
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه در 
دیدار هزاران نفر از اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان سراسر کشــور، یکی از عرصه های مهم 
رویارویی نظام جمهوری اســالمی با جبهه استکبار را 
موضوع جوانان دانســتند و تأکید کردند: جبهه مقابل 
نظام اسالمی به دنبال تغییر هویت دینی و انقالبی جوان 
ایرانی و گرفتن امید، نشاط و انگیزه از آنان است و تنها راه 
مقابله با این رویارویی پنهان و پیچیده، تربیت جوانانی 
»متدین، انقالبی، پاکدامن، مصمم، هوشیار، پرانگیزه، 
امیدوار، اندیشه ورز، شجاع و فداکار« به عنوان »افسران 

جنگ نرم« است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی رهبر معظم انقالب 
اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای این دیدار، 
جوانان را به بهره گیری از فرصت بسیار مغتنم ماه رجب 
و سپس ماه های شعبان و رمضان توصیه کردند و گفتند: 
این سه ماه، »بهار معنویت« هستند و جوانان که در بهار 
عمر قرار دارند، می توانند از ایــن فرصت گرانبها برای 

تقویت بُعد معنویت گرا در خود استفاده کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس با برشمردن برخی 
عرصه های درگیری نظام جمهوری اســالمی با جبهه 
استکبار به ســرکردگی آمریکا و صهیونیزم، افزودند: 
استقالل کشور اعم از اســتقالل سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی یکی از این عرصه ها اســت زیرا قدرت ها با هر 
کشــوری که بخواهد در مقابل سلطه و نفوذ بیگانگان 

بایستد و از استقالل خود دفاع کند، مقابله خواهند کرد.
ایشان موضوع پیشرفت را یکی دیگر از موارد درگیری 
نظام اســالمی با جبهه استکبار دانســتند و گفتند: 
قدرت های جهانی در مقابل هر کشــوری که بخواهد 
بدون اتکا به آنها به پیشــرفت دست یابد، می ایستند 
زیرا چنین پیشــرفتی برای دیگر کشــورها و ملت ها، 

»الگوساز« خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی یکی از اصلی ترین انگیزه های 
قدرت های استکباری برای صف آرایی در مقابل توانایی 
ایران در دستیابی به دانش هسته ای را همین موضوع 
خواندند و تأکید کردند: اگر در مقابل این قدرت ها کوتاه 
بیاییم، قطعاً مخالفت خود را به پیشرفت ها در حوزه های 
زیســت فناوری، نانو و دیگر رشته های علمی حساس 
گســترش خواهند داد، زیرا آنها با هرگونه پیشــرفت 
علمی، اقتصــادی و تمدنی جمهوری اســالمی ایران 

مخالف هستند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، »حضــور قدرتمند 
ایران در منطقــه غرب آســیا و جهــان«، »موضوع 
فلســطین«، »موضوع مقاومت« و »موضوع ســبک 
زندگی ایرانی اســالمی« را از دیگر عرصه های اختالف 
جبهه استکبار با نظام اسالمی دانستند و خاطرنشان 
کردند: اگر در کشــوری، ســبک زندگــی غربی رواج 
پیدا کند، نخبگان آن جامعه به افراد تســلیم پذیر در 

 مقابل سیاســت های اســتکبار تبدیل خواهند شد.
ایشان به موضوع »جوانان« به عنوان یکی از مهم ترین 
عرصه های اختالف، اشــاره کردند و گفتند: اکنون در 
موضوع جوانان، یک جنگ نرِم زیرپوســتی و فراگیر 
میان جمهوری اســالمی ایران از یک طرف و آمریکا و 
صهیونیســت ها و دنباله روهای آنها از طرف دیگر، در 
جریان است. رهبر انقالب اسالمی، جوانان دانش آموز و 
دانشجو را افسران این جنگ خواندند و افزودند: در این 
جنگ نرم، می توان دو افسر با دو هویت متفاوت متصور 
شد که نتیجه این جنگ براساس هویت افسران متفاوت 

خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر این که جنگ 
نــرم خطرناک تر از جنگ ســخت اســت، به برخی 
یاوه گویی های دشمنان اشاره کردند و افزودند: برخی 
اوقات ما را تهدید به جنگ سخت و بمباران می کنند که 
این سخنان، غلط زیادی است، زیرا زمینه و جرأت آن را 
ندارند و اگر هم احیاناً چنین کاری انجام دهند، تودهنی 
خواهند خورد. ایشان با اشاره به این که هم اکنون جنگ 
نرم بر ضد نظام اسالمی در جریان است و ما باید به جای 
دفاع ِصرف، حمله نیز انجام دهیم، گفتند: اگر در قرارگاه 
و سنگرها، افسرانی متدین، انقالبی، مصمم، هوشیار، 
پرکار، صاحب اندیشه، شــجاع و فداکار داشته باشیم، 

می توان نتیجه گرفتن در این نبرد را حدس زد.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: اما اگر در این جنگ 
نرم، افسرانی تســلیم پذیر، فریب خور، اعتماد کننده 
به لبخند دشــمن، بی انگیــزه، بی فکر، بــی اعتنا به 
سرنوشت خود و دیگران، و ســرگرم غرائز، در قرارگاه 
 و سنگرها باشــند، نتیجه نبرد کامالً مشخص است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: بنابراین در 

جنگ نرم، دو افسر با دو هویت متفاوت می تواند وجود 
داشته باشد؛ یک افسر که مورد پسند جمهوری اسالمی 
است و یک افسر که مورد پسند جبهه استکبار است و 
حضور هر یک از این دو نوع افســر می تواند سرنوشت 
نبرد را تغییر دهد. ایشــان با تأکید بــر این که اصرار بر 
»تدین، پاکدامنی و پارسایی جوانان« و »پرهیز آنان از 
سرگرم شدن به غرائز« را نباید تعصب و تحجر خواند، 
گفتند: غربی ها به ویژه آمریکایی ها به دنبال آن هستند 
تا جوان ایرانی، عنصری بی ایمان، غیرشجاع، بی انگیزه، 
بی تحرک، ناامید، خوشبین به دشمن و بدبین به فرمانده 
و عقبه خود باشــد، اما نظام اســالمی به دنبال تربیت 

جوانانی در نقطه مقابل خواست جبهه استکبار است.
رهبــر انقــالب اســالمی، انجمن های اســالمی 
دانش آموزی و دانشــجویی را به اهتمــام برای تربیت 
جوانانی با شــاکله و هویت دینی و انقالبی و گسترش 
این روحیه به همه همساالن خود، توصیه مؤکد کردند 
و افزودند: همان گونه که ما برای حرکت علمی و دینی 
و انقالبی جوانان کشــور برنامه ریزی بلندمدت داریم، 
دشــمن نیز برنامه ریزی بلندمدت دارد و راه مقابله با 
آن، گســترش کمی و کیفی جوانان انقالبی و متدین 
و ایستادگی و ثبات قدم آنان اســت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای سپس به وظایف مســئوالن در قبال جوانان 
اشــاره کردند و با تأکید بر این که آموزش و پرورش از 
مدیریتی متدین برخوردار اســت و باید از این فرصت 
استفاده کرد، گفتند: باید در مدارس عالوه بر اهتمام بر 
امور درسِی دانش آموزان، با برنامه ریزی صحیح، فرصت 
پرداختن آنان به کارهای انقالبی نیز فراهم شود تا نسل 

جوان، نسلی انقالبی به بار آید.
ایشــان مســئوالن آموزش و پــرورش را به میدان 

دادن به تشکل های انقالبی و متدین همچون اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان و بسیج دانش آموزی 
توصیه کردند و افزودند: شنیده شــده است در برخی 
مدارس با کارهای انقالبی مخالفت می شود که آموزش 
و پرورش باید با این رویکرد برخورد کند. رهبر انقالب 
اسالمی، محیط جوانی کشور را محیطی »امیدبخش« 
خواندند و تأکید کردند: با وجود عوامل مختلف انحراف 
و جبهه وسیع دشــمنی ها، اکنون در کشور، جوانانی 
مؤمن، انقالبی، اهل توسل، اهل پیاده روی اربعین، اهل 
قرآن، اهــل اعتکاف و اهل ایســتادگی در میدان های 
انقــالب داریم که باید سپاســگزار خداوند متعال بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، وجود چنیــن جوانانی در 
کشور را بسیار باعظمت دانســتند و با تأکید بر این که 
بعد از گذشت ۳۷سال، جبهه استکبار نتوانسته است 
جمهوری اســالمی ایران را از بین ببرد یا مانع رشد و 
قدرت آن در منطقه شود، گفتند: با وجود تهدیدهای 
عملی و تبلیغاتی فراوان، امــروز حزب اهلل لبنان پیکره 
رشــید خــود را در دنیای اســالم نشــان می دهد و 
محکومیت آن در یک ورق پاره به وسیله دولتی فاسد، 

وابسته، توخالی و پوک، هیچ اهمیتی ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به شکســت 
 رژیــم صهیونیســتی از حزب اهلل لبنــان در جنگ

۳۳ روزه و مقایســه ایــن پیــروزی با شکســت 
ارتش های قوی ۳ کشور عربی از رژیم صهیونیستی، 
تأکید کردند: حزب اهلل و جوانان مؤمن آن همچون 
خورشید می درخشــند و مایه افتخار دنیای اسالم 
هســتند. رهبر انقــالب اســالمی، ذات حرکت های 
حقیقت محور را رو به رشد و بالنده خواندند و افزودند: 
حقیقت ممکن است با ســختی هایی روبه رو شود اما 

درنهایت پیروز خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شــرط اصلــی پیروزی 
حقیقت را ایســتادگی افســران جنگ نــرم در برابر 
مشکالت دانســتند و تأکید کردند: حقیقت متعلق به 
جوانان است و به لطف خداوند روزی فرا خواهد رسید 
که مشکالت به تدریج از بین خواهند رفت و جوانان در 
قله قرار خواهند گرفت. پیش از ســخنان رهبر انقالب 
حاج  علی اکبری،  حجت االسالم والمسلمین  اسالمی، 
نماینده  مقام  معظم  رهبــری در اتحادیه  انجمن های  
اسالمی  دانش آموزان با بیان گزارشی از فعالیت های این 
تشکل گفت: آرمان امروز ما تربیت دانش آموزانی در تراز 
انقالب اسالمی است و بر همین اساس، تربیت انقالبی با 

بهره گیری از معارف علوی سرلوحه همه برنامه هاست.
همچنیــن دو نفــر از دانش آموزان عضــو اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان در سخنانی نظرات 
و دغدغه های خود را درباره فعالیت های دانش آموزی و 
مسائل جوانان و تعلیم و تربیت در مدارس کشور بیان 

کردند.

خبرروی خط خبر

مقابله با جنگ نرم نیازمند تربیت جوانان انقالبی است
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان: 

اظهارات روز چهارشنبه رئیس جمهوری درباره حدود آزادی و چارچوب 
قانون را می توان دومین واکنش حسن روحانی به خبر استقرار ۷هزار نیروی 

نامحسوس پلیس در معابر و بزرگراه ها برای مقابله با بدحجابی دانست. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، حســن روحانی روز 
چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با تبریک میالد امیرالمومنین علی)ع(، 
زندگی فردی و حکومتی ایشــان را به عنوان الگوی بی بدیلی برای همگان 
دانســت و ازجمله با اشــاره به مولفه آزادی در زمان حکومت ایشان گفت: 
در کدام حکومت سراغ دارید که مخالفان در مسجد مانع سخنرانی و نماز 
امیرالمومنین)ع( شوند اما درعین حال امام علی آنها را آزاد بگذارد و به خوبی 
به همه بیاموزد که مخالفان تا کجا و چه اندازه حق دارند و مرز توطئه با آزادی 
بیان کجاســت؟ روحانی در ادامه با اشاره به کالم پیامبر اسالم)ص( به امام 
علی)ع( مبنی بر این که ما پدران امت هستیم، اظهار داشت: این جمله بدین 
معناست که حاکمان و کســانی که بر مردم حکمرانی می کنند از جایگاه 
پدرانه ای نسبت به مردم برخوردار هســتند. بنابراین باید مردم را فرزندان 
عزیز خود بدانند و حالت پدری نسبت به عموم مردم داشته باشند. دختران و 
جوانان را در جامعه دختران و فرزندان خود بدانند و از موضع پدری و دلسوزی 
با آنان رفتار کنند. رئیس جمهوری با اشاره به این که چنین نیست که هرکس 
یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد، تصریح کرد: 
آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه ها نمی تواند محدود 
شــود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و 
حتی دولت و قوه قضائیه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون 
می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد. رئیس جمهوری تاکید 
کرد: حق نداریــم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در 
زمینه اجرای قانون. رئیس جمهوری همچنین به برخورد قاطع امام علی)ع( 
با فساد اشاره کرد و گفت: امیرالمومنین علی)ع( در زمینه فساد با هیچ کس 

مماشات نمی کرد و قاطعانه در برابر فساد می ایستاد و نمی گذاشت فساد ادامه 
یابد و شــیعه علی)ع( به این معناســت که راه آن امام، به طور تمام و کمال 
ادامه یابد. با وجود برخی انتقادات از طرح استقرار ۷هزار پلیس نامحسوس 
برای کنترل بدحجابی و مزاحمت نوامیس روز گذشته بسیاری از ائمه جمعه 
سراسر کشور به این موضوع پرداختند و از طرح ناجا حمایت کردند. خطیب 
نماز جمعه تهران: اســتقرار هزاران نیروی نامحسوس کاری متین و ارزنده 
است آیت اهلل موحدی کرمانی روز گذشته در خطبه های نماز جمعه تهران 
گفت: فصل تابستان نزدیک است و از مردم شریف و نجیب ایران به ویژه تهران 
انتظار می رود پوشش اسالمی را رعایت کنند. نیروی انتظامی ظاهرا هزاران 
مامور نامحســوس در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر به کار گرفته که 
با شیوه ای بسیار متین و ارزنده تمام شــرایط امر به معرف و نهی از منکر را 
رعایت می کنند و باالخره اینها احساس وظیفه کرده اند. امام جمعه موقت 
تهران گفته است: به نظرم انسان هایی می خواهند با نظام و اسالم دهن کجی 
کنند، بعضی مناظر را به بنده نشان دادند که واقعا بد است. انسان نمی تواند 
نسبت به آنها بی تفاوت باشــد و نیروی انتظامی باید با کسانی که مظاهر 
اسالمی را زیر سوال می برند، برخورد کند و اگر برخورد نکند گناهکار است. 
خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد: به افراد الابالی تذکر می دهم که بدانید 
تمام برنامه های زشت شما مورد دقت پلیس سری است، اما اینها با شیوه ای 
بسیار متین و ارزنده با شما برخورد می کنند. خوشبختانه امر به معروف و نهی 
از منکر قانونی و مصوبه مجلس است و دولت هم در مقاطع مختلفی بیان 
کرده که مطیع مجلس و قانون است. حجت االسالم سیداحمد علم الهدی، 
امام جمعه مشهد نیز در خطبه های نماز جمعه این شهر به انتقاد از منتقدان 
طرح نیروی انتظامی پرداخته و گفته اســت: برخی برای این که یک قشر 
الئیک و بی مذهب را دنبال خود داشته باشند، از فساد حمایت می کنند. اگر 
دزد و آدمکش را گرفتند دخالت در زندگی عمومی مردم است؟ نمی توانید 

معیشــت مردم را مدیریت کنید، در عرصه فرهنگ ضربه می زنید؟ به این 
وسیله می خواهید خأل خود را جبران کنید؟ امام جمعه مشهد که در روزهای 
گذشته نقل قول منتشر شده از سوی وی با این مضمون که »گناه بدحجابی 
از اختالس بیشتر است« در رسانه های مختلف انعکاس یافته بود، اینک گفته 
است: بنده نگفته ام بی حجابی بدتر از اختالس است. در شبکه های اجتماعی 
این مسأله توضیح داده شده است. فساد اخالقی و اقتصادی وابسته یکدیگرند 
و کلیدواژه اینها بی حجابی است. اخالق از اینجا فاسد می شود که حوزه غریزه 
جنسی جامعه گسترش یابد و کلیدواژه این هم بی حجابی است و کلیدواژه 
امنیت اجتماعی، مقابله با بی حجابی است که البته عنوان آن حجاب اجباری 
نیست.  امام جمعه مشهد همچنین گفته است: قانون امر به معروف تصویب 
شد و حاضر نشدید این قانون را ابالغ کنید. رئیس مجلس آن را ابالغ کرد. 
اجرای این قانون رسالت نیروی انتظامی است و این نیازمند ابزار و آیین نامه 

است و بعد برخی مانع اجرای این قانون می شوند.

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت: 

آزادیمردمباسلیقهافرادمحدودنمیشود
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»گرگ آسمان« درگذشت
ســرتیپ خلبان 
اشــرف  علــی 
بهرامی پنــاه ملقب 
آسمان،  گرگ  به 
یکــی از خلبانــان 
نیروی هوایی ایران 
قبل و بعد از انقالب 
اســالمی ایران در 
روز یکم اردیبهشت 

جان به جان آفرین تسلیم کرد. به گزارش جام نیوز، 
وی در  ســال ۱۳۵۵ بــه آمریکا اعزام شــد و همه 
دوره های حرفه ای آکادمیک خلبانــی آمریکا را با 
نمره ۱۰۰ گذراند. او پس از نپذیرفتن پیشنهاد آمریکا 
مبنی بر اقامت و دریافت امتیازات بسیار در آن کشور 
به ایران بازگشت. بهرامی پناه یکی از دارندگان عنوان 
خلبانی و رزم خلبانــی در تاریخ نیروی هوایی ایران 
بود. وی دارنده دومین رکورد ســاعت های پروازی 
پیاپی بدون توقف عملیاتی در جنگ است که پس 
از زدن این رکورد بسیارسخت و سنگین، ۴۰ درصد 
شنوایی گوش راست خود را از دست داد. بهرامی پناه 
بعد از ۳۱ ســال خدمت صادقانه به کشــورمان، به 
درجه بازنشستگی مفتخر شد و با بیماری العالجی 
دســت و پنجه نرم می کرد و بر اثــر همین بیماری 

درگذشت.

امام جمعه موقت تهران: 

تیم مذاکره کننده هسته ای بار سنگینی 
بر دوش دارد 

خطیب نمازجمعه تهــران با بیــان این که تیم 
مذاکره کننده هسته ای ما انصافاً بار سنگینی بر دوش 
دارد، تاکید کرد: اینها با دشمنی سروکار دارند که به 
هیچ پیمانی وفادار نیســت؛ آمریکا به خودش برای 
اســتفاده از ســالح اتمی اجازه می دهد اما به ایران 
برای داشتن موشک بالستیک برای امور دفاعی اجازه 
نمی دهد. به گزارش ایرنا، آیت اهلل موحدی  کرمانی 
در خطبه های نمازجمعه این هفته تهران همچنین 
با اشــاره به موضوع حج و کارشکنی های عربستان 
 سعودی در اعزام حجاج ایرانی به مکه مکرمه گفت: 
دو مسأله عزت و امنیت در موضوع حج مهم است؛ 
مسئوالن توجه داشته باشند که مبادا عزت و امنیت 
حجاج آسیب ببیند؛ مبادا در ســفر حج به حجاج 
آسیب وارد شود. وی با تاکید بر این که به وعده های 
سعودی ها اطمینان نکنیم، اظهار داشت: آنها دشمن 
هستند و نتوانستند از این دشمنی خودداری کنند. 
وی همچنین خطاب به رژیم آل  سعود تصریح کرد: 
در کنفرانس اسالمی که هدفش وحدت است، شما 

تفرقه می کنید.

فرمانده سپاه: با دولت اختالف سلیقه 
داریم؛ اما حامی دولتیم

فرمانده کل سپاه پاســداران اظهار داشت: قدرت  
خود را از مردم، نظام اســالمی و رهبری می   گیریم. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرلشکر محمدعلی 
جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در گفت وگویی 
با بخش خبری 2۰:۳۰ به مناسبت دوم اردیبهشت، 
سالروز تاسیس سپاه در پاسخ به این سوال که »چه 
احساسی دارید که یک رسانه آمریکایی شما را جزو 
۵۰۰ قدرتمند جهان قرار داده است؟« گفت: من هیچ 
احساس خاصی ندارم؛ چون این تحلیل ها معموال 
غلط است و ما قدرت مان را از مردم، نظام اسالمی و 
رهبری انقالب می   گیریم. وی درخصوص رابطه سپاه 
و دولت نیز گفت: ما همیشه خود را حامی دولت ها 
می دانیم؛ چــرا که آنها وظیفه ســنگینی به عهده 
دارند و اگر از توانمندی سپاه و بسیج که یک انرژی 
و پتانسیل عظیم است، استفاده کنند می توانند در 
حوزه اقتصاد مقاومتی موثر باشند. فرمانده کل سپاه 
با ابراز اینکه »البته اختالف سلیقه و اختالف دیدگاه 
با دولت در برخی حوزه های اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگی داریم«، افزود: هیچ کدام از اینها دلیل بر عدم 

همکاری و حمایت از دولت نیست.

آغاز تبلیغات مرحله دوم انتخابات 
مجلس دهم 

تبلیغات مرحلــه دوم دهمیــن دوره مجلس از 
ساعت 2۴ اول اردیبهشت آغاز شد  و تا هشت صبح 
پنجشنبه، نهم اردیبهشت ماه ادامه دارد. به گزارش 
ایسنا، در مرحله دوم انتخابات ۱۳6 نامزد در ۵۵ حوزه 
انتخابیه براي به دســت آوردن 68 کرسي باقي مانده 
دهمین دوره مجلس شــوراي اســالمي به رقابت 
خواهند پرداخت. محمدحسین مقیمي، رئیس ستاد 
انتخابات کشــور در این خصوص با تاکید بر آمادگي 
کامل وزارت کشور براي برگزاري مرحله دوم انتخابات 
مجلس گفت: در این مرحله از انتخابات ۱۵ هزار و ۳۵۰ 
شعبه در 2۱ استان کشور در نظرگرفته شده است. در 
مرحله نخست دهمین دوره انتخابات مجلس تکلیف 

22۱ کرسي مجلس مشخص شد.

سیدحسن خمینی: 

 پدرم مظلوم بود
و حرف های ناگفته اش باقی ماند 

یادگار حضرت امام)ره( نوشــت: بــرای من که 
از آغازیــن ســال های جوانی و در حالــی که تنها 
بیست و سه  ســال داشــتم، آنچه باقی مانده تنها 
»خاطره پدر« است؛ شیرین ترین چیز سخن گفتن 
از او اســت. به گزارش جماران، آیت اهلل سیدحسن 
خمینی در صفحه اینستاگرام خود به مناسبت روز 
پدر نوشت: طبیعی است که همه در این روز، بیش 
از هر زمانی پدران خود را گرامی داریم و اگر ســر بر 
تیره تراب نهاده اند، آنان را بــه فاتحه ای یاد کنیم. 
برای من که از آغازین ســال های جوانی و در حالی 
که تنها بیست وسه  سال داشتم، آنچه باقی مانده تنها 
»خاطره پدر« است؛ شیرین ترین چیز سخن گفتن 
از او است. روشــن است که امام همه هویت نسل ما 
است و من نیز از این قاعده مستثنا نیستم و به همین 
جهت بود که اگر چه او خود برایمان »پدربزرگ« بود 
ولی من هرگز در قامت او تنهــا یک »پدربزرگ« را 
نمی دیدم؛ همه چیز خــود را می دیدم و همه چیز 
خود را می جســتم؛ اما باید اذعان کنم که بعد از او 
و در کنار او و در ســایه او، پدرم برایم همه چیز بود؛ 
چنانکه اکنون نیز در نظرم چنین است. نمی دانم چرا 
همیشه احساس می کنم پدرم مظلوم بود و شاید این 
احســاس را برخی دیگر هم داشته باشند. همیشه 
احساس می کنم حرف های ناگفته اش باقی ماند و در 
عین حال گاهی فکر می کنم شاید اگر می ماند، بیش 
از پیش آزار می دید. درگذشت ناگهانی و نامترقبه اش 

هنوز داغ پایدار خانه ما است. 

الریجانی: 

برخی مدعیان انقالبی گری در میدان 
اخالق سیاسی جزو هتاکان هستند 

رئیس مجلس یادداشتی تحت عنوان »بداخالقی 
سیاسی و سکوالریســم« در سایت شخصی خود 
منتشر و در آن از انقالبیونی که با هتاکی و بداخالقی 

حیثیت دیگری را تخریب می کنند، انتقاد کرد.
به گزارش انتخاب، در یادداشت علی الریجانی 
آمده است: سوال این اســت که نسبت جریان ها 
و سیاســتمداران بی اخــالق یــا بداخــالق، با 
سکوالریست ها چیســت؟ سکوالریسم مکتبی 
است که حوزه سیاست را مقید بر دین و ارزش های 
ثابت و الیتغیر نمی داند و عمدتا قلمرو سیاست را بر 
مبنای منافع جمعی و امری عرفی تلقی می کند. 
به همین جهت گاه در عالم امروز مشاهده می کنید 
که در کشورهای دموکراتیک چه ناهنجاری های 
اخالقی در باالترین ســطوح، حتی در رقابت های 
انتخاباتی، رخ می دهد؛ نظیر سخنان سخیف و غیر 
اخالقی این روزهای کاندیداهای ریاست جمهوری 
آمریکا که اکثر سیاســتمداران جهان را متعجب 
کرده است. اما وضع شگفت آورتر در مورد کسانی 
اســت که در مقام نظر معرفت شناسانه، همیشه 
بر سکوالریسم نقد دارند و خود را انقالبی معرفی 
می کنند؛ اما در میدان اخالق سیاسی جزو هتاکان 
و بد اخالقان و تخریب گران حیثیت دیگران هستند 
و به هیچ وجه ابایی در متهم کردن دیگران ندارند؛ 
یعنی کامال در عالم اخالق سیاســی بی پروایند. 
ظاهــرا اینان در مقام نظر، مخالف سکوالریســم 
هســتند؛ ولی در عمل سیاســی سکوالریست 

محسوب می شوند؛ حتی ناآگاهانه!

عارف: 

حماسه 7 اسفند را تکمیل خواهیم کرد
منتخب اول مردم تهران در مجلس دهم با بیان 
این که حماسه انتخابات را در روز دهم اردیبهشت ماه 
تکمیل خواهیم کــرد، گفت: جریــان اصالحات 
منافــع ملی را فــدای منافع حزبــی نمی کند. به 
گزارش فارس، محمدرضا عارف در مراســم جشن 
میالد امام علــی)ع( در رودهن، ضمن تبریک ایام 
ماه رجب اظهــار کرد: حضور مــردم در انتخابات 
هفتم اسفندماه  سال گذشته حماسه آفرید. وی با 
بیان این که با عنایت خداوند این حماسه را در روز 
دهم اردیبهشت ماه امســال تکمیل خواهیم کرد، 
افزود: مردم در روز هفتم اســفندماه  سال گذشته 
نشان دادند که تحت تاثیر شایعات و تهمت ها قرار 
نمی گیرند. منتخب مــردم تهران در مجلس دهم 
تصریح کرد: با وجود اتهامات، با نگاه به شاکله لیست 
امید خواهیم دید که جریان اصالحات منافع ملی را 

فدای منافع حزبی نمی کند.

کوهکن خبر داد: 

  حمایت اصولگرایان از مستقلین
در مرحله دوم انتخابات 

نایب رئیس جبهه پیروان خــط امام و رهبری 
گفــت: اصولگرایــان در مرحلــه دوم انتخابات 
از کاندیداهــای مســتقل، متدین و ســالم نیز 
حمایت خواهند کرد. محسن کوهکن با اشاره به 
فعالیت های جریان اصولگرایی و در پاسخ به این 
پرسش که چرا هنوز لیســت کامل کاندیداهای 
اصولگرایان برای مرحله دوم انتخابات منتشر نشده 
است، اظهار کرد:  معموال برای مراکز استان ها  یا 
حوزه هایی که تنها نیازمند یک نماینده اســت، 
لیستی منتشر نمی شود؛ مدت هاست از تهران نیز 
برای حوزه های انتخابیه لیستی دیکته نمی شود. 
بنابراین کار انتخابات در استان ها به اصولگرایان 
همان مناطق سپرده شده است. نایب رئیس جبهه 
پیروان خط امام و رهبری افزود: اصولگرایان برای 
کسب 69 کرســی باقی مانده مجلس دهم خود 
را تنها به افراد منتســب به ایــن جریان محدود 
نخواهند کرد و در مرحلــه دوم انتخابات از افراد 

مستقل حمایت می کنند.
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در آستانه سیزدهم رجب، سالروز والدت با سعادت 
حضرت علی)ع( جمعی از فعاالن سیاســی کشور و 
اعضای بنیاد امید ایرانیان و جمعی از نامزدهایی که 
به مرحله دوم انتخابات مجلس رسیده اند با آیت اهلل  

هاشمی  رفسنجانی دیدار کردند.
به گزارش ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در این دیدار شکســت را نتیجه افراط و تفریط 
توصیف کرد و با اشاره به انتخابات اخیر گفت: مردم با 
حضور در انتخابات و رأی خود نشان دادند که طرفدار 

اعتدال هستند.
هاشمی  رفسنجانی با اشــاره به برگزاری دور دوم 
انتخابات در برخی مناطق کشــور خطاب به برخی 
از کاندیداهای این دور که در جلسه حضور داشتند، 
گفت: مبادا در تبلیغات انتخاباتی از مسیر انصاف و 
اعتدال حتی در مواجهه با تهمت های رقیبان خارج 
شوید و همواره سعی کنید در رقابت ها جانب ادب، 

متانت و اخالق اسالمی را رعایت کنید.
هاشمی  رفسنجانی تشکیل مجلسی بر پایه اعتدال 
و متشــکل از افراد کارآمد را برای جامعه و پیشرفت 

کشور مناسب دانست و گفت: امیدوارم همانند دور 
اول مردم در دور دوم انتخابات افراد صالح و متین را 
برگزینند؛ زیرا چنین مجلسی می تواند برای کشور 
مفید و همراه و کمک کار دولت برخاســته از مردم 

باشد.
وی با اشــاره به اوضاع نابسامان منطقه و لزوم 
پرهیز از نزاع و درگیری در داخل کشــور گفت: 
متاسفانه دشمنان اســالم درصدد  راه انداختن 
نزاع مذهبی بین شیعه و ســنی هستند که اگر 
اختالفات به نزاع و جنگ تبدیل شــود، بســیار 

خطرناک است.
هاشمی  رفســنجانی ادامه داد: شرایط کشور 
ایجاب می کند که دســت از اختالفات برداشته 
شود و امنیت کشــور نباید با نزاع های کوچک و 
بی اهمیت مخدوش شود. وی تاکید کرد: پس از 
برجام شرایط خوبی در کشــور ایجاد شده است 
و امیدوارم نمایندگان منتخب برنامه پنج ســاله 
ششــم را به صورت مطلوبی تصویــب کنند که 

مبنای کارهای بزرگ در آینده قرار می گیرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری تصریح کرد که 
صرفا با رفع تحریم ها معجزه رخ نمی دهد؛ چراکه رفع 
تحریم ها شرط الزمه برای پیشرفت است؛ ولی شرط 
کافی نیست. به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا در 
گردهمایی معاونین و مدیران فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه ها در مشهد در تبیین مسئولیت اجتماعی 
و فرهنگی دانشگاه در دوران پساتحریم یادآور شد: 
دوره ای از تاریخ کشــور فرا رســیده است که به نام 
پساتحریم یا پســابرجام معرفی می شود؛ نخستین 
ویژگی این دوران محدودیت زمانی آن اســت. وی 
افزود: امید خلق شــده در مردم ایران برای ساخت 
ایرانی بهتر دایمی نیست و همچنین اقبال شرکت ها 
و سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران 
همیشــگی نخواهد بود. می دانیم برای کشوری که 
در آن زمان هیچ گاه عامل مهمی نبوده است، سخن 
گفتن از محدودیت زمانی دشــوار است؛ اما باید این 

واقعیت را در محاسبات خود وارد کنیم.
وی افزود: ویژگی دوم عصر پســاتحریم مشروط 
بودن موثر بودن توفیقــات خارجی به اصالحات در 

داخل است؛ اگر اصالحات داخلی نباشد چه اتفاقی 
خواهد افتاد در بهترین احتمال ما به دارایی های خود 
یا بخشی از دارایی های خود می رسیم و گشوده شدن 
زمینه های تجارت مــا را حداکثر به همان نقطه ای 
می رساند که قبل از تحریم ها در آن قرار داشتیم. در 
بهترین حالت به همان نقطه ای بازخواهیم گشت که 

در  سال ۱۳8۴ قرار داشتیم 
و وضعیتی که با نیازهای 
کشور تناســبی نخواهد 
داشت. مشــاور فرهنگی 
رئیس جمهــوری ادامــه 
داد: می گویند برجام برای 
توسعه جامعه ایران معجزه 
نمی کند، اما فقط بخشی 
از واقعیــت را می گویند با 
تشدید تحریم ها فاجعه رخ 
مــی داد؛ ولی فقط با صرفا 
رفع تحریم ها نیز معجزه 

رخ نمی دهد.

هاشمی رفسنجانی: 

امنیت کشور نباید مخدوش شود
آشنا: 

رفع تحریم ها شرط کافی برای پیشرفت نیست


