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نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن ذائقه مردم رئیس مجلس آینده را انتخاب کنند

در خلوت واقع شدن قدرت ،خطرات بسیاری دارد

رهبر معظم انقالب:

نسلآیندهباهویتمستقلوعزتمنددینیتربیتشود
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح
دیروز (دوش��نبه) در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان
سراسر کشور ضمن تجلیل از تالشها و زحمات جامعه معلمی،
«تربیت نس��ل آینده ای با هویت مس��تقل ،عزتمند ،دینی و
دارای ش��اخص های ممتاز و جریان س��از» را وظیفه اصلی و
بس��یار خطیر آموزش و پرورش و معلمان دانس��تند و تأکید
کردند :اگر جامعه ای با چنین ویژگی هایی شکل بگیرد ،قطعا
اقتصاد مقاومتی و بدون نفت ،برخورداری از فرهنگ مستقل،
اصالح الگوی مصرف و روحیه ایس��تادگی و مقاومت در برابر
زیاده خواهی ها معنا پیدا خواهد کرد .رهبر انقالب ،کار معلمی
را کاری دشوار توصیف کردند و گفتند :کار مخلصانه و برای
خدا ،ماندگار و موجب نجات اس��ت و زمینه کار مخلصانه در
ش��غل معلمی ،کام ً
ال وجود دارد .حضرت آیت اهلل خامنهای،
حرکت و آثار ش��هید آیت اهلل مطهری را نمونه درخش��انی از
کار مخلصانه و با برکت برش��مردند و افزودند :نتیجه اخالص
آن عالم زمانش��ناس و نیازش��ناس ،ماندگاریِ آثار برجسته
اوس��ت ،بهگونهای که دهها سال پس از شهادتش ،همچنان
اهل فکر از آثار آن بزرگوار ،بهترین بهرهها را میجویند .رهبر
انقالب تأکید کردن��د :البته اخالص و قناعت جامعه معلمان
نباید موجب غفلت مسئوالن از مسائل مادی و معیشتی این
جامعه سختکوش شود و همچنان که بارها گفتهایم و باز هم
میگویی��م ،هر هزینه و بودج ه ای ک��ه در آموزش و پرورش
صرف میشود ،در واقع سرمایهگذاری است.
رهبر انقالب اسالمی سپس به طرح بحث اصلی خود پرداختند
و گفتند :موضوع اساسی این است که آموزش و پرورش نسل
آینده را با چه ویژگیهایی می خواهد تربیت کند و کشور برای
ادامه مسیر خود به چگونه نسلی نیاز دارد؟
حض��رت آیت اهلل خامنه ای قبل از بیان ویژگیهای مورد نیاز
برای تربیت نسل آینده به یک نکته اشاره کردند و افزودند :ما
برای تربیت نس��ل آینده در یک فضا و میدان خالی از رقیب
قرار نداریم ،بلکه با حریفی به نام «نظام س��لطه بین المللی»
مواجه هستیم .ایشان خاطرنشان کردند :ممکن است برخی
تعجب کنند که چه ارتباطی میان آموزش و پرورش و «نظام
س��لطه بین المللی» وجود دارد ،در حالیکه واقعیت این است
جوان ملتها بویژه ِ
ملت ایران برنامه
که نظام سلطه برای نسل
ِ
دارد .رهبر انقالب اسالمی ،آمریکا ،سرمایه داران صهیونیسم
و برخی دولتهای مستکبر را مظهر «نظام سلطه بین المللی»
دانس��تند و تأکید کردند :نظام سلطه می خواهد نسل آینده
کش��ورها ،نس��لی باش��ند که فکر ،فرهنگ ،نگاه و س��لیقه
مورد نظر او را در مسائل جهانی داشته باشند و در نهایت نخبگان،
سیاستمداران و افراد تأثیرگذار همانگونه فکر و عمل کنند که
او تمایل دارد .حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به قدمت این
برنامه فرهنگی استعمار ،گفتند :متفکران غربی بارها گفته اند
که به جای کشورگشایی های استعماریِ قرن نوزدهم ،بهترین و
کم هزینه ترین روش ،تزریق فکر و فرهنگ خود به نسل جوان
کشورها و تربیت زبدگان و نخبگانی است که همچون سربازان
نظام سلطه عمل خواهند کرد .ایشان برخی دولتهای منطقه را
نمونه بارز این برنامه ریزی اس��تکباری دانس��تند و افزودند:
این دولتها اکنون همان کاری را انجام می دهند که امریکا
می خواهد و حتی همه هزینه های آن را هم متقبل می شوند و
مقابل آن ،امریکایی ها،
هیچ امتیازی نیز نمی گیرند و فقط در
ِ
این دولتها را حفظ می کنند و مانع از سقوط آنان می شوند.
رهب��ر انقالب اس�لامی ب��ا تأکید بر اینکه حری��ف ما چنین
برنامهایبراینسلآیندهکشورماندارد،لزومترویجفکروفرهنگ
و زبان بومی را خاطرنشان کردند و گفتند :متأسفانه در برخی
مواقع بجای ترویج زبان فارسی ،زبان انگلیسی ترویج می شود
و اکنون کار به جایی رسیده است که آموزش زبان انگلیسی به
مهد کودک ها کشیده شده است .حضرت آیت اهلل خامنه ای
خاطرشان کردند :این موضوع به معنای مخالفت با یادگیری
زبان خارجی نیس��ت بلکه بحث اصلی ،ترویج فرهنگ بیگانه
در کشور و در میان کودکان ،نوجوانان و جوانان است .ایشان
با تأکید بر اینکه کشورهای دیگر برای مقابله با ترویج زبان و

فرهنگ بیگانه برنامه دارند ،گفتند :متأسفانه در کشور ما برای
مقابله با این موضوع برنامه خاصی وجود ندارد و میدان را برای
گسترش فرهنگ بیگانه باز گذاشته ایم.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ایجاد انواع موانع و سختی ها
برای ترویج زبان فارسی در برخی از کشورهای غربی ،افزودند:
در ش��رایطی که آنها اجازه ترویج زبان فارسی را نمی دهند،
م��ا زبان و فرهنگ آنها را ترویج می کنی��م ،آیا این کار واقعاً
عقالنی است؟ حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند:
این سخنان به معنای تعطیل کردن آموزش زبان انگلیسی در
مدارس نیس��ت ،بلکه بحث اصلی این است که بدانیم با چه
حریفی مواجه هس��تیم و طرف مقابل چه برنامه ریزی های
دقیقی برای تأثیرگذاری بر نس��ل آینده کش��ور دارد .ایشان
سپس به بیان ش��اخصها و ویژگیهای مورد نیاز برای تربیت
نسل آینده کشور پرداختند و گفتند :مهمترین شاخصه ای که
باید در تربیت دانش آموزان مد نظر قرار گیرد ،ش��کل گیری
«هویت مستقل ،عزتمند و دینی» در نسل آینده است.
رهبر انقالب اس�لامی تأکید کردند :بای��د نوجوانان و جوانان
کشور را به گونه ای تربیت کنیم که به دنبال سیاست ،اقتصاد
و فرهنگ مستقل باش��ند و هرگونه وابستگی در این مسائل
مذموم به ش��مار آید .حضرت آیت اهلل خامنه ای کش��ور را از
لحاظ این موضوع ،دچار آسیب دانستند و افزودند :عالقه بیش
از ح��د ب��ه اس��تفاده از تعابی��ر فرنگی ی��ک نمون��ه از این
آسیب دیدگی است که از دوران طاغوت برای ما به ارث رسیده است.
ایش��ان یک��ی از ل��وازم اصلی تحق��ق اقتص��اد مقاومتی را
شکل گیری هویت مس��تقل در نوجوانان و جوانان دانستند
و خاطرنش��ان کردند :تا زمانیکه روحیه استقالل و مقاومت و
ایستادگی وجود نداشته باشد ،اگر مسئوالن صدها جلسه هم
ب��رای اقتصاد مقاومتی بگذارند ،در نهایت کار به نتیجه کامل
و صحیح نخواهد رسید .رهبر انقالب اسالمی افزودند :اقتصاد
مقاومتی ،اقتصاد بدون نفت و فرهنگ مستقل ،هنگامی معنا
پیدا می کند که هویت مستقل در جامعه شکل بگیرد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای احیای «ش��اخص های ممتاز و
مفاهیم جریان ساز» در دانش آموزان را یکی دیگر از وظایف
سنگین معلمان و آموزش و پرورش دانستند و گفتند :ایمان،
اندیشه ورزی ،مشارکت و همکاری اجتماعی و اصالح الگوی
مصرف از جمله این ش��اخص های برجسته است که باید در
نسل آینده رشد پیدا کنند .ایشان با اشاره به مشکالت موجود
در کشور درخصوص الگوی مصرف ،چند نمونه را بیان کردند
و افزودن��د :مصرف کاالهای خارج��ی و قاچاق دهها و صدها
میلیاردی کاالهای لوکس ،نمونه هایی از الگوی مصرف غلط
در کشور است که باید اصالح شوند و یکی از زیرساخت های
اصلی برای اصالح آنها ،فرهنگ سازی در نسل جوان است.
رهب��ر انقالب اس�لامی« ،تحم��ل مخالف» را یک��ی دیگر از
شاخصهایبرجستهبراینسلآیندهبرشمردندوگفتند:تحمل
مخالف در جامعه نهادینه نش��ده است زیرا تا فردی مختصر
طعنه ای می زند ،با مشت به سینه او کوبیده می شود؛ این،
یعنی عدم تحمل مخالف .حضرت آیت اهلل خامنه ای «ادب و

مؤدب ب��ودن» و «تدین و اش��رافی بار نیام��دن» را از دیگر
ش��اخص های مورد نیاز برای تربیت دانش آموزان دانستند و
تاکید کردند :نهادینه کردن این ش��اخص ها در نسل آینده و
فرهنگ س��ازی درباره آنها از وظایف بزرگ معلمان و آموزش
و پرورش اس��ت .ایش��ان با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش
به تنهایی نمی توان��د این «وظیفه مقدس» را انجام دهد ،به
نقش بخش ها و دستگاههای مختلف اشاره کردند و افزودند:
معاونت پرورشی آموزش و پرورش از جمله بخشهایی است که
در این زمینه نقش تأثیرگذار و وظیفه سنگینی دارد و باید با
اقدامات پرتالش ،هدفمند ،هوشمند و سالم از لحاظ اعتقادی،
سیاسی و اخالقی در این مسیر گام بردارد و هرگونه کوتاهی
در این زمینه ضربه به آموزش و پرورش و نسل آینده خواهد
بود .رهبر انقالب اسالمی صدا و سیما را یکی از دستگاههای
دارای مس��ئولیت درخصوص نهادینه کردن ش��اخص های
ممتاز در نسل آینده و فرهنگ سازی در این زمینه دانستند
و با انتقاد از عملکرد رس��انه ملی گفتند :س��ال گذش��ته هم
درب��اره لزوم برنامه ریزی دقیق و صحیح صدا و س��یما برای
نس��ل جوان مطالبی بیان شد اما متأسفانه عمل نشده است.
ایش��ان افزودن��د :ص��دا و س��یما باید ب��ا اس��تفاده از افراد
صاحب اندیش��ه و متخصص ،یک س��رفصل کاری ویژه برای
آموزش و پرورش داش��ته باش��د .حضرت آیت اهلل خامنه ای
با اش��اره ب��ه نامه یک��ی از دانش آموزانی ک��ه هفته پیش با
ایش��ان دیدار داشتند و گالیه وی از نبود برنامه های مناسب
و تأثیرگذار برای جوانان دبیرس��تانی در صدا و سیما گفتند:
باید در رس��انه ملی با ش��یوه های هنرمندانه و کارشناسانه،
برنام��ه هایی برای اقناع فکری ،روحی ،دینی و علمی جوانان
تهی��ه ش��ود و برنام��ه ه��ای کنون��ی در برخی ش��بکه ها
به هیچ وجه با نیازها در این زمینه همخوانی ندارند .ایشان وزارت
ارتباطات را نیز یکی دیگر از دس��تگاههای مسئول در زمینه
تربیت نس��ل آینده برشمردند و با اشاره به گستردگی فضای
مجازی و س��رعت روزافزون تح��والت در این عرصه و ارتباط
مس��تمر جوانان با فضای مجازی خاطرنش��ان کردند :کسی
مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این
اس��ت که در چنین عرصه ای که لغزش گاه است باید زمینه
استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها
و غیرقابل کنترل باشد .رهبر انقالب اسالمی با گالیه از وزارت
ارتباطات و ش��ورایعالی فضای مجازی گفتند :کسی به دنبال
بستن فضای مجازی نیست ،زیرا این کار عاقالنه نیست ،اما چرا
هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود ،در
استفاده از فضای مجازی چارچوبهایی قرار می دهند ما فضای
مجازی را رها کرده ایم؟ حضرت آیت اهلل خامنه ای ،یکی دیگر
از کارهای الزم در آموزش و پرورش را تزریق روحیه ش��ادابی
و جوانی در معلمان خواندند و از همین زاویه بر نوسازی نظام
آموزشی کشور تأکید کردند .رهبر انقالب با اشاره به فرسوده
و کهنه بودن نظام آموزش��ی ،گفتند :نظام آموزش��ی کنونی
برگرفته از نظام آموزشی اروپاست و همچون «اثری موزهای»،
دستنخورده باقی مانده و کهنه شده است ،در حالیکه الزم

اس��ت نوسازی شود .ایشان ،نوس��ازی نظام آموزشی به شیوه
تقلیدی و رونویسی از دست غربی ها را کاری غلط برشمردند
و افزودند :البته اس��تفاده از تجربیات خوب است اما صاحبان
فکر و اندیش��ه باید در قالب طرح تح��ول آموزش و پرورش،
نظام نوین آموزشی را طراحی و اجرا کنند .حضرت آیت اهلل
خامنهای،توجهبهاهمیتمراکزفنیوحرفهایدر«مهارتافزایی
و کارآمدی نس��ل جوان» را یک��ی از دیگر اولویتهای آموزش
و پرورش برش��مردند و افزودند :طبق گزارشها ۱۲ ،هزار نوع
ش��غل در جامعه وجود دارد ،ام��ا آیا باید همه دانشآموزان با
استعدادهای گوناگون ،مسیر واحد و یکسانی را در تحصیالت
خود طی کنند؟ رهبر انقالب تأکید کردند :باید استعدادهای
دانشآموزان شناس��ایی و پرورش داده شوند تا استعدادهای
پرورشیافت��ه بتوانند منش��أ ابتکار در مش��اغل و حرفههای
گوناگون ش��وند.انتقاد از «اس��تفاده برخی نامها و نش��انهای
مربوط به دوران طاغوت همچون پیش��اهنگان» یکی دیگر از
محورهای س��خنان رهبر انقالب خطاب به مسئوالن آموزش
و پرورش بود .ایش��ان افزودن��د :در آموزش و پرورش با وجود
عناوین و تش��کلهایی همچون بسیج دانشآموزی و اتحادیه
انجمنهای اسالمی دانشآموزان ،نباید از تعابیر و الفاظ گذشته
که معانی خاصی را بهدنبال خود منتقل میکنند ،اس��تفاده
ش��ود .حضرت آیت اهلل خامنهای در ادامه به موضوع مدارس
دولتی و غیر انتفاعی اشاره کردند و گفتند :آموزش و پروش در
قانون اساسی ،مسئلهای «حاکمیتی» است ،البته این به معنای
قرار گرفتن همه بار و وظایف بر دوش دولت نیست ،اما دولت
باید در آموزشوپرورش نقشآفرینی کند و بر همین اساس،
تبدیل کردن روزافزون مدارس دولتی به مدارس غیر انتفاعی
که بعضی از آنها نیز شهریههای سنگینی میگیرند ،لزوماً کار
درس��ت و سنجیدهای نیست .رهبر انقالب تأکید کردند :باید
سطح و کیفیت مدارس دولتی آن چنان ارتقا یابد که رغبت
خانوادهها به این مدارس افزایش پیدا کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سالمت فکری و عملی
وزیر محترم آموزش و پرورش بر لزوم اس��تفاده از این فرصت
ب��رای انجام وظایف س��نگین در این دس��تگاه تاکید کردند
و گفتند :دانش��گاه فرهنگیان یکی از مراکز بسیار مهم است
ک��ه باید برای توس��عه کمی و کیفی آن ه��ر آنچه می توان،
سرمایه گذاری کرد .ایشان در جمعبندی سخنان خود با تأکید
ِ
اهمیت س��اختن و قدرتمند کردن کشور و نقش برجسته
بر
معلمان در این مس��یر ،مهمترین عنصر قدرتساز را «علم»
خواندند و خاطرنش��ان کردند :قدرت ،فقط به داشتن سالح
نیست بلکه «علم ،ایمان ،شخصیت ملی ،ایستادگی و هویت
انقالبی» ،عناصر تولید قدرت هستند .رهبر انقالب خاطرنشان
کردند :دشمن وقتی قدرت شما را ببیند ،ناچار به عقبنشینی
خواهد شد ،اما وقتی در نشان دادن مبانی و عناصر قدرت خود
در مقابل دشمن ،مالحظه و اجتناب کنیم یا بترسیم ،دشمن
«گس��تاخ» میشود .ایشان با اش��اره به طرحی که در کنگره
امریکا علیه رزمایشهای دریایی ایران در جریان است ،افزودند:
امروز دشمنان حرفهایی میزنند که بزرگتر از دهانشان است و
مث ً
ال طراحی میکنند که «ایران در خلیج فارس نباید رزمایش
نظامی داشته باشد»؛ درحالیکه این سخنان ،غلط اضافی است.
حضرت آیت اهلل خامنهای همه این زیادهخواهیها را از سوی
ملت بزرگ و بیدار ایران قابل پاسخگویی دانستند و خاطرنشان
کردند :خلیج فارس ،خانه و محل حضور ملت ایران و ساحل
خلیج فارس و س��واحل زیادی از دریای عمان متعلق به این
ملت قدرتمند اس��ت ،بنابراین ما باید در این منطقه حضور،
رزمای��ش و اظهار قدرت داش��ته باش��یم و ای��ن امریکاییها
هس��تند که باید بگویند چرا از آن س��وی دنیا به اینجا آمده
و رزمایش بهراه میاندازند؟ رهبر انقالب تأکید کردند :اینگونه
باید با قدرتهای زیادهخواه مواجه ش��د و برخورد کرد .ایشان،
ماندگاری و قدرتمندتر ش��دن روزافزون جمهوری اسالمی را
نشانه شکست دش��منان خواندند و خاطرنشان کردند :قرآن
به ما آموخته اس��ت که باید بهگونهای خود را آماده کنیم که
دشمن ،همواره ترس و واهمه داشته باشد.

مشروح دیدار دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین با رهبر معظم انقالب

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر
(یکش��نبه) در دیدار آقای رمض��ان عبداهلل دبیرکل جنبش
جهاد اسالمی فلس��طین و هیئت همراه ،در تحلیلی جامع
از ش��رایط کنونی منطقه ،واقعیت تحوالت جاری را ،تالش
جبه ه غرب به س��رکردگی آمریکا برای تسلط بر منطقه از
طریق جنگ وس��یع و گس��ترده با جبهه اسالم دانستند و
تأکی��د کردند :جنگ گس��تردهای که ام��روز در منطقه در
جری��ان اس��ت ،ادام ه جنگی اس��ت که از  ۳۷س��ال پیش،
ضد جمهوری اس�لامی ایران آغاز ش��ده اس��ت و در این
بر ّ
رویاروی��ی ،مس��ئل ه فلس��طین ،مس��ئل ه اصل��ی و محوری
اس��ت و جمهوری اس�لامی ایران همانگونه ک��ه از ابتدا،
حمایت از فلس��طین را وظیف ه خود میدانس��ت ،در آینده
نی��ز به این وظیفه عمل خواهد کرد .رهبر انقالب اس�لامی
با تأکید بر اینکه موضع جمهوری اس�لامی ایران در قضیه
فلسطین ،موضعی مقطعی نبوده و نیست ،گفتند :از قبل از
پیروزی انقالب اسالمی و در دوران مبارزه ،موضوع حمایت
از فلسطین و لزوم مقابله با رژیم صهیونیستی در مواضع امام
کرات بیان میش��د و بعد از پیروزی انقالب
خمینی (ره) به ّ
اس�لامی نیز حمایت از مردم فلسطین ،جزء اولین کارهای
ما بود ،بنابراین دفاع از آرمان فلس��طین ،بهطور طبیعی در
ذات جمه��وری اس�لامی ایران ق��رار دارد .حضرت آیتاهلل
خامنهای افزودند :انقالب اس�لامی در شرایطی به پیروزی
رسید که آمریکاییها در اوج اقتدار خود در منطقه بودند و
همه امور در ظاهر ،به نفع آمریکا در جریان بود ،اما انقالب

اس�لامی ،روحی جدی��د در کالبد جامع ه اس�لامی دمید و
ش��رایط منطقه را بهکلی دگرگون کرد .ایش��ان با اشاره به
فشارهای مختلف و گس��ترد ه سیاسی ،تبلیغاتی ،اقتصادی
و حت��ی نظامی برای به زانو درآوردن انقالب اس�لامی و یا
برگش��ت نظام اس�لامی از مواضع خود ،تأکید کردند :آنچه
امروز در منطقه در جریان اس��ت ،در واق��ع ادام ه رویارویی
آمریکا با نظام اسالمی ایران است.
رهبر انقالب اس�لامی هدف اصلی از جنگ گسترد ه کنونی
ضد جبه ه اس�لامی
جبه�� ه غرب به س��رکردگی آمریکا بر ّ
را ،تسلط بر منطقه دانستند و گفتند :باید تحوالت منطقه را
از این منظر بررسی و تحلیل کرد و در این چارچوب ،مسائل
س��وریه ،عراق ،لبنان و ح��زباهلل ،جزئی از ای��ن رویارویی
گسترده اس��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه
در چنین ش��رایطی« ،دفاع از فلسطین ،نماد دفاع از اسالم
اس��ت» ،افزودند :جبه ه اس��تکبار تالش گس��تردهای بهکار
گرفته است تا این رویارویی را «جنگ میان شیعه و سنی»
معرفی کند .ایشان با اشاره به اینکه در سوریه ،دولت شیعی
بر س��ر کار نیست ،خاطرنشان کردند :اما جمهوری اسالمی
ایران از دولت س��وریه حمایت میکند ،زیرا کس��انی که در
مقابل سوریه قرار گرفتهاند ،در واقع معاند با اصل اسالم و در
خدمت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.
رهب��ر انقالب اس�لامی ،تقابل ش��یعه و س��نی را ،طرحی
اس��تعماری و آمریکایی خواندند و تأکید کردند :مهمترین
مسئله در شرایط کنونی منطقه ،شناخت صحیح دو جبهه

اصلی این درگیری گسترده و شناخت موقعیت درست خود
ِ
حد فاصل میان دو جبهه بهدرستی شناخته
است؛ زیرا اگر ّ
نش��ود ،ممکن است ناخواس��ته در مقابل جبه ه اسالم قرار
بگیریم .حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه جمهوری
اسالمی ایران با چنین نگاه کالنی به مسائل منطقه ،آمریکا
را دشمن اصلی و رژیم صهیونیستی را پشت سر او میداند،
خاطرنش��ان کردند :ایران ،دفاع از قضی ه فلسطین را همواره
وظیف�� ه خود میدان��د و به انجام این وظیف��ه ادامه خواهد
داد .ایش��ان با اش��اره به تحریمهای گس��ترده و بیس��ابقه
ضد نظام اس�لامی در سالهای
آمریکا و دنبالهروهای او بر ّ
اخیر ،گفتند :هدف اصل��ی از این تحریمها ،منصرف کردن
جمهوری اسالمی ایران از مسیری است که در آن قرار گرفته
است ،اما آنها نتوانس��تند به اهداف خود برسند و در آینده
نیز به نتیجه نخواهند رس��ید .رهبر انقالب اس�لامی تأکید
کردند :ما براساس وعد ه الهی معتقدیم که در این رویارویی
گسترده ،پیروز خواهیم شد و تا به امروز هم پیروز بودهایم؛
زیرا دش��منان بهدنبال نابودی جمهوری اسالمی بودند اما
اکنون نظام اس�لامی نهتنها وجود دارد بلک��ه روزبهروز در
ابع��اد مختلف پیش��رفت کرده و در عمق ،گس��ترش یافته
است .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اشاره به سخنان
دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین درخصوص برخی تالشها
برای فش��ار بیش��تر به حزباهلل لبنان خاطرنش��ان کردند:
حزباهلل لبنان قویتر از آن اس��ت که با این اقدامات دچار
آسیب شود و امروز قطعاً هراس و وحشت رژیم صهیونیستی

از حزباهلل ،بس��یار بیشتر از گذش��ته است .ایشان با تأکید
بر تحقق س��نت الهی مبنی بر پی��روزی جبه ه حق گفتند:
این پیروزی قطعی اس��ت ،اگرچه فراز و نش��یب و ریزش و
روی��ش دارد ،اما وعد ه الهی ب��رای یاریکنندگان دین خدا
تخلفناپذیر است .در ابتدای این دیدار ،آقای رمضان عبداهلل
دبیرکل جهاد اس�لامی فلسطین ،ضمن تشکر از حمایتها
و مواضع جمهوری اسالمی ایران در قبال موضوع فلسطین،
گزارش��ی از آخرین تحوالت ن��وار غزه و کران ه باختری بیان
ک��رد و گفت :مردم غزه با وجود ادام ه محاصره و س��ختتر
ش��دن ش��رایط ،همچنان ثابتقدم و استوار ایس��تادهاند و
در کران ه باختری نیز با وجود س��رکوب ش��دید و گسترده
رژیم صهیونیستی ،شعلههای انتفاضه با همت و اراد ه نسل
جدید جوانان فلسطینی س��ربرآورده است .وی با تأکید بر
آمادگیه��ای روزاف��زون نیروهای مقاومت در فلس��طین و
تواناییهای غیر قابل تصور آنان ،به تحوالت منطقه اش��اره
کرد و گف��ت :آمریکاییها و کش��ورهای دنبال��هر ِو آنها در
طراحی خود به دنبال ارائ ه چهرهای غیر واقعی از جمهوری
اسالمی ایران و به فراموشی سپرده شدن رژیم صهیونیستی
و همچنی��ن بهدنبال تجزی ه منطق��ه از طریق القای جنگ
شیعه و سنی هستند و بر همین اساس ،فشارها بر حزباهلل
لبنان ،افزایش پیدا کرده اس��ت اما جهاد اسالمی فلسطین،
ضمن ش��ناخت صحیح از تحوالت ،ب��ر حمایت از حزباهلل
و مقاوم��ت در مقاب��ل آمریکا و رژیم صهیونیس��تی تأکید
کرده است.

سیاسی

علی مطهری گفت :آزادی تفکر از شاخصههای آزادی انسان است
که به دنبال آن آزادی بیان مطرح میشود .علی مطهری در مراسم
بزرگداش��ت روز معلم و شهادت آیتاهلل مطهری که در دانشکده
الهیات و معارف اسالمی برگزار شد گفت :آزادی به دو قسم انسانی
و حیوانی تقسیم میشود که قوای حیوانی انسان باید تحت تسلط
عقل و اراده او باشد و موضوع آزادی تفکر نیز از جمله قوای انسان
است که باید برای آن حقوق قائل شد .وی با اشاره به تاکید آیتاهلل
شهید مطهری بر موضوع مرد قدرت اظهار کرد :آیتاهلل مطهری دموکراسی
حضرت علی(ع) را مورد تاکید قرار میدهند و به نوع برخورد حضرت علی
(ع) با خوارج اشاره میکند که ایشان خوارج را زندانی نکردند ،شالق نزدند

و حقوق آنها را از بیت المال غصب نکردند تا جایی که س�لاح به
دس��ت گرفتند .به گزارش ایس��نا ،وی افزود :مطابق اندیشههای
آیتاهلل مطهری هر مقام غیر مسئولی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد
قرار گیرد هم برای خودش و هم برای جامعه اش خطرناک است.
مطهری با اشاره به تاکیدات آیتاهلل مطهری در خصوص در خلوت
واقع نشدن قدرت گفت :در میان مسلمانان ،حساسیت در خلوت
واقع نش��دن زن و مرد بیگانه بسیار زیاد است اما به قول آیتاهلل
مطهری این حساس��یت باید در خلوت واقع شدن قدرت نیز وجود داشته
باشد ،در راستای همین صحبت شهید مطهری مقام معظم رهبری حتی بر
نقد خودشان نیز تاکید دارند.
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محمود میرلوحی ،عضو شورای عالی انتخاباتی اصالحطلبان
در گفتوگویی با اش��اره به موفقی��ت اصالحطلبان در دور
دوم انتخابات مجلس دهم ش��ورای اس�لامی ،اظهار کرد:
مردم م��ا در دور دوم انتخابات نیز همانند مرحله اول که
به خوبی تصمیمش��ان را در تهران و مراکز استان ها نشان
دادن��د ،نظر خود را در حوزه های باق��ی مانده به صندوق
انداختند.این فعال سیاسی ادامه داد :انتخابات در دور اول
رون��دی را طی کرد که برای جری��ان اصالحات نتایج مثبتی به همراه
داشت؛ چرا که این جریان سیاسی توانست با برنامه عمل کند .
ب��ه گزارش ایس��نا،وی با بیان اینک��ه "نمایندگان با مجموع ش��رایط

موج��ود و ب��ا در نظر گرفت��ن ذائقه مردم بای��د رئیس مجلس
را انتخ��اب کنن��د" گفت :باید توجه داش��ته باش��یم که رئیس
مجلس نماینده خواس��ت و اراده مردم اس��ت و رئیس��ش هم
بای��د بازتاب کننده خواس��ت مردم باش��د .این فعال سیاس��ی
اصالحطل��ب در پاس��خ به گمان��ه زنی هایی که برای ریاس��ت
مجل��س می ش��ود ،یادآور ش��د :جایگاه دکتر ع��ارف به عنوان
سرلیس��ت ته��ران آن هم ب��ا رای قاطعی که مردم به ایش��ان
دادند ،مش��خص اس��ت  .باید دید خود منتخبان مردم در فراکسیون
امید چه تصمیمی می گیرند  .اصل این اس��ت که ائتالف فعلی ادامه
پیدا کند .

شماره 4603

در حاشیه

روابط روحانی و پوتین چگونه است؟

شنیده ایم که نشریه آنالین«بریت بارت» آورده است:
روابط ایران و روس�یه تیرگی هایی هم با خود دارد که
ب�ه جنگ های جهان�ی اول و دوم برمی گردد .عبداهلل
رمضان زاده س�خنگوی دولت اصالح�ات ایران در این
باره گفته است :روس ها همیشه از ما به عنوان ابزاری
در سیاس�ت خارجی اس�تفاده کرده ان�د .آن ها هیچ
وقت به ائتالفش�ان با هیچ کش�وری پایبند نمانده اند.
به گزارش انتخاب ،هم اکنون ،ایران سیاس�ت "نگاه به
ش�رق" دارد که نیازمند اتحاد قوی تر با روس�یه برای
از بی�ن بردن نفوذ غ�رب در خاورمیانه اس�ت .به نظر
می رسد همکاری ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه
به نتایج خوبی رس�یده باش�د .روس�یه در حال اعطای
وام�ی به ارزش  5میلیارد دالر ب�ه ایران برای پروژه های
زیرساختی اس�ت و همچنین امیدوار به حضور در چند
معامل�ه بزرگ نفتی اس�ت .ایران مش�تری بزرگی برای
تسلیحات روسی بوده و امیدوار است در صورت موافقت
شورای امنیت خریدهای بزرگتری هم داشته باشد .اما
به نظر نمی رسد روسیه عالقه چندانی به روابط نزدیک تر
با ایران داشته باشد ،شاید چون مسکو در حال سنجیدن
هزینه دیپلماتیک روابط نزدیک با تهران است.

دامادهای یکی از وزرا 14کارخانه دارند !

ش�نیدیم که احمدتوکل�ی ،نماینده مجل�س با حضور
در برنامه پایش با تأکید بر اینکه دس�تگاهها مس�ئول
مبارزه با فس�اد هستند گفت :در حال حاضر به مرحله
ای رسیده ایم که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد
خودشان به درجاتی از فساد آلوده شدهاند .به گزارش
انتخ�اب ،وی خبر داد :در این دولت با مکاتبات منطقی
و معق�ول از یک رانت هزار میلی�ارد تومانی جلوگیری
کردیم .تالش داش�تند که محصوالت پتروشیمی را از
بورس کاال دربیاورند که با انجام یک کار کارشناس�ی و
مکاتبه با معاون رئیس جمهور جلو این رانت را گرفتیم.
این نماینده مجلس ادامه داد :وقتی مانع از انجام این کار
شدیم یکی از وزرا اعالم کرد کسی که این کار را انجام
میدهد ،سوسیالیس�ت اس�ت .بعد با بررسی مشخص
میش�ود که این وزیر به همراه دخت�ران و دامادهایش
نزدیک به  ۱۴کارخانه دارند.

تمایل ایرلند برای بازگشایی سفارتش در تهران

با خبر شدیم روزنامه آیریش تایمز نوشته  ،از زمان لغو
تحریمهای بینالمللی وضع ش�ده علی�ه ایران طرحها
برای بازگشایی سفارت ایرلند در تهران با هدف استفاده
از فرصته�ای اقتص�ادی و رواب�ط تجاری ب�ا ایران که
دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه محسوب میشود ،مورد
توجه قرار گرفته است .چارلی فلنگان وزیر امور خارجه
ایرلن�د ضمن اعالم این خبر گفت :ش�بکه دیپلماتیک
ایرلند درحال انجام بازرسیهایی است تا اطمینان یابد
که منابع ما با نیازها و فرصتهایمان همس�و اس�ت .به
گزارش ایس�نا ،وی ادامه داد :ب�ا آگاهی کامل از عوامل
سیاسی ،اقتصادی و تجاری ،ایرلند به دنبال بازگشایی
سفارت خود در ایران است تا از این طریق به شرکتهای
ایرلندی در خصوص اس�تفاده از فرصتهای زیادی که
اکن�ون در ایران وجود دارد ،کمک کند .ایرلند تا س�ال
 2011در تهران س�فارت داش�ت اما به عنوان بخشی از
برنامههایش برای کاهش هیئتهای دیپلماتیک به دلیل
بحران مالی سفارت خود را تعطیل کرد.

تحلیل الحیات از نتایج انتخابات ایران

ب�ا خب�ر ش�دیم روزنام�ه الحی�ات در تحلیل�ی از
انتخاب�ات مجلس ایران نوش�ت :اتح�اد اصالح طلبان
و اعتدالگراي�ان كه حام�ي و طرف�دار روحاني رئيس
جمهور اي�ران هس�تند ،در دور دوم انتخابات مجلس
بر اصولگرایان ،پيروز ش�دند .این نش�ریه عرب زبان
آورده اس�ت" :ليس�ت اميد" اصالح طلب و اعتدالگرا
حداقل  33كرس�ي از بين  68كرس�ي كه در انتخابات
بر سر آن رقابت مي شد را بدست آورد .براي اولين بار
از سال  ،2004مجلس تحت كنترل اصولگرایان نیست
و دو جبهه اساس�ي در صحنه سياسي ايران ،در تعداد
نماین�دگان تقريبا برابر هس�تند .به گ�زارش انتخاب،
نتايج انتخابات مجلس باتوجه نزدیکی انتخابات ریاست
جمهوری و کاندیداتوری روحانی ،يك پيروزي شخصي
براي شیخ دیپلمات كه از سال  ،2013سياست تعامل با
خارج را دنبال مي كرد ،تلقی می شود.

درخواست کری از ایران درباره سوریه

شنیدیم که وزیر خارجه آمریکا در ادامه دیدارهایش
در ژنو درباره بحران س�وریه ،با اس�تفان دی میستورا
نماین�ده وی�ژه س�ازمان ملل در س�وریه دی�دار کرد.
به گ�زارش انتخاب ،جان کری در ای�ن دیدار گفت که
م�ا با ش�رکایمان برای فش�ار روی معارضان س�وریه
کار میکنیم.وزی�ر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد
که ما از ایران و روس�یه میخواهیم به دولت بشار اسد
فشار بیاورند.استفان دی میستورا در این دیدار با ابراز
نگرانی ش�دید درباره اوضاع کنونی حلب ،توافق برای
توق�ف درگیریها را «ض�روری» خوان�د .وزیر خارجه
آمریکا همچنین با متهم کردن دولت سوریه و روسیه
ب�ه حمالت به حل�ب ،وضعیت جاری حلب را «بس�یار
نگرانکنن�ده» توصیف کرد.جان کری همچنین تاکید
کرد که تالشها برای ازسرگیری و احیای توافق توقف
درگیریها در سوریه به ویژه در حلب در جریان است.

