتند ايران را تبديل به سوريه و عراق و افغانستان کنند.
اکنون که پوزشان به زمين کشيده شد ،نمي توانند از عمق دردشان
بگويند و بنابراين براي هزينه ايران در جنگ سوريه  -با فرض صحت
ارقام ادعايي که درست هم نيست  -اشک تمساح مي ريزند .ما که
مي دانيم کجاي کارفرمايان شبکه بي بي سي (صهيونيسم مسيحي)
سوخته و نمي توانند بگويند.
***

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولين
ي شود!
موجب بدبيني به مقامات م 
نايب رئيس مجلس با اشاره به طرح جمعي از نمايندگان در خصوص
اعاده اموال نامشروع مسئوالن اين طرح را موجب بياعتمادي مردم به
نظام و بدبيني نسبت به مسئوالن دانست .علي مطهري در يادداشتي
که در اختيار ايسنا قرار داده نوشته است :طرح اعاده اموال نامشروع
مسئوالن کشور يک طرح تبليغاتي و بلکه انتخاباتي است و اهداف
سياسي را دنبال مي کند .اين طرح نوعي بدبيني نسبت به مقامات
و مسئوالن جمهوري اسالمي از ابتدا تا امروز را به مردم القا مي کند
درحالي که مقامات و مسئوالن جمهوري اسالمي در مجموع پاکدست
و سالم بودهاند و اقليت ناچيزي ممکن است دچار تخلفاتي شده باشند
که راه قانوني براي رسيدگي به تخلفات آنها باز است .هر مقامي اگر
افزايش ثروت غيرمتعارف و ناگهاني داشته باشد ،قوه قضائيه وظيفه
دارد به اين موضوع رسيدگي کند و نيازي به قانون جديد نيست.
در اين طرح به اطالعات سپاه نقش زيادي داده شده است در حالي
که نهاد رسمي اطالعات که در قانون اساسي آمده وزارت اطالعات
است .اطالعات سپاه وظيفه مبارزه با مخالفان مسلح نظام را دارد و
ورود آن به اين مسائل صالح نيست .مجموعا اين طرح را به زيان
کشور و انقالب مي دانم و معتقدم موجب بياعتمادي مردم به نظام
مي شود خصوصا که قابل اجرا نيست .برخي دوستان مي خواهند به
نظام خدمت کنند ولي ناخواسته به آن ضربه مي زنند.
***

تذکر الريجاني در باره خريد
خودروي مورد عالقه پوتين

روزنامه خراسان نوشت :در حالي که هيئت دولت ،اوايل بهمن امسال
با صدور مصوبه اي مقرر کرد وزارت کشور مجاز است با پرداخت
 ۹۰ميليارد ريال براي خريد  ۱۳دستگاه خودروي خاص "ترکول" (که
پوتين از آن براي قطب نوردي و حضور در مناطق صعب العبور يخي
ي کند) اقدام کند ،علي الريجاني با ارسال نامه اي جديد
استفاده م 
براي رئيس جمهور ،متذکر شده است اين مصوبه دولت به علت تعيين
نشدن سود بازرگاني و تجويز حقوق ورودي  4درصد براي خودروهاي
مذکور ،مغاير قانون است و بايد اصالح يا ابطال شود.
***

ي خواهند به زور مردم را جهنم ببرند
م 

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت :برخيها ميگويند بشريت را
دو قطبي نکنيد و مرز ايمان و کفر را مشخص نکنيد .سؤال اين است
که خب حرف انبياء چه بوده است؟ به گزارش صبح نو ،دکتر رحيم پور
ازغدي افزود :اآلن نوعي ليبراليسم مذهبي به وجود آمده که ميگويد
تفکيک ديني و غير ديني وجود ندارند .هنر و علمو ...ديني و غير ديني
ندارد .امروز درباره مسئله حجاب با همين روش مغالطه ميکنند .گفته
ميشود ظاهر و پوشش هرکس امري شخصي و خصوصي است .اين در
حالي است که خيابان عرصه عمومي است .امروز ميگويند نه به حجاب
ي حجابي در فضاي عمومي امر
اجباري! اين رويکرد درست نيست و ب 
شخصي نيست .ممکن است فردي بگويد من خدا را قبول ندارم .در پاسخ
بايد بگوييم مردم خدا را قبول دارند ،تو در زندگي خودت ميتواني به
جهنم بروي ،راه باز است و جاده جهنم هم دراز نيست و بسيار کوتاه
است اما در جامعه نميتوان مردم را باالجبار به جهنم برد.
***

رأيگيري طرح اعاده اموال بايد علني باشد

سخنگوي فراکسيون روحانيت مجلس با بيان اينکه اين حق موکالن است
ي و نظراتي در خصوص موضوعات
که بدانند که نمايندگان آنها چه رأ 
دارند ،گفت :به نظر من طرح اعاده اموال نامشروع مسئولين جزء استثنائاتي
است که بايد رأيگيري در خصوص آن به صورت علني انجام شود.
ت االسالم نصراله پژمانفر نماينده مردم مشهد در گفتگو با خبرنگار
حج 
فارس افزود :اگرچه در قانون آييننامه داخلي مجلس اين گونه پيشبيني
شده که مبناي آراء ،غيرعلني باشد مگر در يک موضوع حساس که اقتضا
کند آراء علني و مطالبه مردم نيز به همين ترتيب باشد و من معتقدم نه
تنها منعي براي رأيگيري علني در باره طرح اعاده اموال وجود ندارد بلکه
موجب ايجاد شفافيت در بحث مطالبات مردم ميشود .وي اظهار داشت:
اينکه ميگويند رأي هر شخص مربوط به خود آن شخص است ،در صورتي
ي دادن در حوزه وکالت
صحيح است که جنبه شخصي داشته باشد ،اما رأ 
و نمايندگي که فرد وکيل و نماينده چندين نفر است ،حق موکلين اين
فرد است که بدانند وي چه نظرات و ديدگاههايي دارد تا بتوانند مسائل
را از طريق اين نقطهنظرات و ديدگاهها پيگيري کنند.

