
حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی صبــح روز گذشــته در دیــدار علما، 
صاحبنظران و میهمانــان اجالس مجمع جهانی 
اهل بیت علیهم الســالم و اجــالس اتحادیه رادیو 
تلویزیون های اسالمی، مبارزه با نقشه های استکبار 
در منطقه را مصــداق بارز جهاد فی ســبیل اهلل 
خواندند و با اشاره به مقابله قاطع با »تالش آمریکا 
برای سوءاستفاده از نتایج مذاکرات هسته ای و نفوذ 
اقتصادی سیاســی و فرهنگی در ایران«، افزودند: 
نقشــه نظام ســلطه در منطقه بــر دو پایه ایجاد 
اختالف و نفوذ استوار اســت که باید با نقشه های 
صحیح هجومی و دفاعی به مبارزه هوشــیارانه و 

بی وقفه با آن پرداخت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب 
اسالمی، ایشان با اشاره به برگزاری ششمین مجمع 
عمومی مجمــع جهانی اهل بیت علیهم الســالم، 
الزمه پیروی از اهل بیت پیامبر صلوات اهلل علیهم 
اجمعیــن را ترویج معارف اســالمی، اقامه احکام 
الهی، مجاهــدت در راه خدا با همه وجود، و مبارزه 
با ظلم و ظالم برشمردند و تأکید کردند: مجاهدت 
در راه خدا فقط به معنای جنگ نظامی نیست بلکه 
شــامل مبارزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز 

می شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: 
امروز مصداق عینی مجاهدت در راه خدا شناخت 
نقشــه های استکبار در منطقه اســالمی و به ویژه 
منطقه راهبردی و حساس غرب آسیا و برنامه ریزی 
برای مبارزه با آنها اســت که این مبارزه باید شامل 
مقابله دفاعی و مقابله هجومی باشد. رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به توطئه های استکبار در منطقه 
در یکصد سال گذشــته گفتند: اگرچه توطئه های 
اســتکبار در منطقه اسالمی، ســابقه ای طوالنی 
دارد اما فشارها و توطئه ها از زمان پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران، تشدید شد تا این تجربه در دیگر 

کشورها تکرار نشود. 
ایشــان خاطرنشــان کردند: نظــام جمهوری 
اسالمی از 35 سال گذشته همواره هدف تهدیدها، 
تحریم ها، فشارهای امنیتی و توطئه های گوناگون 
سیاســی بوده و ملت ایران به این فشــارها عادت 
کرده است. رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته 
توطئه های دشــمنان در منطقه غرب آسیا، بعد از 
نهضت بیداری اسالمی که چند  سال قبل از شمال 
آفریقا آغاز شد، به دلیل سراسیمگی دشمن شدت 
بیشتری گرفت. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
تصور آنها این است که توانسته اند، نهضت بیداری 
اسالمی را ســرکوب کنند اما این نهضت سرکوب 
شدنی نیســت و همچنان ادامه دارد و دیر یا زود 

واقعیت خود را نشان خواهد داد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نظام سلطه و در رأس 
آن ایاالت متحده آمریکا را مصداق عینی و مظهر 
کامل »مفهوم دشــمن« خواندند و تأکید کردند: 
آمریکا هیچ بهره ای از اخالقیات انســانی ندارد و 
بدون هیچ ابائی و در پوشــش الفاظ زیبا و لبخند، 
دســت به خباثت و جنایت می زند. رهبر انقالب 
اسالمی سپس، به تبیین نقشه دشمن در شرایط 
کنونی پرداختند و افزودند: این نقشــه بر دو پایه 

»ایجاد اختالف« و »نفوذ« استوار است. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای درخصوص طراحی 

دشــمن برای اختالف انگیزی خاطرنشان کردند: 
ایجاد اختالف میان دولت هــا و خطرناک تر از آن 

میان ملت ها در دستورکار استکبار قرار دارد. 
ایشان با اشــاره به این که در مقطع فعلی برای 
ایجاد اختالف میان ملتها از عناوینی همچون شیعه 
و سنی استفاده می شود، انگلیسی ها را متخصص 
اختالف افکنی و آمریکایی ها را شاگرد آنها خواندند 
و افزودنــد: ایجاد گروههای جــرار، هتاک و جبار 
تکفیری که آمریکایی ها به دست داشتن در ایجاد 
آنها اذعــان کرده اند، مهم ترین ابــزار برای ایجاد 
اختالف های به ظاهر مذهبی میان ملت ها است که 
متاسفانه برخی مسلمانان ســاده لوح نیز به دلیل 
نداشتن بصیرت، فریب این توطئه و نقشه را خورده 

و در داخل طراحی دشمن قرار گرفته اند. 
رهبر انقالب اســالمی نمونه واضح این موضوع 
را مســأله ســوریه بیان کردند و گفتند: هنگامی 
که در تونس و مصــر، حکومت هــای طاغوتی با 
شعارهای اسالمی سرنگون شــدند، آمریکایی ها 
و صهیونیســت ها تصمیم گرفتنــد از این فرمول 
برای نابودی کشــورهای مقاومت استفاده کنند 
و به همین دلیل به سراغ ســوریه رفتند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: بعد از آغاز 
ماجرای ســوریه، عــده ای مســلمان بی بصیرت 
در نقشه طراحی شــده قرار گرفتند و با پر کردن 
جدول دشمن، کشور سوریه را به چنین وضعیتی 

رساندند. 
ایشــان تأکید کردند: آنچه که امــروز در عراق، 
سوریه، یمن و مناطق دیگر درحال روی دادن است 
و تالش می شود از آن به عنوان »جنگ مذهبی« یاد 
شود، به هیچ وجه جنگ مذهبی نیست بلکه جنگ 

سیاسی است. 
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشان کردند: امروز 
مهم ترین وظیفــه، تالش برای از بیــن بردن این 
اختالف ها است. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
ما صریحاً و علناً گفته ایم که جمهوری اســالمی 
ایران دست دوستی را به ســوی همه دولت های 
اسالمی منطقه دراز می کند و با دولت های مسلمان 
هیچ مشــکلی ندارد. ایشــان افزودند: جمهوری 
اســالمی ایران با اغلب همســایگان خود روابط 
دوستانه دارد البته برخی کشورها هم با ما اختالف 

دارند و لجاجت و خباثت انجام می دهند ولی ایران 
بنا را بــر روابط خوب با همســایگان و دولت های 
اســالمی و به ویژه ملت های منطقه گذارده است . 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: مبنای 
رفتار جمهوری اســالمی ایران، اصولی اســت که 
امام بزرگوار)ره( به واسطه پایبندی به آنها توانست 
انقالب اســالمی را پیروز کند و بــه مرحله ثبات 
برســاند. حضرت آیت اهلل خامنه ای »اشــداء علی 
الکفار و رحمــاء بینهم« را یکــی از اصول و مبانی 
مســتحکم نظام اســالمی خواند و تأکید کردند: 
ما براســاس درس امام بزرگوار)ره( و خط مســلم 
جمهوری اسالمی، با استکبار سرآشتی نداریم اما 
با برادران مسلمان بنای دوســتی و رفاقت داریم. 
ایشان خاطرنشــان کردند: ما در حمایت از مظلوم 
توجهی به مذهب نمی کنیم و همان حمایتی را که 
از برادران شــیعه خود در لبنان کردیم، از برادران 
اهل ســنت خود در غزه نیز انجام داده ایم و مسأله 

فلسطین را مسأله اول جهان اسالم می دانیم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی موضوع 
»ایجاد اختالف« به عنوان پایه اول نقشــه دشمن 
در منطقه اسالمی غرب آسیا، خاطرنشان کردند: 
تشدید اختالف در دنیای اسالم ممنوع است و ما 
با هر رفتار و حرکتی که موجب ایجاد اختالف شود 
حتی از جانب برخی گروه های شــیعه مخالفیم و 

اهانت به مقدسات اهل سنت را محکوم می کنیم. 
رهبر انقالب اســالمی، »نفوذ« در کشــورهای 
منطقه را دومین نقشه شــوم آمریکا برشمردند و 
تأکید کردند: ایاالت متحده درصدد نفوذ ده ها ساله 
در منطقه و بازسازی آبروی از دست رفته خویش 

است. 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به تالش 
واشــنگتن برای سوءاســتفاده از نتایج مذاکرات 
هســته ای افزودند: آمریکایی هــا می خواهند از 
توافقی که هنوز نه در ایران و نه در آمریکا تکلیفش 
و رد یا قبول شــدنش معلوم نیســت، وسیله ای 
برای نفوذ در ایران بســازند اما ما این راه را قاطعانه 
بســته ایم و با همه توان باالی خــود، اجازه نفوذ 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و یا حضور سیاسی 
در ایــران را بــه آمریکایی ها نمی دهیم. ایشــان 
سیاست های منطقه ای جمهوری اسالمی را نقطه 

مقابل سیاســت های منطقه ای آمریکا خواندند و 
افزودند: آنها به دنبال تجزیه کشــورهای منطقه و 
ایجاد کشورهای کوچک و تابع هستند اما به حول و 

قوه الهی این اتفاق رخ نخواهد داد. 
رهبر انقالب هشــدارهای قبلی خــود را درباره 
تالش آمریــکا بــرای تجزیــه عراق یــادآوری 
کردنــد و افزودنــد: برخــی، از آن ســخنان 
تعجــب می کردنــد امــا امــروز آمریکایی هــا 
می زننــد .  دم  عــراق  تجزیــه  از  بصراحــت 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: تجزیه عراق و 
اگر بتوانند سوریه، هدف مشخص آمریکایی هاست 
اما تمامیت ارضی کشــورهای منطقــه و عراق و 
سوریه برای ما بســیار مهم اســت. رهبر انقالب 
در ادامه تبییــن تقابل سیاســت های منطقه ای 
جمهوری اســالمی با سیاســت های رژیم ایاالت 
متحــده، افزودند: ایــران، از مقاومــت در منطقه 
ازجمله مقاومت فلســطین کاماًل دفــاع می کند 
و از هرکسی که با اســراییل مبارزه می کند و رژیم 
صهیونیستی را می کوبد حمایت خواهد کرد.  ایشان 
مقابله با سیاســت های تفرقه انگیز آمریکا و مراکز 
اختالف افکن را از دیگر سیاســت های اصلی ایران 
برشمردند و تأکید کردند: ما تشیعی را که پایگاه و 
مرکز تبلیغاتش لندن است و نقش جاده صاف کن 

استکبار را ایفا می کند اصوالً تشیع نمی دانیم. 
رهبر انقالب دفاع جمهوری اسالمی ایران از همه 
مظلومان ازجمله مردم بحرین و یمن را خاطرنشان 
کردند و افزودند: برخــالف ادعاهای بی پایه، ما در 
این کشــورها دخالتی نمی کنیم اما به حمایت از 

مردم مظلوم ادامه می دهیم. 
ایشان با انتقاد شــدید از کشتار مظلومان یمن 
و ویران کردن این کشــور گفتند: پیگیری برخی 
اهداف سیاســی آن هم با روش های حماقت آمیز، 

باعث ادامه جنایات در حق مردم یمن شده است. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در جمع بندی این 
بخش از سخنانشــان افزودنــد: در مناطق دیگر 
جهان اســالم ازجمله پاکســتان و افغانستان نیز 
حوادث دردآوری روی می دهد که مسلمانان باید 
با بصیرت و هوشیاری این مشکالت را عالج کنند. 

رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان، 
اتحادیه رادیو تلویزیون های اســالمی را مرکزی 
بســیار مهم برای مقابله بــا امپراطوری خطرناک 
و مافیــای پیچیــده رســانه های آمریکایــی - 
صهیونیســتی خواندند و افزودند: این حرکت باید 

کاماًل تقویت شود و گسترش یابد. 
ایشان فاصله فراوان رسانه های اکثر کشورهای 
اسالمی از خواست های مردم مسلمان و تبعیت این 
رسانه ها از سیاست های خطرناک استکبار را یادآور 
شــدند و افزودند: »امپراتوری رسانه ای ظالمان«، 
در عین ادعای بی طرفــی، با تحریف و دروغ و انواع 
روش های پیچیده، در خدمــت اهداف زورگویان 

جهانی است. 
رهبر انقالب در پایان سخنانشان افزودند: با وجود 
رجزخوانی های اســتکبار و دنباله های آن، بدون 
تردید عزت و قدرت اسالم، به برکت حضور مردان 
و جوانان و زنان مجاهد، روشن و تضمین شده است 
و آینده منطقه به ملت های مسلمان تعلق دارد. در 
پایان این دیدار، رهبر انقالب با جمعی از میهمانان، 

از نزدیک دیدار و گفت وگو کردند. 

خبرروی خط خبر

راهنفوذآمریکادرایرانراقاطعانهبستهایم
رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان در اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع( و اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی: 

   اجازه حضور سیاسی آمریکا را در ایران نمی دهیم                                    با اهانت به مقدسات اهل سنت مخالفیم
     تجزیه عراق و سوریه هدف مشخص آمریکایی هاست
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رئیس قوه قضائیه: 

آمریکاآرزویتغییرمسیرانقالبرا
بهگورخواهدبرد

آیــت اهلل آملی الریجانی گفت: بــا وجود رهبری 
مقــام معظم رهبــری، تدابیر، دشمن ســتیزی و 
استکبارستیزی ایشان، آمریکا باید این خیال ها را به 
گور ببرد که بتواند با چنین ترفندها و فریبکاری هایی، 
گروه هایی را در کشــور راه بیندازد که می خواهند 
مســیر انقالب را عوض کنند. به نوشته میزان، وی 
تأکید کرد: همه مسئوالن کشور باید توجه کنند که 
در پس پرده این سخنان و دخالت ها چه هدفی نهفته 
است و بدانند که راه و رسم استکبار و به ویژه آمریکا در 
طول زمان های مختلف دخالت در کشورهای منطقه 
و ایران بوده اســت و اکنون نیز این روند ادامه دارد. 
آیت اهلل آملی الریجانی تصریح کرد: انقالب اسالمی 
ایران خط بطالنی بر حضور استکبار در ایران بود و با 
رهبری و تدبیر حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری هم اکنون عنوان شیطان بزرگ برای آمریکا بر 
همه زبان ها و بیان همه ملت های مسلمان و مظلوم و 
آزاده جاری اســت و اگر چه برخی دولت ها هنوز در 
خیال باطل خود هســتند؛ اما ملت ها بیدارند و این 
بیداری مرهون استکبارستیزی جمهوری اسالمی 

ایران، حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری است. 

حجت االسالم غروی: 

جامعتیندرانتخاباتمجلسخبرگان
لیستمشترکمیدهد

سخنگوی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با 
اشاره به تشکیل کمیته انتخاباتی مجلس خبرگان در 
جامعه مدرسین، اظهار داشت: در دوره های گذشته 
کمیته ویژه انتخابات مجلس خبــرگان در جامعه 
مدرسین تشکیل می شد و به بررسی افراد و فضای 
سیاسی می پرداختند و درنهایت افرادی را پیشنهاد 
می کردند و جهت بررسی نهایی و تصویب به صحن 
جامعه می آمد.به گزارش خبرآنالین، ســید محمد 
غروی ادامه داد: درحال حاضــر کمیته، کار خود را 
انجام داده ولی هنوز به صحن جامعه نیامده اســت .
ســخنگوی جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم 
درخصوص لیســت مشــترک با جامعه روحانیت 
مبــارز، گفت: قرار شــده که یــک هماهنگی بین 
جامعتین صورت گیرد تا یک لیســت مشــترک 
درخصوص انتخابــات خبرگان ارایه شــود.غروی 
افزود: هنوز این جلســه تشــکیل نشــده ولی بنا 
داریم بعد از مردادماه زمانی برای تشــکیل جلسه 
بین جامعتین تشــکیل شــود تا ان شــاءاهلل یک 
لیست مشــترک برای مجلس خبرگان ارایه شود .

وی در پاســخ به این ســوال کــه آیا بــا آیت اهلل 
مصباح یزدی نیز درخصوص لیســت مشــترک 
صحبتی شده  است؟ اظهار داشت: ایشان از بزرگان 
حوزه هستند، ولی به هرحال جامعتین نیز هستند و 
اگر نظرشان مساعد باشد، طبعا لیست جامعتین را 

خواهند پذیرفت.

سخنگوی شورای نگهبان:

اعضایشوراینگهبانانتخابهای
سیاسیخودرافریادنزنند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بهتر است اعضای 
شورای نگهبان مثل مقام معظم رهبری انتخاب های 
سیاسی خود را مخفی کنند و فقط در ورق رأی آن را 
نشان دهند و در تریبون ها، انتخاب های سیاسی خود 

را فریاد نزنند.
به گــزارش خبرآنالین نجــات اهلل ابراهیمیان، 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره مالک 
مدیر و مدبر بودن نامزدها و اینکه شــورای نگهبان 
چگونــه این مالک را تشــخیص مــی دهد گفته 
است:  من شخصا در هیچ انتخابات ریاست جمهوری 
به عنوان عضو شورای نگهبان شرکت نداشتم و چون 
ما در این مورد قانون ویــژه ای نداریم من نمی توانم 
به منابــع حقوقی اســتناد کنم که چــه رویه ها و 
عملکردهای منطقی مالک مدیر و مدبر بودن قرار 
می گیرد. اما شــنیده ام در مقاطعی اعضای شورای 
نگهبان برای خودشان مالک های غیررسمی تعریف 
کرده اند. به عنوان مثال داشتن برخی مسئولیت های 
اجرایی را نشان از رجل سیاسی بودن تعریف کرده اند. 
این طور نشــانه ها، به صورت قواعد حقوقی روشن 
درنیامده بلکه به صــورت رفتارهای حرفه ای نمود 

یافته است که االن رواج دارد.

حاشیههایتشییعشهدارویمیز
فیروزآبادی

استاندار تهران با اشاره به بروز برخی حواشی تلخ 
و ناخوشایند در آیین با شکوه تشییع پیکر شهدای 
تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس گفت: مسائل 
و حواشــی این رویداد در قالب 11 بند احصاء و طی 
نامه ای رسمی به سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح ارائه شده است. به گزارش ایرنا، 
سید حسین هاشمی افزود: برنامه ریزی مناسب و 
پیشگیری از بروز چنین حوادث و ناهماهنگی هایی 
در آیین های معنوی و با شکوه مردمی، باید براساس 
مصوبه شــورای تامین و از طریق فرمانداری تهران 
صورت گیرد. اســتاندار تهران گفت: این امر نشان 
می دهد غفلتی در این زمینه صورت گرفته است، زیرا 
برای برگزاری این نوع آیین ها، هماهنگی با شورای 
تامین، صدورمجوز از سوی فرمانداری تهران جهت 
تامین امنیت و هماهنگی های ترافیکی و انتظامی 
الزامی اســت. اســتاندار تهران گفت: این موضوع، 
حادثه ای تلخ بود که در آن روز رخ داد، چه به لحاظ 
تراکت هایی که پخش شد و چه به لحاظ بنرهایی که 
دراین آیین استفاده می شد، این نشان از ناهمخوانی 
آنها با اصل آیین داشت که مطلوب هیچ کس نبود 
حتی خود دوستان سپاه و قرارگاه ثاراهلل این چنین 

چیزی را تایید نکردند.

روحانی3شهریوربههمدانمیرود
رئیس جمهوری در بیســت و دومین ســفر 
استانی خود سه شنبه هفته آینده 3 شهریور ماه 
به استان همدان ســفر می کند. به گزارش مهر، 
ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان در مجلس 
درخصوص مطالبات مردم از رئیس جمهوری در 
سفر به این اســتان گفت: حل مشکل بیکاری و 
ارایه راهکار های دقیق و اجرایی برای اشتغالزایی 
در ابعاد توسعه صنعتی، صنایع تبدیلی و توسعه 
کشاورزی نوین از مهم ترین مطالبات مردم است. 
کارخانه  اظهار داشت: تأمین اعتبارات الزم برای 
بهره برداری از راه آهن تهران - همدان و پیش بینی 
این اعتبارات در بودجه  سال آینده نیز از مهم ترین 

خواسته های مردم و مسئوالن در استان است.

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

تصمیمنظامدرمسألههستهایبه
موقعوسنجیدهبود

علی الریجانــی گفت: تصمیم نظام در مســأله 
هسته ای به موقع و ســنجیده بود. به نوشته ایسنا، 
علی الریجانی صبح دیروز در همایش الزامات تبدیل 
جمهوری اسالمی ایران به قدرت بین المللی که در 
سالن همایش های صداوسیمای مشهد برگزار شد، 
اظهار کرد: مسائل زیادی در کشــور وجود دارد که 
در  آن جای بحث و گفت وگو اســت اما برداشت من 
این است که نظام جمهوری اسالمی ایران در مسائل 
اســتراتژیک درست عمل کرده اســت. الریجانی، 
تصمیم نظام را درخصوص مذاکرات اســتراتژیک 
و خوب اعــالم کرد و گفت: نکتــه قابل اهمیت در 
مذاکرات این بود که انجام آن به درخواســت غرب 
و آمریکا صورت گرفت نه کشور ما و همچنین آنها 
شــرط پذیرش غنی ســازی ما را به صورت کتبی 
پذیرفتند. رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: توجه داشته باشید که آنها دستیابی به انرژی 
هسته ای را در معنای داشتن نیروگاه پذیرفته بودند 
اما انجام غنی سازی را نمی پذیرفتند و نزاع اصلی ما 
با غرب سر همین نکته بوده است. وی با بیان این که 
غرب نمی تواند برای رفع برخی از نیازهایش در دنیا 
از ایران چشم پوشی کند، گفت: امروز غرب، ایران را 
به عنوان یک قدرت در منطقه می شناسد که دارای 
باروری اســت و توانسته با ایســتادگی، دقت نظر و 
تکیه بر تالش دانشمندان خود به دانش هسته ای 
دست پیدا کند. الریجانی با اشاره به نقش رهبری در 
مذاکرات هسته ای بیان کرد: مقام معظم رهبری با 
نقش اساسی خود در نظام جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به دستیابی انرژی هسته ای از تمامی دولت ها 
حمایت کردند و یا زماني که برخی به دنبال عبور از 
خط قرمز های هســته ای بودند ایشان ایستادگی 
کردند. وی خاطرنشان کرد: همچنین در بحث عبور 
از تحریم ها نیز رهبری پشتیبان تیم مذاکره کننده 
بود چراکه با توجه به درخواست خود غرب فرصت 

مغتنم و قابل بررسی بود.

رئیس بنیاد امید ایرانیان: 

نگاهانقالباسالمی
حضورموثرزناندرادارهکشوراست

محمدرضا عــارف در دیدار با جمعــی از بانوان 
فعــال در حوزه جامعه مدنی ضمــن تبریک میالد 
حضرت معصومه)س( و گرامیداشــت دهه کرامت 
بر ضرورت الگوپذیری از رفتار و منش ائمه معصوم 
و بزرگان مذهبی تأکید کرد و گفت: نامگذاری هایی 
که براساس رویدادهای مذهبی انجام می شود نباید 
صرفا در حد شــعار و برگزاری همایــش به آن نگاه 
کرد٬ بلکه باید به انگیزه نامگذاری ها که پیمودن راه 
معصومان است و الگوگیری از رفتار و کردار و منش 
آنان است توجه جدی شود. عضو شورایعالی انقالب 
فرهنگی با اشــاره به نقش اندک زنان در اداره کشور 
گفت: نگاه انقالب اسالمی ایران با تاسی از دین مبین 
اسالم حضور موثر زنان در اداره کشور است، نه این که 
زنان صرفا زینت المجالس باشند باید برای استفاده از 
توان تخصصی همه اقشار جامعه به ویژه زنان و جوانان 
برنامه ریزی کرد و راهکار ارایه داد. وی در پاســخ به 
سوال یکی از حاضران در جلسه درخصوص چگونگی 
برخورد با شبکه های اجتماعی، گفت: با شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی بایــد برخورد محتوایی 
کرد نه حذفی. باید توان و ظرفیت تولیدات محتوایی 
خود را آنچنان باال ببریــم که خانواده ها درخصوص 
چگونگی استفاده فرزندانشان از فضای مجازی نگرانی 
نداشته باشند. عضو شــورایعالی انقالب فرهنگی با 
انتقاد از برنامه های ضعیف صداوسیما در حوزه مسائل 
خانواده گفت: وقتی جوانان و خانواده ها با برنامه های 
بعضا ضعیف صداوسیما روبه رو می شوند٬ به ناچار به 
سمت تولیدهای شبکه های ماهواره ای رو می آورند و 
به نظر می رسد مدیران فرهنگی کشور باید برای این 

معضل چاره اندیشی کنند

با اکثریت آرا و برای یک سال

حسنغفوریفردرئیسخانهاحزابشد
در نشست شــورای مرکزی خانه احزاب، اعضای 
حاضر در جلسه حســن غفوری فرد را با 15 رای از 
مجموع 21 رای ماخوذه به عنوان رئیس سال نخست 

فعالیت خانه احزاب انتخاب کردند.
به گزارش تســنیم طبق قرعه کشــی صورت 
گرفته، ریاست سال اول خانه احزاب به اصولگرایان، 
ریاست ســال دوم به مستقلین و ریاست سال سوم 
نیز به اصالح طلبــان اختصــاص دارد. طبق این 
ســاز و کار، فقط اصولگرایان باید برای ریاست سال 
نخســت خانه احزاب کاندیدا معرفی می کردند که 
از جمع اصولگرایان، فقط حسن غفوری فرد اعالم 
کاندیداتوری کرد و اعضا نیز با اکثریت آرا، ریاســت 

وی را پذیرفتند.

 مشــاور فرمانــده کل ســپاه در واکنــش به 
یادداشت روز شنبه روزنامه کیهان به قلم حسین 

شریعتمداری، یادداشتی منتشر کرد.
 به گزارش ایســنا در قســمتی از یادداشــت 
حمیدرضا مقدم فر آمده اســت: مقاله روز شنبه 
94/5/24 جنابعالــی را در کیهــان درخصوص 
موضوع هســته ای و برجام خواندم. بسیار به فکر 
فرو رفتم، چگونه اســت که بــرادر انقالبی چون 
جنابعالی، اصرار دارد بــه مخاطبان خود تفهیم 
کند که رهبر انقالب مثل من فکر می کند؟! مثل 
من تحلیل می کند؟! و مثل من می فهمد؟! و این 
درحالی اســت که حضرت آقا، هم، در سخنرانی 
عید ســعید فطر مواضــع صریحــی را در این 
خصوص اعالم کردند و هم مطالب شــفافی را به 

شخصیت های نظام فرمودند و هم...
وی در ادامه آورده اســت: آیا اگر امر دایر باشد 
که جهت گیری پایگاه اطالع رسانی مقام معظم 
رهبری را در این مورد بپذیریم یا نوشته جنابعالی 
را، به نظر کــدام را باید انتخاب کنیــم؟ آیا بیان 
صریح مقام معظم رهبری مبنی بر طی مســیر 
قانونی و تصویب یا عدم تصویب براساس مصالح 
ملی را به گوش جان بســپاریم و از شتابزدگی در 
استنتاج بپرهیزیم؟ یا به تشخیص خود آنچنان 
پا بفشــاریم و به دیگران القا کنیم به گونه ای که 
هر نوع نتیجه گیری غیــر از مجاری قانونی مغایر 
نظر رهبری جلوه داده شود؟ آیا تصور نمی کنید 
در شرایطی که نیروهای انقالب به یکپارچگی و 
وحدت کلمه بیش از گذشته نیاز دارند، این گونه 
موضع گیری کردن یک دوگانگی و شــکاف در 
بین نیروهای انقالب ایجاد می کند؟ بهتر نیست 

به گونه ای موضع گیری کنید که حداکثر مواضع 
خــود را اعالم کنید نــه این که از زبــان رهبری 

سخنی بگویید. 
شــریعتمداری در یادداشــت کیهان نوشته 
بود: بیانات مورد اشــاره رهبــر معظم انقالب در 
خطبه های نماز عید فطر امسال کمترین تردیدی 
باقی نمی گذارد که حضرت آقا از نارسایی و عواقب 
فاجعه آفرین توافق یاد شده اطالع  کامل دارند و 
با جرات می توان گفت که ایشــان به هیچ وجه از 
متن تهیه شــده راضی نیســتند و اگر غیراز این 
بود با توجه به اطالع دقیــق از توافق وین، تأکید 
حضرت ایشان بر »متن تهیه شده تصویب بشود 
یا نشــود از اصول انقالب دست نخواهیم کشید« 
و تکرار چندباره آن ضرورتی نداشت. از این روی 
وظیفه غیرقابل تغییر مســئوالن بررسی کننده 
متن توافق وین آن است که هیچ یک از »بندها«، 
»فصل ها« و »مفاد« برجــام را که با اصول و مبانی 
اسالم و انقالب و موجودیت نظام در تعارض است، 
نپذیرند تا به قول حضرت آقا، امروز در مقابل مردم 
و فردا در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی شرمسار و 

سرافکنده نباشند. 
در قسمتی دیگر از این یادداشت آمده بود: اگر 
باور داریم که توافق وین و اســناد پیرامونی آن - 
قطعنامه 2231 و نقشه راه آژانس - شامل »بندها« 
و  »موادی« اســت که برای اصول و مبانی انقالب 
فاجعه آفرین است و همین بندها و مواد است که 
دغدغه رهبر معظم انقالب و همه دلسوزان را در 
پی داشته است، تنها راه عبور از آن، پاسخ »نه« به 
کلیت برجام و رد کامل آن اســت. آیا  راه دیگری 

هست؟! 

واکنش یک مقام سپاه به یادداشت حسین شریعتمداری

چگونهتفهیممیکنیدکهرهبرانقالبمثلمنفکرمیکند

گروه سیاسی| گویی موســم توافق های 
سیاسی سرانجام فرارسیده است.  

مرتضی آقاتهرانی دبیــرکل جبهه پایداری 
روز گذشته در نشســت اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان مستقل با اعالم این خبر 
تأکید کرده است که جبهه پایداری با هیچ یک 
از اصولگرایــان اختالفی نــدارد »اما گاهی در 
مصادیق اختالف اســت« به گفتــه دبیرکل 
جبهه پایداری در روایات اسالمی آمده است، 
وقتی فــردی را می خواهید بــرای جایگاهی 
انتخاب کنید این فرد باید ویژگی هایی داشته 
باشد تا اصلح شود. لذا وقتی می خواهیم برای 
جایگاهی کاندیدا شویم اگر دیدیم فردی از ما 
بهتر اســت، خود ما باید کنار رویم در غیر این 
صورت طبق روایات اسالمی خیانت کرده ایم 
و خائن محسوب می شــویم. به نظر می رسد 
آقاتهرانی در پی این اظهارات به دنبال تشریح 
موضع جبهه پایــداری در اختالف نظر با دیگر 
گروه های اصولگرا اســت. این جبهه سیاسی 
که در آســتانه انتخابات مجلس نهم شــکل 
گرفت به دنبال اختالف با اعضای جبهه متحد 
اصولگرایان خــود فهرســتی جداگانه برای 
بیشتر شهرهای کشور معرفی کرد و توانست 
اقلیــت قدرتمندی در مجلس نهم تشــکیل 
بدهد. آقاتهرانی در دیدار روز گذشــته خود با 
بیان این که یکی از اشتباهات ما حزب اللهی ها 
این است که همیشــه بین بد و بدتر دست به 
انتخاب می زنیم، گفت: هیچ وقت نیامده ایم که 
بگوییم بین خوب و خوب تر را انتخاب کنیم و 
همیشه به دلیل ضرورت بین بد و بدتر انتخاب 

کرده ایم لذا باید تــالش کنیم در این بحث به 
ضرورت نیفتیم.

او همچنین گفته اســت: بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری نیز ما این گونه فکر کردیم؛ 
دو ســال قبــل از انتخابــات حتــی در مورد 
شــخص اصلح به نتیجــه رســیدیم. جبهه 
پایداری زیرنظر ســه فقیــه فعالیت می کند 
و تمام مصوبــات آن وقتی قطعیــت می یابد 
که امضای سه فقیه را داشــته باشد. دبیرکل 
جبهه پایداری گفته اســت: 500ساعت وقت 
گذاشــته ایم تا موتلفه، ایثارگــران و پایداری 
روی اصول با یکدیگر به توافق رســیدند. مثاًل 
روی مــواردی چون فصل الخطــاب و فتنه به 
توافق رسیده ایم و دیگر این که مجموعه ای با 
حضور دو نماینده از هر کــدام از این طیف ها 
یعنی مؤتلفــه، ایثارگران و جبهــه پایداری 
انتخاب شده که به شکل حقوقی و نه حقیقی 
به امــر انتخاب اصلــح بپردازنــد. آقاتهرانی 
خاطرنشــان کرده اســت: ســه فرد به عنوان 
فصل الخطــاب این ســه طیــف اصولگرایان 
انتخاب شــدند و نظــر قطعی را آنهــا اعالم 
می کنند که این افــراد را آیت اهلل یزدی رئیس 
جامعه مدرســین، آیت اهلل موحدی کرمانی و 
آیت اهلل مصباح یزدی تشــکیل می دهند اگر 
به عنوان مثال در لیســت تهران درباره حضور 
20 نفر به توافق رسیدیم و درباره بقیه لیست 
موارد اختالفی داشــتیم، نظر این ســه فقیه 
بزرگوار فصل الخطاب است و هرچه آنها اعالم 
کنند از سوی این سه گروه مورد قبول خواهد 

بود.

دبیر کل جبهه پایداری خبر داد: 

موتلفهوپایداریبهتوافقرسیدند
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